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Halkların Demokratik 
Partisi (HDP) Parti Meclisi 
1. Olağan Toplantısı 11-12 
Şubat 2016 tarihlerinde An-
kara’da toplandı. Türkiye’nin 
iç ve dış politikası açısından 
son derece kritik gelişmelerin 
yaşandığı günlerde gerçek-
leştirilmiş olan parti meclisi 
aşağıdaki saptamaları yaptı.

I. Son altı ayda 7 kentin 20 ilçesinde 
onlarca mahalleyi kapsayacak şekilde 
56 kez ilan edilen sokağa çıkma yasak-
larının toplamda 377 günü bulduğu, en 
az 1 milyon 370 bin kişiyi etkilediği ve 
sadece uygulanan ablukalarda yüzlerce 
sivil yurttaşın katledildiği bir dönemi ya-
şıyoruz. Silopi, Sur ve Cizre’de ise tam bir 
insanlık suçu ortamı oluşmuştur. Cizre’de 
bugün için bilinen tek gerçek, Saray-AKP 
iktidarının faşizan ve insanlık dışı saldırı-
larına karşı direnenlere yönelik toplu kat-
liamın yapıldığı, cenazelerin sokaklara ve 
evlerin bodrumlarına bırakıldığıdır.

Temmuz 2015’ten bu yana yüzlerce 
sivil yurttaşımızın katledildiği bu dö-
nemde hukuk, ahlak ve insanlık tanıma-
yan bir siyasi iktidar ve devlet gücüyle 
karşı karşıya kalınmıştır. Saray-AKP ikti-
darı, hem içerde hem de dışarda savaşla, 
çatışma ve kutuplaşmayla sonuç alma 
inadına saplanmıştır. Bu politikalara rıza 
göstermeyen toplum kesimlerinin talep-
leri silahla, baskı ve zulümle, tehdit ve 
korku imparatorluğu büyütülerek bas-
tırılmaya çalışılmaktadır. İfade, düşünce 
ve basın özgürlüğü için mücadele eden-
lerin, ‘çocuklar ölmesin’ diyen futbol ta-
kımlarının, ‘bu suça ortak olmayacağız’ 
diyen akademisyen, sinemacı ve edebi-
yatçıların yaşadıkları baskılar buna dair 
sadece bazı örneklerdir.

Bu iktidarın ve devletin Kürt halkına 
karşı sürdürdüğü ‘çöktürme’ savaşının 
hiçbir meşruiyeti yoktur. Evrensel sa-
vaş hukukunu bile ayaklar altına alan 
bir siyasi iktidar pratiği yaşanmaktadır. 
Katledilen kadınların çıplak bedenleri-
nin alçakça teşhir edilmesi, cenazelere 
işkence yapılması gibi suçlar, insanlık ve 
savaş suçlarıdır. Kararları alan siyasile-

rin, bürokratların ve bunları sahada uy-
gulayanların işledikleri suçların zaman 
aşımı yoktur ve yargılanmaktan kur-
tulamayacaklardır. HDP olarak biz’ler, 
uluslararası hukuk alanı dahil bu konuda 
gerekli bütün adımları atıyoruz ve ataca-
ğız.

II.  Türkiye halkları, Ergenekon çete-
lerinden 90’ların özel harekatçılarına, 
siyaset alanının en gerici unsurlarından 
askeri vesayet savunucularına kadar 
geniş bir yelpaze ile ittifak kurmuş olan 
Saray-AKP iktidarının uygulamaları ile 
karşı karşıyadır. Bu ittifak devletin ge-
leneksel ‘tekçi’ dayatmasına, tek parti 
sultasını ve tek adam yönetimini de ek-
lemiştir. Bu ittifakla eski statüko, Saray’ın 
ve tek parti iktidarının korunması uğruna 
yeniden tesis edilmektedir.

Bugün Türkiye’de 2 ayrı modelin mü-
cadelesi sürmektedir. Saray-AKP’de so-
mutlaşan yönelim, farklı halkları, inanç 
gruplarını, kültürleri ve kimlikleri ‘Türk 
tipi başkanlık sistemi’ adı altında tek 
adam yönetimine; kuvvetler ayrımına de-
ğil uyumuna dayanan tekçiliğe ve parla-
mentonun etkisizleştirildiği, güçlendiril-
miş merkezi yapıya biata zorlamaktadır. 
Bunun karşısında ise ‘Yerel Demokrasi 
- Demokratik Cumhuriyet’ mücadelesi 
veren, etkili ve güçlendirilmiş demok-
ratik bir parlamenter sistemi ve âdem-i 
merkeziyetçi bir idari yapıyı savunan; 
güçlü yerel demokrasiyi, güçlendirilmiş 
yerelden ve yerinden yönetimleri hedef-
leyen biz’lerin yönelimi vardır.

Bugün kendi iktidarının bekası için 
insanlık suçu işlemekten geri durmayan-
larla, halkların demokratik ve eşit yaşamı 
için direnen ve mücadele edenlerin karşı 
karşıya gelişleri söz konusudur. İşte bu 

durum önümüzdeki dönemin temel si-
yasi tartışması ve mücadelesidir.

III.  İçerideki gerici blok uluslararası 
ilişkilerde de tesis edilmektedir. Saray-
AKP iktidarı, Suudi - Katar işbirliği ile 
Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’ya 
yeni şekil verme çabasını sürdürmek-
tedir. ‘Bin yıllık kardeşlik’ diyerek methi-
yeler dizdikleri Kürt halkını düşman ilan 
ederek Rojava’ya saldırı hazırlığı yapan, 
Suudi Kralı ve Katar şeyhleri ile bölge 
halklarına karşı ittifak kuran devlet poli-
tikası, Türkiye’yi hızla bir bölge savaşının 
içine itmektedir. PYD’yi ve Demokratik 
Suriye Güçleri’ni terörist ilan ettirmek 
için uluslararası arenada diplomatik se-
ferberlik başlatmanın anlamı budur.

Partimiz ise, Suriye’de demokratik 
ve eşitlikçi, çoğulcu bir düzenin kurul-
ması mücadelesinde yerini ve safını 
IŞİD barbarlığına karşı insanlık onuru-
nu koruma mücadelesini sürdürenlerin 
yanı olarak belirlemiştir. Rojava halkla-
rının kendilerini demokratik bir Suriye 
kapsamında yönetmelerinin meşru ve 
haklı bir çıkış olduğunu ulusal ve ulusla-
rarası tüm platformlarda savunma karar-
lılığındadır. Bu konudaki kararlı duruşu-
nu sürdürecektir.

