
Rahat 
Uyuyabiliyor musunuz ?

Türkiye’nin üçte biri savaş koşullarında yaşıyor. Savaş Kürt 
illerinde. Sivil halk tank ve havan bombaları altında ölüm kalım 
mücadelesi veriyor. 11-16 yaş arası çocuklar, 60-70 yaş arası yaş-
lılar, bebeler, analar, teyzeler, amcalar, enişteler sokak ortasında 
komşuya giderken, ekmek, su almaya giderken dürbünlü suikast 
silahlarıyla vuruluyor. Vurulanlar ya hemen can veriyor, ya da 
yardım etmek isteyenler burunlarını dahi evlerinin kapılarından 
çıkarmadıkları için onlara ulaşamıyorlar. Yaralılar can veriyor, can 
verenlerin cesetleri 15-25 gün arası vurulduğu yerde, sokak orta-
sında, duvar diplerinde kalıyor. 

Eczaneler, fırınlar, damacana su satıcıları, bakallar açtırılmıyor. 
İnsanlar açlıktan kırılıyor. Çocuklar, bebeler beslenemiyor, aç ka-
lıyor. Okullar kapalı, böbrek hastaları diyalize gidemiyor, kalp ve 
kanser hastaları ilaç alamıyor, doktora ulaşamıyor. Binaların du-
varlarında kocaman delikler açılıyor. Bombalar oturma odasına, 
yatak odasına giriyor. İnsanlar bodrumlarda, sığınaklarda koru-
nuyorlar. Bombalardan korunuyorlar. Soğuktan korunamıyorlar. 
Hava buz gibi. Malum kış. 

İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Edirne’de, Bursa’da, Antal-
ya’da, Samsun’da hayat devam ediyor. Lokantalar, cafeler, AVM’ler 
dolup taşıyor. Yüzbinlerce avroluk lüks ithal arabalar alıcılarını 
bekliyor.

İstiklal’de iğne atsan yere düşmüyor. Açlık yok, üşümek yok, 
eksik yok...

Metrobüs’te, Metro’da, dolmuş ve otobüslerde insanlar kürt-
çe konuşmaya korkar olmuşlar. Kürtler kendilerini yabancı gibi 
hissediyorlar. Aynen Almanya’daki Türkiyeliler gibi. Okullarda, üni-
versitelerde, cafelerde artık gençler gruplaşıyor. Kör olmayan göz 
bu olumsuz gelişmeyi fark edebiliyor. 

Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Arnavut ayrımını bir kenara bırakalım. 
İki sınıf çarpışıyor. Ölçümüz değişmeli. Burjuvazi ve yandaşları du-
yarsız olmaya, hatta uygulanan teröre arka çıkmaya biraz daha de-
vam etsin. O da çok sürmeyecek ama asıl olan işçi, emekçi, yoksul 
halklarımızın tavrıdır. Dün türban taktığı için aşağılanan, hor gö-
rülen kızlarımız nerede durduğuna karar vermeli. Belki baskı, terör 
ve kırıma maruz kalanlar henüz iki sınıfın çarpıştığını göremiyor, 
ancak biz burjuvazinin, onun devletinin bu saldırıları gerçekleştir-
diğini biliyoruz. Onun için tekçi anlayış sahibi, ırkçı, şoven, gerici, 
saldırgan ve hırsızları bir arada bırakalım. Onlara güç, destek ver-
meyelim. Sınıf kardeşlerimizden, ezilen halklarımızdan, sömürü-
len hemşehrilerimizden, katledilen teyze ve amcalarımızdan yana 
olalım. Geç kalmadan... Ve sakın rahat uyumayalım !
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17-18 Ocak 2016 tarihinde toplanan 
HDP 1. Olağan Konferansı, ülke ve bölge-
deki siyasal gelişmeleri ve HDP’nin yeni 
dönem örgütsel ve siyasal önceliklerini 
tartıştı. HDP 2. Olağan Büyük Kongresi 
için politik ve örgütsel karar konularında 
tavsiyelerde bulundu. 

Konferansımız, tarihe, ‘eşine az rast-
lanır bir akıl tutulması’ olarak geçecek 
olan, iktidarın neredeyse tüm enerjisini 
başkanlık sistemine ayırdığı, bu amaca 
ulaşabilmek için iç savaşı bile göze aldı-
ğı, katliamlar ve siyasi cinayetlerle Tür-
kiye’yi bir kaos ortamına çevirmekten 
geri durmadığı bir dönemde gerçekleşti. 
Tanklarla toplarla ilçe sokaklarına giren, 
Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş 
uzunlukta ve hukuk dışı sokağa çıkma 
yasakları ilan eden, ölümlerle, tutuk-
lamalarla, belediye eşbaşkanları başta 
olmak üzere yerel yöneticileri görevden 
almalarla Kürt sorununu gittikçe derin-
leştiren bir siyasi iktidarın uygulamaları-
na karşı direnildiği günlerde yapıldı. 

Konferansımız, ‘Yarını Bugünden 
Kuruyoruz’ şiarıyla ve 610 delegenin 
katılımıyla 17-18 Ocak’ta Ankara’da ger-
çekleşti. Konferansımız, geride bıraktı-
ğımız süreci ayrıntılı bir biçimde değer-
lendirmek; geleceğe yönelik partimizin 
temel yönelimlerini belirlemek; örgütsel 
yapımızı yeni döneme uygun olarak şe-
killendirmek amacıyla 52 ilde gerçekleş-
tirdiğimiz yerel konferansların ve halk 
toplantılarının zirvesi oldu. Türkiye’nin 
en genç partisi olarak, büyük bir cesa-
retle ve özgüvenle eksiklerimiz masaya 
yatırıldı, Konferans sürecinde 15 bini 
aşkın HDP üyesi, gönüllüsü ve dostu ile 
HDP’nin politik ve örgütsel hattı değer-
lendirildi, eksikleri tespit edildi ve daha 
güçlü bir örgütlenmeyi sağlamanın yol-
ları tartışıldı. ‘Yeni Yaşam’ın inşası için sü-
recin ihtiyaçlarına cevap verecek yol ve 
yöntemler değerlendirildi. 

HDP 1. Olağan Konferansı’nın hemen 
öncesinde 15 Ocak’ta ‘Artık Yeter, Faşiz-
me Geçit Yok! Eşitlik ve Özgürlük İçin 
Direnen Kadınlar Kazanacak’ şiarıyla 
gerçekleşen ve 60 ilden 480 delegenin 
katıldığı HDP 1. Kadın Konferansı da 
önümüzdeki dönemin mücadele çizgi-
sini belirledi. Kadın Konferansı, özgün 
ve özerk kadın örgütlülüğünü büyütme, 
kadın iradesiyle partimizi güçlendirme 
kararlılığıyla 1. Olağan Konferansa katkı 
ve katılım sağladı. 

ÖRGÜTSEL İHTİYAÇLAR
Konferansımızda Trakya, Akdeniz, 

Ege, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu ve 
Kürdistan coğrafyasında biriktirdiğimiz 
umut ve demokratik siyasetle, kararlı-
lıkla; AKP Hükümeti’nin Saray darbesi 
aracılığıyla diktatoryal bir rejime gidişini 
durdurmak için, en geniş toplumsal di-
namikleri kapsayacak şekilde demokra-
tik mücadele birliğini oluşturma gerekli-
liği ortaya kondu.

Gençlik
Partimizin yeni döneminde önüne 

koyduğu en önemli hedeflerden biri-
si, gençleşme ve genç kitlelerle buluş-
maktır. Gençlerin siyasetteki değiştirici, 
dönüştürücü ve demokratikleştirici gü-
cünü, yaratıcılığını partimizde örgütle-
nebilmesi için daha ileri adımlar atmak, 
gençlerin siyasete katılımını teşvik ede-
cek mekanizmaları güçlendirmek önem-
li sorumluluk alanlarımızdan birisidir. Sa-
dece gençlik örgütlenmesinin yerellerde 
kurumsal yapısının oluşturulması değil, 
partinin bir bütün olarak gençleşmesi 
ve siyaseti gençleştirmesi gerekliliği or-
tadadır. Konferansımızda alınan gençlik 
alanına ilişkin kararlarla bu yürüyüşün 
pekiştirilmesi benimsendi.

Kadın
‘Yeni Yaşam’ çağrımızda da ifadesini 

güçlü bir şekilde bulan Eş Başkanlık siste-
minden eşit temsile, toplumsal yaşamın 
eşit inşasından katılımcı, çoğulcu, yatay, 
demokratik bir yapıyı kurmaya kadar pek 
çok alanda eksikliklerimiz tespit edildi. 
Erkek egemen kapitalist sistem ve eril 
zihniyetle her alanda mücadele kararlı-

lığı bir kez daha vurgulandı. Partimizin 
erkek ve devlet şiddetine karşı kadınların 
öz savunmasını güçlendirerek; kadına 
yönelik her türlü şiddete, tacize, mobbin-
ge, tecavüze, sömürüye, katliama karşı 
direnişi ve mücadeleyi yükseltme ka-
rarlılığı vurgulandı. Konferansımız, HDP 
Kadın Meclisi ile mevcut erkek egemen 
siyaseti ve iktidarcı yapıyı, kadın özgür-
lükçü ve cinsiyet özgürlükçü politikalarla 
değiştirme, demokratikleştirme ve ‘Yeni 
Yaşamı’ inşa etme iradesini güçlendirdi.

Konferansımızda yapılan tartışma ve 
değerlendirmelerin sonunda, 

- Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci; 

- Demokrasi Mücadelesini Yükselte-
lim; 

- Türkiye’nin İdari Yapısında Demok-
ratik Değişim; 

- Demokratik, Özgürlükçü, Sosyal, 
Ekolojik, Eşitlikçi ve Kadın Özgürlükçü 
Bir Anayasa Mücadelesi; 

- Rojava, Suriye ve Demokratik Or-
tadoğu; 

- İşçi ve Emekçilerin Birleşik Müca-
delesi; 

- Göçmenlerin ve Mültecilerin İnsan 
Hakları; 

- Halkların Mağduriyeti; 

- Nefret Suçlarına Karşı Mücadele; 

- Siyaset Okulu; 

- HDK ve HDP İlişkileri; 

- Ara Konferanslar başlıklı kararlar 
alındı ve Türkiye’nin yeni dönem geliş-
melerine müdahale etmenin politikala-
rında ortaklaşıldı.

POLİTİK DURUM
Konferansımız, Türkiye siyasetinin bir 

yol ayrımına geldiği günlerde toplandı. 
Bu dönemde rejim, ya diktatoryal bir 
yönetim şekliyle mevcut demokratik ku-
rumları işlevsizleştiren, güçler ayrılığını, 
denge ve denetleme mekanizmalarını 
yok sayan bir başkanlık sistemine evri-
lerek emeğin ve toplumun tüm kaza-
nılmış hak ve güvencelerini bugünden 
çok daha kötü bir yere sürükleyecek. Ya 
da partimizin mücadelesiyle; demokra-
siden, adaletten, emekten, doğadan ve 
kadın özgürlüğünden yana bir dünya 
için halkın karar mekanizmalarına aktif 
olarak katıldığı yerel demokrasi, yerin-
den ve yerelden yönetimin güçlendiril-

diği müzakereci, doğrudan ve radikal 
demokratik bir yöne evrilecektir.

7 Haziran seçimlerinde HDP’nin ka-
zandığı başarı, Türkiye halklarının de-
mokratik, özgürlükçü, eşitlikçi ve barışçıl 
taleplerinin ne denli güçlü olduğu gös-
termiştir. Partimizin yakaladığı bu başarı 
egemen güçleri ciddi şekilde rahatsız 
etmiştir. 

Teslim alma ve 
biat ettirme uygulamaları 
AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Er-

doğan devletin statükocu güçlerini de 
yanına alarak, bir taraftan 2013 yılının 
son aylarından itibaren hazırlıklarına 
başladıkları ve 2014 yılının son aylarında 
tamamladıkları ‘çöktürme planı’ çerçeve-
sinde teslim alma ve biat ettirme amaçlı; 
diğer taraftan ise 7 Haziran seçimlerinin 
rövanşını almak amaçlı Kürt halkına, 
Türkiye demokrasi ve barış güçlerine, 
HDP’ye oy verenlerin siyasi iradesine kar-
şı çok yönlü ve ağır bir saldırı başlattı. 7 
Haziran’dan 1 Kasım seçimlerine giden 
beş aylık dönem rejim krizinin geldiği 
yeri sergilemesi açısından son derece öz-
gündür. 

Cizre, Silopi ve Sur başta olmak üze-
re birçok yerleşim yeri günlerce abluka 
altına alınarak tanklarla, toplarla, keskin 
nişancılarla eşi görülmemiş bir saldırı 
ve katliam politikası hayata geçiriliyor. 
Yasalar hiçe sayılarak geçmişin yargısız 
infazlarını aşan uygulamalarla 3 aylık be-
beklerden 80 yaşındaki dedelere kadar 
aralarında çok sayıda çocuk ve kadının 
da bulunduğu siviller katlediliyor, ilçeler 
top ateşiyle yıkılıyor, halk göç ettiriliyor. 
Bu saldırılara karşı halkın direnişi hen-
deklere sıkıştırılarak, iktidarın işlediği 
tüm insanlık suçları gizlenmeye çalışılı-
yor.

HDP’ye yönelik saldırılar ise düşman-
laştırma ve hedef gösterme taktiğiyle, 
medya ve devlet kurum kuruluşlarıyla, 
operasyonel tüm mekanizmalarla ve her 
türlü ahlaki ve etik yoksunlukla yürütü-
lüyor. Bu saldırılarla aynı zamanda Kürt 
hareketi ve halkı ile Türkiye demokrasi, 
barış ve emek güçlerinin arasında kurul-
muş olan birlik ve ittifakı boşa çıkartmak 
amaçlanıyor. 

Ancak bu siyasi anlayış tüm çabasına 
rağmen HDP’yi baraj altında bırakamadı 
ve 1 Kasım’da Anayasa’yı tek başına ya-
pacak ve başkanlık sistemi için uygun 
değişime tabi tutacak sayıya ulaşamadı. 

17-18 Ocak’ta Ankara’da Toplanan HDP 1. Olağan Konferansı Sonuç Bildirisi:

“Yarını Bugünden Kuruyoruz” 



Bu hedefe ulaşmak isteyen ‘tekçi’, cinsi-
yetçi zihniyet Kürdistan coğrafyasında 
savaşı tırmandırıp, sivil halkın ve kadın-
ların, gençlerin ve çocukların katliamına 
devam ederken, sokağa çıkma yasak-
larıyla kendi çıkardıkları anti demokra-
tik yasalara bile aykırı hareket etmekte, 
tanklarla ve toplarla mahallelere saldıra-
rak suç işlemeyi iktidar olmanın bir ayrı-
calığı olarak görmektedir. 

‘Bu suça ortak olmayacağız...’

Tüm bu gelişmelere karşın, henüz ne 
darbe rejimi tam olarak oturmuştur, ne 
de faşizme doğru gidiş değiştirilemez 
bir kaderdir. Bu gidişata karşı kadınların 
çatışma bölgelerinde ve metropollerde-
ki direnişleri ve barış etkinlikleri; sendika 
ve meslek örgütlerinin iş bırakma dahil 
ortaya koydukları yaygın tepkiler; Alevi 
dergahlarında birbirini izleyerek yayılan 
savaşa karşı süresiz ve dönüşümlü açlık 
grevleri; ‘Barış İçin Akademisyenler’in 
deklarasyonu ve kovuşturmalara rağ-
men edebiyatçılar, sinemacılar, yayıncı-
lar, gazeteciler, avukatlar, taraftar grupla-
rı gibi farklı toplum ve meslek kesimleri 
içinde genişlemeye devam eden onurlu 
dayanışma, savaş ve saldırı altındaki 
kentlerde süregiden sivil itaatsizlik ve 
direnişler şimdilik parçalı olmakla birlik-
te mücadelenin sürmekte olduğuna dair 
canlı ve somut kanıtlardır. 

Bugün hayatın her alanında demok-
ratik bir hak olarak mücadeleyi örgütle-
mek, demokrasi ilkelerinde ortaklaşa-
bilecek tüm siyasi yapılarla, toplumsal 
muhalefetin tüm özneleriyle, sivil top-
lum kuruluşlarıyla, kadın ve gençlik ya-
pılarıyla, vicdan sahibi yurttaşlarla, mes-
lek örgütleriyle, inanç çevreleriyle ortak 
bir mücadele zeminini geliştirmek en 
önemli görevdir. Partimiz, yarını bugün-
den kurmanın kararlılığıyla, tüm farklılık-
larla yan yana gelmek için demokrasiden 
ve barıştan yana olan tüm kesimlerle bir-
likte harekete yönelecektir. 

AKP, sistemi kendinden menkul ‘Er-
doğan Rejimi’ olarak adlandırabileceği-
miz bir yere taşımaktadır. Asya tipi des-
potik başkanlık sistemleri ile mezhepçi 
yaklaşımın kokteylini hazırlamakta olan 
iktidar, Batı’yı mülteci dalgası tehdidiyle 
sürece müdahaleden uzak tutarken, Or-
tadoğu’yu IŞİD ve benzeri örgütlerle olan 
bağlar üzerinden, mezhepçi bölgesel or-
ganizasyonlarla terörize etmeye devam 
ediyor.

Hem Türkiye hem de Ortado-
ğu için demokratik model

Ortadoğu ve ülkemiz için tarihi alt 
üst oluşların yaşandığı bu dönem kısa 
bir sürede sonlanacak bir dönem değil-
dir. Ortadoğu ve Mezopotamya coğraf-
yasının sınırlarının yeniden tartışılmaya 
açıldığı ve yeniden emperyal müdaha-
lelerin ve çıkar çatışmalarının yaşandığı 
bu süreçte kendi geleceğimizi kendimiz 
yazmalı, kendimiz inşa etmeliyiz. HDP ve 
onun ortaya koyduğu demokrasi modeli 
ile önümüzdeki dönem sadece Türkiye 
halkları için değil, tüm bölge halkları için 
de başka bir yol yaratmak mümkündür.

Bugün toplumun üzerinde büyük bir 
korku perdesi var, ama HDP bu korku 
perdesini aralamayı başarmıştır. Biz’ler 
korku imparatorluğuna karşı barışın ve 
demokrasinin gücünü oluşturmalıyız. Bu 
süreci ancak ezilenlerin topyekûn direni-
şiyle aşabiliriz.

Bir an önce müzakere ve çatışmasız-
lık sürecine dönülmesi, İmralı’da 4 Ni-
san’dan bu yana uygulanan tecride son 
verilerek Sayın Abdullah Öcalan’ın eşit ve 
özgür koşullarda müzakere edebileceği 
Dolmabahçe Mutabakatı zeminine geri 
dönülmesi, İzleme Heyeti’nin de dâhil 
olduğu müzakerelerin başlatılması atıl-
ması gereken acil adımlardır. 

Yerel demokrasi, 
Demokratik Cumhuriyet 
Türkiye’nin demokratik bir rejim de-

ğişikliğine ihtiyacı vardır. Bunun somut 
ifadesi; 12 Eylül Darbe Anayasası’nı bü-
tün sonuçlarıyla ortadan kaldıracak, öz-
gürlükçü, demokratik, çoğulcu, sosyal, 
ekolojik ve eşitlikçi bir yeni Anayasa’yla 
Demokratik Cumhuriyet’e yönelen adım-
ların atılmasıdır. Köklü bir demokratik 
dönüşümün ve değişimin gerçekleşmesi 
için atanmış devlet memurlarının seçil-
miş yerel yönetim organları üzerindeki 
üstünlüğüne son verilmeli, yeni anaya-
saya yönetsel adem-i merkeziyet ilkesi 
yazılmalıdır. 

Böyle bir idari yapı bütün Türkiye’de 
yönetimin yerelleşmesi, yerel demokrasi-
nin gelişmesi, merkezdeki yetkilerin bir-
çoğunun yerele devri, seçimle işbaşına 
gelen yerinden yönetim mekanizmaları-
nın yetkilerinin geliştirilmesi ve yaptırım 
gücü olması anlamına gelir. Yerelin kendi 
kendini yönetmesine imkan verecek ida-
ri ve siyasi yapılar bu yolla oluşabilir ve 
gelişebilir. 

Yerel demokrasiyi sadece Kürt soru-
nunun çözümü için önerilen, bir bölge-
ye özgü sınırlı bir çözüm olarak görmek 
Türkiye’nin bir bütün olarak demokratik-
leşme ihtiyacını göz ardı etmek anlamına 
gelir. Ama bu tür bir idari yapı aynı za-
manda Kürt sorununu çözümü açısından 
da son derece önemli imkanlar sunmak-
tadır. Kürt halkının siyasal statü talebi ve 
hakkının yerel demokrasinin ve özerk 
yapıların gelişmesiyle karşılanabilecek 
olması da gerçekliğin diğer yüzüdür. 

DTK’nin 26-27 Aralık’ta Diyarbakır’da 
açıkladığı ve demokratik siyaset alanı 
için önemli bir açılım sağlayan ‘Siya-
si Çözüm Deklarasyonu’na sahip çıkan 
partimiz, yerinden ve yerelden yönetimi 
kapsayan, demokratik ve özerk yerel yö-
netimlerin hem Kürt halkının taleplerinin 
yerine getirilmesinde hem de Türkiye’nin 
demokratikleşmesinde, toplumsal barı-
şın gerçekleşmesinde, halkların özgür ve 
gönüllü birliğinde önemli bir rol oynaya-
cağını savunur. 

‘Yarını bugünden kurmak için’ bu 
doğrultudaki tartışmaları sürdürmek, 
demokratik bir ‘Yeni Yaşam’ın inşası için 
adımlar atmak HDP’nin demokrasi mü-
cadelesinin esas yaklaşımı olacaktır. Ye-
rel demokrasi, demokratik cumhuriyet, 
demokratik siyaset mücadelemiz; eşit ve 
özgür yurttaşlık ortak vatan hedefimiz ve 
onurlu barış birlikte yaşam yaklaşımımız 
Türkiye’nin yeni döneminin umut ışıkları 
ve demokratik değişimin temelleri ola-
caktır. 

Toplumun en geniş kesimlerini kap-
sayan demokratik mücadele birliğini 
oluşturarak mücadeleyi yükseltecek olan 
demokrasi güçleri ve halklarımız, Kürt 
halkına yönelik ‘Çöktürme Planı’nı boşa 
çıkartacak, hem ilçelerdeki saldırıları 
hem de AKP Hükümeti’nin Saray darbesi 
aracılığıyla diktatoryal bir rejime gidişini 
durduracaktır.

Türk Hava Kuv-
vetleri’ne bağlı 
bir F 16 jeti, Rusya 
Hava Kuvvetleri’ne 
bağlı bir SU 24 jetini 
“14 saniye sınır ihlali gerçekleştirdiği” 
gerekçesiyle vurarak düşürdü. İki ülke 
arasında ciddi bir krize dönüşen bu olay 
sonucunda “neden düşürüldü ?” sorusu 
gündemden düşmedi ve bugüne kadar 
da yanıtlanmadı. SU 24 jetinden para-
şütle atlayan 2 rus pilotun birisi Suriye 
ordusu tarafından kurtarılarak Rusya 
yetkililerine teslim edildi, diğer pilot ise 
Suriye sınırları içinde Bayırbucak bölge-
sinde Türkmen çetelerin içinde savaşan 
ülkücü faşist Alparslan Çelik ve ekibi ta-
rafından kameraların önünde katledildi.

Bu uçak üst düzeyde bir emir olma-
dan düşürülemez. Üst düzeyde emir TC 
Cumhurbaşkanı veya Başbakanı değil-
dir. Bizzat ABD ordusunun güdümünde-
ki kukla örgüt NATO’nun emri üst düzey 
emirdir. NATO içinde söz sahibi olan 
ABD generallerinin onayı ve emri olma-
dan böyle bir vukuat gerçekleştirmek 
olanaksızdır.

İncirlik üssünde görevli bir ABD’li as-
kerin sızdırdığı bilgiye göre, Türk Hava 
Kuvvetleri savaş operasyon merkezin-
den ve F 16 uçağından SU 24 jetine 
yapılan sözlü telsiz uyarılarının ABD 
radyocuları tarafından sinyallerinin 
engellenmesi bu provokasyonun asıl 
organizatörlerine işaret etmektedir. Ku-
cağına Rusya ile sorun topunu alan AKP 
iktidarı, bu olay karşısında önce ikircim-
de kalmış, ardından da bu olayı kendi le-
hine ve “güç” gösterisine dönüştürmek 
için kullanmıştır.

ABD emperyalizminin şahinler ka-
nadı, Türkiye ile Rusya’yı Ortadoğu’da, 
özellikle Suriye pratiğinde karşı karşıya 
getirerek, bir yandan Türkiye’nin koşul-
suz şartsız NATO çerçevesinde hareket 
etmesini garantilemek, diğer yandan 
da Türkiye’yi kendi başarısız Suriye ve 
Ortadoğu politikalarında topun ağzına 
sürmek istiyor. İsrail - Türkiye ilişkilerinin 
bir anda “normalleşmesi” ve Suudi Ara-
bistan ile geliştirilen yeni angajmanlar 
bu stratejinin belirtileridir.

Türkiye ve Kürdistan’ın barış, demok-
rasi, özgürlük ve sosyalizm güçleri, ABD 
emperyalizminin planlarına ve Türki-
ye’nin bölgedeki figüranlığına karşı 
güçlerini birleştirerek Türkiye’deki sa-
vaş, baskı ve sömürü düzenine son ver-
melidirler. Bu tür provokasyonları boşa 
çıkarmanın başka yolu yoktur.

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Başyazısı 
Aralık 2015 / 266. sayısı. www.türkiyekomünist-
partisi.org adresinden alınmıştır.)

Provokasyon
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19 Ocak’da...
Ölümünün üzerinden geçen bu dokuzuncu 
yılda, sürekli sahnelenen hukuk (!) oyunundan, 
kilitli vicdanlara sesleniyorum. Tıpkı Hrant 
gibi... Tıpkı Ermeni kardeşlerim, analarım, 
babalarım, çocuklarım, sevdalılarım gibi... Hem 
de Hrant’a çalakalem... Sezai Sarıoğlu’nun bir 
notuyla sesleniyorum;
 
“biz aynı mahallenin çocukları
cankardeş, düşkardeş? 
harflerinden öpüyorum seni..
sen benim 
“çoğalmamın başlangıcısın olsa olsa.”
ey orman Ahalisi, Nazım’ca 
ey aşık ahalisi 
Ferman’ın bahçesine ağaç diker miyiz? 
Hani o gün,     
ferman derman olanda.”



q Kemal ATAKAN

17-18 Ocak 2106 tarihlerin-
de Ankara’da gerçekleştirilen 
HDP 1. Olağan Konferansı’nda 
dile getirmeye çalıştığımız gö-
rüşleri bir kez daha tüm oku-
yucularımız ve çevremizin dik-
katine sunmak istiyoruz. 

Giriş:
1. HDK ve HDP, Türkiye işçi sınıfı ha-

reketi, Kürt ulusal demokratik hareketi ile 
Türkiye barış ve demokrasi güçlerinin, Tür-
kiye devrimci hareketi tarihinde en önemli, 
en büyük ve en somut kazanımdır. Bugüne 
dek, hem parlamenter, hem de parlamen-
to dışı mücadele ve bu mücadelenin her 
biçimini ustalıkla birleştiren, ülkede temel 
muhalif güç konumuna gelebilmiş, geniş 
muhalefet kesimlerini birleştirmiş bir de-
mokratik birliktelik gerçekleşmemişti. Bu 
birlikteliği göz bebeğimiz gibi korumalı ve 
henüz bu birliktelikte yer almayan devrim-
ci-demokratik güçlerle bir şekilde buluş-
manın yolunu bulmalıyız. 

2. Faşizmin zindanlarında katledilen 
Almanya Komünist Partisi - KPD’nin Genel 
Başkanı Ernst Thaelman 30’lu yılların ba-
şında “Komünistlerin Sovyetler Birliği’ne kar-
şı tutumu komünist olmanın mihenk taşıdır. 
Sovyetler Birliği’ne karşı en ufak bir tereddüt 
taşıyan komünist, burjuvazinin zehirli okunu 
yemiş demektir” tespitini yapmıştır. Bu tes-
pit bugün, Türkiye devrimci hareketinin, 
Kürt Ulusal Sorunu’nun çözümüne yaklaşı-
mı konusunda böyledir. Kürt Ulusal Soru-
nu’na karşı tereddütle davranan her Tür-
kiyeli devrimci, sosyalist, komünist, hatta 
demokrat, kişi veya kuruluş, burjuvazinin 
zehirli okunu yemiş demektir. Barış İçin 
Akademisyenler’in çağrısı bu anlamda çok 
değerlidir. Selamlıyoruz !

Genel Durum İle İlgili İki 
Anekdot:

1. Dün (16 Ocak 2016) HDK 3. Genel 
Konferansı’nda HES’lere karşı direnen Ka-
radeniz halklarının sembolü durumuna 
gelen Havva Ana’nın adı dört kez anıldı. 
Ancak HES’ler ve Yeşil Yol’a karşı mücadele 
eden Rize halkı, Havva Ana’nın köyü dahil 
silme AKP’ye oy vermiştir. Bu bizi düşün-
dürmeli ve bu yaman çelişkiyi çözmeliyiz. 
Aynen, “Kadın Partisi” HDP iken, neden 
AKP’nin kadınlardan en fazla oy alan parti 
olduğu çelişkisini çözmemiz gerektiği gibi.

2. Renault, TOFAŞ ve otomotiv sanayi-
nin değişik fabrikalarında proletarya dire-
niyor. Direniş kırılamıyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Vali’nin talimatıyla otobüsleri 
fabrika önlerine çekiyor. İşçiler Bursa’da 
kaldırılan bir asker cenazesine taşınıyor. Ba-
kanlar da var. MHP’liler protestoya başlıyor. 
O işçi, MHP’lilerle beraber “Şehitler Ölmez 
- Vatan Bölünmez” sloganları eşliğinde ik-
tidara tepki için pet şişeleri bakana fırlatı-
yor, bakan arabasına binip zor kaçıyor. Biz 
neredeyiz? HDK ve HDP bileşeni Türkiyeli 
devrimci bileşenler nerede?

İki Eleştiri:
1. 10 Ekim 2015 Ankara Katliamı’n-dan 

sonra tüm mitinglerin iptali ve protesto 
eylemlerinin o dönemde çok duyarlı olan 

halka indirilmesi yerine, basın açıklamaları 
ve oturma eylemleri ile sınırlanılması tam 
anlamıyla “arkamızın üstüne oturtulmak” 
anlamına geliyor. 1 Kasım seçimleri kam-
panyasını da doğrudan ilgilendiren bu ko-
nuya MYK Raporunda değinilmedi. Özeleş-
tiri gerektiren bir konu.

2. Özeleştiri ve değerlendirme gerekti-
ren diğer çok önemli bir konu, bir gün önce 
ve bir buçuk ay sonra “savaş hükümeti” ola-
rak nitelendirdiğimiz “seçim” hükümetine 
bakan verilmesidir. Bu sadece öz eleştiri ile 
geçiştirilecek bir konu değil, aynı zamanda 
bir politik anlayış sorunu ile ilgili cesaretle 
tartışma ve gerekirse kadrosal anlamda da 
sonuç çıkarma konusu olmalıdır. Ancak bu 
konuya hiç değinilmedi. 