IV.  Bugün Türkiye’de Saray - AKP 
iktidarının uygulamalarına ve gelecek 
planlarına direnen, buna alternatif bir 
yol haritasını ortaya koyanlar vardır. 
Kürdistan coğrafyasında, düzenin saldı-
rılarına ve baskılarına biat etmeyen bir 
halkın insanlık onurunu korumak için 
sürdürdüğü direniş yaşanırken; bile-
şenleri, ittifakları ve kurumları, kadın ve 
gençleri ile partimiz de tüm toplumun 
yaşadığı baskılara karşı mücadelenin 

Gerçekler asla gizlenemez, 
insanlık suçları cezasız kalmaz... 

Devrimci
İrade
12 Eylül 1980 

Faşist Diktatörlü-
ğü’nün amacı ve ya-
rattığı sonuçları bu-
gün halen yaşamaktayız.

Evet, 12 Eylül tüm devrimci örgütleri bir 
silindir gibi ezdi geçti. Saflarında dönekler 
yarattı. Umudunu, amaçlarını kaybedenler, 
yönünü reformizme, liberalizme hatta düze-
ne çevirenler, ruhlarını burjuvaziye satanlar 
oldu. 

80’li yılların sonunda Sovyetler Birliği ve 
Dünya Sosyalist Sistemi’ndeki karşı-devrim 
bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de 
devrim ve sosyalizm güçlerinin toparlan-
masına değil, daha da zayıflamasına sebep 
oldu. Muazzam bir teorik ve ideolojik sav-
rulma yaşandı. Fakat bir cephede bu yaşa-
nırken, diğer cephede, sermaye cephesinde, 
emperyalist cephede hiç bir şey değişmedi. 
Tam aksine baskı, sömürü ve savaş politika-
ları daha da geliştirildi. Kapitalist dünyanın 
temel çelişkisi olan emek-sermaye çelişkisi 
çözülmedi. Üretim araçları üzerindeki mül-
kiyet sorunu çözülmedi. Kısacası, devrimci 
mücadelenin, sosyalizm mücadelesinin, 
sınıfsız, sömürüsüz ve sınırsız bir komünist 
dünya mücadelesinin gerekçeleri ortadan 
kalkmadı.

Demek ki meseleyi sadece 12 Eylül faşist 
diktatörlük dönemine ve Dünya Sosyalist 
Sistemi’ne karşı gerçekleştirilen karşı-dev-
rim ile izah etmek yetersizdir ve en başta 
doğru da değildir. Bu etmenlerin mücade-
leyi zayıflattığı ve gerilettiği doğrudur. Ne 
ki, bugün yaşadığımız dünya gerçeği karşı-
sında bu etkileri de geçersiz kılmak ve sınıf 
mücadelesini geliştirmek komünistlerin en 
başta gelen görevidir, varlık nedenleridir. 

Bugün Türkiye’de işçi sınıfı üzerinde 
baskı ve sömürü had safhaya ulaşmış du-
rumdayken, sınıfın sendikal ve politik örgüt-
lenmesindeki eksikliklerden dolayı burjuvazi 
hak ettiği tepki ve mücadele ile karşı karşı-
ya kalmıyor. Diğer yandan ise, Kürt ulusal 
sorunu karşısında burjuvazinin TC Devleti 
kurulalı beri sürdürdüğü inkâr ve imha po-
litikaları yeni bir aşamaya yükseliyor. Tam bu 
noktada, gerek 12 Eylül rejiminin, gerekse 
de uluslararası anlamda karşı-devrimin na-
sıl etkisiz hale getirilebileceğinin örneğini 
yaşıyoruz. Bunun bir “kader” olmadığını bize 
Kürt Ulusal Demokratik Hareketi’nin müca-
delesi gösteriyor. 

Mücadeleyi geliştirmek ve yükseltmek 
bir devrimci irade meselesidir. Marksizm-Le-
ninizm bilimi ışığında günümüz koşulların-
da bu mümkündür. Tüm olumsuz koşullara 
karşın, varolan olanakları doğru değerlendi-
rerek, güncel verili koşullara uygun strateji-
ler geliştirerek, “süreklilik içinde yenilen-
me” görevini yerine getirerek iktidara karşı 
sınıf mücadelesinin geliştirilmesi mümkün-
dür. Bu noktada işçi sınıfının politik örgütü 
Türkiye Komünist Partisi’nin önemi, rolü ve 
görevleri ortaya çıkıyor. 

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Ocak 
sayısında yayınlanmıştır. www.türkiyekomünist-
partisi.org sitesinden alınmıştır.)



siyasal alandaki bir ifadesidir. Partimize 
ve bileşenlerine, kurumlarına, örgütlü 
kadınlarına yönelik psikolojik savaş ay-
gıtlarının, medyanın devrede olmasının 
temel nedeni de budur.

“Terör, teröristler” diye hınçla bağı-
rarak, her gün televizyonlarda, gazete-
lerde, radyolarda terör estirenlere, linçci 
güruhları özendirenlere inat, biz sakiniz. 
Çünkü bizi var eden öfkemiz değil umu-
dumuzdur. El ele kurduğumuz hayattır. 
‘Eşit yurttaşlık, ortak vatan’, ‘Onurlu ba-
rış, birlikte yaşam’ hedefimizdir. Biz’ler 
zulme karşı toplumun örgütlü duran ve 
muhalefet yapan umuduyuz.

Bugün hem bu umudun büyütül-
mesi, hem de farklılıklarına rağmen 
demokrasi mücadelesinde bir tarafta 
duranların ortaklıklarını geliştirmeleri 
zamanıdır. Türkiye’nin yeni ve demokra-
tik bir idari yapıya; özgürlükçü, sivil, eşit-
likçi, sosyal ve demokratik bir anayasaya; 
ama en önemlisi gelişmiş bir toplumsal 
barışa olan ihtiyacı ancak bu sayede ger-
çekleştirilebilir. Partimiz, bu doğrultu-
daki çalışmalara kendi önerileri ile güç-
lü bir şekilde katılma kararlılığındadır. 
İçerde ve dışarda savaş ve çatışma üze-
rine iktidarını kalıcılaştırmayı hedefleyen 
Saray-AKP’nin bu gidişini durdurmanın 
ve geriletmenin yolu budur.

Barış, artık sadece silahların susma-
sı değildir, aynı zamanda yeni bir Tür-
kiye’nin kurulması mücadelesidir. Üze-
rinden 17 yıl geçmiş olsa da, 15 Şubat 
Uluslararası Komplosu’nun boşa çıkarıl-
masının yolu, İmralı’da Türk ve Kürt halk-
larının, Türkiye ve bölge halklarının tarih-
sel ve stratejik ittifakı için bütün varlığını 
ortaya koyan Sayın Abdullah Öcalan üze-
rindeki tecridin derhal sonlandırılması ve 
müzakere edilmeye başlanmasıdır.