Doğru ve Uygulanması Gere-
ken Kararlar:

1. HDK Konferansında alınan ve bu 
Konferansa sunulup değerlendirilecek 
olan, “tüm HDP’lilerin yerel HDK Meclis çalış-
malarına katılması” konulu karar önerisini 
çok önemsiyoruz. Bu konunun karara bağ-

lanıp kesinlikle uygulanması ve tüm PM 
üyelerinin kendi bölgelerinde HDK yerel 
Meclis çalışmalarına aktif ve sürekli katıl-
maları gerekir.

2. Karar tasarılarında sadece formel 
olarak geçen çok önemli bir konu; Vekillerin 
seçim bölgelerinde HDK Meclis çalışmaları-
na aktif ve fiilen katılmaları konusudur. Bu 
sadece bir ihtiyaç değil bir zorunluluktur. O 
vekilin seçmeni kendi seçim bölgesindedir. 
Seçmenle sürekli ilişki ve o seçmenin katı-
labilecek kısmının HDK Meclislerine katılı-
mının sağlanması, ilçe meclisleri dışında, 
semt, mahalle ve hatta sokak meclislerinin 
seçmenlerle birlikte oluşturulması ancak 
böyle mümkün olabilir. Vekiller TBMM’ne 
HDK Meclislerinin ihtiyaçlarını yansıtma-
lıdır. Vekilliğin şartı bu olmalıdır. Değilse, 

sadece TV programlarına ve seçim bölge-
lerindeki etkinliklere katılmak değil. Ancak 
bu yolla HDK ve HDP toplum içinde köklü 
ve yığınsal ilişkileri kalıcılaştırabilir. 

Güncel İki Öneri:

1. İktidarın savaş konseptine karşı, 
özellikle metropollerde, mahalle ve semt-
lerde fiili dayanışma örgütlenmeli, bu da-
yanışma günlük yaşamda hissedilir olma-
lıdır. Bu dayanışma direnişi HDK dışındaki 
devrimci güçlerin, işçi sendikalarının, de-
mokratik örgütlerin yerel güçleriyle birlikte 
gerçekleştirilmelidir. HDK burada belirleyi-
ci rol oynayabilir. Kürt illerinde savaş sürer-
ken siviller katledilip, şehirler yok olurken, 
metropollerde insanların rahat yaşam sür-
dürmeleri anlaşılmaz kılınmalıdır. Bu ikisi-
nin arasındaki çelişki ortaya konmalı ve ra-
hat yaşam biçimine tepki oluşturulmalıdır.

2. HDP’nin batıdaki yerel örgütlenmesi 
son 1,5 yılda o tarihten önceki BDP örgüt-
lenmesinin gerisine düştü. Eridi. Bunun iki 
sebebi var. a) HDP yöneticileri yapısal ola-
rak öğrencilere, solculara, aydınlara yakın 

olabilirler ama halktan uzak ve kopuklar. 
b) HDP’nin mahalle ve semtlerde Kürt halkı 
ile bağı koptu. Doku uyuşmadı. Bizce BDP 
baştan itibaren batıdan çekilmemeli HDK 
ve dolayısıyla HDP bileşeni olarak kalmalıy-
dı. Bu hata bir şekilde telafi edilmelidir. Baş-
ka türlü “yeni bir başlangıç” başarılı olmaz.

Karar Tasarılarına Üç Öneri:

1. HDK ve HDP terminolojisinde sa-
dece “ezilenler” kavramı değil, onunla be-
raber “sömürülenler” kavramı muhakkak 
kullanılmalı. Kimlik siyasetinin dışında sınıf 
siyasetini güçlendirmek öncelikle bunu ge-
rektirir. İkisi ayrı kavramlardır. Kuşkusuz ki 
“sömürülenler” kavramının kullanılmaması 
sadece bir dilbilgisi ve yazım hatası değil-
dir. Bunun bilincinde olarak bu konunun 
değerlendirilmesi ve ele alınmasını öneri-
yoruz.

2. Mustafa Suphi’lerden başlamak 
üzere tüm faili meçhul cinayetlerin aydın-
latılıp, yaşayan suçluların cezalandırılması 
konusu, arşivlerin açılması dahil araştırılıp 
bulguların paylaşılması ve bu çalışmanın 
sürekli takip edilecek bir karar haline geti-
rilmesini öneriyoruz.

3. 141 ve 142. maddelerin TCK’dan 
kalkmasına rağmen Anayasa ve TCK’da işçi 
sınıfının politik örgütlenmesi Komünist 
Parti yasağı sürmektedir. O adla kurulan 
partiler olması bu gerçeği değiştirmiyor. 
Bu yasağın kalkması HDP’nin demokratik 
istemleri arasında kalıcı ve sürekli olarak 
yer almalı, Anayasa çalışmalarında dikkate 
alınmalıdır içerikli bir karar tasarısı hazır-
lanmasını öneriyoruz.

Sonuç: Geriye Dönülmemeli!

Bu konferans belgelerinde ve günlük 
politik söylemde sıkça kullanılan, bir süre 
öncesine kadar bizim de kullandığımız; 
“Müzakere masasına geri dönüş” önermesi 
veya çözümü terkedilmelidir. Adı üstünde 
“geri dönüş”! İktidar hedeflenmeli. Bu amaç 
tüm Türkiye kamuoyu tarafından bilinmeli-
dir. Madem ki beraber yaşanacak, birlikte 
yeni bir iktidar ve düzen yaratmalıyız. HDP 
kendi alanında, HDK kendi alanında, diğer 
siyasal örgütlenmeler kendi alanlarında bu 
stratejik amaca yönelik süreci ilan ederek 
başlatmalıdır. HDP Büyük Kongresi bu ko-
nuyu gündeminin en başına almalı ve ye-
nilenme bu temelde gerçekleştirilmelidir. 

Bu irade ve kararlılık zaferin ön koşulu 
ve güvencesi olacaktır ! Büyük Kongre’ye 
başarılar dileriz...
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HDP’nin Önemi ve Halkların Zaferi Üzerine



Türkiye demokratik kamuoyu nasıl 
bir siyasi durum ile karşı karşıya olduğu-
nu doğru irdelemek durumundadır. Bu 
konuda eksik değerlendirmeler olduğu 
düşüncesindeyiz.

Türkiye egemen sınıfları R.T. Erdoğan 
ve AKP eliyle islami-faşist bir diktatör-
lüğü kurumsallaştırma yönünde hızlı 
adımlar ile ilerliyor. Ancak, bunların 
İslam’ı kitapta yazan İslam değildir. 
Onun için bunu Türkçülük sosuyla zen-
ginleştirip sunuyorlar. Türk-İslam Sentezi 
dedikleri ve 12 Eylül faşizmi döneminde 
temelleri atılan politika bugün eksiksiz 
uygulama dönemine geçmiştir. 12 Eylül 
döneminde İslam vurgusu gizli idi. Öne 
çıkan militarist Kemalist anlayış temelin-
deki Türkçülük idi. İslam vurgusu dönem 
dönem öne çıkarıldı veya geri çekildi. 
Ancak sonunda ulaşılmak istenen yere 
ulaşıldı.

Faşist güçlerin, özellikle de onların 
en azgın ve terörist kesimlerinin, Erge-
nekoncu faşist askeri güçlerin, ulusalcı 
maskeli milliyetçilerin bugün gerici ve 
çarpık İslamcı anlayışla bütünleşmeleri, 
12 Eylül 1980 faşist darbesini kurgulayan 
ve uygulatan ABD emperyalistlerinin 
çizdiği yolun gerçekleşmesidir. Sovyetler 
Birliği’ne karşı “Yeşil Kuşak” projesinin 
güncellenmiş halidir.

Türkiye işbirlikçi tekelci burjuvazisi, 
geleneksel “Beyaz” sermayesi ve dev-
şirme “Anadolu” sermayesi ile bir bütün 
olarak bu projenin arkasındadır. Türki-
ye’de İslam adı altında son on beş yılda 
korkunç bir talan ekonomisi yaratılmış, 
faizci, tefeci, zimmetçi, hırsız, dolandırı-
cı, fırsatçı, israfçı bir ekonomik politika 
sistemleştirilmiştir. İslamın tüm kuralları-
nın tersine işletildiği bu sistem ezilen ve 
sömürülen kitlelerin dini hassasiyetleri 
ve duyguları istismar edilerek kurumsal-
laştırılmıştır.

Din istismarının yeterli olmadığı 
noktada milliyetçilik ile desteklenmiş ve 
İslamın ümmetçi anlayışının tamamen 
tersi olan Türkçü faşist duygular körük-
lenmek yoluyla boşluklar kapatılmıştır. 
Bunun sonucunda ortaya bugünkü 
tablo çıkmıştır.

Bu kurgu 1979 yılında ABD emper-
yalistlerinin, Arap gericiliği ile kol kola 
Afganistan Demokratik Halk Cumhuriye-
ti’ne karşı başlattıkları savaşın devamıdır. 

Afganistan, İran, Irak, Tunus, Libya, Mısır 
ve en sonunda Suriye ile bütün bölge 
ateş çemberine dönüştürülmüştür. 
Türkiye ise İsrail ve Suudi Arabistan ile 
birlikte ABD emperyalistlerinin bölge-
deki sadık müttefikleri olarak bu planın 
bölgesel uygulayıcıları olmuşlardır. 
Türkiye’de 12 Eylül 1980 faşist darbesi 
ile başlatılan değişimin bugün geldi-
ği aşama bu genel bölgesel projenin 
gereğidir.

Bugün bölgede Suriye, Irak ve İran 
rejimlerinin dışında bu projeye en büyük 
engel Kürt halkının dört parçada uyanan 
ve gelişen mücadelesidir. Özellikle Türki-
ye temelinde yürütülen ve tüm parçaları 
etkileyen Kürt Ulusal Demokratik mü-
cadelesi bir ulusal kurtuluş ve özgürlük 
mücadelesi niteliğine yükselerek ABD 
emperyalistlerinin ve onların Türkiye’de-
ki yerli işbirlikçilerinin planlarını alt üst 
etmiştir.

Türkiye oligarşisi, farklı yöntemler 
ile Kürt ulusal demokratik mücadele-
sini kontrol altına almak, sistem içinde 
tutmak için çaba sarfetmiştir. “Çözüm 
süreci” adı altında kurgulanan süreç bu 
amacın yerine getirilmesi için gerçek-
leştirilmeye çalışılan yanıltıcı ve sinsi bir 
plan idi. Kürt ulusal demokratik hareketi 
ise, “Kürt ulusal sorununun çözümü Tür-
kiye’nin toplumsal ve politik sorunlarının 
çözümünden bağımsız değildir” gerçe-
ğinden yola çıkarak, Türkiye işçi sınıfının 
devrimci güçleri ve ezilen yoksul emekçi 

halkları için ortak mücadele rotasına 
girmiştir. “Türkiye demokratikleşmeden 
Kürt ulusal sorunu çözülmez, Kürt ulusal 
sorunu çözülmeden Türkiye demokra-
tikleşemez” diyalektiği temelinde ülkede 
güçlü bir devrimci demokratik muhale-
fet hareketi yaratılabilmiştir. HDK ve HDP 
bu politikanın ifadesidir.

Bugün CHP, söylemdeki tüm AKP kar-
şıtlığına karşın, TC’nin kurucu iradesinin 
politik örgütü olarak, devlet anlayışı 
itibarıyla, doktriner olarak AKP ile uzlaş-
mıştır. AKP’nin 7 Haziran 2015 seçim ye-
nilgisi ertesinde CHP’nin izlediği politik 
çizgi bunu ifade eder. Değilse, 7 Hazi-
ran’da aldığı önemli darbe karşısında 
Erdoğan ve AKP’nin TC devletinin tüm 
iradi güçlerini biraraya getirerek darbe 
yapması mümkün olmazdı. Bu darbe 
kanlı olmuştur. 7 Haziran seçim sürecin-
de uygulanan terör ile önleyici tedbirler 
alınmış, - ki 5 Haziran Diyarbakır kat-
liamının anlamı budur - bu tedbirler 
sonuç vermeyip yenilgi gerçekleşince 20 
Temmuz Suruç katliamı ile düğmeye ba-
sılmış, 10 Ekim Ankara katliamı ile devlet 
“gücünü” göstermiştir. Bugün ülkenin 
üçte biri savaş alanına dönüştürülmüş, 
nizami savaşın dahi bütün kuralları yok 
sayılarak sivil Kürt halkına karşı bir soykı-
rım düzeyine yükseltilmiştir. Recep Tayip 
Erdoğan, kendi halkına bomba attığı için 
teröristlikle suçladığı Suriye Devlet Baş-
kanı Beşar Esad’ı unutarak, Kürt halkına 
ve Türkiyeli devrimci demokratik güçlere 
bombalar ile saldırmaya başlamıştır. 
Türk ordusu savaş uçakları, tankları ve 
özel kuvvetleri ile Kürt il ve ilçelerini 
savaş alanına çevirmiştir. Türkiye’de kan 
dökülmektedir. Ve bu kan ile 1 Kasım 
seçimlerine gidilmiş 7 Haziran seçim so-
nuçlarına karşı darbe gerçekleştirilmiştir. 
7 Haziran’da hükümet devrildiği halde, 
AKP gayrı meşru olarak “seçim” hüküme-
ti adı altında kurduğu savaş kabinesi ile 
bu savaşı bizzat geliştirmiştir ve iktidarı-
nı korumuştur.

AKP karşıtı olduğunu söyleyen CHP, 
gerçekten AKP karşıtı olsaydı, kendisine 
oy veren milyonlarca seçmeni sokağa 
çıkmaya çağırabilirdi, esnafı kepenk 
kapatmaya, işçiyi genel direnişe çağı-
rabilirdi. CHP tabanının büyük bir kısmı 
böyle bir eylemliliğe hazırdı. Ve bu taba-
nın gücü HDK, BHH ve onların dışındaki 
devrimci güçlerin kitleleri ile buluşabil-
seydi yüzde ellilik bir yığınsal devrimci 

demokratik güç önce AKP iktidarını yıkar 
ardından da sosyalizme yönelen demok-
ratik bir iktidarın temelini atabilirdi.

Partimizin 7 Haziran seçimleri öncesi, 
“Türkiye bir yol ayrımında, ya İşbirlikçi 
oligarşinin diktatörlüğü kurumsalla-
şacak, ya da sosyalizme yönelebilecek 
demokratik bir iktidarın yolu açılacak” 
tespitinin sebebi buydu. Bunun güçleri 
olarak da Türkiye işçi sınıfının devrimci 
güçleri ile Kürt ulusal demokratik hare-
ketinin özgürlük güçlerinin ittifakı tarif 
edilmekteydi. Bugün gelinen ortamda, 
bu güçlerin ortak mücadelesinin yüksel-
tilmesi ve CHP’ye oy vermiş milyonlarca 
iyi niyetli yanıltılmış seçmenin de aktif 
desteğinin alınması dünden daha fazla 
önem kazanmıştır. Bu güç yüzde ellinin 
üzerinde bir güçtür ve AKP’ye yönelen 
işçi ve emekçi yığınlarının da kendi 
sınıfsal gerçekleri doğrultusunda kaza-
nılması ile ülke nüfusunun çoğunluğunu 
oluşturmaktadır.

Türkiye Komünist Partisi, ABD em-
peryalistlerinin ve Türkiye’deki işbir-
likçi oligarşinin planlarını bozmanın, 
Türkiye’nin bu iktidardan kurtulmasını 
sağlamanın mümkün olduğunu söylü-
yor. İktidarın Kürt halkına karşı giriştiği 
imha savaşının karşısında Kürt özgürlük 
hareketinin kararlı duruşu ve mücadelesi 
tüm Türkiyeli devrimci güçlere ilham 
kaynağı olmalıdır. İşbirlikçi oligarşiyi 
kendi kazdığı kuyuya gömmek müm-
kündür. Bu aşamadan sonra Kürt halkı 
ayrılma hakkı tercihini kullanmayacak-
sa, yöneleceği yer iktidar mücadelesi 
olacaktır. Türkiye devrimci güçleri iktidar 
mücadelesini gündemlerinin en başına 
alarak sağlanacak ortak mücadele ile 
sonuç alınabileceğini görebilmelidirler. 
Devrimci kırılma ve ayaklanmaların 
reçetesi yoktur. Koşullar ve güçler doğru 
konumlandırıldığında, devrimci irade 
üstün gelir. Türkiye Komünist Partisi, 
Türkiye işçi sınıfının politik öncü örgütü 
olarak gereğini yerine getirecektir. 2016 
yılına bu kararlılık ve irade ile giriyoruz.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

1 Aralık 2015

 (TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Aralık 
2015 / 266. sayısında yayınlanmıştır. www.türkiyeko-
münistpartisi.org adresinden alınmıştır.)

1 Kasım Kanlı Bir Darbedir
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 1 Aralık 2015 Tarihli Bildirisi

Türkiye Komünist Partisi, 
ABD emperyalistlerinin ve 
Türkiye’deki işbirlikçi oligar-
şinin planlarını bozmanın, 
Türkiye’nin bu iktidardan 
kurtulmasını sağlamanın 
mümkün olduğunu söylüyor. 
İktidarın Kürt halkına karşı gi-
riştiği imha savaşının karşısın-
da Kürt özgürlük hareketinin 
kararlı duruşu ve mücadelesi 
tüm Türkiyeli devrimci güçlere 
ilham kaynağı olmalıdır.
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q Tufan ŞİŞLİ

Taşeron işçilik AKP iktidarı boyunca 
sürekli artış gösterdi. 12 yıllık AKP iktidarı 
döneminde taşeron işçilik 4 kat artarak 
1.5 milyon kişiye ulaştı.

AKP iktidara geldiğinde toplam taşe-
ron işçi sayısı 387 bindi. Gelinen nokta 
bu sorunun artacağına ilişkin endişeleri 
haklı çıkarıyor. AKP hükümeti, kadro sözü 
verse de gerçekler bunun çok uzağında.

Taşeron işçilerin 330 bini İstanbul’da 
çalışıyor. Ankara’da 150 bin, İzmir’de ise 
76 bin taşeron işçi çalışıyor.

Taşeron işçilik özelikle temizlik, ulaş-
tırma ve güvenlik sektöründe yaygın 
olarak kullanılıyor. Özel şirketlerin inşaat 
iş kolunda da yoğun olarak taşeron işçi 
çalıştırdığı biliniyor.

Kamuda ve özel sektörde taşeron sis-
teminin yaygın olduğu sektörler ve top-
lam işçi sayıları şöyle:

Taşeron sisteminde, hizmet alımında, 
doğrudan işçi istihdam edilmiyor. Farklı 
bir firma ile sözleşme yapılarak, o firma-
nın işçileri çalıştırılıyor.

Hukuken asıl firma, işçilerin her türlü 
alacaklarından ve yasal haklarından so-
rumlu olmasına rağmen taşeronluk git-
tikçe yaygınlaşıyor.

Taşeron işçilerin ilk talepleri kadrolu 
olmak. Bir çok taşeron işçi 11 ay çalıştık-
tan sonra işten çıkarılıyor ve kısa zaman-
da (3 iş günü) tekrar işe alınıyor, böylece 
kıdem tazminatı hakları gasp ediliyor.

SGK verilerine göre, Türkiye’de 2011 
yılında yaklaşık 12,5 milyon ‘işten çıkış 
bildirgesi’ hazırlandı. İşten çıkış bildirge-

lerine göre, kıdem tazminatına hak kaza-
nabilecek şekilde işten çıkan ya da çıkarı-
lan işçilerin oranı sadece % 10. 

İkinci büyük sorun da sendikasızlığın 
dayatılması. İşçilerin küçük gruplar halin-
de taşeron firmalara bölünmesi asıl işve-
renin sendika örgütlenmesinden ‘’kurtul-
masına’’ yarıyor.

Resmi verilere göre AKP iktidara gel-
diğinde sendikalı işçi oranı % 58’di. Bu 
oran şimdi % 9-10 bantında değişiyor. 
Taşeron işçilerin sendikalaşma oranı ise 
% 5. Sendikalı işçilerin büyük çoğunluğu 
da kamu sektöründe çalışanlar (özellikle 
belediyeler ve hastahaneler)

Taşeron İşçi Gerçeği Araştırması sonuç-
larına göre, araştırmaya katılan taşeron 
işçilerin yüzde 34,9’unun 32-38 yaş, yüz-
de 24,7’sinin 25-31, yüzde 23.6’sının ise 
39-45 yaşlarında olduğu görülmektedir.

Araştırma kapsamındaki taşeron işçi-
lerin yüzde 80’ini erkek, yüzde 20’sini ise 
kadınlar oluşturuyor.

Taşeron işçilerin yüzde 52,6’sını ilk ve 
orta öğretim mezunları oluştururken, lise 
mezunu işçilerin yüzde 33,8’lik bir paya 
sahip olduğu görülmektedir. Üniversite 
mezunu taşeron işçilerin oranı ise yüzde 
11,2 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Taşeron İşçilerin Yarısı Bin TL
Altında Ücret Alıyor
Türkiye’de genel işçi ücretleri göz 

önüne alındığında, taşeron işçilerin ücret 
seviyelerinin genel tablonun altında sey-
rettiği dikkat çekmektedir. Bugün Türki-
ye’de taşeron uygulaması kapsamında 
çalışan bir milyonun üzerindeki işçinin 
yarısı 1.000 TL’nin altındaki ücret ile ge-
çinmek zorunda bırakılmaktadır. 2.000 TL 
ve üstü ücret alan işçilerin oranı ise yüz-
de 1’i bile bulmuyor.

Bazı işçilerin asgari ücretten daha dü-
şük aylık aldıkları da bilinen bir gerçek. 
Taşeron işçileri, işverenler tarafından res-
mi olarak asgari ücretle çalıştırılıyor ola-
rak gösterilseler de, birçok taşeron işçisi, 
ücretlerini aldıktan sonra bir kısmını işve-
rene iade ettiklerini belirtiyor.

Türkiye’de taşeron işletmeciliğinin 
Kamuda  öncelikli olarak belediyelerde 
ve sağlık sektöründe yaygın olarak kulla-
nıldığı tespit edilmiştir.

Özel şirketlerde ise en yoğun uygula-
ma inşaat sektöründe. Rödovans uygu-
lamasının da bir çeşit taşeronluk olduğu 
değerlendirildiğinde, madencilik sektö-
ründeki tüm özel işletmelerinde taşeron-
culuk yaptığı rahatlıkla söylenebilir. Bu-
radaki istihdam da taşeron işçilik olarak 
değerlendirildiğinde sorunun ne kadar 

büyüdüğü görülmektedir.
Taşeron işçilerin yüzde 81’i sendikal 

haklarını kullanmaları durumunda işten 
atılma korkusu yaşamaktadır.

Bununla birlikte taşeron işçilerin sen-
dikal haklarını kullanmalarının çalışma 
koşullarının iyileşmesine katkıda bulu-
nacağını düşünenlerin oranı yüzde 85.7 
gibi yüksek bir düzeyde bulunmaktadır.

En Önemli Sorun Kadro
Taşeron işçiler için en önemli sorun-

larını kadrolu statüye geçiş olarak ifade 
etmektedir. Kadro sorununu takip eden 
ikinci en önemli sorun ise iş ve ücret gü-
vencesidir. Taşeron işçilerin ilk iki sıradaki 
tercihleri dikkate alındığında bir gelecek 
kaygısı taşıdıkları görülmektedir.

Taşeron İşçiliği=Güvencesiz Çalışma
Verilere göre her beş taşeron işçisin-

den dördü, iş güvencelerinin bulunma-
dığını düşünmektedir. Türkiye’deki taşe-
ron işçileri içinde bulundukları durumun 
güvencesiz bir model olduğunu düşün-
mektedir. 

Ücretler Kadrolunun Çok Gerisinde
Taşeron ve kadrolu işçi arasındaki 

farklılıklar dikkate alındığında, taşeron 
işçilerin kadrolulara göre çok daha düşük 
düzeyde ücret ile geçinmek zorunda kal-
dıkları görülmektedir.

Taşeron İşçiler Çıplak Ücrete Talim
Kadrolu işçilerin sahip oldukları ek 

gelir (fazla mesai, prim, vs.) gruplarından 
taşeron işçilerin yararlanamadıkları gö-
rülmektedir.

Kıdem Tazminatları Yok
Taşeron işçilerin, kıdem tazminatına 

hak kazan(a)madıkları önemli bir tespit-
tir. İş güvencesinin olmaması nedeniyle 
sürekli bir biçimde aksaklığa uğrayan iş 
sözleşmeleri neticesinde, taşeron işçiler 
kamuoyunun da bildiği gibi kıdem taz-
minatından mahrum bırakılmaktadır.

Yeni ve Köklü Bir Düzenleme Kaçı-
nılmazdır. 

Taşeronluk sistemi genel işçi ücretle-
rini aşağı çekmekte, güvencesiz ve esnek 
bir modele dayanmakta ve kamuoyu 
yapıcılarının söylediğinin aksine çalışma 
hayatında verimliliği ve kaliteyi yükselt-
memektedir.

İş Sağlığı ve İş Güvencesi açısından
Taşeron işçileri için en önemli sorun, 

çalışma şartlarını da kapsayan iş sağlığı 
ve iş güvenliği sorunlarıdır. İşçiler, taşe-
ron işletmesinin, iş sağlığı ve güvenliği 
harcamalarını maliyet artırıcı bir unsur 
olarak gördüklerini ve kendilerini sağlık-
sız bir iş ortamında çalıştırarak açıkça risk 
altına soktuklarını net bir şekilde belirt-
mektedir. Bu durumun en açık örneğini 
Soma katliamında gördük.

Sosyal Güvenlik Hakkının Kullanımı 
Açısından

Taşeron işçiler, sosyal güvenlik hak-
larından yeterli bir şekilde yararlanama-
maktadır. Sosyal güvenlik hizmetlerin-
den yararlanamayan taşeron işçilerin 
oranı % 45 civarındadır. Bunun nedeni, 
işçilere sürekli olarak giriş-çıkış işlemi 
yapılmasıdır. Bu durum işçilerin sosyal 
güvenlik haklarından yararlanmalarını 
engellemektedir.

Mevcut Mevzuat ve Fiili Durum Sen-
dikalaşma Önünde Engel

Taşeron işçiler yasal düzenlemelerin 
sendikal haklarını kullanmalarına engel 
olduğunu söylüyor.

Taşeron işçiler, sendikaların taşeron 
işçilerin sorunlarına yeterince ilgi göster-
mediklerini düşünüyor.

Taşeron işçilerin, sendikal hakları kul-
lanamamalarının asıl sebebi yasal düzen-
lemelerdeki durumdan kaynaklanmakta-
dır.

Taşeron işçiler sendikalaşmadan so-
runları çözülemez. Hükümetler oy almak 
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SEKTÖR ALT İŞVEREN  
 İŞÇİ SAYISI
KAMU
Sağlık 16 bin 184

Temizlik 471 bin 442

Güvenlik 117 bin 541

Dağıtım 34 bin 621

Toplam 585 bin 788

ÖZEL SEKTÖR
İdari ve destek hizmetleri 4 bin 146

Ulaştırma ve depolama 10 bin 347

Madencilik, taş ocakçılığı 12 bin 606

İmalat 63 bin 849

İnşaat 318 bin 87

Diğer 10 bin 431

Toplam 419 bin 466

Taşeron İşçilik Sorunu



için vaadlerde bulunsa da, hakkını alabi-
lecek tek güç örgütlü emektir.

Taşeron işçilerin çalıştırılmasında, 
mevzuatta belirlenen işlerin dışına çıkıl-
dığı hatta daha çok bu tanımlamanın dı-
şındaki işlerde çalıştırıldıkları görülmek-
tedir.

Bu durum taşeron işçilerin
bir işte uzmanlaşmasını da
engellemektedir
Kadrolu işçilere kıyasla çok sayıda 

sorunla yüzleşmek zorunda bırakılan ta-
şeron işçiler çalışma şartları açısından da 
kadrolu işçilerden daha ağır koşullarda 
çalıştırılmaktadır.

Kadın taşeron işçilerin oranının daha 
yüksek olduğu sağlık sektöründe, ücret-
ler, belediyelerin hayli gerisindedir.

Bu sonuç, konuyla ilgili diğer bulgu-
larla birlikte değerlendirildiğinde, kadın 
taşeron işçilerinin erkeklere göre daha 
güvencesiz koşullara sahip olduğu ger-
çeğini gözler önüne sermektedir.

Ayrıca sağlık sektöründe zamanında 
ödenmeyen ücretler, kadın taşeron işçi-
lerinin güvencesizliğinin derinleşmesine 
neden olmaktadır.

Taşeron işçilerden 1.000 TL ve altı net 
ücret elde eden işçilerin yaklaşık yüzde 
80’i iş sağlığı ve güvenliğine sahip değil-
ken, 1.001-1.600 TL aralığında bu oran 
yüzde 70’lere yaklaşmakta ve 1.601 TL 
üzerinde ise yüzde 50’lerin altına düş-
mektedir.

Türkiye’de sağlık sektöründe çalışan 
işçilerin önemli bir kısmının 1.000 TL’nin 
altında ücret düzeyine sahip olması araş-
tırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri-
ni oluşturmaktadır. 1.000 TL üzeri ücret 
seviyesine sahip olan işçilerin %7’yi bile 
bulmaması sektördeki emeğin ne dere-
cede sömürüldüğünü göstermektedir.

Taşeron işçilerin ellerine geçen aylık 
net ücretler sektörler düzeyinde ince-
lendiğinde sağlık sektöründe büyük bir 
farklılığın varlığı göze çarpmaktadır. Ger-
çekten bu sektörde çalışan işçilerin nere-
deyse %80’i asgari ücret elde etmektedir. 
Bu oran belediyelerde %20’ler ve diğer 
sektörlerde %35’ler düzeyindedir. Bu 
bağlamda sağlık sektöründe çalışanla-
rın yaşam koşullarının, diğer sektörlerde 
çalışanlara göre çok daha kötü olduğu 
görülmektedir.

2015 yılının son günü yayınlanan yeni 
taşeron işçi yönetmeliği, bir başka yazı-
mızın konusu olacaktır.

Yararlanılan kaynaklar:
- Taşeron işçi araştırması  (Doç. Dr. Ergin 

Yazıcı) yazıda kullanılan grafikler aynı adlı ça-
lışmadan alınmıştır.

- ÇSGB verileri

- DİSK-AR verileri

- İşçi sağlığı-İş Güvenliği dergisi verileri 

Not: 2014 verileri esas alınarak yazılmıştır.

Politika / Bursa: Renault işçileri as-
gari ücret ayarlaması ve asgari ücret üzeri 
çalışan işçilerin maaşlarında oluşan denge-
sizlikler üzerine Birleşik Metal-İş Sendika-
sı Başkanlar Kurulu’nun 13 Ocak 2016’da 
MESS patronlarına yaptığı çağrı doğrultu-
sunda 15 Ocak’ta eyleme çıktı. 