V. Bu nedenle bir kez daha, Tür-
kiye’nin demokrasi güçlerine, kadın, 

gençlik ve çevre hareketlerine, sendika-
larına, meslek örgütlerine, vicdan sahibi 
yurttaşlarına, derneklerine, sivil toplum 
kuruluşlarına, toplumsal muhalefetin 
bütün odaklarına, inançlarına değer 
vererek yaşayanlara, değerlerini iktidar 
ve para uğruna satmayanlara çağrımızı 
yineliyoruz: ‘Yeni Yaşam’ı kurmanın, ev-
rensel insan hakları ve hukuk ilkeleriyle 
uyumlu bir demokratik işleyişi tesis et-
menin, sosyal bir Türkiye’de yaşamanın 
yolu demokrasi cephesini/tarafını güç-
lendirmek ve birlikte hareket etmektir.

Savaş vicdanları köreltir, ama buna 
teslim olunamaz. Yaşananları bildiği 
halde susanların, AKP’yi iktidara taşıyan 
İslami kesimlerin ve aydınların, başörtü-
sü için yanyana mücadele ettiklerimizin 
sessizliği; ‘‘İslam’da faşizmin, ırkçılığın 
yeri yoktur’’ diyenlerin suskunluğu ka-
bul edilemez. İktidarın bekası, inanç-
lardan ve değerlerden daha kıymetli 
olamaz.

İnsan haklarını, demokratik hukuk 
ilkelerini elde edebilmek için yüzyıllarca 
mücadele etmiş olan Avrupa halklarına 
sesleniyoruz. Sizi yönetenler her türlü 
ahlaki değeri hiçe sayarak, Saray-AKP 
iktidarı ile utanç verici bir insan pazarlığı 
yapmaktadır. Bu mülteci pazarlığı nede-
niyle insan haklarının, Kopenhag kri-
terlerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nin, kısacası insanlık değerlerinin 
çiğnenmesine göz yummaktadırlar. Bu 
utanç verici durumu kabullenmemeni-
zi ve biz’lerle dayanışmayı büyütmenizi 
bekliyoruz.

Ya zulüm ve baskı kazanacak, ya da 
demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük 
mücadelesi. Ya dikta rejiminden yana bir 
oluşum ortaya çıkacak, ya da biz’ler halk-
ların kendilerini yönetebildiği demokra-
tik yönetim biçimlerini hakim kılacağız. 
Seçim ve karar hepimizin.

Karşımızda hukuktan, ahlaktan, in-
sanlıktan anlayan bir siyasi anlayış yok; 
iktidarı için her şeyi mubah gören bir an-
layış var. Muktedirlerin mutlak iktidar 
olmaması için bugün yapılacak tek şey 
direnmek ve mücadele etmektir. Çünkü 
biz’ler biliyoruz ki, zulümle abad olun-
maz. Bu devir de, zalimin zulmü de geçer.

Kendimizi, kendi gücümüzü unut-
mayacağız. Gün be gün emekle var et-
tiğimiz hayatın gücünü unutmayacağız. 
Umudu unutmayacağız. 

Umut, kendi vicdanımızdadır. U-
mut, hep beraber var edeceğimiz daya-
nışmada; geleceğimizi bu mücadele ve 
anlayış üzerine kurmaktadır.
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Vahşet Nasıl 
“Terör” Doğuruyor?
Cizre’de ne oldu? Burjuva basınına bakarsınız hiç bir şey olmadı. Batı 

metropollerinde yaşam normal akışında sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa, Samsun, Kayseri, Konya, Trabzon gibi kentlerde cafeler, restoranlar, 
bistrolar, gece kulüpleri tıka basa dolu. TV’lerde burjuvazinin ideolojik aygıt-
ları diziler, evlilik programları ve eğlence programları biçiminde sürüyor. Bu 
nasıl bir yaman çelişkidir?

Tam yine caddelerin tıklım tıklım olduğu bir günün akşamında, 22 
yaşında bir genç kendini patlatıyor. Feda eylemi yapıyor. Gencin yayınlanan 
fotoğraflarına bakıyorsunuz, yakışıklı bir delikanlı. Hayatının baharında. Pe-
kiyi, o zaman neden böyle bir eylem yapıyor. Hem de bilinçli olarak. “Terör” 
eylemi amacıyla Ankara’ya geliyor, keşif yapıyor, günlerce arabaya patlayıcı 
düzenek kuruyor. Zorlama yok, baskı yok. Bilinçli bir tavır. Nasıl oluyor bu iş? 
Acaba Cizre’de,  Silopi’de, Sur’da, Yüksekova’da katledilen yüzlerce insanın 
yarattığı acı karşısında Türkiye kamuoyunu sarsmak için olmasın. Çok insa-
ni bir reaksiyon olamaz mı? O koşulların yarattığı kin ve travmayı yaşayan 
bir genç böyle bir eylemi “terör eylemi” olarak mı görür. O genç kendini 
teröre karşı tepki veren bir yurtsever olarak niteliyor olmasın? Asıl sorulması 
gereken soru bu. 

Selahattin Demirtaş geçtiğimiz hafta yaptığı bir basın toplantısında 
açıkladı. Cizre’den HDP’ye hiç katılım olmadı ama en az 500 genç gerillaya 
katılmak için dağa çıktı dedi. Bu açıklama her şeyi anlatmıyor mu? Ankara 
eyleminin motifini yansıtmıyor mu? Türkiye kamuoyu şu gerçeği anlamak 
zorunda. Kürt halkı bu kadar baskı, terör, abluka, sivil ölümleri ve topyekün 
imha politikaları karşısında kaybedecek hiç bir şeyinin olmadığını görüyor. 
Sadece onur ve namuslarını korumak için gururlu bir mücadele veriyorlar. 
Tek seçeneklerinin mücadele ederek özgürlük ve eşitliklerini kazanmak 
olduğunu biliyorlar. 