Birleşik Metal-İş Başkanlar Kurulu So-
nuç Bildirisinde şöyle denilmekteydi: 

“... Asgari ücretin 1 Ocak 2016 tarihi 
itibariyle (Asgari Geçim İndirimi dahil) 
1300 TL’ye yükseltilmesi sonucu toplu söz-
leşmelerde yer alan ve bugüne kadar asga-
ri ücretin üzerinde bir ücrete karşılık gelen 
işe giriş ücretleri, bugün asgari ücretin al-
tında kalmıştır.

Metal işkolunda, Metal Sanayi İş Grup-
landırma Sistemi ile, yapılan işin niteliğine 
göre değişkenlik arz eden işe giriş ücretle-
rinin tümü aynı miktara, yani asgari ücrete 
eşitlenmiş, böylece iş grupları arasındaki 
farklılık ortadan kalkmıştır. 

Diğer yandan asgari ücretteki artış 
doğal olarak asgari ücretin üzerinde üc-
ret alan işçiler için de bir artış beklentisi 
yaratmıştır. Asgari ücretteki artış sonrası 
nispeten daha kıdemli işçilerle yeni işe gi-
recek işçilerin ücreti arasındaki fark bazı 
işyerlerinde ortadan kalkmış, bazı işyerle-
rinde ise oldukça yakınlaşmış, dolayısıyla 
ücretlerle kıdem arasında bir ilişki kalma-
mıştır..

Bu nedenlerle, toplu sözleşmelerdeki 
işe giriş ücretleri yeniden düzenlenmeli; iş-
çiler arasında kıdem farkını dikkate alacak 
şekilde bir ücret düzenlemesi yapılmalıdır. 
Aksi halde, işyerlerinde çalışma ilişkileri 
ve iş barışı bozulacaktır...”

Renault işçilerinin 15 Ocak’ta göster-
dikleri kararlılık önemlidir.  Dün iktidar ve 
patron işbirlikçisi sarı sendika Türk Metal-

İş’e kırmızı kart gösteren Renault işçileri, 
bugün sendikaları Birleşik Metal-İş öncü-
lüğünde en doğal hakları için uyarı eylem-
leri yapıyorlar.

Otomotiv proletaryası ve diğer iş kolla-
rındaki işçilerin sorunlarının nihai çözümü 
işgücü sömürüsünün ortadan kaldırılma-
sına bağlıdır. Türkiye, otomotiv sektörün-
de altın yıllarını yaşıyor. Gerek üretim ve 
gerekse ihracatta bu işçilerin iş gücü ile 
üretilen araçlar sayesinde bu memnuniyeti 
yaşayan Türkiye burjuvazisi kazanca doy-
muyor. Doyması ve paylaşması da bekle-
nemez. Bu, kapitalistlerin, işverenlerin do-
ğasına aykırıdır.

Şimdi sendikalara önemli bir görev 
düşüyor. Otomotiv sektörü ve diğer sektör-
lerde üyelerinin ve tüm işçilerin patronlara 
karşı hakkını savunurken, aynı patronların 
iktidarı olan AKP Rejiminin Kürt halkına 
yönelik imha savaşına karşı, sınıf kardeş-
lerinin fiili dayanışmasının örgütlenmesi 
gerekiyor. İktidar, milliyetçi ve dini hassa-
siyetleri sömüren söylemler ile işçi sınıfını 
ülke gerçeklerinden uzaklaştırmaya, hatta 

kendi yanına çekmeye çalışıyor. Bu oyunu 
bozmak, Türkiye işçi sınıfına en doğru ve 
sağlıklı bilgileri aktarmak, bu uğurda da 
işçi sınıfının sözünü söylemesini sağlamak 
için sendikalara önemli görevler düşüyor. 
Birleşik Metal-İş Genel Kurulu’nda Halit 
Erdem’in yaptığı konuşmada dile getir-
diği “ÜLKENİN BİR YANINDA SAVAŞ 
VARKEN, ÖBÜR YANINDA DEMOKRA-
Sİ OLABİLİR Mİ?” görüşü belirleyici rol 
oynuyor. Demokrasi’nin olmadığı bir top-
lumda işçi sınıfının haklarından söz etmek 
mümkün değildir. Onun için demokrasi 
için mücadele, kirli imha savaşına karşı 
barış için mücadele ile işçilerin ücretlerinin 
artırılması mücadelesi birbirine sıkı sıkıya 
bağlıdır. 

Asgari ücret ve düşük ücretlerin yük-
seltilmesi için mücadele ile Kürt işçi ve 
yoksul emekçilerine karşı yürütülen kirli 
savaşın durdurulması için mücadele, Kürt 
işçi ve emekçileri ile dayanışma bir madal-
yonun iki yüzü gibidir. Bir yüzü BARIŞ, 
diğer yüzü DEMOKRASİ’dir. Bu ikisi-
nin olmadığı toplumsal koşullarda EMEK 
SÖMÜRÜSÜ, BASKI ve ÖZGÜRLÜK-
LERİN KISITLANMASI vardır. Bu koşul-
larda da işçi sınıfının ekonomik mücadele-
sini dahi sürdürme koşulları yoktur. Çünkü 
burjuvazi elindeki anti-demokratik, baskıcı 
devlet aparatı ile en ufak bir istem için giri-
şilen hak mücadelelerini anında boğar. 

Şimdi, sendikalar, tek tek fabrikalar-
daki işçiler, en başta RENAULT işçileri, 
seslerini Akademisyenlerin “BU SUÇA 
ORTAK OLMAYACAĞIZ!” çağrısı ile 
birleştirmelidirler. “DEVLET ŞİDDETE 
SON VERMELİ!” istemini yükseltme-
lidir. Değilse asgari ücret mücadelesi de, 
ücretlerin artırılması mücadelesi de yarın 
patronların iktidarının şiddeti ile bastırıla-
bilecektir.
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Renault İşçileri Eylemde!

Asgari ücret ve düşük ücretlerin 
yükseltilmesi için mücadele ile Kürt 
işçi ve yoksul emekçilerine karşı yü-
rütülen kirli savaşın durdurulması 
için mücadele, Kürt işçi ve emekçi-
leri ile dayanışma bir madalyonun 
iki yüzü gibidir. Bir yüzü BARIŞ, 
diğer yüzü DEMOKRASİ’dir. Bu 
ikisinin olmadığı toplumsal koşul-
larda EMEK SÖMÜRÜSÜ, BASKI 
ve ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLAN-
MASI vardır.



DİSK, güvencesiz ve kuralsız çalıştır-
maya, kıdem tazminatının kaldırılarak iş 
güvencesinin yok edilmesine, taşeron işçi-
sine verilen kadro sözleri tutulmayıp hu-
kuksuzlukta ısrar edilmesine, Özel İstih-
dam Büroları’yla işçi simsarlığının teşvik 
edilmesine ve emekçilere kölelik dayatıl-
masına karşı düzenlediği, “Emeğin Hak-
ları İçin Yürüyoruz!” kampanyası çerçe-
vesinde “KIDEM TAZMİNATLARIMIZ 
İŞ GÜVENCEMİZDİR, DOKUNMA!” 
imza kampanyasını 18 Ocak 2016, Pazar-
tesi günü Şişli meydanında açtığı standla 
başlattı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 
açıklama yaptığı eyleme DİSK Yönetim 
Kurulu, bağlı sendikaların genel başkan-
ları, merkez ve şube yöneticileri ile çok 
sayıda DİSK’li işçi katıldı.

Kani Beko yaptığı konuşmada şu nok-
talara vurgu yaptı:

“KIDEM TAZMİNATLARIMIZ 
İŞ GÜVENCEMİZDİR, DOKUN-
MA!

KÖLELİĞE KARŞI #DİRENİŞÇİ
• AKP hükümeti, tüm emekçileri gü-

vencesiz ve kuralsız çalıştırmak istiyor!
• Taşeron işçilerine verdiği sözlerini 

tutmuyor, hukuksuzlukta ısrar ediyor!
• Özel İstihdam Büroları’yla işçi 

simsarlığını teşvik ediyor!
• Emekçilere kölelik dayatıyor!
• Ve son olarak da Kıdem tazminatı-

nı kaldırarak iş güvencemizi yok ediyor!
Hükümetin 2016 eylem planında yer 

alan düzenlemenin amacı, patronların iş-
çileri işten çıkartma maliyetlerini düşür-
mektir.

Kıdem tazminatlarımız, yani ücreti-
mizin ödemesi sonraya bırakılmış kısmı 
sermaye için ‘yük’ olarak görülmektedir.

‘İşçilerin çoğunluğu kıdem tazminatı 
alamıyor’ bilgisi de doğru değildir. İş-
çiler dava açmaları halinde çoğunlukla 
tazminatlarını almaktadır. İşverenlerin 
hukuksuzluğunu önlemek yerine, kıdem 
tazminatı fiilen kaldırılarak hukuksuzluğa 
hukuk üretilmek istenmektedir.

Yapılmak istenen değişiklik ile amaç-
lanan herkesin kıdem tazminatı alması de-
ğildir. Gerçek amaçları şunlardır:

1) İşten atmak ya da çıkart-
mak kolaylaşacak

Kıdem tazminatı fona/sandığa devre-

dildiğinde, işveren işçi çıkardığında toplu 
bir ödeme yapmak zorunda kalmayacak. 
Böylece işten çıkarmalar kolaylaşacaktır. 
Tüm işçiler ‘gündelikçi’ gibi çalışacak, 
sendikalaşma imkânsız olacak; işçilere 
sürekli giriş-çıkış yapılabilecek.

2) Kıdem tazminatı almak 
hayal olacak

 Mevcut koşullarda kıdem tazminatın-
dan sadece işten atıldığımızda değil bir-
çok durumda faydalanabiliyoruz.

İşveren hakkımızı yediğinde, askerlik 
hizmeti dolayısıyla, kadınlar evlendikle-
rinde, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3 bin 
600 gün prim ödeme süresini doldurduy-
sak, emeklilik halinde kendi isteğimizle 
işten ayırıldıysak kıdem tazminatına hak 
kazanıyorduk. Ayrıca kayıtdışı çalıştırıl-
mamız halinde veya tazminat ödememek 
için işe giriş çıkış yaptırıldığında dava 
yolu ile kıdem tazminatını alma şansımız 
vardı.

Fon/sandık sisteminde bu yararlanma 
koşulları ortadan kalkacak. Ödeme emek-
li olduğumuzda ya da 10 yıl gibi bir kı-
demde ev alma gibi şartlara bağlı olarak 
yapılacak.

3) Kıdem tazminatının sade-
ce adı kalacak

 Kıdem tazminatı işverenin sorumlu-
luğunda olan bir meseledir, esas olarak 
işçi ile işveren arasındaki ilişkinin sonra 

ermesiyle ilgilidir. Böyle olmaktan çıktı-
ğında, adı ‘emeklilik fonu’, ‘emeklilik san-
dığı’ olur ama ‘kıdem tazminatı’ olmaz. 
‘Paralel’ bir emeklilik sistemi kıdem taz-
minatı yerine ikame edilemez. Çünkü iş 
güvencesi sağlamaz!

4) Fon demek yağma demek
Zorunlu Tasarrufu Teşvik Fonu, Ko-

nut Edindirme Yardımı Hesapları, İşsizlik 
Fonu... Bu fonların hepsi siyasal iktidarlar 
tarafından yağmalanmıştır ve yağmalan-
maktadır. Türkiye’de milyonlarca işsiz aç-
lıkla mücadele ederken İşsizlik Fonu’ndan 
patronlara 50 milyon liraya yakın kaynak 
aktarılmıştır.

5) Çocuklarımızın hakları gasp 
edilecek

 Kimi yetkililer ‘Kazanılmış haklara 
dokunulmayacak’ diyor. Yani kıdem taz-
minatının bundan sonra işe girenler için 
ortadan kaldırılacağını söylüyor. Peki bu 
doğru olsa bile, yeni işçiler uzaydan mı 
gelecek? Onlar bizim çocuklarımız ola-
cak. Bizden önceki kuşakların bedeller 
ödeyerek kazandıkları haklar, çocukla-
rımız için bize emanettir. Çocuklarımızı 
günübirlik, amele pazarı usulü çalıştırmak 
isteyenlere geçit vermeyeceğiz!

TÜM İŞÇİLERİN KIDEM TAZ-
MİNATI ALMASI İÇİN NE YAP-
MALI?

Eğer amaç ‘kıdem tazminatı alamayan 

işçilerin alabilmesi’ ise modelin değişti-
rilmesi ve ‘fon’/’sandık’ kurulması gibi 
karmaşık bir yollara girmeye gerek yok-
tur. Yapılması gereken basittir.

1. Mevcut yasaya (1475 sayılı yasa-
nın yürürlükteki 14. Maddesi) bir cümle 
koyarak, bir yılın altında çalışanlara da 
kıdem tazminatı ödenmesi sağlanmalıdır.

2. İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem 
tazminatını devletin ödemesi ve işveren-
den haciz yoluyla tahsili sağlanmalıdır.

3. İflas halinde bankaların, devletin 
değil işçilerin alacaklarının ödenmesi ön-
celikli ve imtiyazlı hale getirilmesi gerek-
mektedir.

4. Kıdem tazminatı ödemeyen işve-
renlere ağır yaptırımlar getirilmelidir.

5. 12 Eylül askeri darbesinin ürünü 
olan ‘kıdem tazminatı tavanı’ kaldırılma-
lıdır.

7. Sendikal barajlar, örgütlenmenin 
ve grev hakkının önündeki tüm engeller 
kaldırılmalıdır. Örgütlü işçinin kıdem taz-
minatını gasp etmek mümkün olmayacak-
tır.

DİSK’in bu somut önerilerini görmez-
den gelenler, kıdem tazminatını ortadan 
kaldırmak için elinden geleni ardına koy-
muyor.

Biz buradan bir kere daha ilan ediyo-
ruz: Kıdem tazminatlarımızı leş kargaları-
na yedirmemek için mücadelemize devam 
edeceğiz.

• Esnek güvencesiz çalışmanın yay-
gınlaşmasına karşı,

• Taşeron köleliğine karşı,

• Özel istihdam büroları ile oluşturul-
mak istenen köle pazarlarına karşı,

• Kıdem tazminatının fona devir adı 
altında gasp edilmesine karşı,

Tüm emekçileri, emek dostlarını, 
emekten, demokrasiden, özgürlüklerden 
yana olan tüm güçleri ortak mücadeleye 
davet ediyoruz.

Geleceğimize, çocuklarımızın gelece-
ğine, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak 
için mücade etmek, ahlaki, sınıfsal ve si-
yasal bir görevdir.

Emek, hak ve demokrasi mücadelesi 
verenler er ya da geç hep kazanmıştır!

Biz de kazanacağız!”

Kıdem Tazminatı İş Güvencemizdir
DO-KUN-MA!..
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KOCAELİ BİRLİK DAYA-
NIŞMA GRUBU olarak 2002 
yılından bu yana düzenlediğimiz 
Dünya şairimiz mavi gözlü dev 
Nazım Hikmet’in doğum günü 
kutlama etkinliklerimizin 14’ün-
cüsü de 19 Ocak 2016 akşamı 
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BLD. 
S.D.K MERKEZİ tiyatro salo-
nunda İzmit’li Nazım dostlarıyla 
birlikte olduk. 

Kareografi ve sunumu Cemi-
le Güzeltepe ve Abdullah İnce 
tarafından gerçekleştirilen etkinlik 
açış konuşmasını gurubumuz 
dönem sözcüsü Muştak Müste-
caplıoğlu yaptı.

HDP KOCAELİ eski Millet-
vekili, avukat Ali Haydar Konca 
ve CHP Kocaeli eski Milletvekili, 
CHP eski parti meclisi üyesi T. Harb-İş sendikası Kocaeli 
Şb. Bşk. Bekir Yurdagül, Nazım Hikmet’in kişiliği ve 
yaşamı üzerine düşüncelerini paylaştılar... Ülke gündemi 
ve özellikle Barış, demokrasi ve özgürlük kavramları 
üzerine mesajlar verdiler... 

Bir çok Nazım anma etkinliğinde bizlerle olan 
şair-yazar Hayrettin Geçkin, katılımcı konuklara TKP 
Merkez Komite Üyesi Nazım Hikmet’in başta komünist 
kimliği, kavga ve mücadele adamı ve barışın, demokra-
sinin, özgürlüğün yılmaz savunucusu Nazım Hikmet’i 
anlattı.

Yine yüreklerini emeklerini 
ortaya koyup “Büyük usta Nazım 
Hikmet’i UNUTTURAMADILAR 
- UNUTTURAMAYACAKLAR - 
UNUTMAYACAĞIZ” belgimizi 
dosta düşmana haykırırken her yıl 
sesimiz yüreğimiz olmaya devam 
eden Saz ve ses üstadı Fethi Ça-
çan, Tarık Keskiner ve Gazete-
ci-Yazar Ruhan Odabaş üçlüsü 
bizlerle olarak “TÜRKÜLERİMİZ 
VE ŞİİRLERİYLE NAZIM DİN-
LETİSİ” başlıklı Nazım şiirleri ve 
türküleriyle bizlere güç ve moral 
kattılar. 

Anma etkinliğimiz Üçlünün 
Nazım şiirleri ve türkülerine 
konukların ayakta yürekten coşku 
içinde katılımlarıyla alkışlarla son 
buldu...

KOCAELİ BİRLİK DAYANIŞ-
MA GRUBU olarak anma etkinliğinde bizlerle olarak 
onurlandıran konuklara, gecemizi hazırlayıp sunan Na-
zım dostu sanatçı ve arkadaşlarımıza yürekten teşekkür 
eder saygı ve sevgilerimizi sunarız.

KOCAELİ BİRLİK DAYANIŞMA GRUBU

q Mustafa YAŞACAN

Günler iyi haberlerle gelmiyor

Üç aylık bebekler kucakta

5 yaşında bebeler sokakta 

Göçüp gidiyor bu fani dünyadan

100’cü anımsama yılı idi memleketimin kayıplarının 
soyu kırılanlarının 

evleri yıkılanlarının, ocaklarına ateş düşenlerin. Kapka-
ra geçti yıl, yüzüncü yıl

7 Haziran sonu olmayan bir düş idi…

Olduğunda cellat bozdum dedi…

Günler acılı, günler ezik

Bir haber geliyor Barış Elçilerinden…

Varacaklar Diyarıbekire

Diyarbekir öksüz kalmış, 

Tahir Elçi Barış demiş yemiş kurşunu boynundan

Udi Dervant göçmüş Los Angeles’e ikinci kez…

Çermik de dipsiz bir kuyu

Kuyunun başında bir ağıt

Yıl böyle geçti işte…

Ya Ege kıyılarında öldük

Ya Paris’te 

Ya Afrika’nın unutulmuş bir kentinde

Ya Ankara’da öldük

Ya Suruç’ta, Sur’da, Siverek’te, Cizre’de…

Geldik bugüne

2016, 2015’i aratmasın bizlere

2016’da 7 Haziran’ın sevinci, beklentisi, kabulü ve bir-
likteliği olsun.

Her ocak her ev her sokak ve her kent kendinin öz yö-
netimini kursun.

Ne Melihler kalsın, Ne Topbaşlar, ne Yıldırımlar.

Yılda bir seçilsin Başkanlar yılda bir seçilmişlerin arasın-
dan 

Fazladan fazla, azdan az kuralıyla işlesin ekonomik ada-
let.

Kadınlar yönetsin meclisleri, hem büyüğünü, hem kü-
çüğünü.

Çocuklar söz sahibi olsun kendileriyle ilgili kararlarda.

Ne Cizre’de ölelim, ne Sur’da,

Ne Suruç’ta, Ne Ankara’da

Ne Paris mezar olsun, Ne Kobane

Ne de yollarda trafik kazalarından

Ne Roboski unutulsun

Ne Şengal

Sevelim unutmadan sevmeyi.

Ölüme bir kez daha inat sevişelim 

Var edelim bir kez daha insanı

Ve Dünyayı.

Yeni SeneNazım 114 Yaşında...

Kocaeli Birlik Dayanışma Grubu Donem Sözcüzü Muştak 
Müstecaplıoğlu açılış konuşmasını yapıyor.
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Yaşattığı acılar kadar, toplumsal özgürlük 
ve demokratik-özgür yaşam mücadelemizin, 
geleceğe daha güçlü taşınmasında, hakları-
mızın umudunu daha da büyüten kazanım-
larla dolu bir yılı geride bırakıyoruz. 2015’in 
belleklerimize kazıdığı ve asla unutmayacağı-
mız onları ise, onlarca CAN’ımızı yitirdiğimiz, 
Amed, Suruç ve Ankara katliamlarının gerçek-
leştiği zamanlardır. Halklarımızın özgürlük, 
demokrasi, barış ve kardeşlik inancını, istemi-
ni, iradesini ve umutlarını kırmayı amaçlayan 
bu alçakça saldırıların amacına asla ulaşa-
mayacağını, bugün Kürdistan’da özyönetim 
iradesini ortaya koyarak, sömürgen iktidarın 
her türlü savaş ve şiddet aygıtı ile faşizan yö-
nelimine karşı direnen Kürt halkıyla, dostları, 

destansı direnişleriyle göstermektedir. Yine 
Türkiye’de tüm toplumsal kesimlere dayatı-
lan, antidemokratik ve militarist yönelimlere 
karşı, emek, özgürlük, demokrasi cephesinin 
devrimci direnişi ve halklarımızın barış, kar-
deşlik ve toplumsal özgürlük umuduna kas-
teden emek ve toplum düşmanı sömürgen, 
egemen güçlerin, bu emel ve heveslerini 
kursaklarında bırakmaktadır. Bu anlamda; 
2016 yılının; emeğin, insanın ve toplumun öz-
gürlüğü yolunda, halklarımızın zaferinin mi-
ladı olması dileği ve kalıcı-onurlu bir barışın, 
kardeşleşmenin, özgürlüğün boy vereceğine 
olan inançla, halklarımızın yeni yılı kutlarken, 
sizlerin de yeni yılınızı en güzel duygularla 
kutlarım.

Değerli dostlar, düzenli olarak gönderdi-
ğiniz gazeteniz bana ulaşmaya başladığından 
bu yana, size yazmak istiyordum. Yeni yıl, bu 
istemimi gerçekleştirmenin vesilesi oldu. Zin-
danın, engeller ve sınırlamalarla dolu koşul-
larında, gazeteniz Politika gibi değerli yayın-
ların ulaşması ve bunları okumak her zaman 
keyif veriyor. Bu anlamlı ve değerli duyarlılı-
ğınıza teşekkür ediyor, emeğinize, yüreğinize 
ve kaleminize sağlık diyorum.

Çalışmalarınızda başarı dilekleri ile, en iç-
ten, en sıcak devrimci selam, sevgi ve saygıla-
rımı gönderiyorum. Sevgiyle kalın.

İbrahim AKSOY 
2 Nolu T Tipi Cezaevi / Osmaniye

Değerli Dostlar,Merhaba
Her ne kadar ülkemizde yıllara......

katmak unutulmuşsa da, bizler bunun 
ayırdındayız. Ülkemizin mezartaşı oku-
yucuları ve mezar kazıcıları ile doldur-
mak isteyenlere inat; aydınlık, umutlu, 
sosyalist yarınlara inanan tüm cesur 
yüreklere, dünyanın dört bir yanında 
direnen canlarımıza bin selam olsun... 
Aynı inanç ve bağlılıkla umut kerva-
nımız büyüyerek yola devam ediyor. 
Direnen mazlum halklar kazanacak! 
Ezilenlerin ezenlere üstün gelmesini 
sağlayacağımız yeni bir yıla olan inançla 
gelen güne, gelen seneye MERHABA 
diyor, yeni yılınızı kutluyorum.

Değerli dostlar, Ankara katliamında 
değerli yoldaşımız Kemal Tayfun Benol’u 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ai-
lesinin, halkımızın, siz değerli yoldaşları-
mızın başı sağolsun. Hayatlarını onurlu 
bir şekilde yaşayıp, ömürlerini büyük 
insanlığın onur yürüyüşüne adayanlar 
takdire şayandır... Bu vesileyle anlarına 
bağlı kalacağımızı belirtiyor ve bir kez 
daha başsağlığı diliyor, değerli çalışma-
larınızda başarılar diliyorum.

ÖZGÜR YARINLARDA, ALANLARDA, 
MEYDANLARDA,SOKAKLARDA BULUŞA-
CAĞIZ MUTLAKA! UMUT VE DİRENÇLE 
KALIN.

Devrimci selam ve saygılar. 

Not: Politika Gazetesi’ni gönderme 
imkanlarınız var ise takip etmek isterim. 
Şimdiden teşekkür ediyorum.

Cemil YEĞİN
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi / Tekirdağ

Palandöken’in zemheri soğukları ortasın-
dan, K. Kürdistan’daki direniş ateşiyle alazla-
nan yüreğimden, katre katre damıttığım kızıl 
selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Her biri-
nizi, düşdaşça duygularla sımsıkı kucaklayıp, 
öpüyorum. Çalışmalarınızda sonsuz başarılar! 
diliyorum. 

YENİ KAVGA YILINIZI KOMÜNAR COŞKUY-
LA SELAMLAYARAK KUTLUYORUM!...

2014’deki Kobanê direniş ateşi, 2015’te K. 
Kürdistan’a sıçramış durumda, bizlere düşen 
başta küçük Avrasya olmak üzere, 2016’da 
tüm Ortadoğu topraklarına yayıp-büyüterek- 
düşlerimizin komünar dünyasına bir adım 
daha yakınlaşmaktır. Devrimci gençlermizin, 
özellikle genç kadın düşdaşlarımızın 2015’te, 
öncüleşme pratikleri ile bir adım öne çıkarak, 
yıldızlaşırken açtıkları yolda yürüyeceklere; 
devrimci kararlılık, coşku ve cüret, 2016 yılı 
boyunca ve her daim yoldaşları olsun...

Yeni mücadele yılının; sınıfın ve ezilen 
halkların dünya komünü düşlerini gerçek kıl-
ma kavgalarında başarı ve kazanımlarla dolu 
yaşanmasını... Bu uğurda çalışan, karınca ka-
rarınca mücadele eden tüm düşdaşlara son-
suz başarılar...

SEVDA GÜZELLİĞİNDE NİCE YENİ YILLAR 
SİZLERİN OLSUN!

Özgür gelecekte görüşünce değin; sağlık, 
direnç ve umutla kalın. Asla düşsüz kalmayın. 
İyi ki varsınız, düşlerimizin kızıl havarileri...

Not: Gazete düzenli geliyor, teşekkürler.

Komünar selamlar.

Erzurum’dan İstanbul’a selam ve sevgile-
rimle...

Direnişe Davet Var*
Direnişte yıldızlaşanlara ithafen...

Bir halk düşünün 

İç edilmiş ülkesi, yok sayılmış kendisi

Zulümle ıslah edilmeye çalışılmış yıllarca yıl. 91 yıl. 

Katliamları- infazları yazgısı bellemiş 

Acıyı yudum yudum içip hal eylemiş 

Zalimlerin kan banyolarında her gün yıkanmış 

Amed zindanında Çağdaş Kawa üç kibrit bırakmış 

Ne yapmalı, nasıl yapmalı? diye düşünmüş ardılları 

Ateşten deryalara dalmış dörtler (1. kibrit yanmış)

Ceng zamanı ey halkım! demiş Komutan Agit 

Ağustos’un on beşinde Eruh’tan bozkırı yakmış 
                  (2. kibrit yanmış)

Ğelesê ma ende deste dera**

Irak değil özgür geleceğimiz 

Zalimlerin tacını, tahtını yıkalım. Biz kazanacağız. 
  (3. kibritin yanma zamanı)  

  * Direnişe davet var, bir kibritte sen yak, ses ver!

** Özgürlüğümüz artık kendi ellerimizdedir. (Kır-

mançki) 

Not 1: Tüm düşdaşlara yeni yıl armağanım 
olsun. Güneşinoğlu

Not 2: Not sevgili düşdaşlar, gazetenin 23. 
sayısında 11. sayfada, Özgüç Yalçın’a dair yo-

rumda, bir hata olmalı. Özgüçler Hozat’ta değil, 
Ovacık-Şahverdi mıntıkasında şehit düştüler. 
Uyurken değil, bir saatlik çatışmadan sonra ikisi 
yıldızlaşırken Özgüç yaralı ele geçirilmiş, işken-
ceyle katledilmiştir.  açıklama kaynağı TKP/ML. 
Bu konuda haber de ve yorum da doğru. Düs-
turumuza gölge düşmemesi için daha dikkatli 
olmalıyız. Haber kaynaklarımızı sürekli kontrol 
edebilmeliyiz. Çalışmalarınızda başarılar.

Haydar SÖNMEZ
H Tipi Kapalı Cezaevi / Erzurum

Merhabalar Sevgili Politika’lı Düşdaşlar,

  Merhaba 
Öncelikle selam ve sevgilerimi sunar, ça-

lışmalarınızda başarılar diliyorum.

Acının ve zulmün kol gezdiği toprakları-
mızda, umuda ve barışa dair ezgilerin ağıtlarla 
yükseldiği dönemi yaşıyoruz. Her bir gözyaşı-
nın toprakta, özgürlüğün aşkına damladığını 
ve her bir kan damlasının yeniden yeşeren 
bir filize dönüştüğünü görsek de; özgürlü-
ğün bedeli ağır oluyor coğrafyamızda. Bitsin 
istiyoruz ama biliyoruz ki, hem acılar için hem 
de özgürlük için, bu daha başlangıç. Çağdaş 
Kawa’lar vuruyor, yıkıyor zulmün saraylarını; 
gün özgürce doğsun, doğa aşk ile uyansın 
diye sabaha... Umudun yarınlarını yaşamak 
ve özgürlüğe bir an önce ulaşmak umuduyla, 
yeni yılınız kutlu olsun.

Sersala we piroz be!

Not: Gazetenize direkt ulaşamıyorum. Ar-
kadaşlardan temin ediyorum. Eğer mümkünse, 
bana yollayabilirseniz sevinirim.

Selam ve saygılar 

Taner TAŞ 
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi /Kandıra

Merhaba Arkadaşlar,

Yeni yılın ülkemize, halklarımıza, özgürlük ve sosyalizm yolunda 
başarı getirmesi dileği ile kutluyor. Esenlikler diliyoruz.

Gönderdiğiniz Politika’yı aldım. Aynı zamanda, artık aynı odada 
bulunduğumuz Tahir Kızıldemir’de gazeteyi aldı. Bir odaya iki gazete 
fazla, başka bir arkadaş adına gönderebilirseniz iyi olur.

Selam ve saygılarımızla.

Burhan BABAOĞLU
F Tipi Kapalı Cezaevi Hacılar/Kırıkkale

Ezilenlerin dayanışmasının ve direnişinin geleceğine tanıklık ede-
ceği inancıyla, 2016’yı karşılıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Direniş Hareketi Dava Tutsakları.

Not: Derginizi düzenli takip etmek istiyoruz. Buna imkan tanırsanız 
memnun oluruz. 

Murat KARAYEL
F Tipi Kapalı Cezaevi  Hacılar/Kırıkkale

Politika Gazetesi’ne... Merhaba Dostlar,
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  Merhaba  
Politika’nın 7 Aralık sayısını aldım. Te-

şekkür ederim.

“Emperyalizm” yazısı güncele ilişkin 
teorik bakış açı için önemlidir. Kimi sol, 
sosyalist geçinenler artık emperyalizm 
demiyor. Onlara emperyalizmi hatırlatmak 
iyi oldu.  Yeni yılda mücadelenin bir atılım 
yapmasını diliyorum. Çalışmalarınızda ba-
şarılar. Emeği geçen arkadaşlara selamlar, 
sevgiler. Umudu hep birlikte büyütelim.

Yeni yılınız kutlu olsun. 
Selamlar, sevgiler.

Adnan ÖZTEL 
T Tipi Kapalı Cezaevi Bafra / Samsun



q Armağan BARIŞGÜL

Burjuvazi, özgürlük isteyen ve asimi-
lasyona karşı direnen Kürt halkına karşı 
imha savaşını hızlandırdı. İnfazlarla Kürt 
halkının ve gençliğinin direnişi kırılmak 
isteniyor. Van’da ve Silopi’de olduğu gibi 
toplu infazlar yapılıyor. Amaç, Kürtlere 
karşı yürüttüğü asimilasyonu sürdürerek 
Kürt halkının özgürlük yürüyüşünü dur-
durmaktır. 

Burjuvazi, kirli oynuyor. Bir yandan 
özgürlük ve demokrasi havarisi kesilirken 
diğer yanda insanlara saldırıyor, yuvala-
rını dağıtıyor, yurdundan uzaklaştırıyor, 
kimilerini ise tek tek ya da topluca boğaz-
lıyor, katlediliyor.

Bugün Kürt halkının en büyük omuz-
daşı olan işçi sınıfının ve devrimci güçle-
rin örgütlülüğü belirli bir aşamaya gelmiş 
olmasına rağmen yapılması gereken çok 
şey vardır 

İşçi sınıfı, emekçiler, köylüler ve ezilen-
ler ekonomik, demokratik ve politik ola-
rak örgütlenmediği sürece burjuvazinin 
saldırılarına karşı koyamaz. Bunun için 
Kürtler, işçi sınıfı, ezilenler ve devrimci de-
mokratik güçler asgari ilkelerde birleşerek 
devrimci bir mücadele hattının cephesini 
örmelidir.

Burjuvazinin Kürt halkına karşı sürdür-
düğü kirli savaşın iki temel nedeni vardır. 
Bir yandan Kürtleri asimilasyona tabi tuta-
rak ulusal kimliğini yok etmektir, diğeri ise 
Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadığı Mezopo-
tamya coğrafyasının doğal zenginliklerini 
talan ederek bölgedeki sömürgeciliği sür-
dürmektir.

Türkiye’de toplumsal tabanını yaratan 
ve  genişleten faşizm hızla tırmanıyor. 1 
Kasım seçimleriyle R. T. Erdoğan ve AKP 
iktidarının şahsında diktatörlüğünü per-
çinleyen  burjuvazi, ABD ve AB emperya-
lizmi, Suudi krallıkları ve terörist DAİŞ çete 
örgütü işbirliğiyle var gücüyle Kürtlere, 
ilericilere ve emekçilere saldırıyor. Ülke-
deki kaos ortamını daha da derinleştirile-
rek kitlesel saldırılara yöneliyor.

Tekelci sermayenin en gerici ve en 
kanlı diktatörlüğü olan faşizmi durdur-
mak için tekellerin egemenliği kırılmalı-
dır. Burjuvazinin ve onun içindeki bir avuç 
tekelin emperyalizm ile olan göbek bağı, 
çıkar ilişkisi kesilmelidir. Savaş sanayisi 
demek olan silah sanayisi durdurulma-
lıdır. Bugün ülkedeki kimi tekeller silah 
sanayisine yönelmektedirler. Gizliden si-
lah üretmenin hazırlığındalar. Ülkedeki 
iç savaşın yaygınlaşması ve Ortadoğu’da 

çatışma ve savaşların yaratılması için kirli 
planların peşindeler. Ortadoğu’yu ve gi-
derek dünyayı tehdit eden DAİŞ, emper-
yalizmden ve yerli işbirlikçi sermaye güç-
lerinden beslenmektedir. Devletin ve AKP 
iktidarının DAİŞ’e karşı mücadele ediyor-
muş havasını yaratmasının nedeni, ken-
dilerini destekleyen kitlelerin güvenini 
kaybetmemek içindir. Bu da demektir ki 
kitlelerin bilinçlenmesi,  barış ve demok-
ratik taleplerini yükseltmeleri devrimci bir 
halk hareketinin gelişmesine yol açacağı 
gibi AKP iktidarını yalnızlaştıracak ve çök-
mesini hızlandıracaktır.

Faşist saldırılara karşı öz yönetim ve 
özerklik talepleriyle savaşan Kürt halkını 
Türkiye işçileri, devrimci güçleri ve barış-
severler yalnız bırakmamalıdır. İş, ekmek 
ve insanca bir yaşam isteyen herkes Kürt 
halkıyla dayanışma içinde olmalıdır. Da-
yanışma ilişkileri geliştirilmelidir. Faşizm, 
tarih boyunca dünyanın her yerinde güç-
lü ve büyük kitlesel eylemlerle durdurula-
rak yıkılmıştır. Birleşik ve demokratik halk 
hareketlerinin anti-faşist ilkelerde birleşe-
rek savaş cephesini örmesi demokrasinin 
ve sosyalizmin önünü açmıştır. Trakya’da, 

Anadolu’da ve Mezopotamya’da sonuç 
bundan farklı olmayacaktır. İliklerine ka-
dar ezilen halklar ve sömürülen emekçiler 
çok geçmeden kendi geleceklerine sahip 
çıkmak zorundadır. Kaderlerini kendileri 
belirlemelidirler. Bunun yolu da belirtiği-
miz gibi bilinçlenmekten, örgütlenmek-
ten, en geniş bir halk cephesi örmekten 
ve eylemlerden geçmektedir.

Faşizmi durdurmak ve yıkmak kadar, 
hatta daha önemlisi de onun yerini ala-
cak anti-emperyalist bir halk iktidarının 
kurulması ve savunulmasıdır. Bu olmadan 
sömürünün önü kesilemez ve kökü kazı-
namaz. Bunun için kitleler bugünden baş-
layarak faşizme ve emperyalizme karşı ve-
rilen mücadele içinde eğitilerek yarınların 
sosyalist dünyasını kurmaya ve savunma-
ya hazırlanmalıdır.

Bugün faşizmin karanlığına karşı, ya-
rınların ise güneşli dünyası için ne yapa-
biliriz? Bulunduğumuz yerden başlaya-
rak emekçilerle ve ilericilerle bireysel ve 
örgütsel ilişkilerimizi geliştirmeli ve sıcak 
tutmalıyız. Her zaman ezilen ve sömürü-
lenlerin yanında olmalı, onlarla dayanış-

mamızı güçlendirmeli, onlara güven duy-
malı ve güven verebilmeliyiz. Bu olmadan 
kitlelerin içinde işçi sınıfının devrimci po-
litikası boy veremez.

Kürt halkıyla dayanışmayı yükselterek 
faşizme karşı omuz omuza durmak bugü-
nün en güncel görevidir. Faşizme geçit 
vermemek için bu görev mutlaka yerine 
getirilmelidir.

Faşizme Geçit Vermemek İçin...

“Bir kırık kalem, bir kırık objektif ve bir 
kırık yaşam Metin’inkisi... Ne ağıtlar, ne kör-
düğüm olan hukuk süreci; ne her gün yeni 
bir şekilde baltalanan “gazetecilik” özgür-
lüğü Metin’i geri getirmedi.” demişti yıllar 
önce bir meslektaşı Metin için...

Nasıl demeyeydi...
Objektifine yansıyanın aynını bir fotoğ-

raf karesine hapseden makinesini, daha te-
miz çeksin diye silerken anımsanan Metin 
için?

Gazeteci olmak zor... 
Çünkü gazetecilik; araştırmak, sorgu-

lamak, iyi analiz etmek ve olduğu gibi tüm 
çıplaklığıyla yazmak demek...

Gazetecilik muhalif olmak demek! 
Bütün ideolojilerden arındırılmış, başka 

bir ideoloji demek.
Peki günümüzde gazeteciliğin tüm bu 

olmazsa olmaz özelliklerini taşıyor olabil-
mek ne derece mümkün?

Faşizmin göstere göstere; meslek içi 
kıyımlara gittiği; gazetecileri dövdürttüğü, 
birbiri ardına zindanlarına tıktığı, medya 
kuruluşlarını kurşunlatıp sus payı verdiği bir 
ortamda ne kadar dik durabiliyor gazeteci-
ler?

En yeni örnekleri Can Dündar ve Erdem 
Gül elbet. 

Tutuklu gazeteciler listesinde Türkiye 
başı çekiyor.

Gazeteciler arasında işsizlik zirvede. İş-
ten çıkarmalar birbirini izliyor. İşten çıkar-
maların genel gerekçesi küçülme zorun-
luluğu, ancak bu tam manasıyla gerçeği 
yansıtmıyor. 

Merkez medyada genellikle iktidara mu-
halif gazeteciler işlerinden atılıyor. 

Fakat tüm bunlara karşılık belki de en 
örgütsüz meslek gazetecilik. 

Sendikalılaşma oranı oldukça zayıf. 

Sol/sosyalist/Muhalif gazetelerde çalı-
şanlar, büyük bir özveri ile mesleklerini ya-
pıyorlar. 

Pek çoğu ürettikleri haberler, yazılar 
için ya ücret almıyor ya da çok mütevazı 
ücretlerle yetiniyor; baskı ve zorbalıklara 
karşı durmak gibi ertelenemez ve önemli 
bir görev duygusu ile gazetelerine destek 
oluyorlar. 

Ama herkes böyle bir durumu taşıyabi-
lecek olanaklara maalesef sahip değil.

Hal böyle olunca iktidar, patron ve iş-
sizlik korkusu kıskacına düşen gazetecilerin 
büyük bölümü gündelik hayatın havasında 
yaşıyor hayatı. 

Metin tüm bunların bilincinde bir mes-

lektaşımızdı. Metin görev yaptığı gazetenin 
ve ideolojisinin gereği gibi yaşadı. 

Ve muhalif bir gazeteci gibi öldü. 
Bu uğurda öldürülen nice gazeteci gibi 

kazındı hafızalara. 
Bugün gazeteciler Metin olmak zorun-

da. 
Baskıya, zulme ve faşizme karşı birlik ol-

mak, örgütlenmek zorunda. 
Gazetecilik İçin Ayağa Kalkıyoruz Plat-

formu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti içe-
risinde muhalif duruş sergileyen Emeğe 
Saygı grubu bunun iki güzel örneği olarak 
karşımızda duruyor.                       

                             Politika

Metin gibi...
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İlerici Gençler Derneği- İGD üzerine 
çok yazılıp çiziliyor, onbinlerce elli yaş üstü 
“genç” kendini İGD ruhuyla tarif ediyor. 
Bugün farklı dünya görüşlerine sahip olanla-
rından tutun da, “sol”un farklı yorumları ile 
kendilerini özdeşleştirenlere kadar onbinlerce 
“eski” İGD’li yer yer bir araya geliyor, sosyal 
medyada sayfalar, gruplar açıyor, toplantılar, 
yemekler düzenleniyor. İGD’lilik bugün nerede 
duruyor olsanız da sadece yaşamın bir döne-
minin ortak paydası olarak değil, genelde bir 
kimlik tarifi olarak değerlendiriliyor. Bu kimlik 
tarifi kimileri açısından “bir zamanlar kartal-
dık” tarzında, küçük bir azınlık tarafından ise 
“kirli geçmişim” olarak nitelenirken, bazıları-
mız açısından da bundan sonraki mücadeleler-
de ders alınması gereken zengin bir deneyim 
hazinesi bakış açısından ele alınıyor. Kuruluş 
yıldönümlerinde bir araya gelmeler de bu zen-
gin geçmişin ifadesi oluyor. Kuşkusuz ki, bu bir 
araya gelmeleri, anma ve kutlamaları daha iyi 
hazırlamak (İstanbul için geçerli) İGD’lilik ru-
huna daha fazla yakışır. Bu hedefi de Politika 
Gazetesi olarak kimseyi dışlamadan gerçekleş-
tireceğimize emin olabilirsiniz.

Biz İGD’li olmuş olmaktan onur ve gurur 
duyan, İGD’li olarak mücadelede yitirdiğimiz 
arkadaş ve yoldaşlarımızın anısını işçi sını-
fının yolunda mücadele içinde yaşatmanın 
gerekliliğine inanan, İGD’nin 70’li yıllardaki 
kuruluş sürecindeki gerekçelerin bugün için o 
günden daha fazla geçerli olduğunu düşünen 
arkadaşlarınız, yoldaşlarınız olarak Politika 
Gazetesi’ni yayınlıyoruz. Bu gazeteyi çıkaran 
arkadaşlarınızın önemli bir bölümü o süreçleri 
yaşamış ve politik kimlik arayışını İGD vası-
tasıyla elde etmiş arkadaşlarınızdır. O açıdan 
bize göre İGD, tüzel olarak yaşıyor olmasa da 
yerine getirdiği işlev ve yetiştirdiği kadrolar 
açısından yaşamaya ve mücadeleye devam 
ediyor. 

Diğer bir önemli nokta da, bugünün 80, 
90 hatta 2000’li yıllarında dünyaya gözleri-
ni açmış gençliğinin, İGD pratiği konusunda 
bilgilendirilmesi gereği. Türkiye’de “Yolumuz 
İşçi Sınıfının Yoludur !” belgisi ile, bilimsel 
anlamda işçi sınıfının bilimini kendine rehber 
edinen ilk bu denli yığınsal ve saflarında sa-
dece öğrenci gençliği değil, işçi gençliği de 
barındıran gençlik örgütlenmesi deneyinin bu-
günün mücadele içindeki genç kuşaklara akta-
rılması bizce yararlıdır.

Bu söyleşiyi o dönem İGD’nin kuruluş 
sürecine giden yıllarda görev ve sorumluluk 
üstlenmiş olan arkadaşlarımızdan ikisi ile 
gerçekleştirdik. Bugün Politika Gazetesi’nin 
Yayın Kurulu üyesi olan Orhan Demirbağ 
arkadaşımız, o yıllarda İGD’nin kuruluş ça-
lışmalarında merkezi düzeyde görev almış ve 
İGD’nin kuruluşu öncesinde yayınlanan İLE-
RİCİ YURTSEVER GENÇLİK gazetesinin 
taşıyıcılarından birisidir. 12 Eylül sonrası 
derin illegalite koşullarında PROLETER İS-
TANBUL gazetesinin yayınlanmasını örgütle-
miş bir arkadaşımız, yoldaşımızdır. 

Ömer Ağın ise, İGD kuruluş sürecinde 

TKP’li olarak görev üstlenen ve bugün de o 
idealler doğrultusunda yeni kuşakların çalış-
malarına aktif katkıda bulunan bir arkadaşı-
mızdır. Diyarbakır’da Mehmet ÇAKMAK’ı 
kaybettiğimiz olayda ağır yaralanıp aylarca 
yaşam mücadelesini komünist inanç ve iradesi 
ile kazanan, 80’lerde faşist diktatörlük koşulla-
rında Diyarbakır işkencehanelerinden ve zin-
danlarından başı dik çıkan, yıllarca zindanlar-
da yatan, TKP MK üyeliği ve Kürdistan Yöre 
Sekreterliği görevini onuruyla yerine getirmiş 
bir yoldaşımızdır. Ömer AĞIN, bugün de gün-
cel politik gelişmelerin değerlendirilmesi ve 
devrimci mücadelenin stratejileri konusunda 
görüş alış verişinde bulunduğumuz bir arka-
daşımız, yoldaşımızdır.

Şimdi sözü Orhan ve Ömer arkadaşlara 
bırakalım...

          Politika

Politika: Soru sormamıza gerek yok. Bizi 
İGD’nin kuruluşuna giden süreç ilgilendiri-
yor. 

Orhan Demirbağ: 12 Mart darbesi sonra-
sında üniversite gençliği yavaş yavaş bir araya 
gelmeye başlamıştı. İlk olarak 1973 Kasım’ın-
da İstanbul’da İYÖKD (İstanbul Yüksek Öğ-
renim Kültür Derneği), Ankara’da ADYÖD 
(Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derne-
ği), EYÖD (Erzurum Yüksek Öğrenim Derne-
ği) kuruldu. 12 Mart öncesi farklı görüşlere sa-
hip gençler bu örgütlenmelerde aktif olarak yer 
aldı. Akademik-demokratik istemler öne çıksa 
da, genel politik af, özerk üniversite, NATO’ya 
hayır, vb. kampanyalar örgütlendi. Ben de Va-
tan caddesindeki Vatan Mühendislik Yüksek 
Okulu öğrencisiydim. Okulumuzda önemli 
bir ilerici-devrimci öğrenci potansiyeli vardı 
ve hemen hemen her gün de faşistlerle kavga 
ediyorduk. Okula 500 metre uzaklıkta faşist 
işgal altındaki Edirnekapı Öğrenci Yurdu’nda 
toplanıp sürekli saldırıyorlardı. Biz de çevrede 
devrimci öğrencilerin etkinliğinde olan Niğde, 
Bitlis yurtlarından sıkça destek alıyorduk. Fa-
şist saldırılar giderek artıyordu. Yıldız Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi öğrencisi 
İYÖKD Yönetim Kurulu üyesi Şahin Aydın 
böylesi bir saldırıda okuldaki mescitte topla-
nan gerici-faşist karması saldırganların bıçak 
darbeleri ile okulun önünde katlediliyordu. 12 
Mart dönemi sonrası katledilen ilk devrimci 
gençti. 19 Aralık 1974’tü. Cenazesini Sulta-
nahmet’ten yığınsal bir eylemle memleketi 
G.Antep’e gönderdik.

İYÖKD’ün merkezi Aksaray’daydı. He-
men her gün derneğe uğrar, çalışmalara katı-
lırdık. Bugünün ünlü sanatçılarının fotoğraf-
çılarının, film yapımcılarının o zaman içinde 
çalıştıkları, Sanat, Foto - Filim, Tiyatro vs. gibi 
bürolarımız da vardı. Geceler düzenlerdik. Sü-
rekli eylemlerde yer alırdık. 

Üniversitelerin yoğunluğuna göre şube-
ler de açılmıştı. Vatan Mühendislik, Aksaray 
İktisat ve Gazetecilik okullarının bulunduğu 
bölgede Fatih, İstanbul Üniversitesi çevre-

si Eminönü, Galatasaray Mühendislik, İTÜ, 
Nişantaşı Diş Hekimliği, Yıldız DMMA Şişli 
şubeleri kuruldu. Daha sonra İGD Genel Baş-
kanı olan Ahmet Muhtar Sökücü de Eminönü 
şubesindeydi. 

Yüksek öğrenim öğrencileri olmamıza 
rağmen Alibeyköy ve Silahtar gibi semtler-
de fabrika önlerinde yığınsal olarak bildiriler 
dağıtmaya gidiyorduk. İşçi sınıfının hakları, 
sendikal mücadele, NATO’ya karşı mücadele-
nin önemini vurgulayan bildiriler... 1970 15-16 
Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin de önemli ka-
tılımcılarıydı bu fabrikalar. Bizim ağırlık ver-
diğimiz fabrika Demirdöküm’dü. 

Bu tür çalışmalara genellikle aynı arka-
daşlar gidiyorduk. İYÖKD içerisinde değişik 
gruplaşmalarda oluşmaya başlamıştı. Hatırlı-
yorum, biz onlara “kovboy” diyorduk eylem-
lerde, faşistlerle kavgada silah çekip havaya 
ateş ederek en önde kaçan bir ekip vardı. Za-
manla İYÖKD içinde biz de bir grup olduk. 
Birlikte davranmaya başladık. Fatih Şubesi 
ve Eminönü Şubesi’nde bizimle birlikte dav-
ranan arkadaşlarımız yönetimde yeralıyordu. 
İYÖKD çalışması içinde Ömer Ağın ile ta-
nıştık. 1974 başıydı, Ömer bize ATILIM (TKP 
Merkez Organı) getirmeye başladı. Ayrıca kü-
çük, parmak kadar TKP pulları vardı. Birlikte 
yapıştırıyorduk. Sonra eğitim grupları oluş-
turup birlikte kitap okumaya başladık. ATTF 
(Avrupa Türkiye Toplumcular Federasyonu) 
Korosu’nun marşlarının sözlerini serigrafi ile 
çoğaltıp dağıtıyorduk.

Sivas Öğrenci Yurdu faşist işgal altındaydı. 
Onun karşısındaki Site Yurdu devrimcilerin, 
yurtseverlerin kontrolündeydi. Site yurdunda 
çalışan Abdi Gönel adlı bir arkadaşımızı fa-
şistler öldürdü. Abdi’nin cenazesinde ilk defa 
toplu olarak TKP Marşı söylendi.

Politika: Öğrenci gençlik çalışması nasıl 

politik gençlik çalışmasına evrildi?

Orhan Demirbağ: Ömer ve Sait (Güven) 
ile tanışınca işçi sınıfının politik örgütlülüğüne 
yöneldik. İYÖKD içindeki diğer gruplar buna 
gerek duymadılar ve aynı yollarında yürümeye 
devam ettiler.

Bilen yoldaşın SAVAŞ YOLU kitabını 
getirmişti Ömer, okuduk ve yaygın olarak 

okutmaya başladık. Politik eğitimlere ağırlık 
verdik. Mesela, Vatan Mühendislik öğrencileri 
olarak TÖB - DER’in Aksaray’daki salonun-
da 100 öğrencinin katıldığı eğitimler yaptık. 
Eğitimleri ben ve Sinan Metin verirdik. Daha 
sonra S. Üstüngel imzasıyla yayınlanan GÜ-
NEŞLİ DÜNYA kitabı geldi. ATILIM (TKP 
Merkez Organı), İŞÇİNİN SESİ (Londra’da 
yayınlanan) ve KURTULUŞ (Berlin’de yayın-
lanan) elimize geçiyordu. ATILIM, Diyarbakır 
Öğrenci Yurdu’na posta ile geliyordu. 
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15 - 20 kişilik bir grup olarak her gün Ye-
nikapı’da “KÖMÜRLÜK” adını verdiğimiz 
çay bahçesinde toplanıyorduk. İYÖKD’den 
ayrıldık, ayrılacağız derken, o dönemde KÖ-
MÜRLÜK’te çalışmaları planlıyorduk ve iyice 
örgütlenmiştik. Kömürlük’te genellikle, Ba-
hattin Seven (İYG’nin ilk sorumlu yazı işleri 
müdürü), Serter Ersin (İYG’nin ilk sahibi), 

Sait Güven, Necmettin Meriç, Ömer Ağın, 
Sinan Metin, Mehmet Yenigün, Salih Tur-
can, Mustafa Doğan Özbay, Ahmet Sağlı-
cak, Asaf Tan, Bekir Budumlu, Cemal Bağ-
cı, İbrahim Kaya, İbrahim Akın, Mehmet 
Ali Güngör, M. Ali Ülkü, Nevzat Yenigün ve 
Ahmet Hamdi İslamoğlu birlikte oluyorduk.

13 Nisan 1975’te İYÖKD’ün Olağanüs-
tü Kongresi Beyazıt’ta Beyaz Saray Düğün 
salonunda toplandı. Biz de yönetim için liste 

çıkaracaktık. Ancak kongre divanı, başkanın 
konuşmasından sonra verilen yeterlilik önerge-
siyle bizim adımıza konuşacak arkadaşımızın 
konuşmasına izin vermedi. Grup olarak kong-
reyi terkettik. Ağustos 1975’de Harun Kara-
deniz’in cenazesi İYÖKD ile tamamen kopu-
şumuz oldu. Cenazede tartışma, hatta kavga 
çıktı. İGD henüz kurulmamıştı, İYG yayınına 
başlamamıştı ama bizler partilenmiştik. 1974 
sonu partilendik. Parti Gençlik Komitesi’ne 
bağlı olarak üniversite komiteleri oluştu. Vatan 
Mühendislik’te 20 kadar partili vardı. 1975’te 
başka gençleri de partiledik. 

Ömer Ağın: (araya giriyor) 1974 yılında 
Parti Gençlik Bürosu Adil Demirci, Mehmet 
Taş ve Ömer Ağın’dan oluşuyordu. Daha son-
ra, 1975’de Salih Turcan ve Zülfikar Özdo-
ğan’ın katılımıyla beş kişilik bir büro olduk. 
Zülfikar SGÖ’den (Sosyalist Gençlik Örgütü) 
geldi. TİP EMEK grubunun gençlik oluşumu. 
Aydın Meriç ile ilişkiliydiler ve büroya parti-
lenmiş olarak geldi.

Beş kişilik büronun ilk toplantısı Topha-
ne’de Mehmet Taş’ın ayarladığı bir evde ya-
pıldı. İYG’deki Parti Komitesinin sorumlusu 
Zülfikar’dı. Aslında gazete için TİP’li Zeki 
Erginbay ve Kürşat İstanbullu ile görüşü-
yorduk. Birlikte, İLERİCİ GENÇLİK adıyla 
bir gazete çıkarmayı planlıyorduk. Onlar bi-
zimle görüşürken bir yandan da bizi bilgilen-
dirmeden GSB’li Baykal Gürsoy’larla beraber 
İLERİCİ GENÇLİK’i çıkardılar. Biz de kendi 
gazetemizi  çıkardık. Adını mecburen İLERİ-
Cİ YURTSEVER GENÇLİK olarak belirle-
dik. İYG’nin amblemini tespit ederken, yurda 
gelen ATILIM’ların arasından çıkan, üzerinde 
heykel olan bir afişten esinlendik. Heykeldeki 
genç erkek ve kadının ellerinde tuttukları orak-
çekiç yerine, kadının elinde kitap – erkeğin 
elinde lokma anahtarı vardı. İYG’nin amblemi 

de böyle oluştu.

Politika: Kasım 1975 ile Ocak 1976 ara-
sında, İGD’nin kuruluşuna kadar geçen kısa 
dönemde İYG’nin nasıl bir işlevi oldu?

Orhan Demirbağ:  İYG, bir gazete olarak, 
bilinen “kollektif ajitatör, kollektif örgütleyi-
ci” işlevini yerine getirdi. İGD’nin tüm ülkede 
yaygın örgütlenmesi başlatmak için bir araç 
vazifesi gördü. Yüz yüze ulaşamadığımız bin-
lerce gence İYG vasıtasıyla ulaştık. Bu süre 
içinde İYG Temsilcilikleri kuruldu. Üç sayı, 
yani bir buçuk ay sonra İGD kuruldu.

İYG’nin çıkış tarihi 17 Kasım 1975 idi. Bu 
tarih Uluslararası Öğrenciler Birliği (UÖB)’nin 
kuruluş yıldönümü ve 10-17 Kasım “Ulus-
lararası Öğrenci ve Gençlik Haftası”nın son 
günüydü. Bu tarih bilinçli olarak tespit edildi.

İGD örgütlenmesinin omurgasını İYG 
Temsilcilikleri ve İstanbul’dan giden kadrolar 
oluşturdu. Gençlik örgütlenmesi Parti örgüt-
lenmesi ile atbaşı yürüdü. İstanbul, Kocaeli, 
Zonguldak, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarba-
kır’da Parti Gençlik Komiteleri vardı. Onun 
dışındaki illerde İGD çalışmaları bağımsız ge-
lişti ve İGD’lilerin içinden seçilenler sonradan 
partili oldu.

Politika: İYÖKD döneminde sizde iz bı-
rakan ilk aklınıza gelen olay veya gelişme 
nedir?

Orhan Demirbağ: 23 Ocak 1975 günü 
faşistler kudurmuştu. İstanbul’da her yere sal-
dırıyorlardı. İstanbul Üniversitesi’nden başla-
dılar, sonra 150-200 faşist bizim okula, Vatan 
Mühendisliğe geldi. Biz de okulda 30-35 kişi 
kadardık. Aramızda değerlendirdikten sonra, 
dışarı çıkmaya ve kavga etmeye karar verdik. 
Daha önce de söylediğim gibi hemen hergün 
okulda hır gür çıkıyordu. Kavga döğüş eksik 
değildi. Yine öyle olur sandık, onlar çok kala-
balıktı, biraz fazla dayak yeriz diye düşündük. 
Okuldan çıktıktan sonra faşistler etrafımızı 
sardılar. Önümüz, arkamız, iki yanımızda bi-
zimle birlikte yürüyorlardı. Laf atıp, küfür 
ediyorlardı. Fatih’e çıkan dar bir sokaktaydık. 
Önümüzdekilerin hepsi silahlıymış. Ateş etme-
ye başlayınca bizlerde sakladığımız sopalarla 
yarmaya çalıştık. Bu saldırıda Kerim Yaman 
öldürüldü, Erdinç Demirpolat ve Erol Er-
doğan ağır yaralandı. O gece İÜ’ni işgal ettik. 
İGD daha kurulmamıştı, İYÖKD’deydik. Tüm 
üniversitelerden yaklaşık 50.000 öğrenci işga-
le katıldı. Bu eylem 12 Mart sonrası ilk üniver-
site işgalidir. 12 Mart sonrası silahlı saldırıda 
öldürülen ilk kişi Kerim Yaman’dı. Bu olayı 
unutamam.

Politika: Ömer arkadaş, kuruluş öncesi 
süreç konusunda siz nasıl bir değerlendirme 
yaparsınız?

Ömer Ağın: Orhan ile aynı gelişmeleri be-
raber yaşadık. TKP’nin Büro olarak adlandırı-
lan Gençlik Komitesi vardı. İYG ve İGD’nin 
kuruluşundan 7-8 ay önce oluşturulmuştu. 
İYÖKD’deki çalışmalar parti olarak bu komi-
teden yönetiliyordu. Ulusal çapta örgütlenen, 

kitlesel, birleşik bir gençlik örgütü hedefleni-
yordu. Bu yönde eğitim ve tartışmalar yürütü-
lüyordu. 12 Mart’tan yeni çıkıldığı için gençlik 
kitleleri bu düşünceye yatkındı. 12 Mart’ın 
baskı ortamının psikolojisi buna etkide bu-
lunmuştu. İYÖKD içinde bu çalışmaları yü-
rütenler; bizden Naci Öztürk, TSİP’li Orhan 
Doğançay, TİP’li Kürşat İstanbullu, İYÖKD 
YK’dan Umberto, THKP-C’den Kayhan, 
İYÖKD YK’dan Mehmet Çakıcı, daha sonra 
CHP’li olan Yusuf Doğan ve İYÖKD Başkanı 
olan Mehmet Ali Pekmezci idi. Bu kadrolar, 
o dönemde birleşik, kitlesel bir gençlik örgü-
tü fikrine yatkın İYÖKD’lülerdi. Bu konu ile 
ilgili toplantıları TSİP bürosunda yapıyorduk. 

İlhan Özcan ve 12 Eylül sonrası TKP 
operasyonlarında “Kızıl Doktor” olarak tanı-
nan şu anda Rize’de doktor olan Mehmet Yel-
kenci, TSİP’e yakın Genç Sosyalistler Birliği 
(GSB)’den TKP’ye gelen ilk iki kadrodur. 

Tartışmalarda işçi sınıfı ve Sovyetler Bir-
liği’ne yaklaşım konusunda TSİP ile birlikte 
davranıyorduk. TİP yoktu. Gruplaşma olmuş-
tu. Onun için Cağaloğlu’ndaki TSİP bürosun-
da toplanıyorduk. Yalçın Yusufoğlu ve daha 
sonra TKP’li olan İsmail Keresteci de kimi 
toplantılara katılıyordu. TSİP Genel Başkanı 
Ahmet Kaçmaz da bir toplantıya katıldı. 