Cizre’den gelen fotoğraflara bakıyoruz. Bodrumlarda onlarca genç yana-
rak katledilmiş. Ama nasıl yanma? Yangın sonucu yanma değil. Kimyasal 
silahların kullanımı sonucunda kavrularak, elbiseleri eriterek, bedenleri şişip 
çatlayarak, yarılarak yaşanan bir katliam. Evet, tümü gözü açık. Tabiri caiz 
ise gözü açık gitmişler, çünkü katillerine karşı görevlerini yerine getireme-
diklerini düşünerek gitmişler. Yaşlı teyzelerin, amcaların, kundaktaki bebe-
lerin, ortaokul çağında çocukların keskin nişancılar tarafından evlerinden 
kafalarını çıkardıkları anda vurularak katledildikleri ortamda halklarına 
sahip çıkamamalarının, bu katliamların önüne geçememelerinin sorumlu-
luğunu hissederek gitmişler. 

O gözlere iyi bakmak ve nedenini doğru anlamak lazım. O gözlere 
bakmak insan olana bir ömürlük yaşam deneyimi kazandırır. Bu gençleri 
bombalar değil Batı’nın sessizliği öldürdü. Bir de bunu hissedebilsek, anla-
yabilsek ve silkinip ayağa kalkıp bu terör ve ölümleri engellesek... Halkların 
eşitliği ve kardeşliği için ortalığı ayağa kaldırsak... Eminiz ki o zaman genç 
delikanlılar kendilerini feda etmeyecekler ve ne Cizre’de, ne de Ankara’da 
kimse ölmeyecek. Doğru teşhis tedavinin ilk adımıdır.
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu DİSK’in 15. Genel Kurulu 12-14 
Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul’da 
toplandı. AKP’li Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Süleyman Soylu’nun ıslık-
lar ve  sloganlar eşliğinde genel kurul sa-
lonundan kovulması ilk güne damgasını 
vurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun “Bakanın konuşmasına fırsat 
verseydiniz de ne söyleyeceğini dinle-
seydiniz” mealindeki oportünistçe açık-
lamasını yadırgamıyoruz. Ancak DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko’nun bu eylem 
karşısında günah çıkartırcasına üzüntü-
sünü dile getirmesi DİSK’in gelenekleri 
ile pek de uyumlu değildi. 

Sınıf savaşımı toplumda uzlaşmaz bir 
çelişki olan emek - sermaye çelişkisinin 
işçi sınıfı lehine çözümü için yürütülür. 
Sınıf ve kitle sendikacılığı iddiasında 
olan devrimci adını taşıyan bir sendikal 
konfederasyonun da sermayenin tem-
silcisi patronlar karşısında uzlaşmaz bir 
tavır sergilemesi gerekir. Uzlaşmacı yak-
laşımlar sarı sendikacılığın, reformizmin 
emareleridir. Bakanın kovulmasının işçi 
sınıfı açısından yanlış hiç bir yanı yoktur. 
Her fırsatta sınıf kinini kusan sermayenin 
iktidarının temsilcileri ile iyi geçinmek, 
kavga etmemek gibi bir yaklaşım, dev-
rimcilerin yaklaşımı olamaz. Çünkü ser-
mayenin temsilcisi bir bakanın devrimci 
bir konfederasyonun genel kurulunda 
yeri olamaz. Burjuvazi ile misafir hukuku 
oluşturmak sınıf savaşımı yürütenlerin 
görevi değildir. 

Geniş bir uluslararası katılımın sağ-
lanması Genel Kurul’un belki de en 
önemli yönüydü. Bu uluslararası temsi-
lin Türkiye işçi sınıfının mücadelesine ve 
Kürt halkının ulusal demokratik müca-
delesine ne denli katkı sağlayacağı önü-
müzdeki dönemde kendini gösterecek-
tir. Uluslararası anlamda AKP iktidarının 
soyutlanması ve anti-demokratik, işçi ve 
halklar düşmanı uygulamalarına yönelik 
gelişecek tepkiler bu dayanışmanın sağ-
lanıp sağlanamadığının somut göster-
gesi olacaktır. Eğer Fransa’daki RENAULT 
işçileri, İtalya’daki FIAT işçileri, Alman-
ya’daki BOSCH ve SIEMENS işçileri Türki-
ye’deki sınıf kardeşleri ile dayanışma için 
ülkelerindeki ana üslerinde sendikaları 
aracılığı ile patronlara baskı yaparlar-
sa ve Türkiye’deki sınıf kardeşleri ile fiili 
dayanışmayı geliştirirlerse, yapılan bu 

çalışmalar Türkiye’deki patronların geri 
adım atmalarını sağlarsa bu dayanışma 
başarı yolunda ilerliyor demektir. Aynı 
şekilde Kürt ve Arap halklarına karşı silah 
üreten Alman, Fransız, İtalyan, Belçika 

ve İngiliz tekellerinin ana üstlerinde işçi 
sendikaları Türkiye’ye Kürt halkına karşı 
ve NATO’ya Arap halklarına ve Kürt hal-
kına karşı kullanılması için yapılan silah 
satış ve sevkiyatlarının engellenmesini 
sağlarlarsa, bu konuda Batı Avrupa’da bir 
kamuoyu oluşturulmasını başarırlarsa, 
bu kadar yabancı delegasyonun DİSK 15. 
Genel Kurulu’na katılımı başarılı bir çalış-
ma olarak nitelendirilebilir. 

Sermaye devletinin iktidarı olan AKP 
Rejiminin işçi sınıfının çalışma ve ya-
şam koşullarını kötüleştiren, on yıllardır 
sürdürülen mücadeleler sonucu elde 
edilmiş sendikal haklarını tehdit eden, 
sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda işçi 
sınıfının aleyhine alınan yeni kararların 
ve yasaların engellenmesi ve sınıfın is-
temlerinin kazanılması önemlidir. Asgari 
ücret ayarlaması, kıdem tazminatı yasası, 
esnek çalışma ve özel kiralık işçi ajansla-
rının kurulması genel kurul süresince ko-
nuşmalarda ve alınan kararlarda önemli 
yer tutmuştur. Belirleyici olacak olan, 
DİSK’in alınan bu kararlar doğrultusunda 
ayrım yapmaksızın tüm işçiler arasında 
öncülük rolünü üstlenerek işçi sınıfının 
haklarını kazanma konusunda yürüte-
ceği pratik güncel faaliyettir. Hangi sen-
dikal konfederasyona üye olunduğuna 
bakılmadan, işçi olmanın tek özellik ola-

rak kıstas alınacağı bir mücadele süreci-
nin yürütülmesi ve yığınsal bir hareket 
haline yükseltilmesi en önemli güncel 
görevdir. İşçi düşmanı tüm rejimlerde ol-
duğu gibi AKP Rejimini geriletecek olan 

bu mücadele konusunda DİSK önderlik 
görevini yerine getirmelidir. 