İYÖKD’ün Mecidiyeköy Kongresinde biz 
ayrı liste çıkardık. İlhan Özcan, Ahmet Muh-
tar Sökücü, Mehmet Taş, Yaşanur Parlak, 
Salih Turcan ve Ömer AĞIN listeyi oluştu-
ruyordu. 

Orhan Demirbağ: (araya giriyor) Bu 
konuda Ömer’le anlaşamıyoruz. İYÖKD’ün 
Mecidiyeköy Kongresinde ben yönetimden 
yanaydım. Ayrı liste çıkardığımız kongre I. 
Olağanüstü Kongreydi ve Beyazıt’ta Beyazsa-
ray düğün salonunda toplanmıştı.

Ömer Ağın: (devam ediyor) Ankara Grubu 
yani ADYÖD adına kongreyi izlemek üzere 
Abdullah Öcalan konuk olarak katılmıştı. Bu 
kongrede İYÖKD’den koptuk ama Fatih, Emi-
nönü ve Taksim şubeleri bizim arkadaşların 
etkin olduğu şubelerdi. Asıl kopuş Fatih Şube 
Kongresi’nde oldu. Kongre Aksaray TÖB-
DER’de yapıldı. Divan Başkanlığına bizden 
olan Sait Güven seçildi. Konuşmalar yaptık, 
seçim gündemine geçilmeden Sait Güven 
ayağa kalktı ve divan istifa etti. İYÖKD’den 
ayrıldığımızı açıkladık ve Parti Gençlik Bü-
rosu’nun kararıyla İYG ve İGD çalışmaları 
hızlandırıldı. Biz İYÖKD’de çalışmaya devam 
edebilirdik ama parti merkezi kararıyla ayrı ör-
gütlenme süreci başladı. 

Politika’dan bir Anekdot: Orhan ve Ömer 
arkadaşların bu “fikir ayrılığında” aralarında 
gelişen “diyaloğun” bize anımsattığı 80’li yıl-
larda o dönemin görevdeki emektar komünist-
leri Bilen yoldaş ile İsa yoldaş (Boz Mehmet) 
veya İsa yoldaş ile örneğin Şahabettin Bakır-
san ve Şoför İdris (İdris Erdinç) arasındaki 
“sert” tartışmalardı. Demek ki bizim İGD ku-
rucu kuşağı da artık “ihtiyar delikanlı” yoldaş-
lar kategorisine giriyor. “Emektar yoldaş” ol-

40. Yılında İGD’nin Kuruluş Sürecine Dair



dular ama kesinlikle emekli olmadılar. Çünkü 
komünist olmanın emekliliği yoktur. Saygıyla.

Politika: Parti Gençlik Bürosu kendisine 
bağlı komitelerle nasıl bir yapılanma yürüt-
tü?

Ömer Ağın: İGD’nin kurucuları arasında 
TKP Gençlik Büro üyeleri yoktu. Büroya bağlı 
ana kadrolar da İGD’de görev almadılar. Biz 
bir tek Ahmet Muhtar Sökücü’nün partili ol-
duğunu biliyorduk. O dönem diğer kurucuların 
hiç biri partili değildi. İşçi Gençlik, Öğrenci 
Gençlik, Eğitim, Basın-Yayın, Sanat ve Orta-
öğrenim Büroları aynı zamanda Parti Gençlik 
Bürosuna bağlı idi. Ortaöğrenim gençliği çalış-
masına çok önem veriyorduk ve bu çalışmayı 
Ali Haydar Çınar, Ahmet Özbay ve Emin 
Yılmaz bir komite olarak yönetiyordu. Basın-
Yayın alanında İYG’de Zülfikar’ın sorumlulu-
ğunda, Orhan Demirbağ, Sinan Metin, Ser-
ter Ersin, Bahattin Seven, Ufuk  Gündüz, 
Bogos Mildanoğlu ve Rıfat Güler vardı. İşçi 
Gençlik komitesi, benim sekreterliğimde, Fah-
rettin Ozan, Baki Güncü, Mustafa Erdoğan 
ve Adnan Sel’den oluşuyordu. 

Politika: İGD’nin kısa zamanda bu kadar 
örgütlenmesi, yaygınlaşması ve yığınsallaş-
ması sizce nasıl oldu?

Ömer Ağın: Bu sorunuza maddeler halinde 
yanıt vermek istiyorum.

1. Parti’nin 1973 Atılım’ı çok önemli rol 
oynadı. Gençlik içinde müthiş ilgi ve potansi-
yel yarattı. Sovyet tecrübeleri bu konuda çok 
etkili oldu.

2. 12 Mart faşizminden sonra kitlelere 
dayanmayan grupsal çıkışların sonuç alıcı ola-
mayacağı düşüncesi yaygındı. THKP-C pra-
tiğinden gelen kimi kadroların bu düşünceye 
yönelmeleri de rol oynadı. Burada belirleyici 
olan işçi sınıfının rolü meselesidir.

3. Embriyon döneminde Sovyet çizgisin-

de olan ama TKP ile ilişkisi olmayan gençlik 
grupları vardı. Bunlar vardı, böyle bir örgüt-
lenmeye hazırdı ve katıldılar.

4. İYÖKD içinde olup İGD örgütlenmesi-
ne yönelen Kürt gençler vardı. Sovyet ve TKP 
yanlısı idiler. Teorik, ideolojik ve politik olarak 
Kürt gençlerini örgütleyecek durumdaydı. Öğ-
renci yurtlarında etkinlikleri vardı ve o alanla-
rı örgütlenme alanı olarak görüyorlardı. Kürt 
ulusal sorunu çözüm açısından tartışılır hale 
geldi ve Kürt gençleri TKP’ye ilgi duymaya 
başladı.

5. İşçi sınıfının öncülüğü yaklaşımı ile 
Kürt ulusal sorununa yaklaşım birleşince orta-
ya bir güç çıktı. Bu iki hat yığınsallık konusun-
da iki en önemli faktör idi.

6. Pratik, fiili mücadelenin içinde, atak, 
gençlik içinde, mitinglerde, yürüyüşlerde, ça-
tışmalarda olundu. Geri duran, pasif bir örgüt-
lenme değildi. Mücadeleci bir ruh vardı. Dü-

şüncesini söyleyen, koşan, çatışan bir gençlik 
vardı. Her bir yeni mevzii kavga ile elde edildi.

7. GSB’nin İGD’ye katılması, İGD’ye 
ayrı bir güç kattı.

Politika: 150’yi aşkın İGD’li 4-5 yılda ya-
şamını yitirdi. 

Orhan Demirbağ: Evet. Bu bedeller ma-
alesef her dönem ödeniyor ve ödenmeden de 
olmuyor. Bizim için temel olan bu arkadaşları-
mızın ve yoldaşlarımızın en verimli yaşlarında 
uğrunda can verdikleri davanın, mücadelenin 
bugün sürdürülmesi ve onların anılarının yaşa-
tılmasıdır. Onların boşuna ölmediklerini ancak 
bugün aynı kararlılıkla mücadele edersek gös-
terebiliriz. 

Politika: İGD’nin yasal dönemi ne zaman 
sona erdi?

Orhan Demirbağ: İGD, 1978 Maraş Kat-

liamı’ndan sonra ilan edilen sıkıyönetim döne-
minde yasaklandı. Merkez ve şubeler kapandı. 
Önce yarı legal çalışıldı, 12 Eylül 1980 faşist 
darbesinden sonra da illegal çalışmaya geçildi. 
Ben 1978 sonundan itibaren İGD çalışmaların-
da yoktum, partinin basın-yayın çalışmalarına 
katıldım. 1983 Eylül’ünde TKP İstanbul İl Ko-
mitesi Organı olarak PROLETER İSTANBUL 
gazetesini illegal koşullarda 3 yıl yayınladık. 
Daha sonra bu görevi başka bir yoldaşıma dev-
rettim. 

Politika: O günkü ruhla bugün nasıl bu-
luşulur?

Orhan Demirbağ: Ben bu konuda sadece 
Politika Gazetesi’nin ve çevresinin üzerine 
önemli görevler düştüğünü söylemekle yetin-
mek istiyorum.

Ömer Ağın: ZOR!!! ama imkansız değil. 
O günkü ruh hali ile bugünkü politik ortamı 
buluşturmak lazım. Faşizm tırmanıyor, 12 Ey-
lül’den daha köklü bir şekilde devrimci örgüt-
leri yok etme tehlikesi var. 12 Eylül döneminde 
devrimci örgütler bir anlamda direnmeyerek 
kendi kendilerini yok ettiler. 12 Eylül tekelle-
rin önünü açmak  ve onun önündeki engelle-
ri kaldırma hareketiydi. Devrimci örgütler ve 
sendikaları bu anlamda saldırı altına aldılar. 
Şimdi durum daha farklı. İktidar için tehlike 
oluşturan ve iktidarla göğüs göğüse mücadele 
eden ve kitlesel tabana sahip güçler mevcut. 
Onun için iktidar daha sert. 

Bugün devrimciler, sosyalistler, komünist-
ler iktidarın karşısında bir numaralı güç değil-
ler. Bu güç Kürt Özgürlük Hareketi’dir. Buna 
uygun ve bunu dikkate alan bir strateji geliş-
tirmek gerekiyor. Ancak, bu dikkate alınırsa ve 
işçi sınıfının öncülüğünü temel alan bir bilinçte 
bir örgütlenme Kürt gençlerinin mücadelesi ile 
buluşturulursa belki de o günden daha güçlü, 
daha yığınsal ve daha savaşkan bir gençlik ör-
gütlenmesi ve mücadelesi yaratılabilir. 
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40. Yılında İGD’li Olmak
q Nurani ERSOY

“İlerici Yurtsever Gençlik” gazetesi ile 
1975’in -sanırım- Kasım ayında buluşmuş-
tum. Henüz toy ve genç bir lise 2 öğrencisi 
iken, derginin iki sayısını abim İhsani (Ümra-
niye Lisesi son sınıf öğrencisiydi), soğuk bir 
akşam karanlığında Fikirtepe’deki evimize 
getirmişti. Bu gazeteleri ona da sınıf arkada-
şı Ali Haydar Çınar vermiş. Ben, o akşam ve 
bütün bir hafta, bu iki gazetedeki tüm yazı-
ları heyecanla ve merakla okuyor, gururlanı-
yordum. Çünkü 1973’te Erzincan’da Kültür 
Derneği aracılığıyla solcularla, devrimcilerle 
buluşmuş ancak 1975 güzüne kadar kendi-
mi bir siyasi yapıya, gençlik örgütüne ait his-
setmiyordum. İşte ne olduysa, o hafta oldu 
ve ben bu gazete ile “işçi sınıfı”, “işçi sınıfının 
öncü gücü”, “yolumuz işçi sınıfının yoludur.” 
kavram ve şiarlarıyla tanışınca “işte bu..!” de-
miştim.

Çok zaman geçmeden, “İlerici Gençler 
Derneği” (İGD) de 5 Ocak 1976’da kurulunca 

kendimi Kadıköy Şubesinde buldum. Ondan 
sonra da değişik alanlarda (lisede, Eğitim 
Enstitüsünde, fabrikada, Türkiye Maden İş 
Sendikasında) devrimci mücadelenin hep 
içinde oldum. Dolayısıyla İGD, benim için bir 
kişilik bulma, kimlik edinme ve olanaksızlık-
lar içerisinde ayakta durma direncini yaka-
lama yeri olmuştur. Bu nedenle, o günden 
bugüne, bu örgüte bir “aidiyet” duygusuyla 
bağlıyımdır, bütün İGD’liler gibi.

Şairin dediği gibi, “ne geçmiş tükendi 
ne de gelecek” inancıyla hâlâ aynı inanç 
ve heyecanla mücadelenin içinde olanlar, 
“kemale erme”nin rehaveti ile inzivaya çeki-
lenler, “yorgun demokrat”ı oynayıp gelecek 
umutları kalmayanlar, gelecekle ilgilenme-
yip “geçmişi tüketmek” adına geçmişin mi-
rasıyla beslenenler, hatta kendini şu anda 
devrimci bile hissetmeyen birçok eski arka-
daşımız ve yoldaşımız, her yıl 5 Ocak’ta bir 
araya geliyor, anılarını tazeliyor, eski yoldaş-
larla buluşmanın hazzını yaşıyor, bir an için 
de olsa, yalnızlık – yorgunluk duygularını 
törpülüyorlar.

Bundan daha güzel ne olabilir ki yoldaş-
ların buluşması adına…? Ancak bu buluşma 
biçimi sorunlu bence. Örneğin bu yılki bu-
luşma, 100 TL veren (verebilecek) lerin katıl-
dığı içkili – yemekli bir buluşmaydı. Hem bu 
parayı ödeyemeyeceği için hem de haberi 
olmadığı için katılamayanları düşününce bu 
buluşmaların daha farklı bir anlayış ve or-
ganizasyonla yapılması gerektiğini düşün-
meliyiz. Diğer yandan, bu buluşmalar, hem 
politik hem de sosyal bir amaç taşımayacak-
sa, “geçmişi tüketmek” ten öteye geçemeye-
cektir, diye düşünüyorum.

Ülkenin her yanı yangın yerine, kan gö-
lüne dönmüş, iktidarın siyasi baskıları zirve 
yapmış; “demokratım” demenin, barış iste-
menin bile suç sayıldığı, korku duvarlarının 
yükseldiği bu dönemde, iktidarın bu faşizan 
baskılarına, Kürt halkına uygulanan inkâr ve 
imha politikalarına, işçi sınıfının her yönden 
kuşatılmışlığına karşı, bu buluşmalar bir an-
lam ifade edebilmeli diye düşünüyorum. 
Sanatsal gösterilerin, politik konuşmaların 
yapıldığı salon mitinglerini hatırlayalım. 

Keşke böyle bir gece düzenlenseydi de hem 
eski yoldaşların birçoğunun umutsuzlukları 
umuda dönüşseydi hem iktidara karşı, “biz 
hâlâ varız, mücadeleye devam ediyoruz.” 
denilmiş olsaydı hem de daha geniş bir ka-
tılımla bu buluşmalar bir anlam kazansaydı.

Bir dönemin ilerici devrimci yurtsever 
gençliği olarak, yine “Yolumuz işçi sınıfı-
nın yoludur.” şiarını kılavuz edinmiş yeni 
bir “İLERİCİ DEVRİMCİ GENÇLİK” hareketi 
yaratmanın yolu da bu tür etkinliklerden, 
buluşmalardan geçmektedir. Umarım bun-
dan sonra gerçekleşecek buluşmalar, daha 
geniş katılımlı ve politik amaçlı olur. Bunu 
gerçekleştirmenin yolu da herkesin ve her 
yapılanmanın bir araya gelerek ortak bir bil-
diri ve programla bu buluşmalar için görev 
almasından geçiyor.

Bugünlerde büyük bir gururla andığımız 
büyük şair, komünist ozan Nâzım Hikmet 
için Pablo Neruda’nın dediği gibi, “Altmı-
şında bile komünist olabilmek.”... Tam da 
bunu demek istiyorum.



q Ahmet ÇAVLI

Temmuz ayında başlayan ve bu kışı 
da kapsayan devlet terörü Kürdistan’ da 
hiç tahammül edilemeyecek yöntem ve 
uygulamalarla sürüyor. Halktan her gün 
kaç cenaze kaldırılıyor, kaç beden toprak 
altına konuluyor. Çiğnenmeyen hiçbir 
Kürdistani, insani değer bırakılmadı. 
DAİŞ’in pratikte uyguladığı tüm vahşet 
bu gün AKP tarafından Kürdistan da 
daha fazlasıyla uygulanıyor. Peki, nedir 
bu kadar kin ve nefreti açığa çıkaran. 
Nedir bu kadar Türkiye devletini, ikti-
darını, egemenliğini bu kadar korkutan 
şey... Aslında korkutan şey demokratik 
özyönetimin ilan edilmesiyle başlamıştır. 
Özyönetimin ilanıyla birlikte Kemalist 
akım, sözde sol sosyalist kesimler, Doğu 
Perinçek şürekası, AKP’nin bölgemizdeki 
yerli işbirlikçi yalaka takımı Burkay’lar ve 
yeraltı karanlık paramiliter güçler, TBB, 
İstanbul Barosu, kendilerine komünist 
parti diyenler hep birlikte aynı cephede 
yer alarak karşı çıktılar. Mesele Kürtler 
olunca onları aynı noktada buluşturan 
ortak payda çok olur. Yalnız şunu vur-
gulamak istiyorum; Politika Gazetesi ve 
yazarları başları dik Kürt halkının dostu 
ve her zaman dayanışma içinde oldular. 
Kürt halkı da yayın düzeyinde Politika’ya 
sahip çıktılar. Ben de Politika Gazetesi 
adına Amed’de DTK Kongresi’ne katıldım, 
görüşlerimizi anlatma fırsatı bulduk. 
Hatip Dicle, Selahattin Demirtaş, Selma 
Irmak, Ahmet Türk kendi görüşlerini dile 
getirdiler ortak vurgu özyönetimin ilanı 
ve sahiplenme ve de geri adım atmama 
konusunda kararlı adımlar atmak olarak 
şekillendi. Ortak mücadele, Türk ve Kürt 
halklarının ortak vatanı olarak demokra-
tik cumhuriyete vurguları oluştu. Ortak 
demokratik anayasa, birlikte yaşam, ortak 
mücadele ve gelişen ırkçı şoven kafatasçı 
faşist zihniyete karşı birlikte mücadele 
çağrısı yapıldı. Hiç bir kesimin tek başına 
zafere ulaşamayacağı vurgusu çokça dile 
getirildi. Amed’de, yeni yetişen gençliğin 
büyük bir kopuşun içinde olduğunu gör-
düm. Mardin’de yapılan HDP bölge kon-
ferasında da bunu açık bir şekilde iki halk 
arasında kopuşların başladığını, gençli-
ğin kardeşliğe karşı çıktığını kardeşliği 
kabullenmediğini gördüm, çünkü bunu 
açıkça anlattılar.  Ben de konferansta tüm 
belediye seçilmişleri ve milletvekillerinin 

önünde HDP’nin yendiden yapılanması 
ve ortak mücadeleyle ilgili düşüncelerimi 
aktardım. Parti içi demokrasinin işlemedi-
ğini, eleştiri özeleştirinin olmadığını, dar 
grupçu zihniyetin aşılmadığını, ahbap 
çavuş ilişkilerinin olduğunu yeni bir ör-
gütlenme biçiminin olmasını, yeni insan 
tipinin yaratılmasını, devrimci demokrat 
çizginin yakalanmasını söyledim. Ama 
beni asıl korkutan kopuşu hissetmem ve 
Türkiye sosyalist hareketinden uzaklaşıl-
dığını görmemdi.

Aslında yazımı yazarken tarihten 
başlayarak ele almak daha da anlamlı 
olabilirdi, ancak bu gün yaşanan günlük 
saldırılar zaten egemenlerin tarihinin bir 
kesitidir denilebilir. Nedir bu kadar dev-
leti kendi tanımının dahi dışına çıkartan, 
yani var olandan da fazla vahşileştiren, 
ahlaki tanımın dışına çıkaran sebepler. 
Devletin varlık bulduğu karakter zaten 
baskıcı ve bir kesimin çıkarı içindir. Yıllar-
dır Kürt halkı büyük bir sabırla mücadele 
ediyor buna karşı. Bu gün Türk devletinin 
ve özelde AKP’nin halkımıza yaşattığı 
ve uyguladığı katliam provaları daha 
fazla şeyi düşünmemizi sağlıyor. Sur’da, 
Cizir’de, Silopi’de ve her yerde uygulanan 
soykırımdır, katliamdır, cenazeler yerde 
birikmiş, hamile kadınlar, kadınlar sokak-
ta bebekler vahşice öldürülmekte, ama 
işçi sınıfı demokrasi güçleri Türk halkı 
seyirci konumunda.

Yıllardır Kürt özgürlük mücadelesi 
ortak ve demokratik bir vatanda yaşama-
nın koşullarını oluşturmak için mücadele 

etti, ediyor, demokratik özerkliğin ve öz 
yönetimlerin ortak paydada bütünleşme-
nin olduğu bir değer olarak geliştirmek 
istiyor. Türkiye devleti son yüzyılın en 
acımasız katliamlarını neden bu kadar 
geliştirmekte. Ortadoğu da dinamik 
özgürlük hareketinden neden bu kadar 
korkmaktadır. Nedenleri sayılamayacak 
kadar çok aslında. Başta da artık iktidarı 
elinden gidiyor. Tek karşı güç olarak gör-
düğü özgürlük hareketine yapacağı tek 
seçenek saldırı oluyor. Türk devleti yüz 
yıllık hayallerini gerçekleştiremiyor. Kürt 
ulusal demokratik, özgürlük mücadelesi 
olmasa Ortadoğu’nun tüm nimetlerine, 
siyasetine kendince hâkim olacak. Sünni 
ittifakla diğer güç dengelerine karşı 
avantaj sağlayacak. Ortadoğu’da cirit ata-
cak. Bir tek engel var Kürt halkı ve onun 
inşa edeceği demokratik özerk Kürdistan 
projesi...

Bu gün direnen ve hakkının bilincin-
de olan bir halk var. Erdoğan ve Davutoğ-
lu’nun politikalarına karşı duruş bu gün 
Kürt hareketinden geliyor. Ortadoğu’da 
ki tüm hayal ve planlarını boşa çıkarıyor. 
Rojava’da başlayan devrim bu gün Bakur 
Kürdistan’la devam ediyor. Tek sarsıcı güç 
olarak karşısında duran güç Kürtler olu-
yor. Ya öldürüp, sindirecek ya da kaderine 
razı olacak. Bu kadar sade ve yalın bir du-
rum. Bu gün AKP son kozlarını oynuyor. 
Orta doğunun genelinde faşist güçlerin 
merkezi haline gelen bu güçler, yüzyılın 
devrimci halkı ve hareketiyle karşı karşıya 
olduğunun farkında.

Bu güne kadar ortak vatan ve demok-
ratik Türkiye, özgür Kürdistan paradig-
ması üzerinden mücadele yürüten Kürt 
özgürlük hareketi, devletin aylardır yürüt-
tüğü faşist saldırılar karşısında gerekirse 
özgür Kürdistanı Kürtlerle, Türklerden 
ayrı kuracağız noktasında geldi. Halkla-
rın iç-içe yaşayacakları bir vatan da ısrar 
ancak değişen bir zihniyetle olabilir. 
Devletin egemenliğinden vazgeçme-
siyle olabilir. Ancak bu gün AKP iktidarı 
teklikten, egemenlikten vazgeçmeye 
niyetli görünmüyor. O zaman Kürtler eli 
boş, çaresiz midir, sistemini kuramayacak 
mı? Bu gün Kürt halkının geldiği düzey 
özgürlüğü için veremeyeceği hiçbir 
bedeli olmayan bir noktada. Halk açık 
olarak iradi beyanını son iki aydır ortaya 
koymuştur. Ya özgürlük ya da ölüm !

Kürdistan’da halk kendi öz yönetim-
lerini, öz iradesini ortaya koymuştur. 
Tarihte hiç bu kadar net ve kararlı bir 
karşı koyuş yaşanmamıştı. Varsanız ortak 
vatan, ortak iradeyi tanımaya buyur 
bizler hazırız diyor. “Eğer, yok eskiden 
olduğu safsatalarla ve kandırmacalarla 
bizleri öteki görmeye, ikinci sınıf kabul 
etmeye devam ederseniz, bizden son 
söz olarak, ya özgürlük ya ölüm cevabını 
alırsınız” diyor.

Kürt halkı için tarih bir daha tekerrür 
etmeyecektir. Bunu bu gün sokaklarda 
zılgıtlar çeken Kürt anaları, sokaklarda 
direnişte olan gençler haykırıyor. Halk 
Kürdistanı inşa ediyor. Ya ortak değerler 
çerçevesinde birlik ve demokratik Türkiye 
ya da demokratik özgür özerk Kürdistan. 
Sonuç olarak Türkiye’nin demokratik-
leşmesi, Kürt sorununa siyasi çözüm 
yollarının açılması için Türk ve Kürt 
halklarının bütün demokratik ve toplum-
sal, demokrasi ve özgürlük güçlerinin, 
devrimci, demokrat, sosyalist unsurlarını, 
kadın, gençlik hareketini, din adamla-
rını, kanaat önderlerini, emekçileri, işçi 
sınıfını, herkesi ama herkesi adım adım 
gelen faşizme geçit vermemek için Kürt 
halkının meşru ve haklı mücadelesine ve 
haklı taleplerine yerinden yönetim olan 
meclislere dayalı, özünde demokratik 
halk meclisleri olan öz yönetime destek 
olmaya çağırıyoruz. Gün Kürt halkının 
yanında olma günüdür. Gün birlikte ortak 
mücadele günüdür.

Kürt Halkı Özyönetimini İnşa Ediyor
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q Murat ÇAKIR

Rusya’nın Suriye’de cihatçı terör 
gruplarıyla rejim karşıtlarına yönelik hava 
saldırılarını yoğunlaştırması, özellikle Av-
rupa’da –gerek burjuva basınında, gerekse 
de muhalif kesimler ve barış hareketi içe-
risinde– Rusya’nın hangi hedefler peşin-
de olduğu konusunda farklı tartışmalara 
yol açtı. Bilhassa Almanya barış hareketi 
içerisinde Putin yönetimi ve genel olarak 
Rusya’nın politikaları üzerine birbirleriy-
le çelişen değerlendirmeler yapılmakta. 
Türkiye’deki farklı sol kesimlerin değer-
lendirmeleri için de benzer bir tespiti yap-
mak olanaklı. O nedenle yazımızın bu bö-
lümünde Rusya’nın Suriye angajmanının 
hedeflerini değerlendireceğiz.

İzolasyonu kırma ve alterna-
tif oluşturma çabaları

Rusya’nın Suriye’deki askeri angajma-
nı ile, salt Suriye ile sınırlı olmayan iki te-
mel hedefe yönelmiş olduğunu söyleyebi-
liriz: “Wolfowitz Doktrinine” dayanan ve 
emperyalizmin dünya çapındaki yönlen-
dirici stratejisinin gereği olan kuşatmanın 
yol açtığı izolasyonu kırmak ve uluslara-
rası siyasette “nizam kurucu ve koruyucu” 
alternatif güç olarak kabul edilmek.

Özellikle güncel Ukrayna krizinin 
başlamasıyla sertleşen izolasyon koşulla-
rından kurtulmak isteyen Rusya, stratejik 
hamlelerini sadece geleneksel-tarihsel 
Hinterlandına değil, aynı zamanda ABD 
emperyalizmi için yaşamsal önem arz 
eden Ortadoğu’ya da yönlendirdi. Suri-
ye’de sürdürdüğü hava saldırılarıyla fiili 
bir durum yaratarak, bilhassa ABD ordu 
yönetiminin Rus ordu yönetimi ile koor-
dinasyon görüşmelerine girmesini sağladı 
ve bir anda Suriye’ye yönelik tüm emper-
yalist stratejilerin yeniden düzenlenmesi 
zorunluluğuna yol açtı. Böylelikle ekono-
mik ambargolar ve dışındalanma (Exclusi-
on) yaptırımlarıyla oluşturulan izolasyon 
koşullarını etkisiz bırakarak, uluslararası 
müzakerelerde belirleyici aktörlerden bi-
risi hâline geldi.

Rusya’nın ikinci hedefi, yani alternatif 
güç olarak kabul edilme hedefi dış politika 
anlayışı ve uluslararası ilişkilerde bağım-
sız ulus devletlere verdiği önem ile doğ-
rudan ilintilidir. ABD ve AB ulus devletler 
üstü kurum ve yapılanmalarla (G7/G20 

Zirveleri, NATO kurulları, AB Komisyo-
nu, Dünya Bankası, IMF gibi) ulus devlet 
hükümranlıklarını ve ulusal parlamento-
ların yasama yetkilerini, neoliberal dö-
nüşüm politikalarını ve emperyalist stra-
tejileri gerçekleştirmek amacıyla işlevsiz 
kılmaya çalışırlarken, Rusya, aynı Çin ve 
diğer BRICS ülkeleri gibi, ulus devlet ira-
desinin belirleyici faktör olarak kalmasını 
savunuyor. Bu savunu günümüzde emper-
yalizm karşıtı etkide bulunan bir alternatif 
konsept hâline gelmiştir.

Rusya Federasyonu devlet başkanı 
Wladimir Putin, 2015 Eylül’ünde eski 
SSCB ülkelerinin üye olduğu “Kolektif 
Güvenlik Antlaşması Örgütü” ve BM Ge-
nel Kurulu önünde yaptığı iki konuşma-
da, bu alternatif konseptin ana hatlarını 
çizmişti: Rusya’ya göre, “ABD ve diğer 
Batılı ülkelerin uluslararası teröre karşı 
mücadeleleri tamamen yanlış. BM Şar-
tı’na aykırı müdahaleler ve rejim deği-
şikliği çabaları Ukrayna, Suriye, Irak ve 
Kuzey Afrika’yı hem istikrarsızlaştırıyor, 
hem de terör örgütlerinin güçlenmesine 
yol açıyor.”

Emperyalizme meydan oku-
ma mı?

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 
Putin’in yaptığı konuşmalara “Rusya öz-
gür dünyaya meydan okuyor” sözleriyle 
reaksiyon gösterince, Avrupa barış hare-
ketindeki bazı kesimler bunu “emperya-
lizme meydan okuma” olarak okudular. 
Bu görüşe katılmıyoruz. Putin’in çıkışının 
bir meydan okuma olduğu doğru, ama bu 
–her ne kadar sonuçları emperyalist stra-
tejileri köstekleyen politikalara yol açsa 
da– bilinçli bir antiemperyalizm değil, 
tekelleşme eğilimi hızlanan Rusya kapi-
talizmini savunma çabası ve müttefiklere 
verilen bir mesajdır.

Bir kere Rusya, Suriye’deki rejime 
destek çıkarak, dış politikasının temel 
mantığı olan “sadece meşru ve bağımsız 
ulus devletler dünya çapında güvenliği 
sağlayabilir” anlayışının altını çizmek-
tedir. Aynı zamanda kendi “terör” ve “te-
rörist” tanımını ön plana çıkartmaktadır: 
“Ulus devletlerin bağımsızlığını tehdit 
eden her türlü eylem ve rejim değişikliği 
çabaları terördür; dış güçlerin girişimiy-
le kurulan veya desteklenen silahlı hare-
ketler teröristtir.” Rusya bununla birlikte 
müttefiklerine ve müttefiki olabilecek 
ülkelere şu mesajı vermektedir: “Dara 

düştüğünüzde, istemeniz durumunda yar-
dımınıza koşarız.” Bu sıradan bir mesaj 
değil, ABD öncülüğünde yürütülen sözde 
“kriz yönetiminin” alternatifsiz olmadığı 
vurgusudur.

Rusya, andığımız iki temel hede-
fe ulaşmak için 1990 sonrasında ilk kez 
kendi toprakları ve geleneksel-tarihsel 
Hinterlandı dışında bulunan bir bölge-
ye müdahalede bulunarak, her türlü riski 
göze aldığını da gösteriyor. Risk altına 
girme kararlılığının birincil adresi Was-
hington’dur. Rusya ABD’ye, kendisine 
“uluslararası ilişkilerde eşit göz hizasında 
davranma” ve kendisini “dikkate almak 
zorunda olduğu” mesajını vermektedir.

Diğer yandan Suriye’deki askeri mü-
dahale, Rusya ordusunun askeri yetilerini 
göstermek için de önemli bir fırsat olarak 
görülmektedir. Etkin hava saldırıları ve 
kusursuz lojistik nakil zinciri oluşturul-
ması burjuva basınında büyük dikkatle 
not edilmektedir. Özellikle Almanya’daki 
burjuva basınında Rusya’nın, 2008 Kaf-
kasya Savaşının hemen ardından başlattığı 
ordu reformunun başarısız olduğu ileri sü-
rülmekteydi. Ancak Rusya’nın aynı anda 
hem Kırım ve Doğu Ukrayna’da asimet-
rik/hibrid savaş yürütebilme yeteneğini, 
hem Kafkasya’daki askeri varlığını za-
yıflatmadan koruyabildiğini, hem de kısa 
zamanda son derece karmaşık bir alanda, 
Suriye’de etkin operasyonlar gerçekleş-
tirebileceğini göstermesi, sadece burjuva 
basınının iddialarını çürütmekle kalmadı, 
aynı zamanda emperyalist güçlerin Rus-
ya’yı kuşatarak etkisizleştirme stratejile-
rinin zayıflığını kanıtladı. Özellikle Rusya 
donanmasının –aslında askeri stratejiler 
açısından pek büyük önemi olmamasına 
rağmen– Hazar Denizi’nden fırlattığı uzun 
menzilli roketlerle 1.500 kilometre uzak-
lıktaki hedefleri vurabileceğini kanıtlama-
sı, NATO’nun Doğu Avrupa’ya genişleme 
politikasına ve ABD’nin Doğu Avrupa’ya 
yerleştirmek istediği “Roketsavar sistemi-
ne” verilen ciddi bir yanıttı.

Kaldı ki Rusya’nın Suriye’deki Tartus 
üssünü kaybetmeme kararlılığı tek başına 
Suriye angajmanı için yeterli bir neden. 
O açıdan Ortadoğu’da geleneksel olarak 
en önemli müttefiki olan Suriye rejimine 
destek çıkması ve askeri savunmasına ka-
tılması, pek şaşırtıcı bir sonuç değil. Bir 
Rus savaş uçağının Türkiye tarafından dü-
şürülmesi sonucu ortaya çıkan krizi yönet-
me biçimi, Rusya’nın koyduğu hedefler-

den şaşmayacağını da kanıtlamakta. Rus 
basınından izleyebildiğimiz kadarıyla, 
uçağın düşürülmesinin Obama’nın Suriye 
politikalarından hoşnut olmayan ABD’li 
Neocon kesimlerin girişimiyle ABD or-
dusunun bir komplosu olduğu kanısı, Rus-
ya yönetimince en güçlü olasılık olarak 
görülüyor. Rusya yönetimi bu bağlamda 
“uçak düşürme komplosunun” ters teptiği 
görüşünde, çünkü uyguladıkları kriz yöne-
timi ve bu çerçevede atılan adımlarla hem 
Türkiye’nin Suriye politikalarını sınırlan-
dırdılar, hem de Suriye’ye konuşlandırılan 
füze sistemleriyle Suriye hava sahasının 
büyük bir bölümünü kontrol altına alarak 
belirleyici aktörlerden birisi oldular.

Hesaplar, Olasılıklar...
Rusya’nın Suriye özelinde son derece 

soğukkanlı hesaplara göre hareket ettiği-
ni tespit edebiliriz. Atılan ve atılacak her 
adımda belirleyici olan Rusya’nın uzun 
vadeli hedefleridir. Bu aynı zamanda şu 
anlama gelmektedir: Rusya’nın Esad reji-
mini ilelebet ve her koşulda destekleyecek 
olması söz konusu değildir. Esad rejiminin 
ayakta kalabilmesi için ödenecek bedelin 
uzun vadeli hedeflere zarar vermesi du-
rumunda Rusya’nın tavrının hemen deği-
şeceğini öngörebiliriz. Gerçi önümüzdeki 
dönem için böylesi bir şey söz konusu 
değil, ama Rusya’nın Suriye’de kara kuv-
vetlerini oyuna sokmak zorunda kalması, 
Suriye angajmanında değişikliğe gitmesi-
ni gerektirecektir. Çünkü hâlâ “Afganistan 
travmasını” yaşayan Rusya toplumunda 
kara kuvvetlerinin Suriye’ye gönderilmesi 
konusunda yüzde 70’e varan bir karşıtlık 
söz konusu. Kamuoyu desteğine ihtiyacı 
olan Putin yönetimi için kara operasyonla-
rı bir nevi kırmızı çizgiye dönüşebilir.

Ama diğer tarafta Rusya Federasyonu 
içinde yaşayan Müslüman nüfus arasında, 
özellikle Kafkasya ve Merkez Asya’da 
farklı cihatçı örgütlere katılanların sayı-
sı artmakta ve bu durum iç politikada bir 
tehdit unsuru olarak algılanmaktadır. Aslı-
na bakılırsa Rusya cihatçı terör tehdidini 
uzun zamandır dikkatle izlemekte. Sadece 
Rusya içerisinde değil. Örneğin Arap dün-
yasında 2011 sonrasında meydana gelen 
devinimler Rusya yönetimi tarafından 
başından itibaren “olumsuz gelişmeler” 
olarak değerlendiriliyordu. Rusya, Arap 
dünyasındaki ülkelerin çoğunluğunun ör-
gütsellikleri zayıf toplumlara sahip olma-
larının, tarihsel gelişimlerinin ve büyük 
ekonomik sorunlarla cebelleşmelerinin 

Rusya’nın Suriye Angajmanının 
Arka Planı Üzerine (II)
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bir sonucu olarak burjuva demokrasilerine 
geçiş yapamayacaklarını ve ayaklanmalar 
sonrası yapılan seçimlerde İslamist rejim-
lerin oluşma fırsatlarının ortaya çıkacağı 
görüşünü savunuyordu.  Böylesi bir geliş-
menin Rusya içerisinde de olumsuz etkile-
ri olacağından hareket eden Rusya yöne-
timi, son yıllardaki gelişmelerle 2011’de 
yaptıkları tespitin teyit edildiği görüşünde.

Putin bu nedenle gerek 15 Eylül 
2015’de Tacikistan’ın başkenti Duşan-
be’de yapılan “Kolektif Güvenlik Antlaş-
ması Örgütü” toplantısında, gerekse de 
28 Eylül 2015’de New York’ta BM Genel 
Kurulu önünde, İslam Devletinin “dünya 
çapında bir tehdit oluşturduğunu” ve “bu 
nedenle uluslararası anti-terör işbirliğinin 
Suriye’de harekete geçmesi gerektiğini” 
söylemişti. Cihatçı teröre karşı verilecek 
mücadelede ne denli ciddi olduklarını 
kanıtlamak içinse, Dışişleri Bakanlığında 
terörizmle mücadeleden sorumlu bir Ba-
kan yardımcısı makamı oluşturuldu ve bu 
makama Rusya gizli servisi FSB’nin bir 
generali getirildi.

El Kaide gibi cihatçı örgütlerin bilhas-
sa Kafkasya’da uzun zamandan beri örgüt-
lendikleri biliniyor. Örneğin 2007’de El 
Kaide’ye bağlı olan bir “Kafkasya Emir-
liği” kurulmuş ve bilhassa Dağıstan’da 
terör eylemleri artmıştı. Suriye iç savaşı-
nın başlamasıyla birlikte Kafkasya’daki 
cihatçı kadroların Suriye’ye gitmesiyle 
terör faaliyetlerinde azalma kaydedildi. 
DAİŞ’in güçlenmesiyle bu gruplar El Ka-
ide’den ayrılıp El-Bağdadi’ye bağlandık-
larını ilân ettiler. 2015 başından itibaren 
ise, cihatçı grupların Rusya’daki örgüt-
lenme faaliyetleri hızlandı. Örneğin DAİŞ 
sözcüsü Muhammed El-Adnani 23 Hazi-
ran 2015’de İslam Devletinin parçası olan 
“Kafkas Vilayetinin” kurulduğunu ilân 
etti. Böylelikle Kafkasya’da, daha önce 
Kuzey Afrika, Yemen, Pakistan ve Afga-
nistan’da olduğu gibi, El-Bağdadi “Hali-
feliğine” biat etme trendi başlamış oldu.

Rusya, her ne kadar Rusya Federas-
yonu içerisinde cihatçı terör olaylarında 
olağanüstü bir artış görülmese de, bu ge-
lişmeyi kaygıyla izliyor. Çeçenistan’dan, 
Dağıstan’dan, Kafkasya’nın farklı bölge-
lerinden ve Azerbaycan’dan, Tacikistan’a, 
Kırgızistan’a ve Özbekistan’a kadar geniş 
bir coğrafyadan Suriye iç savaşına katıl-
maya giden cihatçı kadroların tekrar geri 
döndüklerinde Rusya için büyük bir teh-
like oluşturabileceklerinden hareket edili-
yor. Son yıllarda CIA’nin kontrolünde olan 
veya ABD yönetimine yakın duran kimi 
“STK’nın” Kafkasya ve Merkez Asya’da 
faaliyetlerini artırmaları, dış kuşatmanın 
yanı sıra, ülke içerisinde de bir istikrarsız-
laştırma çabası olarak değerlendiriliyor. 
Bu açıdan başta DAİŞ olmak üzere, Suriye 
ve Irak’taki cihatçı terör gruplarının geri 
püskürtülmesi, Rusya’nın iç güvenlik po-
litikaları açısından da büyük önem taşıyor. 
Zaten Rusya’nın Suriye’deki hava saldırı-

larının askeri hedeflerinden bir tanesi de, 
geriye dönmesi muhtemel cihatçı kadro-
ların yok edilmeleridir. Ancak Rusya’nın 
kendi Müslüman nüfusu içerisinde cihatçı 
akımların yayılmasını engelleme hedefine 
böyle ulaşabileceği pek belli değil. Çün-
kü emperyalist güçlerin bilinçli bir şekilde 
mezhepçiliği körükledikleri bir dönemde 
Rusya’nın Esad rejimine destek olarak 
gerçekleştirdiği hava saldırılarının, Rusya 
Federasyonu içinde yaşayan ve çoğunluğu 
Sünni olan Müslüman nüfus arasında anti-
patiyle karşılanma olasılığı da bulunuyor.

Tüm bu olasılıklara rağmen Rusya 
yönetiminin Suriye’deki angajmanı, yazı-
nın başında andığımız iki temel hedef ile 
gerekçelendirdiğini söyleyebiliriz. Rusya 
elbette kendi Müslüman nüfusunun belirli 
bir kesiminin sempatisini kaybedebilir ve 
böylelikle cihatçı akımların bu nüfus ara-
sında taraftar bulmalarına neden olabilir. 
Böylesi bir risk var. Ancak bu da, Rusya 
yönetiminin her türlü riski göze alma ka-
rarlılığı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Angajman belirleyici diğer 
etmenler

Rusya’nın dış ve güvenlik politikaları-
nı değerlendirirken, genellikle Rusya’nın 
tarihsel deneyimlerinin toplum ve karar 
vericiler üzerinde bıraktığı etkiler gözar-
dı edilmektedir. Bilhassa Fransa’nın Na-
polyon dönemindeki saldırısı ve özellikle 
Alman faşizminin İkinci Dünya Paylaşım 

Savaşı’ndaki işgal denemesinin toplumsal 
hafızada bıraktığı travmatik izler unutul-
mamalıdır. Alman faşizminin, diğer em-
peryalist güçlerin göz yumması ile gerçek-
leştirdiği saldırılar, Sovyetler Birliği’nde 
27 milyondan fazla insanın yaşamına mal 
olmuş, kitlesel bir yıkıma yol açmıştı. O 
açıdan böylesi bir deneyimin “bir daha 
asla tekrarlanmaması” yaklaşımının, bu-
gün dahi geniş toplumsal kesimleri ve 
farklı sınıflardan siyasetçileri ortak pay-
dada birleştiren bir faktör olduğunu söy-
leyebiliriz.

Bu nedenle Sovyetler Birliği sınırları 
içerisinde yer alan, ama bugün Rusya Fe-
derasyonu’na ait olmayan bölge ve ülke-
ler, Rusya tarafından özel “güvenlik ilgi 
alanı” olarak görülmektedirler. Bu bölge 
ve ülkelerde Rus milliyetine mensup kü-
çümsenemeyecek sayıda bir nüfusun ya-
şaması ve NATO’nun doğrudan bu ülke-
lere yönelik genişleme politikası, özellikle 
güncel Ukrayna krizi, Rusya yönetiminin 
savunma ve silahlanma politikalarına ge-
niş toplumsal destek bulmasına neden 
olmaktadır. Rusya’nın 2008’de bağımsız 
devletler olarak tanıdığı Güney Osetya 
ve Abhazya ile Kırım’ın doğrudan, Doğu 
Ukrayna’nın ise dolaylı olarak Rusya’nın 
parçası olarak görülme politikaları top-
lumsal meşruiyete sahiptir.

Emperyalist güçlerin sistematik bir bi-
çimde sürdürdükleri kuşatma politikasına 
gösterilen temel reaksiyon, savunma büt-
çelerinin mütemadiyen artırılması olmuş-
tur. Stockholm’deki SIPRI enstitüsünün 
verilerine göre Rusya 2014 yılında 84,5 
milyar Dolar ile, ABD (610 milyar Do-
lar) ve Çin’in (216 milyar Dolar) ardından 
yeniden savunmaya en fazla bütçe ayıran 
üçüncü ülke oldu. Rusya diğer taraftan 
15,7 milyar Dolar (2013) ile ABD’nin ar-
dında en fazla silah ihraç eden ikinci ülke 
konumunu korumaktadır. Dünya çapında-
ki silah ihracatında ABD’nin payı yüzde 
39 iken, Rusya’nın payı yüzde 14’dür.

Rusya’nın dış ve güvenlik politikaları-
nı tüm dış etmenler olduğu kadar, tarihsel 
ve toplumsal gelişmeler de doğrudan etki-
lemektedir. 1989/1990 karşı devriminden 

sonraki kapitalist gelişme, hiç bir sosyal 
ve yasal kısıtlama olmaksızın eski devlet 
ticari teşekküllerinin çok kısa bir süre içe-
risinde korsanvari talanına dayanmaktadır. 
Gene çok kısa bir süre içerisinde sosyal 
güvencesizlik devasa boyutlara ulaşmış ve 
zenginler ile yoksullar arasındaki uçurum 
son derece derinleşmiştir. Oligarşik yapılar 
ve yolsuzluk ekonomisi, muhalif kesimle-
rin baskı altına alınması, yasama-yargı ve 
yürütmenin tek elde toplanması ve devlet 
ile Ortodoks Kilisesinin iç içe geçmişliği, 
günümüz Rusya kapitalizminin emarele-
rindendir. Tekelci devlet kapitalizminin 
koşulları, Putin şahsında milyarlarca Do-
lar’a sahip oligarkları “kontrol altına alan” 
güçlü lider görünümü, doğal gaz ve petrol 
satışından elde edilen gelirlerle hissedilen 
refah düzeyinin artması ve bağımsız ulus 
devlet hükümranlığı savunusu, emper-
yalist kuşatma politikalarıyla birleşince, 
güncel dış ve güvenlik politikalarına geniş 
toplumsal destek sağlanabilmektedir.

Sağlanan bu geniş toplumsal destek 
ve gerçekleştirilen ordu reformuyla askeri 
yeteneklerin artırılması, Rusya’nın kendi 
etki alanını korumaya yönelik reaktif je-
ostratejik politikaları daha büyük bir öz-
güvenle yürütmesini teşvik etmektedir. 
Bunun yanı sıra Putin ve Medwedjew gibi 
yöneticiler üzerinden uluslararası toplantı-
larda “Ortak Avrupa Güvenlik Mimarisi” 
veya “BM Şartı temelinde çok kutuplu 
dünya düzeni” gibi önerilerle emperyalist 
stratejilerin karşısına siyasal alternatifler 
çıkartılarak, uluslararası siyasette destek 
bulma ve “oyun kurucu” olma çabaları 
yürütülmektedir. Rusya’nın NATO kar-
şıtlığı, gerilimleri azaltmaya yönelik yak-
laşımları ve işbirliğini önceleyen dış po-
litika girişimleri, silahsızlanma talepleri, 
“Lizbon’dan Wladiwostok’a kadar” ortak 
iktisat ve güvenlik alanı yaratma önerisi 
ve dünya çapındaki ihtilafların çözümü 
için sadece BM, AGİT ve Avrupa Konseyi 
gibi kurumların sorumlu olması savunusu, 
Rusya’ya Avrupa barış hareketleri içeri-
sinde sempati kazandırmaktadır. Ancak 
tüm bu gerçeklere rağmen, Rusya’nın, de-
ğil sosyalist, anti-emperyalist bir ülke dahi 
olmadığı unutulmamalıdır. Rusya’nın dış 
ve güvenlik politikaları ile Suriye’deki as-
keri angajmanının her ne kadar emperya-
list stratejileri köstekleyici etkileri olsa da, 
Rusya Federasyonu kapitalist bir devlettir 
ve Rus burjuvazisinin tahakküm aracıdır. 
Ama aynı zamanda da barış ve silahsız-
lanma politikalarının gerçekleştirilmesi 
için dikkate alınması gereken bir ülkedir. 
Çünkü “barış sorunu günümüzün en gün-
cel, herkesi etkileyen sorunudur” (Lenin). 
Rusya’nın Suriye angajmanını değerlendi-
rirken, temel alınması gereken perspektif, 
barış sorunu olmalıdır.

Gelecek sayıda Rusya’nın askeri dok-
trinini ve Suriye politikalarıyla bağlantı-
sını irdeleyeceğiz.
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Rusya’nın dış ve güvenlik politi-
kaları ile Suriye’deki askeri angaj-
manının her ne kadar emperyalist 
stratejileri köstekleyici etkileri olsa 
da, Rusya Federasyonu kapitalist 
bir devlettir ve Rus burjuvazisinin 
tahakküm aracıdır. Ama aynı za-
manda da barış ve silahsızlanma 
politikalarının gerçekleştirilmesi 
için dikkate alınması gereken bir 
ülkedir.



q Murat CEYİŞAKAR

Ülkemizin ve Doğu toplumlarının eko-
nomik gelişim tarihinin birbirinden farklı 
açılardan  inceleyen bir dizi tarih tezi vardır. 
İbni Haldun’un ‘‘Mukaddeme’’sini saymaz-
sak, Türkiye dahil, doğu toplumlarındaki 
ekonomik ve toplumsal gelişimi Batı Avru-
pa’nın klasik kategorilerine sokamayınca 
onları ATÜT (Asya Tipi Üretim Tarzı) olarak 
daha sonra incelemek üzere bir yana bıra-
kan Karl Marx’ın yüzeysel çalışması kadar 
bile isabetli etkiler yaratan bir eser yoktur. 
19. yy’ın başındaki öngörülerin isabetini 
şimdilik bir yana bırakarak şöyle bir tespit 
yapmak büyük bir zorlama sayılmasa ge-
rek,  ekonomik ve sosyal gelişmemizin bizi 
getirdiği bu günün Türkiyesi’nin emperya-
list-kapitalist pazar ilişkileriyle kuşatılmış 
bir ülke olduğu konusunda çok derin fikir 
ayrılıkları yoktur. Yani Cumhuriyet vagonu-
nun bizi nereye getirdiği konusunda aşağı 
yukarı herkes hemfikirdir. Bizim bu yazıyla 
dikkat çekmek istediğimiz konuysa,  feodal 
ilişkilerin egemen olduğu Osmanlı İmpa-
ratorluğu’ndan, Cumhuriyet Türkiyesi’nin 
kapitalist ilişkilerine geçiş sürecinde ege-
men sınıfların ve Kemalist ideolojinin  temel 
modellerinin ne olduğu ile sınırlıdır.  Ne 
olduğu ve günümüze ne miras bıraktığıdır. 
Bu sorunun cevabını Cumhuriyet’in ilk yıl-
larından günümüze kadar egemen sınıflar 
mevzilenmesinin bir kurumsal merkezi du-
rumunda  olan  ve Cumhuriyet’in kurucu 
iradesi kimliğini ve iddiasını devam ettiren 
CHP üzerinden tartışalım.  

CHF (CHP) ve  cumhuriyetin can 
simidi Korporatizm

Bütün dünya emekçilerine ve ezilen 
halklarına yeni bir umut ışığı olarak doğan 
Sovyetler Birliği  iktidarı 1917 Kasım’ından 
itibaren, kapitalistler açısından pazarları 
daraltmıştı.  Bu nedenle kapitalist borsalar  
yeni bir krizle (resesyonla) (1) çatırdamaya 
başladı. Savaş, kapitalist krizi iyileştirme-
miş; daha da derinleştirmişti. Klasik deyişle, 
‘‘yönetenler eskisi  gibi yönetemiyor, yö-
netilenler de eskisi gibi yönetilmek iste-
miyordu’’.  Kapitalizmin finans ve endüstri 
merkezlerinin üzerinde ‘‘işçi sınıfının’’ ve 
‘‘devrimin’’ hayaleti dolaşmaya başlamıştı. 
Avrupa ve Amerika metropollerini genel 
grev ve direniş dalgaları sarıyordu... Hep 
öyle olur; Devrim karşı devrimle beraber 
yükselir.  Avrupanın sanayi mahallelerinde  
‘‘Kara Gömlekli’’,  ‘‘Gamalı Haç’’lı işçi düş-
manı grev kırıcı örgütlenmeler de yerden 
mantar gibi bitmeye başlıyordu. Yeni pazar-
lar. yeni kaynaklar, daha çok para, daha çok 
hammadde ihtiyacı tekrar ve kanlı bir em-
peryalist hesaplaşmanın kaçınılmazlığını 
hissettiriyordu. İşte korporatizm, bu siyasal 
ortam içinde, faşizmin yükseldiği ülkelerde 

ama özellikle Alman ve İtalyan faşizminin 
iktidara yürürken kullandığı ancak Türkiye 
dışındaki ülkelerde balonu erken sönen bu 
ütopya, işçi sınıfının siyasal kavgasının yolu-
na bariyer olarak konmaya çalşılıyordu.. 

Alman toplumunda da denenen ama 
başarılı olduğu yerin aslında İtalya ve Fran-
sa olduğu bu faşist toplumsal örgütlenme 
modeli korporatizm,  toplumun bütün sınıf 
ve meslek gruplarını devletin denetiminde 
geniş tabanlı bir çıkar ortaklığı etrafında; 
tek bir örgütlenmede, tek bir sendikal ya-
pıda ya da tek bir partide birleştirecekti. 
Gözetilmesi gereken yegane çıkar, her şeyin 
üzerinde tutulan ‘‘ulusal çıkarlar’’ olacaktı.   
Her zaman Batı uygarlığını kendimize hedef 
olarak alsak da, burada kastedilenin işçilerin 
Avrupası olmadığı açıktır. Sınıf çelişkileri ve 
sınıf mücadelesi yerine yüce ‘‘Ulusal çıkar-
larımız’’ konacaktı. Devlet de kapitalistle-
rin devleti olduğu için, ulusal çıkar denen 
şeyin kendiliğinden kapitalistlerin çıkarına 
hizmet edeceği açıktı.  Faşistlerin bu parlak 
(!) ütopyasının işçi sınıfı içinde çok taraftar 
bulduğu söylenemez. İşçi sınıfının  sınıf mü-
cadelesini, kapitalistlerin ve devlet görevli-
lerin yönetimini oluşturduğu sendikalarda 
ya da kooperatiflerde veremeyeceğini anla-
ması çok uzun sürmedi. Bu faşist-kapitalist  
ütopya işçiler tarafından benimsenmese de 
yıkılması emperyalist tekellerin kendi mari-
fetleriyle gerçekleşti.  Bir tek ülke hariç; Tür-
kiye Cumhuriyeti...

1920’lerde Anadolu’da kurulan  ‘‘Cum-
huriyet’’,  bir idari sistem olarak batıdaki 
korporatist modellerin aynısını Türkiye’de 
uygulamaya çalıştı. Model aynı olmasına ay-
nıydı ancak dayandığı sınıfsal temeller çok 
başkaydı. Çünkü 1923’te Cumhuriyeti oluş-
turan sınıfların, yani ticaret ve sanayi burju-
vazisinin, tefeci-bezirgan sermayesinin ve 
feodal mütegallibenin  hiç birinin örgütlü-
lüğü Osmanlı asker bürokrasi kadar değildi. 
Osmanlının asker bürokrasisi, rantiyeleri, ti-
caret burjuvazisi ve feodal mütegallibesi, bi-
rinci dünya savaşında işgalci İngiliz Emper-
yalizmine yaptıkları hizmetler karşılığında 
mutlaka bir ödül bekliyorlardı ama doğrusu 
kendilerine bütün bir ülkenin yönetiminin 
verileceğini hiç beklemiyorlardı (2). Bunun 
bir sürpriz olduğu, böylesi bir sürprize hazır 
olmadıkları her kararlarından anlaşılıyordu. 
Bir modele acilen ihtiyaç vardı, önlerindeki 
seçenekleriyse sınırlıydı, seçme şansları çok 
geniş olsaydı bile daha demokratik olanı se-
çeceklerine dair bir kanıt ne yazık ki yoktur. 
Faşist İtalya’nın korporatist modeli imdatla-
rına yetişti, her konuda olduğu gibi bu ko-
nuda da demokratik secenekleri ıskaladılar. 
Kuruluşu izleyen yıllarda özü aynı olan biri-
birinden totaliter korporatist reformları ve 
toplumsal modelleri acemice ve başarısızca 
ama ısrarla deneyip durdular. Bu bilinçsiz 
yaz-bozların ortaya çıkardığı sıkıntıların be-

delini tabiidir ki her zaman olduğu gibi halk 
ödedi,  ne cehalet ortadan kalktı ne de ken-
dileri dışında kimsenin refahı yüksedi. İşçi 
sınıfının tarih sahnesine bağımsız bir sınıf 
olarak çıkmasını engelleyemedilerse de ge-
ciktirebildiler. Kendileri açısından bir başarı 
olarak görülebilir. 

Cumhuriyet’in Korporatist mo-
delinin temelleri nelerdi?

Cumhuriyet sonrası iktidar ve toplumsal 
örgütlenme biçimleri siyasal örgütlenme ve 
sendikal hareketler bazında çok farklılıklar 
taşır gibi görünse de birbirine korporatist 
ilkelerle bağlı bir dizi benzer toplumsal mo-
delleri ve programları içerir. Bu modeller 
için Kemalzimin kurucu ideologları olduğu 
söylenen -zaman zaman birbirleriyle  fark-
lılaşsalar da- Ziya Gökalp, Tekin Alp (Moiz 
Kohen) ve Esat Mahmut Bozkurt’un başta 
devlet, partiler ve toplumsal sınıflara ortak 
yaklaşımlarını ve Cumhuriyet’in   ideolojisi-
nin şekillenmesine ve kök salmasına kısaca 
göz atalım. 

Kızıl Elma Ütopyası

‘‘Kızıl Elma’’  bu gün bile Doğu Perin-
çek’ten (3) 68 solunun bir kısmına kadar 
uzanan ve dar bir yelpezade olmakla bir-
likte her zaman en yüksek fiyattan alıcı bu-
lan  korporatist bir ütopyadır. Teslim etmek 
gerekir ki, Ziya Gökalpin Kızıl Elma’sı, Siyo-
nistlerin ‘‘Arzı Mevut’’ (Vaat Edilen Topraklar)  
benzeri hayali bir toplumsal örgütlenme 
modeliyle Türkiye toplumuna belki de has-
talık ne olursa olsun formülü değişmeyen 
bir ilaç reçetesi yazmıştır... Kızılelma. Bu 
reçete Cumhuriyet öncesi bütün üst yapı 
kurumlarının reforme edilerek bu günkü 
Türk-İslam sentezine benzer bir siyasal ya-
pıya dönüştürülmesini önerir. Gökalp ve 
Kızılelmacılar, Kızılelma adı altında destan-
laştırdıkları  toplumsal simulasyonda, Lozan 
kenti yakınlarında bir Türk Kenti, içinde de 
ideal bir üniversite kurarlar. Lozan’daki bu 
üniversitede yetitşirdiği ideal insanlarla Ad-
riyatik’ten Çindenizi’ne aydınlanma götürür. 
Amacı sadece Türkiye’yi değil bütün Türk 
dünyasını karanlıktan kurtarmaktır. 

...

KIZIL ELMA DESTANI

Lozan’ın yanında bir Türk beldesi
şenlendi her fennin bir medresesi.
Ziraat ticaret sanat evleri
yapılıp oldu bir umran meşheri,
kız erkek çocuklar gelip doldular.
Yeni Adem yeni Havva oldular.
...

Gökalp, İsviçre’de yetiştirdiği bilim 
adamlarını engin Türk coğrafyasının bütün 
kentlerine dağıtır. Lozan’daki Türk Üniversi-
tesi’nden dünyaya bir aydınlanma dağıtarak 

tezlerini adeta ‘‘megalomaniye’’ dönüştürür. 
Ziya Gökalp, bu ‘‘Yaratıcı Zeka’’sıyla Cumhu-
riyetin bütün Kemalist projelerinde vardır, 
Ermeni katliamlarından tutuklu bulunduğu 
Malta sürgününden döner dönmez önce 
Türk Milletini ‘‘eğitmek’’ üzere ‘‘Talim ve 
Terbiye’’ dairesinin başına sonra da,  ‘‘Milli 
İktisat’’ projelerini oluşturmak üzere Ankara 
garında fersude bir vagonda Atatürk’ün em-
riyle kurulan yeni iktisat programını belirle-
me komitesinin başına getirilir M. Kemal 
tarafından. Kemalizmin dağarcığında bura-
da da özgün ve yeni bir şey  yoktur, İttihat 
ve Terakkicilerin planlarına ve etnik tekçilik 
üzerine oturmuş bir ekonomik modelde 
karar kılınır. Gökalp başkanlığındaki komite 
devletçi ve liberal görüşler arasında ken-
dince denge kurarak Cumhuriyet’in 50 yıllık 
ekonomi politikalarına iyi kötü bir ‘‘Belge’’ 
hizmeti gören ‘‘Karma Ekonomi’’ sistemi-
nin seçilmesini sağlar. Kurulun bir bölümü 
liberalizmi savunur. Kurulun öteki üyeleri 
ise, devletin iktisadi yaşama bütün haklarıy-
la karışması anlamında katı bir devletçiliği 
savunur. Başkan Ziya Gökalp, her iki görüşü 
uzlaştırarak, siyaset dilimizdeki deyimiyle 
“Karma iktisat” modelini oluşturmuştur. 
Atatürk’ün de “olur”unu alan “Karma iktisat” 
modeli, yeni iktisat literatüründe “Eklektik 
Model” olarak geçecektir. (4) Ütopyasında sı-
nıflar, çıkar gurupları hiç geçmez. ‘‘Sınıfsız, 
imtiyazsız, kaynaşmış bir kitleyiz’’ teker-
lemeleri tesbih edilir.  Öngördüğü model, 
cennet standartlarında kurulmuş beş yıldız-
lı tatil köyleri gibidir ve ‘‘ırmaklarından yağ 
ve bal’’ akar. Çünkü ‘‘sınıflar yoktur...’’  