Soma, Ermenek kitlesel iş cinayetle-
ri, inşaat ve yapı sektöründe, tersane iş 
kolunda her gün yaşanan iş cinayetleri 
DİSK’in ve iş kolu sendikalarının gün-
demlerinin başında olmalıdır. Bu konuda 
Genel Kurul süresince yeterince kararlılık 
gösterildiği söylenemez. Bu eksiklik yeni 
yönetimin görev planında acilen gideril-
melidir. İş cinayetlerine işçi sınıfının ve 
halkın yığınsal ve sürekli tepkisi örgüt-
lenmelidir. Bu konuda sarı sendikaların 
işbirlikçi pozisyonları deşifre edilmelidir. 
Sarı sendikacılar, sendika aristokratla-
rı işçiler tarafından soyutlanmalıdır. Bu 
yönde tavizsiz ve sistematik faaliyet ge-
liştirilmelidir. 

DİSK Genel Kurulu, 1 Mayıs İşçi Bayra-
mı’nı yığınsal ve sınıf sendikacılığı teme-
linde bir mücadele ve dayanışma günü 
ruhu ile kutlayacak biçimde yeterli tartış-
maları yürütmemiştir. Yine son dakikaya 
bırakılacak bir kutlama organizasyonu 
yerine bugünden başlayarak tüm sınıfı 
ve sendikaların tabanını kapsayacak bir 
1 Mayıs örgütlemesi sağlanmalıdır. Sa-
dece bildiri dağıtarak, basın açıklaması 
yaparak, bir kaç yüz kişinin gaz yemesi 
ile 1 Mayıs kutlanamaz. Taksim 1 Mayıs 

Alanıdır ! Taksim yasağını kırmak ancak 
ve ancak yüz binlerin Taksim’e akmasının 
koşullarının sağlanması ile mümkün ola-
caktır. Bunu başarmanın yol ve yöntem-
leri vardır, yeter ki bu amaca ulaşmayı ka-
rarlılıkla isteyelim. Bu kararlılıkta eksiklik 
olduğunu tespit ediyoruz. 

DİSK Genel Kurulu Türkiye’nin doğu 
ve güney doğusunda, Kürdistan illerin-
de, AKP Rejiminin Kürt halkına karşı yü-
rüttüğü imha savaşı konusunda Türkiye 
işçi sınıfına ve uluslararası sendikal hare-
kete çağrı yapmamıştır. Konu sadece, “ ... 
Kürt Sorunu’nun çözümünde barışçı ve uz-
laşmacı arayışların önü iktidar tarafından 
tümüyle kesilmiş durumdadır. Toplumsal 
bir sorun yalnızca bir ‘güvenlik sorunu’ gibi 
ele alınarak tüm toplumun geleceğini ve 
barışını tehdit eden bir ortam yaratılmak-
tadır. ...” gibi cümlelerle geçiştirilmiştir. 
Kürt ulusal sorunu bugün Türkiye’nin 
en önemli toplumsal sorunlarından bi-
ridir ve genel anlamı itibarıyla sınıfsal 
bir sorundur. Türkiye işçi sınıfının sayısal 
anlamda yarısına yakın bir kesimini Kürt 
ulusuna mensup işçi ve emekçiler oluş-
turmaktadır. Devrimci bir sendikal kon-
federasyon bu halkın dinamizmini, ey-
lemliliğini ve kararlılığını sınıfın sendikal 
mücadelesi ile birleştirme yeteneğine 
sahip olmalıdır. Sadece yönetim olarak 
değil, sınıf içerisinde şovenist, milliyetçi 
eğilimlerin aşılması gibi zor bir görevi ye-
rine getirme konusunda DİSK’in olanak-
ları ve sorumluluğu küçümsenmemeli-
dir. Bu konu bundan sonra yürütülecek 
çalışmalarda daha kapsamlı ve kararlı 
olarak ele alınmalıdır.

DİSK 15. Genel Kurulu’nda yeni yöne-
tim organlarının seçimi DİSK’in önümüz-
deki dönemde yürüteceği mücadeleler 
açısından önem taşıyan bir unsurdu. 
Genel Kurul öncesi bir kamplaşma ol-
duğu konuyla ilgilenen çevreler için bir 
bilinmez değildi. Bizim, Politika Gazete-
si çevresi olarak bu konuda taraf olmak 
gibi bir görevimiz veya yaklaşımımız 
olamaz. Bizim tarafımız sınıfın yanıdır. 
Sendikal örgütlenmelerde aslolan sendi-
kal birliktir. Siyasi görüşüne, ulusal köke-
nine, dinine, mezhebine bakılmaksızın, 
işçileri sendikal mücadelede bir araya 
getiren, işçilerin ekonomik ve sosyal so-
runlarıdır. Bu sorunlar siyasi görüşe ve 
diğer farklılıklara göre belirlenmiyor. İşçi 
olmak paydası ile belirleniyor. Yıllardır 
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DİSK 15. Genel Kurulu Üzerine



sendikal çalışma yürüten, metal, genel 
hizmetler, sağlık, banka sigorta, lastik, 
kimya, petrol, tekstil, liman, tersane, yapı 
vb alanlarda sendikal mücadele yürüten 
işkolu sendikalarının yönetici kadroları 
bu kadar deney ve birikim sahibi olarak 
işçi sınıfının sendikal birliği konusunda 
tavizsiz olmaları gerekir. Bunun olma-
dığı koşullarda sendikacılık işçi sınıfının 
sendikal mücadelesine hizmet etmek 
için değil kendi kariyeri için sendikacılık 
yapma anlayışına dönüşür. DİSK gibi sınıf 
ve kitle sendikacılığı geçmişi olan, müca-
dele geleneği itibarı ile barikatlarda, grev 
çadırlarında, genel direnişlerde tarih ya-
zan bir sendikal anlayışın bugünkü tem-
silcileri bu gerçeği görmek ve çok dikkatli 
davranmak zorundadırlar. DİSK sadece 
kendi tabanına karşı değil, Türk-İş, Hak-İş 
ve Bağımsız sendikalarda örgütlü işçilere 
karşı da sorumluluk taşımaktadır. Tüm bu 
farklı sendikal örgütlenmelerin tabanın-
daki üye olan ve sendika üyesi olmayan 
işçileri sendikal sınıf mücadelesine ka-
zanmak ile yükümlüdür. 