Türkiye’de  Korporatizm adlı kitabında 
Gökalp,

...Zengin olsun fakir olsun herkes halk-
tandır.  Halkın içinde sınıf imtiyazları yoktur... 
İhtimal ki eski kanunnamelerimizdeki hukuki 
kaideler müsavat umdesine muvafık değildir. 
Bunları hakka ve adalete muvafık bir şekle if-
rağ etmek için Büyük Millet Meclisi’nin birkaç 
celsesi kafi değil midir.? (5)

Yukarıdaki paragrafı açarsak ‘‘bizim top-
lumumuz birbirinden derin sınıf çıkarlarıyla 
ayrılmış ya da ileride ayrılabilecek partilerden 
oluşmaz; yürürlükteki yasalarımızda tersine 
maddeler varsa da bunları değiştirmek mec-
lisin birkaç oturumluk çalışmasıyla halledilir’’ 
diyerek gelecekte ortaya çıkması muhtemel 
sınıflar  çatışmasının da önüne geçme ha-
yallerini  kuruyor. 

Ziya Gökalp, Esnaf adlı destanında:

Kimimiz Çiftçiyiz Tohum Ekeriz,
Yazda, Kışta pek çok zahmet çekeriz.
Sulh vakti rençberiz, harpte askeriz
Hem süngümüz hem de sapanımız var  (6)

...

Korporatist Kemalizm, sadece soyut 
bir halk kavramında çatışan sınıfların tek 

Politika18  21 Ocak 2016 ARAŞTIRMA & İNCELEME

Kemalizm ve Korporatizm



bir örgütte birleştirmeyi hedeflemiyor aynı 
zamanda devletle tek partiyi de bir irade-
de birleştirerek işçileri ve esnafları bu faşist 
yapının bir karşıtı değil bir askeri yapmayı 
hedefleyerek çıtayı gittikçe büyütüyor. ‘‘As-
ker millet’’ hayallerindeki Prusya faşizminin 
etkileri rahatça gözlenebiliyor.

Korporatist Kemalist ideolojinin 
bir başka dehası (!) Moiz Kohen 

Cumhuriyetin bu dahi sosyologların-
dan Moiz Kohen (Tekin Alp) de işçi sınıfının 
yükselen mücadele trendi karşısında Cum-
huriyet egemenlerinin, I. Dünya Savaşında 
paylarına düşen savaş ganimetlerini koru-
madaki fikir parlaklığında hiç diğerlerinden 
aşağı kalmıyordu. 

‘‘O tarihten beri, Halk Partisi, devletle bü-
tünüyle birleştirilmiş, Parti (CHP) ve devlet bir 
tek vucut durumuna gelmiştir. Devlet’in ve 
Parti’nin görevleri ve yetkileri biribirini bütün-
ler. Geminin dümeni devletin, fakat pusulası 
Parti’nin (CHP)  elindedir. İçinde yüzlerce seç-
kin üyesi bulunan Parti, bu üyeleri aracılığıyla 
Türk toplumunun her kesimi ile sıkı ve sürekli 
bir biçimde ilişkide olup; ulusun arzularını 
incelemekte ve saptamakta, gereksinimlerini 
anlamaktadır.’’  (7)

Neymiş!... Devletimiz halkın bütün ihi-
yacını Parti (CHP) aracılığı ile anladığı için 
başka parti ve örgütler gereksizmiş (!) Tek 
tipçiliğin en azıttığı dönemde, 1930’lu yıllar-
da İstanbul başta olmak üzere birçok kent-
te, CHP il başkanı, şehrin valisi ve belediye 
başkanı tek bir şahıstan oluşmaktaydı. Tek 
partili yapı birbirinden uzlaşmaz çelişkiler-
le ayrılmış sınıfları, toplumsal zümreleri tek 
tip bir elbise içinde görmeye çalışıyor, o 
elbiseye uymayanlar çıplak gezmek zorun-
da bırakıyordu.  Cumhuriyet kadrolarının 
olumlu ya da olumsuz hiç bir projesi Anado-
lu insanı tarafından destek görmemiş bütün 
- Kendileri bunları devrim olarak tanımlasa-
lar da- projeleri halkın direnci ile karşılaş-
mıştır. Halktan gerekli desteği göremeyen 
devletçi tek tipleştirme, giderek zorbalık 
halini alacak, örneğin yeni model melon 
şapkaları giymeyi reddeden insanlar kasaba 
meydanlarında darağacına gönderilecek-
lerdir. Uygulamalar Yunan mitolojisindeki 
Prokurustes (8)  adlı haydutun uygulamasına 
benzemekteydi.  Avrupada faşizm, toplum-
sal tabanını genişlettikçe, Türkiyede Kor-
poratist faşist kadroların cesareti artacak, 
toplum tek partiye, tek parti tek devlete, tek 
devlet de ‘‘bizim için tanrı tarafından yeryü-
züne gönderilmiş bir ulu öndere’’  sarsılmaz 
bir sadakatle bağlanacaktır. 2000’li yıllarda 
bile kışla duvarlarına ‘‘Orduya Sadakat Şere-
fimizdir’’ yazdıran generallerin kafası işte bu 
anlayışın mirasçılarıdır.

Mahmut Esat Bozkurt

İzmir İktisat Kongresi, Mahmut Esat’ın 
İktisat Bakanı olduğu dönemde 1924’te 
toplanmıştır. Kapitalist bunalımın derinleş-
meye başladığı dönemler, Kemalizm’in yak-
laşan krizden egemen sınıfların en az biçim-
de etkilenmesi amacıyla şekerden, tütüne, 
tütünden, çaya ve akaryakıta kadar bütün 

ürünler üzerinde bir devlet tekeli kurarak 
bu ürünleri burjuvaziye en uygun fiyat-
larla sunma dönemine denk gelmektedir. 
1924’te İzmirde toplanan ‘‘İktisat’’ kongresi 
delege yapısı itibarıyla kongrenin tam bir 
korporatist bileşimi vardı. Kongreye Mah-
mut Esat tarafından korporatist bir ekono-
mik düzen tasarısı öne sürüldü. Bu tasarının 
öne çıkan unsurlarından biri, kongrenin 
sonraki yıllarda da düzenli olarak toplanma-
sı ve ekonomik kararları meslek örgütleriyle 
ortaklaşa alma fikriydi. 

İzmir İktisat Kongresi’nde işçiler ve mes-
lek erbabı, içeriği önceden parti bürokratları 
tarafından hazırlanmış bir öneri sunacaklar-
dı.  İşçi grubunun sunduğu beklenmedik 
başka bir önerge oyunu bozdu, korpora-
tistleri ve onların arkasındaki kapitalistleri 
ürküttü. İstekleri ‘‘her işçi senede bir ay izin 
ve iş başında sakatlanması sonucu, hayatının 
sanayiciler tarafından emniyet altına alınma-
sı’’ (9) şeklinde özetlenebilir. Mahmut Esat 
Bozkurt başkanlığındaki kongre işçi temsil-
cilerinden gelen bu somut öneriye “Türkler 
hangi sınıf ve meslekte olursa olsunlar can-
dan sevişirler, meslek zümre itibariyle el ele 
vererek birlikler, memleketini ve birbirini tanı-
mak anlaşmak için seyahatler ve birleşmeler 
yaparlar.” (10) şeklinde muğlak hatta gülünç 
bir üslupla yanıt vermiştir. (11)  

Recep Peker... Faşizm Turizmi

Faşist korporatist grubun seçkin bir üye-
si daha var ki adı ve düşünceleri burada zik-
redilmezse gerçekten hata olurdu... Recep 
Peker... Recep Peker, tam bir kıyamcı, işçi 
düşmanı zalim bir faşistti. Şeyh Sait ayak-
lanması sırasında içişleri bakanı olan Ali 
Fethi Okyar’ın,  Şeyh Sait ayaklanmasında-
ki zorba tutumu bile kesmiyordu onu, hep 
daha çok kan hep daha çok kıyım istiyordu... 
Cumhuriyet Halk Fırkası’nı 1935 kurultayına 
hazırlayan Başbakan İsmet İnönü, CHP ge-
nel sekreteri Recep Peker’i iktidardaki fa-
şist partilerin tüzüklerini araştırmak üzere 
Musolini İtalya’sına  ve Hitler Almanyası’na 
gönderdi. Faşist ve Nazi partilerinin tüzük-
lerini inceleyen Recep Peker, Cumhuriyet 
Halk Fırkası’nın, Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
dönüştüğü meşhur 1935 kurultayı için yeni 
parti tüzüğü hazırladı. Atatürk’ün bile ka-
bul etmekte zorlandığı faşist bir programı  

CHP’kurultayına kabul ettirmeye çalıştı, 
Partinin kurultayının, parti il ve ilçe kongre-
lerinin vs. üzerinde doğrudan İsmet Paşa’ya 
bağlı faşist bir konsey örgütlenmesiydi. Av-
rupadaki  faşist partilerde meclisin, parti ör-
gütlerinin ve parti merkez organının da üze-
rinde bulunan ve doğrudan parti başkanına 
bağlı “Yüksek Faşist Konsey” benzeri  bir 
organdı. İsmet İnönü’nün büyük bir iştahla 
kabul etmeye hazırlandığı bu yasa İsmet 
İnönü-Mustafa Kemal rekabeti yüzünden 
1935 kurultayında kabul görmemişti.

Atilla İlhan, 22 Mart 2003’te verdiği bir 
röportajda İnönü-Peker ikilisinin bu girişi-
mini değerlendirirken şöyle diyordu:

‘‘Yani, Meclis onların işine gelmeyen bir 
karar alırsa, o konsey bunu reddedebiliyor. 
Yani ‘‘Cumhuriyet’’ fikri, halk hakimiyeti hep-
si gümbürtüye gidiyor  Tüzüğün bir kısmını 
Gazi, Kurultayda değiştirse de tamamı de-
ğişmemiştir. Dolayısıyla CHP tüzüğü Nazi ve 
Faşist tüzüktür. Hiçbir şey de değişmemiştir. 
Almanya’da da İtalya’da da devletle parti bir-
dir. Bizde de öyleydi.’’

Bu kongreden sonra Recep Peker, Ke-
malizm’in sol çizgide ilerlemesini sağlamaya 
çalışan “Kadro Hareketi”ni ve liberal açılım-
ları savunan öteki kanadı büyük ölçüde tas-
fiye sürecini başlattı. Dönek Marxistlerden 
oluşmuş Kadro Hareketi bu kongreden son-
ra tasfiye edildi.

1935 yılındaki parti programında bu 
yönde adımlar atılacağını Recep Peker özel-
likle belirtmiştir. Recep Peker, parti progra-
mını açıklarken iş dünyasına verdiği mesaj-
da; 

“İşçi sınıfının patronlarla münasebeti 
noktasını bütün parti programının baştan 
aşağıya yazılışında ve anlaşılışında ruh olan 
ahenk, anlaşma, uyuşma haline irca ediyor. 
Aralarındaki uyuşma yolu yetmezse devletin 
koyacağı hakem yolu, çatışmaları önliyecek-
tir. Programa göre Türkiye’de grev ve lokavt 
ve sınıf çatışması yasak edilecektir. Bunun için 
grev ve lokavtı yasak eden yeni programımız 
onun yanında işçi ile işverenin münasebetle-
rinde, anlaşmalarını esas olarak koyuyor. “

İnönü, Recep Peker aracılığı ile 1935’te 
hayata geçiremediği demokrasi dışı plan-
larını, 1960 darbesi sonrasında başardı. 

Adına “Yüksek Faşist Konsey” diyemedi 
ama ‘‘Anayasa Mahkemesi’’  dedi. Böylece 
gerektiğinde meclisi tamamen by-pas ede-
bilecekleri Yargıtay gibi, Danıştay gibi ku-
rumları yarattılar. 1935 kurultayında kursak-
larında kalan planlarını  daha sonraki askeri 
darbelerde  adım adım gerçekleştirdiler.

Mustafa Kemal, ‘‘Bu milletin si-
yasal partilerden canı çok yanmış-
tır’’

Hemen söyleyelim. Ulu önderin kendisi 
de korporist ideolojinin bu harika (!) çocuk-
larından farklı düşnmez. Türkiyede çok par-
tili rejimin kendisi ile başladığını iddia eden 
CHP’nin ve Cumhuriyet’in lideri ‘‘Ulu Önder’’ 
bir konuşmasında,

“Bu milletin siyasal partilerden çok canı 
yanmıştır. Şunu arz edeyim ki, diğer mem-
leketlerde partiler mutlaka iktisadi amaçlar 
üzerine kurulmuş ve kurulmaktadır. Çünkü o 
memleketlerde çeşitli sınıflar vardır. Bir sınıfın 
çıkarlarını korumak için oluşan siyasî bir par-
tiye karşı diğer bir sınıfın çıkarlarını koruma 
amacıyla bir parti oluşur. Bu çok doğaldır. 
Güya bizim memleketimizde de ayrı ayrı sı-
nıflar varmış gibi oluşan siyasî partiler yüzün-
den şahit olduğumuz sonuçlar bilinmektedir. 
Halbuki Halk Fırkası dediğimiz zaman bunun 
içinde bir kısım değil, bütün millet girmekte-
dir. Bir defa halkımızı gözden geçirelim. Bili-
yorsunuz ki, memleketimiz çiftçi memleke-
tidir. O halde milletimizin büyük çoğunluğu 
çiftçi ve çobandır. Bu böyle olunca buna karşı 
büyük arazi ve çiftlik sahipleri hatıra gelir. Biz-
de büyük araziye kaç kişi sahiptir? Bu arazinin 
miktarı nedir? Araştırılırsa görülür ki, mem-
leketimizin genişliğine bakarak hiç kimsenin 
büyük arazisi yoktur. Bundan dolayı bu arazi 
sahipleri de korunacak insanlardır.” (12)

Görüleceği gibi Kemalizmin parlamen-
ter sisteme karşı yıkıcı düşmanlığı sadece 
askeri darbelerle sınırlı değildir. Kendi dar 
oligarşileri dışında bütün toplumsal ve etnik 
yapıları ve onların siyasal örgütlerini baştan 
beri ontolojik bir tehdit olarak algılamıştır-
dır. Öte yandan, hep sınıfların ‘‘kardeşliğin-
den’’, ‘‘sevişmesinden’’ bahsediliyordu ama 
işçi sınıfının temsilcileri bir tek gaz odaları-
na gönderilmiyordu. CHP dışında kurulan 
bütün partilerin ve yöneticilerinin ne kadar 
kapitalist ne kadar işbirlikçi olurlarsa olsun-
lar başlarına bin bir türlü bela geliyor ve 
liderleri kolayca idam sehpalarında sallan-
dırılıyordu. 1921 Mustafa Suphilerin katlia-
mı ile başlayan süreç ve devamında; 1926, 
1946, 1951, 1960 katliam ve tutuklamaları 
en bilinenleridir. 1970’te Cumhuriyet’in ge-
rici yasalarına dayanarak DİSK’i kapatmak is-
temeleri de belleklerimizden kolay silinecek 
saldırılar değildir. 

Bütün sınıfların çıkarlarının tek 
bir partide savunulması iddiası Ke-
malist bir mirastır...

Başlangıçta baskıyla, günümüzde ise 
belki kimse itiraz etmediğinden sosyal ör-
gütlenmesi çok sınırlı bir iki komünist parti 
dışında bütün siyasal partiler şaşılacak bir 
kararlılıkla korporatist geleneği devam et-
tiriyorlar. Devlet partilerinin seçim dekleras-
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yonları tek elden çıkmış ve toplumun bütün 
sınıfları için huzur ve refah vaat eden yalan-
larla doludur. Türkiye solunda SİP ‘‘KP’’sinin 
örtülü (13); Vatan Partisi’nin ayan beyan sa-
vunduğu devletçi, militarist programlarını 
saymazsak, korporatist programa sahip 
olan bir sol sosyalist parti hemen yok gibi-
dir. Oysa dikkatle incelendiğinde ‘‘Devlet’’ 
partilerinin tamamı Cumhuriyet tarihi bo-
yunca, bütün sınıfsal çıkarları tek bir partide 
eritebildikleri ve tek bir programda bütün 
bir toplumu kavrayabildikleri iddiasını dile 
getiriyorlar...  

Düzen ve devlet partilerinin program 
kitaplarına açıkça hangi sınıfın ya da  sınıf-
ların çıkarlarını savunduklarını yazmalarının 
tehlikelerini (!) biliyoruz. Ancak ortalama ka-
pitalist bir ülkenin parti programlarına  biraz 
yakından baktığınızda, çıkarlarını doğrudan 
temsil ettikleri sınıfların izlerini ve öncelikle-
rini görmek kolayca mümkün olabilir. Tür-
kiye’deki devlet partilerinin programlarını 
istediğinizde görebileceğiniz tek şey kutsal 
devleti koruma refleksidir.  On üç yıldır ikti-
darda olan AKP’nin, ekonomi politikalarının 
çerçevesini Dünya Bankası’ndan Kemalistle-
rin ithal ettiği Kemal Derviş’in çizdiği prog-
ramı hiç değiştirmeden, şikayet etmeden 
uyguladığına hepimiz tanık değil miyiz.... 
Gerçekte CHP’nin programıyla AKP’nin 
programında ortak noktalar, farklı noktalar-
dan çok daha fazladır. 

Paramiliter örgütlerle, kendilerine ‘‘Ulu-
salcı’’ denen bazı 68’lilerin ‘‘Kızılelmacı’’ bir 
koalisyonda hemen buluşabilmesi de başka 
açılardan dikkatle incelenmesi gereken bir 
fenomendir.  

Türkiye’deki korporatist yapılanmanın 
en kapsamlı bir çözümlemesini yapan Taha 
Parla:

 ’’... Türkiye’deki  aşırı  ve  ılımlı  sağ  akımlar 
ve  partiler,  silahlı  kuvvetler,  klasik  Kema-
listler,  ‘Kemalist sol’  ve  sosyal  demokratlar,  
hatta  belli ölçülerde  bazı sol gruplar, ayrın-
tılardaki farklılıkların ötesinde, son tahlilde 
sahip oldukları temel düşünsel kategoriler ba-
kımından bu korporatist şemsiyenin altında-
dır...’’  (14) diyerek durumun kısa ama vurucu 
bir tanımlamasını yapmıştır.

Kemalizmin korporatist anlayışı dev-
let partileri vasıtasıyla bütün toplumu tek 
tip ideolojiye ve devletin ‘‘hepimizi temsil 
eden’’ kusursuz yapısının kutsallığına öy-
lesine şartlandırmıştır ki, Kürt meselesinde, 
Ermeni meselesinde ya da her türlü hak di-
renişinde ortaya çıkan çok sıradan bir trafik 
sıkışıklığının bile devletin organlarından 
önce halkın önemli bir kısmının gerici tep-
kilere yol açmasına neden olmaktadır. Kor-
poratizm faşist örgütlenmenin toplumun 
damarlarına kadar işleyen, tek sesçilik tek 
tipçilik ve kutsal devlet yaratılması, halkın 
devleti eleştiren ve ona karşı çıkan her tür-
lü düşünceyi nefretle karşılamasına sebep 
olmaktadır. Seksen yıldır aşamadığımız yarı-
faşist yapının sürekliliği belki de bu yapının 
kırılmamasına bağlıdır.

Burada Kürt siyasal hareketinin de dışa 
yansıyan modernite ve heyecan verici öz-
gürlükçü söylemine haksızlık etmeden, 
programatik bir açıdan baktığımızda, top-

lumunun  bütününe vaat edilen parlak bir 
sınıflar üstü projenin gözümüze çarptığını 
ifade etmek zorundayız. Kürt hareketinin 
özel şartlarının onları bu noktaya getirdi-
ği, ya da çok daha ikna edici başka argü-
manlar öne sürülebilirse de,  Marksistlere 
düşen görev, ‘‘Bütün sınıfları kucaklama 
illüzyon’’unun ileride her şeyden önce Kürt 
emekçi sınıflarında yaratacağı hayal kırıklığı 
konusunda gereken uyanıklığı göstermek 
ve Kürt özgürlük hareketi içindeki yol arka-
daşlarımızı ve yoldaşlarımız uyarmaktır.

(1) Kapitalizmin savaş getiren krizleri, ağır bu-
nalım...

(2) Birinci Dünya Savaşı’nın gidişatına baka-
rak hizmetinde oldukları Alman emperyalizminden 
çark eden Osmanlı paşaları daha savaş bitmeden 
İngiliz emperyalizminin hizmetine girerek bir taşla 
iki kuş vurdular. Bir yandan Ermeni katliamlarındaki 
rolleri yüzünden ceza almaktan kurtulurken öte yan-
dan tamamen aklanmış ve kahramanlaştırılmış olarak 
yeni kurulan cumhuriyetin başına geçirildiler.

(3) Doğu Perinçek, 18 Temmuz 2015 Tarihli 
Aydınlık Gazetesi’ndeki köşesinde, ‘‘Kuşkusuz millî 
cephede yer alan sınıflar arasında da çelişmeler bu-
lunuyor. Vatanın bütünleşmesi ve üretim ekonomisi 
için birleşenler arasındaki çelişmeler düşmanca (an-
tagonist) türden değildir. İşçi sınıfının hareketlerine 
bakarsak, sanayicinin fabrikasına el koymak gibi bir 
programa rastlamıyoruz. İşçiler, daha iyi koşullar-
da çalışmak ve yaşamak istiyorlar. Bu talepler, hem 
demokrasinin gereğidir, hem de millî cepheyi güç-
lendirir. En büyük üretici, emekçinin kendisidir. Dün 
bu köşede belirttiğimiz gibi, işçi sınıfının sanayiciye 
karşı tutumu, stratejik düzlemde dostluk ve aradaki 
çelişmeleri çözmek için taktik düzlemde mücadele-
dir. Özetlersek, vatanımız ve üretim ekonomisi için 
birlikteyiz, ancak demokratik haklarımızı elde etmek 
ve daha iyi yaþamak için mücadele edeceğiz.’’ diye-
rek sınıflı toplum ve sınıf mücadelelerinin toplumu 
götüreceği nihai hedeften tamamen ayrıldığını yerine 
korporatist hedefler koyduğunu açıkça itiraf ediyor.

(4) (Prof. Dr. A. Mumcu. Atatürk ilke ve inkılâp-
ları tarihi II, s:236)

(5) Aktaran: Taha Parla, Ziya Gökalp, Kema-
lizm, Türkiye’de Korporatizm. Deniz Yay. 2009

(6) Ziya Gökalp, Kızılelma, ‘‘Esnaf’’, Bilge Ka-
rınca 2013

(7) Tekinalp, Kemalizm adlı kitabı.
(8) Atatürk’ün Paşa camiinde yaptığı konuşma-

dan, aktaran http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soy-
lev-ve-demecleri/balikesirde-halkla-konusma

(9) Gündüz Ökçün, İktisat Tarihi Yazıları, Ser-
maye Piyasası Kurulu, Ankara, 1997

(10) Age.
(11) Burada ve genel olarak Kemalist metinlerde 

dikkatli bir okuyucunun gözünden kaçmayacak ortak 
ve çocuksu-masalsı bir üslup kullanılmaktadır. Bu, 
Kemalizmin, Anadolu insanına ‘‘onun anlayacağı bir 
dilden’’ konuşmanın dikkatli ve saygılı tezahüründen 
çok, Afrika’da ‘‘sıtmayla’’ mücade eden kolonyal din 
görevlilerin yapmacık üslubuna benzemektedir.

(12) Atatürk’ün Paşa camiinde yaptığı konuşma-
dan, aktaran http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soy-
lev-ve-demecleri/balikesirde-halkla-konusma

(13) Henüz kapitalist toplumdayken bile ‘‘Ulu-
sal’ bir silah sanayii kurulabileceğini söylemesiyle 
ünlü SİP KP yöneticisi, “sosyalist Türkiye’nin daha 
ilk günden uçabilen savaş uçaklarına, elektronik şif-
releri pentagon’daki bilgisayarlara kayıtlı olmayan 
hava savunma sistemlerine, güvenle yüzebilen gemi-
lere, ateşleme sistemleri Almanya’dan gelmeyen zırhlı 
araçlara gereksinimi olacaktır. Bu nedenle şimdiden 
yerli silah sanayi!” Kemal Okuyan,  Sol Portal, 2013

(14) Aktaran: Taha Parla, Ziya Gökalp, Kema-
lizm, Türkiye’de Korporatizm. Deniz Yay. 2009
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Yolun sonu!
 

q Ali ÖZBEK

Ülkeleri, Ortadoğu’yu kendilerine göre parselleyip; kaynakları kendi amaçları doğ-
rultusunda sömürmek isteyenlerce adeta bir cehenneme çevrildi. 

Bir kısmı kalıp savaşmayı yeğledi; diğer kısmı çoluğunu çocuğunu alıp Türkiye’ye sı-
ğındı. 

Türkiye’de onları kamplarda, çadırlarda hiç birinde yer bulamazlarsa sokaklarda ka-
ranlık bir yaşam bekliyordu. 

Bir kısmı paralarını “umut tacirleri” denilen insan kaçakçılarına yatırdı.

Daha iyi bir gelecek kurabilecekleri hayaliyle derme çatma teknelere balık istifi gibi 
yüklenip, Avrupa kıyılarına ulaşmaktı amaçları. 

Ya kıyıya sağ salim ulaşacak kurtulacaklardı, yahut sahil güvenlik gemileri tarafından 
son anda yakalanarak! 

Gerisini biliyorsunuz…

Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeni, Dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi 
başardı. 

Ancak ne insan kaçakçıları, ne göçmenler vazgeçti bu yolu zorlamaktan.

Rakamlarla kafanızı bulandırmayacağım. 

Türkiye’ye sunulan paralar, Avrupa Birliği ülkelerinin ucuz insan gücü nedeniyle göç-
menleri kabul etmesi, bu ölümcül yolculuğun sürmesine neden oldu. 

Geçtiğimiz günlerde otobüslere binerek Ege kıyılarına ulaşmayı, oradan da insan ta-
cirlerinin ha battı, ha batacak teknelerine binerek Yunan adalarına geçmeyi umanlar; 
daha denize ulaşamadan peş peşe meydana gelen trafik kazalarında can verdi. 

Öyle fotoğraflar vardı ki o kazada; surata çarpan görüntüler en az Aylan bebek kadar 
trajikti.

Otobüsün camlarından sarkan cesetler, çamura batmış cansız insan bedenleri, kan 
revan!

Ülkeleri emperyalistlerce cadı kazanına çevrilen kardeşin kardeşi öldürdüğü savaşın 
en acımasız yanlarından biri göçmenler!

ABD Suriye’yi yağmalama planlarını 66 yıl önce planladı. 66 yıldır CIA, Suriye ve “ya-
kın bölgesinde” cirit atıyor. 

Ve Suriye’yi iç savaşa sürükleyen sürecin zemini ince ince hazırladı.

Suriye ve Türkiye halklarına benzer bir kader biçiliyor, yani başka bir deyişle Türkiye, 
Suriye ile benzer bir sona sürükleniyor. 

Türkiye Kürdistan’ında, Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu’da süregelen katliamlar; Su-
riye’nin ilk zamanlarını anımsatıyor. 

Eğer bugün susarsak; yarın kalıp savaşamayacak cesaretsizlikte olanların sonu da 
göçmenlik olacak elbet…

Bugün direnmezsek; yarın direnecek bir şeyimiz kalmayacak!

Emperyalizmin yıllar önce planladığı bu oyunu bozmak için ses çıkarmalıyız!
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q Deniz SAVAŞ

16 yaşında tek başına 
ülkesini, toprağını, ailesini 
terk etmek zorunda kalmış 
ve yaşama tutunabilmiş 
Muhammed ile Almanya’da 
söyleştik. 

Deniz: Merhaba Muhammed, istersen 
okuyucularımıza önce kendini biraz 
tanıt. 

Muhammed: Merhaba, benim adım 
Muhammed ve 18 yaşındayım, Ku-
nar (Afganistan) doğumluyum ve 16 
yaşındayım. Yaklaşık bir yıl süren bir 
kaçış sürecinden sonra Pakistan, İran, 
Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan ve Maca-
ristan üzerinden Almanya’ya geldim.

Deniz: Afganistan’da nasıl bir hayat 
gecirdin?

Muhammed: Afganistan’da annem, 
babam ve erkek kardeşimle güzel bir 
hayatımız vardı.

Büyük bir evde oturuyorduk ve para 
sıkıntımız da yoktu.

Babamın tarlaları vardı. 4 senelik okul 
hayatımdan sonra babama yardım etmeye 
başladım. Benim işim görevli olan tüm 
işçileri kontrol etmekti, yani herkes geldi 
mi, görevini yapıyor mu diye.

Deniz: Afganistan’dan kaçış nedenin 
nedir?

Muhammed: O zamanlar 15 
yaşındaydım, bir gün Taliban gelip 
babama bizim Taliban’a katılmamızın 
gerektiğini söylediler.

Babam tabii ki bunu istemedi, birkaç 
kez geldikten sonra ve babamı ikna 
etmeye başaramayınca, tarlalarımızı imha 
edip işgal ettiler, elimizden aldılar.

Biz tabii ki kendi ailemizin güvenliğini 
sağlamak istediğimiz için, herşeyimizi 
arkada bırakıp Pakistan’a kaçmak zorunda 
kaldık.

Orada da hayat kolay olmadı. İş 
bulamadık ve kimliğimiz olmadığı için 
polislerle çok sıkıntı yaşadık.

Sonra babam daha iyi bir hayat 
sürmem icin ülkeyi terk edip Avrupa’ya 
gitmemi önerdi. Bu karar benim icin çok 
zor oldu, ama başka bir seçeneğim de 
yoktu.

Deniz: Kaçış sırasında sorun yaşadın 
mı?

Muhammed: Evet, çok sorun yaşadım.
İlk başta tek başına kalmıştım, 

yanımda hiç akrabam yoktu, sadece kaçış 
sırasında tanıştığım bir kaç kişi.

Haftalarca aşırı derece soğukta ve kar 
altında, dağlar arasında yürümek zorunda 
kaldım. Avrupa’ya gelebilmem için tek 
yolum buydu.

Kendimizi yönlendirmek, yönümüzü 
bulmak için sadece bir pusulamız vardı.

Kaçış süresinde, 1-2 ay kaldığım 
ülkelerde zamanı çok kötü şartlar altında 
geçirdim. Yatacak yerim olmadığı için 
sokaklarda kaldım ve aç kaldığım günler 
de oldu.

Onların dilini konuşamadığım için, iş 
de bulamadım.

Bir tek İstanbul’da boyacı olarak 
bir iş buldum, o da sadece İstanbul’da 
tanıştığım türkçe konuşabilen iki genç 
sayesinde oldu. Onlarla çalıştığım sürece 
onlara beraber yaşadım.

Bulgaristan’da beni kimliğim olmadığı 
için hapise attılar.

Deniz: Neden başka bir Avrupa ülke-
sine degil de Almanya’ya kaçtın?