Bu çerçevede ele alındığında, arala-
rındaki tartışma, hesaplar ve ayak oyun-
larını dikkate almadan, iki ayrı liste çıka-
ran ve bir kısmı daha sonra Genel Kurulu 
terk eden ve seçimlere katılan delegele-
rin DİSK 15. Genel Kurul’unda gösterdik-
leri pratik Türkiye işçi sınıfının şanlı sınıf 
geleneğine uygun değildir. Bu koşulların 
oluşmasına neden olan grupsal çatışma-
ların sınıfın çıkarları ile yakından uzaktan 
bir bağlantısı olmadığı için öne sürülen 
gerekçeler ve karşılıklı suçlamalar bizim 
ilgi alanımıza girmiyor. Bizi fazlasıyla ilgi-
lendiren tek konu daha genişletilmiş sen-
dikal birlikler gerekirken var olan çatı al-
tında dahi birlikte çalışmanın, ortak liste 
ve yönetimler oluşturmanın koşullarının 
yaratılmamış olmasıdır. Biz bu gelişmeyi 
işçi sınıfına karşı sorumsuz bir duruş ve 
davranış olarak değerlendiriyoruz. DİSK 
Genel Kurulu’nda belirleyici olan, daha 
fazla işçinin işkolu sendikalarında ör-
gütlenmesi, daha fazla iş yerinde yetki 
alınması, daha nitelikli toplu iş sözleş-
meleri imzalanması ve burjuvazinin işçi 
düşmanı uygulamalarına karşı verilecek 
mücadele alanında alınan tavırdır. Genel 
Kurul’da tüm sendikaların ortak eğilimini 
yansıtan bir yönetimin oluşturulmaması-
nın bu mücadele görevleri ile hiç bir ilgisi 
yoktur. Bu gerçeği seçilen ve seçilmeyen, 
genel kuruldan ayrılan ve ayrılmayan 
tüm delegelere hatırlatıyoruz. 

DİSK delege ve yöneticileri daha fazla 
burjuvazinin değirmenine su taşıyacak 
tavırlar içinde olmamalıdır. Biz bunun 
sebeplerini analiz ederken şu noktalara 
dikkat çekmek istiyoruz;

1. Siyasi gericiliğin arkasına sığınarak 
sınıf ve kitle sendikacılığı yapılamaz.

2. Burjuvazinin değişik fraksiyonları-
nın etkisi kendisini hissettirmiştir.

3. Devletin statükocu geleneğinin 
gölgesi  bu sürece yansımıştır.

4. Milliyetçi, şovenist, dinsel gerici 
etki farklı maskeler altında sınıfın dev-
rimci kesimlerinin içine yerleştirilmek 
istenmektedir. Ezen ulus milliyetçiliği et-
kisini göstermektedir.

Sınıf ve kitle sendikacılığının alterna-
tifi uzlaşmacı sarı sendikacılıktır. ”Çağ-
daş” sendikacılık kavramı uzlaşmacı sarı 
sendikacılığa geçiş sürecinin adıdır. Bu 
tür safsatalara kapıyı kapatmak gerek-
mektedir. 

Sendikasız işyerlerinin bile fiili grevler 
yaparak ek zam aldıkları bu günlerde, as-
gari ücret artışından kaynaklanan ek zam 
talebine ve bunun için yapılması gereken 
eylemli duruş konusunda somut müca-
deleler örgütlenmesi gerekirken, DİSK’e 
üye iş kolu sendikaları arasında eylem-
liliğin koordine edilmesi ve hatta farklı 

konfederasyonlara bağlı veya bağımsız 
iş kolu sendikalarının örgütlü olduğu iş 
yerlerinde güncel istemler temelinde di-
renişler gündemde olabilecekken ortaya 
çıkan tablo sendikal mücadeleye zarar 
vermektedir.

Kimin siyasi olarak ne görüşte oldu-
ğu, ulusal aidiyeti, din ve mezhebi önem-
li değildir. Belirleyici olan işçi sınıfının 
mensubu olmak ve patronlara iş gücünü 
satmaktır. Biz sendika içi “kavganın” ta-
rafı değiliz, işçi sınıfının, DİSK’in tarafıyız 
ve olması gerekeni söylerken, gerçek-
leştirilmesi için de görevlerimizi yerine 
getireceğiz. İşçi sınıfını, onun sendikal 
örgütlenmesini bölen unsurlar, kim olur-
larsa olsunlar karşılarında öncü işçileri 
bulacaklardır. Sendikacılık bir ticaret ve 
geçim kaynağı değildir, sınıf mücadele-
sinin en önemli alanlarından biridir. Her-
kes bunun bilincinde olmalıdır.

- Asgari Ücret 2000 TL net olmalıdır !

- Kıdem Tazminatı hakkımıza dokun-
durmayacağız !

- Esnek çalışma adı altında yeni köle-
lik yasalarını kabul etmiyoruz !

- Özel istihdam büroları modern tefe-
ciliktir, uygulatmayacağız !

- Taşeron işçiliğe son ! Her işçiye sos-
yal güvenceli iş akti !

- 1 Mayıs kutlaması hakkımız ! Söke 
söke alırız !

Bu ilkeler ışığında ortak mücadeleye 
EVET ! Onun dışındaki tüm oyunlara HA-
YIR ! 

Yaşasın DİSK !

               Politika
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Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplandı:
“Kıdem Tazminatı Genel Grev Sebebimizdir”

TBMM’de komisyonda görüşülen “Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi ku-
rulması ve uzaktan çalışma” yı içeren “İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na karşı çıkan Türk-İş ve bağlı sendikalar, Bursa’da yapılan 
Başkanlar Kurulu’nda bir araya geldi.

Esnek Çalışma olarak tabir edilen tasarısının iş ve işçi dünyasında önemli problemlere 
yol açacağını söyleyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Kiralık çalışma diye bir bela şu 
anda Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin gündeminde. 20 gündür televizyon kanallarında Çalış-
ma Bakanlığı`na, Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza, kiralık işçiliğin, esnek çalışma mo-
delinin taşerondan daha bela olduğunu, bu tasarının ülkenin gündemine getirilmemesi gerek-
tiğini ifade ettik. Maalesef bugüne kadar aldığımız netice pek iç açıcı değil” dedi.

Yasanın, 10 milyon çalışanı kiralık işçi konumuna getireceğini söyleyen Atalay, “Bu ya-
sayla işçiye ayrım yasalaşıyor. Bu yasa uygulanırsa işveren istediği gibi çalışma imkanı bulacak. 
Bu yasa yürürlüğe girerse işçiler taşeronları arar hale gelecek” diye konuştu. 

Atalay, “kıdem tazminatı son 3 senede 6 ayda bir ülke gündemine getiriliyor. Türk-İş’in 
22`nci Genel Kurulu`nda aldığı bir karar var. 29 gün 23 saat dahi olsa biz bu işin altına imza 
atmayız, bu işi konuşmayız. Bu iş kırmızı çizgimizdir. Bu iş genel grev sebebimizdir.” derken, 
“Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini” ifade ederek, “mevcut gerginliğe katkı sağlamak 
istemediklerini, ama bu gerginliğin içerisinde, esnek çalışmayı, kiralık işçiliği ülke gündemine 
getirmek mantıklı bir iş değil. Kiralık işçi. Adı bir kere kötü. Kiralık işçi, kiralık sendikacı, kiralık 
siyasetçi, kiralık genel müdür. Böyle bir söylem olur mu? Kökten, bunun hiçbirini kabul etmiyo-
ruz” dedi.



q Tufan ŞİŞLİ

Asgari ücret tespit komisyonu iki yıl-
da bir toplanmaktadır. İşçi tarafını Türk-İş 
temsil ediyor. Diğer katılımcılar işveren 
örgütü ve devlet temsilcileridir. Sonuç 
olarak bu komisyonun belirlediği ücret 
‘’Hükümet ne derse o olacak’’ şeklinde 
özetlenebilinir.

2015 yılının sonunda açıklanan asgari 
ücret rakamına kadar AGİ (Asgari Geçim 
İndirimi) asgari ücretin üstüne eklenerek 
çalışanın eline geçen ücret hesaplanırdı.

Asgari ücreti 1300 TL’ye çıkardığını 
ilan eden hükümet AGİ’yi bu rakamın 
içine dahil ederek sözünü çiğnemiş oldu.

Bununla da kalmadı, asgari ücret ar-
tışından kaynaklanacak sigorta prim ar-
tışlarının işverene düşen payının %40’nı 
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU aracılığıyla 
karşılama kararı aldı.Bu fon işçilerin üc-
retlerinden kesilerek oluşturulmaktadır. 
Yani hükümet işçilerin cebinden işve-
renin ödemesi gereken parayı ödeme 
kararı aldı.

Hükümet söz verdiği gibi asgari ücre-
ti net 1300 TL yapsaydı, bekar bir işçinin 
eline bugün net 1425 TL ücret geçmesi 
gerekecekti. Evli ve çocuklu işçilerin eline 
geçen ücret de buna bağlı olarak arta-
caktı. Ayrıca işçilerin parasından, işvere-
nin ödemesi gereken sigorta pirimi de 
karşılanmayacaktı.

Sonuç olarak, hükümetin söylemini 
esas alarak  %30 civarında zam geldiği-
ni kabul edelim. Karar açıklandığında bir 
çok işyerinde (Sendikalı işyerleri de da-
hil olmak üzere) asgari ücretin üstünde 
ücret alan işçiler, bu zamlı ücretin altına 
düştü.

2015 yılında toplu sözleşme imzala-
yarak ücreti 1000 TL’den 1100-1200 TL’ye 
çıkan işçiler, asgari ücretin altında kaldık-
ları için ücretleri 1300 TL’ye yükseltildi. 
Ancak aldıkları toplu sözleşme zammı 
eritildi. Bu işçiler iki sene daha asgari üc-
retle çalışmaya mahkum edildiler.

İki, hatta üç dönem toplu sözleşme 
imzalamış bir çok işçinin bu duruma düş-
tüğünü biliyoruz.

Bunu telafi etmek için asgari ücret ar-
tış oranının mevcut tüm ücretlere uygu-
lanması gerekmektedir.

İşçilerin talebi, oransal artışı talep et-

mek olmalıdır. Her işçinin 2015’de aldığı 
ücretin % 30 oranında artırılmasını ta-
lep etmek haklarıdır.

Alt taban üzerinden yapılacak seyya-
nen (herkese eşit olarak)  zam ikinci seçe-
nek olarak elde tutulmalıdır.

Bu durumda her işçinin ücretine, 
300 TL net olacak şekilde, bir artış gel-
melidir.

Bunun daha azına da asla razı olun-
mamalıdır.

Fabrikalarda bu taleple direnişler 
başlamıştır. Sendikasız işyerlerinde bile 
başarılı eylemler yapılmış ve hak kaza-
nımları elde edilmiştir.

Sendika konfederasyonlarının bu 
yönde başarılı bir çalışma yapmadığını 
görüyoruz. En çok sahip çıktığı görülen 
DİSK in eylemlerinin bile küçük çapta 
sembolik çalışmalar olduğunu ve işyerle-
rinden kopuk olarak yapıldığını gözlem-
liyoruz.

Ek zam talebi için örnek bir çalışmayı 
Birleşik Metal-İş 5 Mayıs Şubesi (RENAULT 
İŞÇİLERİ) yapmıştır-yapmaktadır.

RENAULT fabrikasında vardiya girişle-
rinin yürüyüş ve sloganlarla yapılmasıyla 
başlayan eylemlilik, yemekhanede ses 
çıkarma ve slogan atmalarla devam etti-
rilmiştir. Bu eylemler sonuç vermeyince, 
yemek kuyruklarında yavaşlama yara-
tılmıştır. Yemekhanede geçirilen süreler 
uzatılarak her vardiyada 20 dakikalık bant 
durmaları yaratılmıştır. İşçiler üretimden 
gelen güçlerini kullanacaklarını aşamalı 
eylem biçimiyle işverene göstermiştir. 
İşyerinde yetkili sendika Türk Metal -İş ol-
duğu halde RENAULT işçilerinin birliği ve 
iç örgütlülüğü bunu başarmıştır.

EK ZAM TALEPLERİNİN BAŞARILI BİR 
SONUCA ULAŞMASI İÇİN TÜM İŞYER-
LERİNDE ÖRGÜTLENECEK EYLEMLİ BİR 
KARŞI DURUŞ ŞARTTIR. BU GÖREV İŞÇİ 
SENDİKALARI KONFEDERASYONLARININ 
ÖNÜNDE DURMAKTADIR. DİSK, TÜRK-İŞ, 
HAK-İŞ ORTAK BİR TOPLANTI YAPARAK 
BİRLİKTE EYLEM PLANI ÇIKARMALI VE 
UYGULAMALIDIR.

BU  YAPILAMADIĞI TAKDİRDE, SINIF 
VE KİTLE SENDİKACILIĞI YAPMA HEDE-
FİYLE ÖRGÜTLENEN DİSK ÖNCÜLÜK YAP-
MALI VE KENDİNE BAĞLI TÜM SENDİKA-
LARIN ÖRGÜTLÜ OLDUĞU İŞYERLERİNDE 
EYLEME GEÇMESİNİ KOORDİNE ETMELİ-
DİR .ASGARİ ÜCRETİN 1800 TL NET OL-
MASINI SAVUNAN DİSK’İN BU GÜNKÜ 

SESSİZLİĞİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DE-
ĞİLDİR.

BASIN AÇIKLAMALARI VE MEYDAN-
LARDA BİLDİRİ DAĞITMA ANCAK İŞYER-
LERİNDEKİ EYLEMLİ BİR KARŞI DURUŞU 
DESTEKLEDİĞİNDE ANLAMLIDIR.

İŞÇİ SINIFININ MEVCUT SENDİKAL YA-

PILARA GÜVENİ KILIRILMAKTADIR. BUNU 
AŞMANIN TEK YOLU ÜSTLERİNDEKİ ÖLÜ 
TOPRAĞINI ATMAKTAN GEÇER.

FABRİKA İŞ YERİ KOMİTELERİ TALEP-
LERİNİ EYLEMLİ BİR ŞEKİLDE YÜKSELTME-
YE DEVAM ETMELİ SENDİKAL YAPILARI 
ZORLAMALIDIR.
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Asgari Ücret Artış Oranı ve 
Ek Zam (İyileştirme Zammı) Talebimiz

Elit Maden İşçileri Direniyor
Elit maden işçileri olarak 

21 Şubat pazar günü gece 
vardiyasında haklarımızı 
alamadığımız için üretimi 
durdurduk. O günden bugüne 
kararlı bir şekilde direnişimizi 
sürdürdük ve sesimizi duyur-
maya çalıştık. 

Bizleri bugüne kadar 
sömürenler, en ufak bir açı-
ğımızda bizim üzerimizde ki 
baskıyı artıranlar ve şimdiye 
kadar bizi köle gibi çalıştıran-
lar alacağımız ücrete göz dikiyorlar. Bunun sadece Elit’te değil birçok maden oca-
ğında da yaşandığını çok iyi biliyoruz. Son olarak Zonguldak’ta Demir madencilik 
işçisi arkadaşlarımız alamadığı 3 aylık maaştan dolayı üretimi durdurmuş ve büyük 
bir oranda kazanım elde etmişti. 

Bizler de verilmeyen ücretlerimizden dolayı Demir madencilik işçilerinin açtığı 
yoldan yürümekteyiz. 

Çalıştığımız ocağın eski sahibi olan Uyar Madencilik döneminden 2, Elit ma-
dencilik şirketinden de 2 aylık alacağımız duruyor. Ve en son maaşımız olan Aralık 
ayı maaşında en çok alan işçi arkadaşımız 1000TL gibi komik bir maaş almıştır.

Patronların bize uyguladığı kölelik düzeni devam ederken bir yandan da pat-
ronlar tarafından insanlık suçu işleniyor. Patron, bize destek verdiği için gurbetten 
gelen işçi arkadaşlarımızı kaldığı şantiyeden atarak da bizlere gözdağı vermeye ve 
bizi bölmeye çalışıyor. 

Soner Karabulut / Söke-Aydın



q Bayser DEMİRBAĞ

DİSK Genel Kurulu’nda yaşananlar, 
özellikle Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu ile Birleşik Metal-İş Genel Başkanı 
Adnan Serdaroğlu’nun birbirlerine 
yönelik sözleri eski bir sendika üyesi ve 
yöneticisi olarak beni oldukça üzdü. 12 
Eylül faşist darbesi öncesi DİSK Has-İş 
üyesiydim. Sonrasında Devrimci Sağlık-
İş’in DİSK’e katılma talebiyle, Has-İş/
Devrimci Sağlık-İş birleşmesi gerçekleşti. 
Bu birleşme, sağlık işkolunda Türk-İş’e 
bağlı Sağlık-İş karşısında sendikamızı 
güçlendirmek bir yana bitmez tükenmez 
iç mücadelelere sahne oldu. Mahkeme 
kapılarında kavga-dövüşle günler geçti. 
Sonuçta mahkeme, yönetimi kayyuma 
devretti. Has-İş kökenli olarak bizler 
ayrılıp Tüm Has-İş sendikasını kurduk. 
Ben de kurucu üyesiydim sendikamın. 
Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevini 
de üstlenmiştim. Çoğu kez sormuşum-
dur. Bir sendikanın merkez yönetiminde 
görev üstlenmiş ilk kadın ben miyim, 
diye?

DİSK Genel Kurulu’ndaki bu olumsuz 
tablo karşısında, (Serdaroğlu’nun Çerke-
zoğlu hakkında söylediklerine katılma-
makla beraber) Devrimci Sağlık-İş’in web 
sayfasına girip ayrıntılı bilgi edinmeyi 
istedim. Olayın sıcaklığı nedeniyle sitede 
fazla birşey yoktu. Ancak sendikanın 
web sayfasında “Tarihimiz/Geçmişten 
Geleceğe Dev Sağlık-İş” diye bir yazı 
gözüme ilişti. “Tarihimiz”den başlıklı bu 
uzunca yazıda ne yazık ki geçmişteki 
husumet dilinin devam ettiği açıkça 
görülüyordu. Sadece TKP’lilere olan 
husumet dili olsa gene de fazla üstünde 
durmazdım. Ama her satırında gerçek-
leri 180 derece çarpıtan ifadeler, doğru 
olmayan bilgiler var. Şu uzunca alıntı 
bu konu üzerinde niye durduğumun 
göstergesi: 

“Sendikal mücadele çizgisindeki 
uyuşmazlık yanında, o zamanki merkezi 
yönetiminin anti demokratik yöntemler-
le DİSK’te egemen kıldığı bir sol anlayış 
sendikal birlik uğruna özverili davranan 
Devrimci Sağlık-İş kanadından gelen üye 
ve yöneticilere bugün bile hatırlanması 
arzulanmayan sayısız keder ve acılar 
yaşatmıştır. 

... Devrimci Sağlık-İş kanadından 
gelen yöneticiler DİSK’e üyelik sonrasında 
-yabancısı olduğu sendikal anlayışla- ya-
şadığı ve yaşayacağı olumsuzluklarla bü-
rokratik mekanizmalar içinde baş edeme-
yeceğini kısa zamanda anladı. Yapılacak 
tek şey kalmıştı. Hedef yeni örgütlenmeleri 
yaratmak ve bu yolla sendika yönetimini 
güçlendirmekti. Nitekim bu dönemde Tür-
kiye çapında ilk kez mevsimlik olarak çalı-
şan ve iş  güvencesinden yoksun yaşayan 
başta İstanbul olmak üzere Adana, Urfa, 
Maraş, Hatay ve İskenderun’da sendikasız 
çalışan 2100 Sıtma