Muhammed: Aslında hedefim 
Almanya’ya gitmek değildi. İlk hedefim 
İsveç’di. O zamanlar orada çok mülteci 
olmadığı için, oraya gitmem daha kolay 
olur diye öyle düşünmüştüm.

Deniz: Sonunda Hamburg’a nasıl 
vardın?

Muhammed: Macaristan’dan sonra, 
İstanbul’da tanıştığım iki arkadaş ile 

trenle yolumuza devam ettik.
Bir kaç kez tren değiştirmek zo-

runda kaldık, ve birkaç günlük tren 
yolculuğundan sonra Frankfurt tren 
garına geldik.

Tabii bilet alacak paramız da olmadığı 
için biletsiz yolculuk ettik. Yakalanma 
riskini azaltmak için ayrı yerlere oturup, 
şansımız sayesinde kontrol edilmedik.

Frankfurt tren garında, ilk kez bir 
haritada Berlin ve Hamburg şehirlerini 
gördüm ve isimlerini duydum.

Çok kişiden, Almanya’nın da iyi 
bir ülke olduğunu ve burada okula 
gidebilebileceğimi ve ondan sonra iyi 
bir meslek öğrenebilmenin mümkün 
olabileceğini duydum. Bunun üzerine 
Almanya’da kalıp İsveç’e gitmeme kararını 
aldım.

Frankfurt’dan Hamburg’a tren ile 
son yolculuğumu yaptım ve iki senedir 
Hamburg’da yaşıyorum. Bu iki senede 
dört defa konaklama yerimi değiştirdim.

Deniz: Almanya’da edindiğin ilk 
izlenimin neydi?

Muhammed: Yeni bir ülke görmek, 
benim için yeni bir deneyim oldu.

Kuşkusuz ki Almanya’da da 
haksızlıklar, yanlış olan çok şey vardır. 
Mesela silah satıyorlar ve savaşları 
körüklüyorlar. Buraya gelmek zorunda 
kalmamın bir nedeni de Almanya’nın 
kendisi. Ama her şeye rağmen, Almanya 
kendi yaşadıklarımdan sonra, benim 
açımdan çok güzel ve modern bir ülke.

Deniz: Almanya’da kendini nasıl 
hissediyorsun?

Muhammed: Kendimi burada çok 
rahat hissediyorum, ve buraya uyum 
sağlamaya çalışıyorum. Mesela geçen 
sene bir pazar günü, Müslüman olarak 
buradaki Hıristiyanlar’ın dinlerini nasıl 
yaşadıklarını görmek icin kiliseye gittim. 
Orada beni çok iyi karşıladılar ve hemen 
bir İncil verdiler, ben İncil’i okumaya 
çalışıp, söyledikleri şarkılara eşlik etmeyi 
denedim.

Benim için buradaki insanlar, başka 
ülkelerde insanlar nasıl ise öyle. Ama 
her şeye rağmen, ailem olmadan, anne, 
baba olmadan hayat çok zor, onları çok 
özledim.

Deniz: Almanya veya başka Avrupa 
ülkesinde akrabaların var mı?

Muhammed: Hayır, bütün 
akrabalarım Afganistan’da.

Deniz: Ailen ile ilişkin var mı?

Muhammed: Bir tek annem ve 
babamın Pakistan’dan Afganistan’a geri 
döndüklerini biliyorum, başka da bilgim 
yok maalesef. İrtibat kuramıyorum, 
haberleşemiyorum. Onlar da benim 
yaşayıp yaşamadığımı bilmiyorlar.

Erkek kardeşimin bile hala annem 
ve babamın yanında olup olmadığından 
haberim yok.

Deniz: Almanların mültecilere karşı 
olan tutumundan memnun musunuz?

Muhammed: Kendim bu konuda 
henüz bir sıkıntı yaşamadım, en fazla bazı 
insanların bana korku içinde baktığı oldu 
ama o da sadece nadiren.

Ben saygı gösteren bir insan oldugum 
için, başka insanlara benden nefret ede-
bilecekleri bir olanak vermiyorum.

Deniz: Kaç senedir Almanya’da 
yaşıyorsun?

Muhammed: İki senedir 
Almanya’dayım.

Deniz: Şimdi ne yapıyorsun? Okul, iş?

Muhammed: Okula gidiyorum, şu 
anda bir staj aşamasındayım, stajımı 
Deutsche Bahn’da (Alman Demiryolları)  
yapıyorum. Okuldan mezun olduktan 
sonra bir meslek öğrenmek istiyo-
rum. Hafta sonları da bir Pizzacı’da 
çalışıyorum.

Deniz: Belirli bir hayalin var mı?

Muhammed: Evet kardeşim… güzel 
bir yaşam. Savaşsız bir dünya !

Yaşama Tutunmak...



q Hurşit SAĞIROĞLU

Başlıkta isimlerini sıraladığımız komü-
nist önderlerin hiç bir tanesi normal koşul-
larda can vermedi. 

Lenin uğradığı bir suikast sonucunda 
kendisine sıkılan zehirli merminin etkileri 
altında erken yaşta dünyaya veda etti. Son 
yıllarını felçli ve sıkıntılı geçirdi. Büyük 
Ekim Sosyalist Devrimi’nin mimarı, Dünya 
Komünist Hareketi’nin önderi, Rus Sosyal 
Demokrat İşçi Partisi’nin kurucusu Lenin, 
21 Ocak 1924...

Karl Liebknecht ve Rosa Luxem-
burg, Alman siyasi polisinin yargısız infazı 
sonucunda gözaltına alındıktan sonra kat-
ledildiler. 1918 yılında Almanya Komünist 
Partisi’nin kurucuları olan Karl ve Rosa, 15 
Ocak 1919 gecesi…

Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı, Türkiye 
burjuvazisi ve Ankara Hükümeti tarafından 
Karadeniz’in karanlık sularında kalleşçe 
katledildiler. Türkiye Komünist Partisi’nin 
kurucuları, ilk Merkez Komite üyeleri, 28 
Ocak’ı 29 Ocak 1921’e bağlayan gece...

Peki, neden bu komünist 
önderler bu şekilde 
katledildiler?
Sene 1917... 7 Kasım... Rusya’da dün-

yanın ilk sosyalist devrimi Lenin önderli-
ğinde gerçekleşiyor.

Sene 1918... 8 Kasım... Almanya’da 
devrim, Rus devrimi için çok önemli bir ge-
lişme. Boğuluyor.

Sene 1919... Rusya’daki Büyük Ekim 
etkisinde Anadolu’da dünyanın ilk Ulusal 
Kurtuluş Savaşı.

Kronolojiye bakarsak;
Rusya’da dünyanın ilk işçi-köylü ikti-

darının kurulması uluslararası burjuvaziyi 
bu devrimi boğmak için harekete geçiriyor. 
İç savaş, ihanet, dış güçlerin işgali (1938’e 
dek sürer) devrimi boğmaya yetmiyor. Rus 
devrimi “halkların zindanı” Çarlık Rus-
ya’sını kısa zamanda sadece sınıfsal sorun-
ların çözülmesi yoluna girilen değil, aynı 
zamanda ulusal sorunu da çözen bir “halklar 
mozaiği” Sovyet Rusya’sına dönüştürüyor. 
Dünya halklarına ve proletaryasına ilham 
kaynağı. Örnek oluyor. Tek çare kalıyor. 
Rus devriminin ve dünya proletaryasının 
önderi Lenin’i ortadan kaldırmak.

Almanya, o dönemde kapitalist üretim 
ilişkilerinin gelişmediği Rusya’da devrimin 
başarıya ulaşması ve korunması açısından 
önemli bir devrim ocağı. Aynı zamanda 
devrimin gelişmiş kapitalist ülkelere sıç-
raması ve dünya düzeyinde yaygınlaşması 
açısından kilit önemde. Bolşevik çizgideki 

Liebknecht ve Luxemburg, ki aynı zaman-
da Büyük Rus Ekim Devrimi’nin etkisinde 
Almanya Komünist Partisi’nin de kurucula-
rı ve Alman devriminin önderleri tehlikeyi 
bertaraf etmek için ortadan kaldırılmak zo-
runda.

Anadolu, aynı dönemde Osmanlı İm-
paratorluğunun çöküş ve emperyalist işga-
lin gerçekleştiği dönemi yaşıyor. Anadolu, 
Mezopotamya ve Trakya halkları Büyük 
Ekim Devrimi’ni örnek alıyor. Düzenli ordu 
dağılmış. Çeteler ve komünist müfrezeler 
emperyalist işgale ve Osmanlı gericiliğinin 
son artıklarına yönelik mücadeleye giriş-
miş. Henüz Mustafa Kemal yok. O ortaya 
çıktığında da öncelikle bu halk güçlerine da-
yanmak ve genç Sovyet devletinden yardım 
almak zorunda kalıyor. Tam da bu dönemde 
Mustafa Suphi önderliğindeki Türkiyeli ko-
münistler partileri Türkiye Komünist Par-
tisi’ni kurmuşlar ve Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’nı, Sosyal Kurtuluş Savaşı’na yükseltme 
ve sosyalist devrim hedefini gerçekleştir-
mek için ülkeye dönüyorlar. 

Vladimir İlyiç Lenin; Kazan’da hukuk 
okudu, avukat oldu. Rusça dışında, latince, 
yunanca, almanca, fransızca ve ingilizce 
biliyordu. Ölümünden sonra Sovyet devle-
tinin Alman profesörlere beyninin üzerinde 
yaptırdıkları ve beş yıl süren araştırmalar 

sonucunda beyin yapısının birçok insandan 
farklı olduğu ve dahi olduğu tespit edildi.

Rosa Luxemburg; Zürih’de, felsefe, ta-
rih, politika, ekonomi ve matematik öğreni-
mi gördü. Lehçe dışında almanca, fransızca, 
ibranice ve rusça biliyordu. 

Karl Liebknecht: Leipzig ve Berlin’de 
hukuk okudu, avukatlık yaptı. Almanca dı-
şında ingilizce ve rusçayı iyi derecede ko-
nuşuyordu.

Mustafa Suphi: İstanbul ve Paris’te hu-
kuk ve Siyasal Bilimler okudu. Osmanlıca 
dışında, türkçe, arapça, rusça, fransızca ko-
nuşuyordu. Üniversitede hukuk ve ekonomi 
hocalığı yaptı.

Anlaşılacağı gibi komünist önderlerin 
tümü güçlü bir eğitime sahip ve değişik 
dillere hakim durumdaydılar. Bu onların 
Marksizm’i Marks ve Engels’den okumak, 
Marks ve Engels öncesi ekonomistlerin, fel-
sefecilerin, politikacıların, fen bilimcilerin 
eserlerine yoğunlaşmak, değişik dillerde 
yayınlanan eleştirileri takip etmek ve ken-
dilerini çok yönlü olarak geliştirebilmeleri 
için sağlam bir temel yaratıyordu. Kendi 
yaşadıkları ülkelerin sosyo-ekonomik ve 
politik tahlillerinin yapılmasında da bu sa-
yede farklı olanaklara sahiptiler. Bu önder-
ler sahip oldukları bu özellikleri ülkelerinin 

ve dünya proletaryasının, ezilen halklarının 
kurtuluşu doğrultusunda değerlendirdiler. 

Lenin, Marksizme özellikle Rus devri-
minin önderi olarak yaptığı belirleyici kat-
kılarla sosyalizmin gerçekleştirilebileceğini 
bütün dünyaya göstermiş bir liderdir. Marks 
ve Engels’in geliştirdikleri teoriyi pratikleş-
tirerek Marksizme benzeri olmayan katkıda 
bulunmuştur. Marksist devrim ve devlet te-
orilerini uygulayarak geliştirip genelleştir-
mesi, bu temelde işçi sınıfının politik örgüt-
lenmesi, komünist partisini yeni tipte öncü 
bir parti olarak tarif etmesi ve kapitalizmin 
gelişme koşullarının karakterini inceleyerek 
emperyalizm teorisini geliştirmesi değerli 
katkılarının başında gelir. Bu çalışmaları 
yaparken Marksist felsefe alanında yaptığı 
katkılar ayrıca önem taşımaktadır. Bunların 
dışında, barış sorununa, ulusal soruna, genç-
lik sorunlarına ve genel örgütlenme sorun-
larına bugün yolumuzu aydınlatıcı çözüm-
lemeler getirmiştir. Onun için Leninizm 
günümüzün Marksizmi olarak nitelendi-
rilmekte ve Marksist-Leninist teori kavramı 
kullanılmaktadır. 

Lenin’in Rosa Luxemburg ile girdiği 
ulusal sorun alanındaki tartışmalar Mark-
sizmi geliştirici ve zenginleştirici bir özellik 
taşır. Komünistler arasında politik tartışma 
kültürünün düzeyi konusunda bugün dahi 
örnek teşkil eden bu ve benzeri tartışmalar 
aynı zamanda Marksizmin gelişimine kat-
kıda bulunmuştur. Bu arada Rosa Luxem-
burg’un da Devrim ve Reform ilişkisi üze-
rine geliştirdiği düşüncelerin önemine de 
ayrıca vurgu yapmak gerekmektedir.

Burjuvazi, sınıfsal çıkarları için hiç 
bir zaman zor kullanmaktan sakınmaz. Bu 
gerçeklik bundan yaklaşık yüz yıl önce de 
böyleydi, bugün de böyledir. Lenin, Liebk-
necht, Luxemburg, Suphi, Nejat ve yol-
daşlarının katlinin Sovyet devriminin ger-
çekleşmesini takip eden yıllarda olması ve 
seçilen komünist önderlerin faaliyet yürüt-
tükleri ülkelerin dünya devrimci süreci açı-
sından önemi kuşkusuz ki bize burjuvazinin 
bu cinayetlerle elde etmek istediği sonuçlar 
açısından bir fikir vermektedir. 

Mustafa Suphi ve 
14 Yoldaşının Katli Sonrası
Türkiye - Sovyetler İlişkileri:
Türkiye Komünist Partisi kurucuları, ilk 

Merkez Komitesi üyeleri, Genel Başkanı ve 
Genel Sekreteri parti kararı ve Komintern’in 
onayıyla Ulusal Kurtuluş Savaşına katılmak 
için Anadolu’ya geliyorlar. Gelmeden önce 
Mustafa Suphi ile Ankara Hükümeti ve 
bizzat Mustafa Kemal arasında yazışmalar 
olur. Mustafa Suphi’nin cinayetten 24 gün 
önce yazdığı, mektuplardan biri şöyledir:

Ankara’da Büyük Millet Meclisi Ri-
yasetine,

Lenin - Liebknecht - Luxemburg - Suphi
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Memleketimizde Komünist Fırka-
sı’nın kanuniyet kazanmış olmasını, se-
nelerden beri muhtelif memleketlerde 
amale ve rençberlerin kurtuluşları hare-
ketlerine iştirak eden Türk komünistleri 
büyük bir memnuniyetle karşıladılar. 
İnkilapçı Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Hükümeti bu eseriyle halkın büyük 
çoğunluğunu kurtarmaya yönelik olan 
esaslı maksada ne kadar derin bir anlayış 
ile bağlı olduğunu isbat etmiştir.

... Memleketten gelen komünist ve-
killerin iştirakiyle Bakû Kongresi’nde 
teessüs eden Türkiye Komünist Fırkası 
bu devrin tam bir zafer ile tetevvüç ede-
bilmesi için emperyalizme karşı açılan 
direnme cephesinin kuvvetlendirilmesine 
ve halkın geniş tabakaları içinde memle-
ketin iktisadi esaretten kurtarılması ve 
tam bir istiklal elde etmesi gayesinin yay-
gınlaşmasına çalışmak üzere faaliyetini 
memlekete nakletme kararı vermiştir. Bu 
maksat ile, yirmibeş kadar Türk komü-
nistlerinin bir kısmı Gümrü üzerinden 
ve diğer kısmı deniz yoluyla memlekete 
hareket etmişlerdir. Emelimiz, memle-
ketin müdafaa cephesini zayıf düşürmek 
ihtimali olan her türlü harekete muarız 
ve bu hususta hükümete mümkün olan 
her şeyi kullanarak yardımcı olmak ve 
Türkiye Komünist Fırkası’nın Avrupa 
proletarya teşkilatları nezdindeki mevki 
ve nüfuzunu memleketin hürriyet ve is-
tiklalini temini hizmetine koyma noktala-
rı etrafında hülasa olunabilir. Bu gayeler 
ile mücehhez ve her hususta memleket 
kanunlarının veregeldiği müsaadeler dâ-
hilinde görev yapmada birlik olarak ha-
reket ederek yoldaşların yanlarında bu-
lunan ve komünizmin bilimsel esaslarını 
kapsayan bilgilerle beraber memleketi-
mize girmeleri hususunda gereken kolay-
lıklarda bulunulmasını rica ve yakında 
Fırka’nın dâhil ve hariçte takip ettiği ve 
edeceği meslek hakkında anlaşmak ve 
her türlü kötü anlayışa olanak bırakma-
mak üzere sizlere katılmakla onur duya-
cağımızı arz ederiz.

Mustafa Suphi
04.01.1921 Kars
(Kaynak: Mete Tunçay, Türkiye’de Sol 

Akımlar, Cilt: 1, Sayfa: 341)

Bu mektuptan kısa bir süre sonra Mus-
tafa Suphi ve yoldaşlarının nasıl katledildi-
ği biliniyor. Bu konuda gazetemizin 2015 
Ocak sayılarına ve TKP Merkez Organı 
ATILIM Gazetesinin Ocak sayılarına bak-
manızı öneririz. Biz bu yıl dönümünde 
TKP’nin yukarıdaki alıntı ile aktardığımız 
yaklaşımı karşısında kalleşçe gerçekleşen 
cinayet sonrasında Sovyet Rusya’nın nasıl 
bir tavır geliştirdiği konusuna değinmek 
istiyoruz. Cinayet sonrası sırasıyla Mare-
şal Voroşilov ardından da General Frunze 
Ankara’ya gelerek çeşitli görüşmeler ve an-
laşmalar yapmışlardır. General Frunze’nin 
ziyaret raporundan sonra ise Sovyet Dış 
İlişkiler Komiserliği 1922 yılında Semiyon 
İvanoviç Aralov’u Ankara’ya Büyükel-
çi olarak görevlendirir. Bu görevlendirme 
Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının Kemalist 

burjuvazi tarafından katledilmesinden tam 
bir yıl sonra olur. Lenin, Ankara Hüküme-
ti’nin ve dolayısıyla Mustafa Kemal’in 
sorumluluğunun farkındadır, ancak Ankara 
hükümeti ile ilişkileri bir düzeyde tutmak ve 
hatta Anadolu’daki gelişmeleri emperyalist 
ülkelerin etkisinden bağımsız gelişmesi için 
önlem almak zorundadır. Onun için, Aralov 
görevi teslim almadan Lenin özel olarak 
kendisini bilgilendirir.

 Aralov hatıralarında bu görüşmede 
Lenin’in kendisine söylediklerini şöyle 
aktarır;

“Türkler, millî kurtuluşları için sava-
şıyorlar. Emperyalistler Türkiye’yi soyup 
soğana çevirdiler, hâlâ da soyuyorlar. Köy-
lüler ve işçiler buna katlanamadılar ve baş 
kaldırdılar. Sabır bardağı taştı, gerek Doğu 
halkları gerek biz, emperyalist kuvvetlere 
karşı savaşıyoruz. Sovyetler Birliği emper-
yalistlerle olan işini bilirdi. Onları bozguna 
uğrattı ve memleketten kovdu. Onların diş-
lerini söktük, keskin tırnaklarını vücudumu-
za geçirmelerine izin vermedik.

Mustafa Kemal Paşa tabii ki sosyalist 
değildir ama, görülüyor ki, iyi bir teşkilatçı. 
Kabiliyetli bir lider, milli burjuva ihtilalini 
idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. 
Bizim sosyalist inkılabımızın önemini an-
lamış olup, Sovyet Rusya’ya karşı olumlu 
davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş 
savaşı yapıyor. Kapitalistlerin gururunu kı-
racağına, padişahı da yardakçılarıyla bir-
likle silip süpüreceğine inanıyorum. Halkın 
ona inandığını söylüyorlar. Ona, yani Türk 
halkına yardım etmemiz gerekiyor. İşte, si-
zin işiniz budur. Türk hükümetine, Türk hal-
kına saygı gösteriniz. Büyüklük taslamayı-
nız. Onların işlerine karışmayınız. İngiltere 
onların üzerine Yunanistan’ı saldırttı. İngil-
tere ile Amerika bizim üzerimize de sürü ile 
memleket saldırttı.

Kendimiz fakir olduğumuz halde Türki-
ye’ye maddi yardımda bulunabiliriz. Bunu 
yapmamız gereklidir. Moral yardımı, yakın-
lık, dostluk, üç kat değeri olan bir yardım-
dır. Böylece, Türk halkı yalnız olmadığını 
hissetmiş olacaktır. İngiliz işçileri ve öteki 
ülkelerin işçileri bize yakınlık gösterdikleri, 
grev yaptıkları, bizimle savaşan Polonya’ya 
gönderilmekte olan silahları gemilere yük-
lemedikleri zaman, bu bizim için büyük bir 
yardımdı. Bu bize mücadelemizde büyük bir 

güç katmıştır. Bundan işçilerimiz moralce 
büyük bir güç kazanmışlardır.

Çarlık Rusyası, yüz yıl boyunca Türkiye 
ile savaşmıştır. Bu tabii, Rusya’nın, Türki-
ye’nin amansız düşmanı olduğuna dair ya-
pılan propagandalarla, halkın hafızasında 
derin izler bırakmıştır. Bütün bunlar, Türk 
köylüsünde, küçük ve orta mal sahiplerinde, 
tüccarlarda, aydınlarda ve idareci çevreler-
de Ruslara karşı dostça olmayan duygular 

ve güvensizlik uyandırmıştır. 
Bilirsiniz ki, güvensizlik ağır 
geçer. Bunun için de sabırlı, 
dikkatli, sakıncalı bir çalış-
ma gerekmektedir. Eski Çarlık 
Rusyası ile Sovyet Rusya ara-
sındaki ayırımı, sözle değil işle 
göstermek ve anlatmak gerek-
mekledir. Bu bizim ödevimizdir. 
Siz de bir elçi olarak, Sovyetler 
Birliği’nin, Türkiye’nin işleri-
ne karışmamak politikasının, 
halklarımız arasında samimi 
bir dostluğun savunucusu ol-
mak zorundasınız. Türkiye, bir 
köylü, bir küçük burjuva ülke-
sidir. Sanayii çok azdır. Ola-
nı da Avrupa kapitalistlerinin 

elindedir işçisi çok azdır. Bunu dikkate al-
mak gerekmektedir. Bir kez daha tekrar edi-
yorum, dikkatli ve sabırlı olunuz! Hükümet 
temsilcileriyle, halkla konuşmalarınızda her 
zaman nazik ve güleryüzlü olunuz!

En önemlisi halka saygı göstermektir, 
Emperyalistlerin yağmacı, istilacı politika-
larına karşılık bizim, hiçbir çıkara dayan-
mayan dostluk ve memleketin iç yaşamına 
karışmama durumumuzu açıklayınız! İşte 
sizin ödeviniz! Ne gibi yardımlarda buluna-
cağımızı da bildirelim; en kuvvetli bir ihti-
malle silah yardımında bulunacağız. Gere-
kirse başka şeyler de veririz.” (S.İ. Aralov 
/ Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıra-
ları 1 / Yenigün Basın ve Yayıncılık / Aralık 
1997)

Bize düşen görev, Mustafa Suphi ve 
yoldaşlarının haince katledilmelerinin üze-
rindeki sis perdesini TC devlet arşivlerine 
dayanarak aydınlanmasını sağlamak ve bu 
konuda sorumluların ilan edilmesini sağ-
lamaktır. Unutmamalıyız ki, Türkiye Ko-
münist Partisi, komünistler 1921 yılında 
karşı karşıya kaldıkları cinayet sonucunda 
Anadolu, Mezopotamya ve Trakya toprak-
larında TKP 1. Programının hedeflediği 
Türkiye’de Federatif bir Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’nin kurulmasını gerçekleşti-
rememişlerdir. Türkiye bugün hala bunun 
sancılarını çekmektedir. O yıllarda bu amaç 
gerçekleştirilebilseydi, Almanya’da Kasım 
1918 devrimi boğulmasaydı bugün dünya-
nın çehresi daha farklı olabilir, Sovyetler 
Birliği ve Reel Sosyalizmin devletleri var-
lığını daha da başka ülkelerin katılımıyla 
sürdürüyor olabilirdi. 

Lenin, Liebknecht, Luxemburg, Sup-
hi, Nejat yoldaşların ve daha sonra haince 
katledilen binlerce, onbinlerce yoldaşımızın 
anısını, onların uğruna mücadele ettikleri 
amaçları gerçekleştirerek yaşatabiliriz.
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Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz 
vasıtasıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. 
Şimdi ikinci aşama olarak il ve ilçelerde 
Kitabevi ve Gazete Bayiileri vasıtasıyla da 
dağıtımı genişletmek amacındayız. Siz de 
il ve ilçelerinizde uygun gördüğünüz Ki-
tabevi ve Gazete Bayiileri ile ilişki kurarak 
onların isim adres ve telefon numaralarını 
Gazete Merkezimize iletebilirsiniz.

İSTANBUL

Anadolu Yakası:

Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Muvakkithane Cad. No:5

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

Avrupa Yakası:

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

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

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

Mecidiyeköy: Karaduman Gazete Bayii: Mecidiyeköy

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

Beylikdüzü : Barış Market: Beylikdüzü Mh. Cumhuriyet Çarşı

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

ANKARA

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

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

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

İZMİR

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

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

ANTALYA

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

TRABZON 

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

RİZE

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

MARDİN

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

DİYARBAKIR

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

Sarıoğlu Apt. No:14/4  Ofis

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

EDİRNE

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

D:Z-08, Balıkpazarı

ESKİŞEHİR

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

BALIKESİR

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

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

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

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

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

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

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

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

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Edebiyatın, sanatın konuşulduğu 
kimi sohbetlerde, “Bir Vincent Van Gogh, 
Çaykovski, bir William Shakespeare, 
Cervantes, “Ancak yüz yılda bir gelir.” 
denir. Peki, bir Pablo Neruda, bir Octa-
vio Paz, Yaniss Ritsos, Nazım Hikmet, 
kaç yüz yılda bir gelir. Ahmet Arifler, 
Turgut Uyarlar, Edip Canseverler, Oktay 
Rıfatlar, Ruhi Sular, Fazıl Saylar, Yılmaz 
Güneyler, Orhan Pamuklar kaç yüz yılda 
bir gelir? Bu sayıyı istediğimiz kadar ço-
ğaltabiliriz. Ancak o damlalar düşmeye, o 
güzel insanlar sazlarıyla, sözleriyle, şiirle-
riyle, yani ürettikleri güzelliklerlerle hep 
var olmaya devam edeceklerdir. Dünyayı 
üç bin yıldır elinde tuttuğunu sanan 
egemen güçler ne yazık ki bu değişime 
neden olamayacak, -o altın damlaların 
düşmesinin- önünü kesemeyeceklerdir.

Peki günümüzde yüreğiyle acısını, 
sevgisini, sevincini kilim gibi dokuyan, 
bir isyana çığlık olan, türkülere, ağıtlara 
katık sunan yazarlarımız şairlerimiz yok 
mu? Elbette ki var. Ne ki bizde gelenek-
leşen bir olumsuz şey daha var, o da 
yaşayan değerlerimize sahip çıkmamak.
Onları sağlıklarında soruşturmalar, yargı-
lamalar, ağır cezalarla, susturma çabası-
dır sözünü ettiğim. Tabi okuyan, ancak 
henüz düşünmeyi beceremeyenler ve 
kimi “enteller(!)” de çoklukla buna çanak 
tuttuğunu söylemeliyim. İçimizi acıtan 
da budur zaten. 

Tüm bunları, değerli güzel insan 
Mehmet Barış’ın şiirlerini okurken dü-
şündüm. Mehmet Barış, bir matematik 
öğretmeni. Emekten ve barıştan yana 
değerli bir insan. 1950 doğumlu, yani 
bugün 66 yaşında ve 

şimdiye değin sadece üç şiir kitabı 
yayımlamış, bunlar sırasıyla: Hem Eylül 
Hem Deniz, Eylül Ertesi ve Ferhat da 
Gelsin. Oysa M. Barış, baskının olmadığı 
özgür, demokrasinin işlerlilik kazandığı, 
eğitime, insana, insani değerlere önem 
verilen bir ülkede yaşamış olsaydı, 

kimbilir neler üretir, daha kaç kitap 
yayınlamış olurdu. Çünkü onda bu öz, 
bu birikim fazlasıyla var. Birinci kitabını 
yazar, 2003 yılında yayımlamış. Oysa şiir-
leri okuduğunuzda hiç de ilk şiir kitabına 
benzemiyor. Kitapta yer alan şiirler tam 

bir olgunluk çağı şiirleridir. Küçük bir 
örnek: 

Ben hep mazlum bir güle yazdım/ kış-
tı, kar yağmıştı, ben o güle yazdım/ kan 
gölüne dönmüştü yurdum, sen ağlıyor-

dun/ önce anlayamadım, ben güleyaz-
dım.” Güle Yazdım, Sayfa 83.

Ülke şairden geçilmiyor. Hele medya. 
Facebook sayfaları, bunlarla dolu; üç beş 
sözcüğü alt alta sıralayıp şiir yazdığını 
sananlar, hemen profil resminin başına 
“Şair”-Yazar” ibaresini eklemekten de  
kendilerini alamıyorlar. Oysa şiiri tanıyan, 
kavrayan bir insanın böyle şeylere hiç ih-
tiyacı yoktur. Bazılarını dergilerden tanı-
dığım, bu işe gönül vermiş, emek vermiş 
dostlar sayesinde bunlarla karşılaşmak 
daha bir anlamlı oluyor benim için. 
Mehmet Barış da bunlardan biri. Yazarın 
ikinci kitabından bir şiir daha aktarmak 
istiyorum değerli edebiyat severlere: 

Gül ve Ekmek: “Ancak ölüm eşitler 
bizi”/ Diyordu Şirazlı Sadi/ Yağma yok!/ 
Biz sağken eşitleyeceğiz/ Gülümüzü ve 
ekmeğimizi/ Gülden ve ekmekten/ Ancak 
ölüm ayırır bizi.

İşte, yüreğin damıttığı dizeler bunlar, 
şiir yani...

Mehmet Barış / “Hem Eylül 
Hem Deniz” – “Eylül Ertesi”/ Ferhat da 
Gelsin /  Yaba Yayınları/

İki haftalık süreli yayın

Sahibi ve Sorumlu Müdürü: Ayla Boran
Genel Yayın Koordinatörü : S. Kemal Atakan

Yönetim Yeri: İbrahim Ağa Cami Sk. No:11/1  Kadıköy-İst.
Telefon: 0216  428 10 21               Telefax: 0216  428 10 22
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Basıldığı yer: Ezgi Matbaa, Sanayi Cad. Altay Sk. No: 14 
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Mehmet Barış: Emek ve Sevgi Şiirleri

Kurucu Sahibi ve İlk Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Kemal Tayfun Benol 
(10.10.2015’de Ankara Katliamı’nda Kaybettik)


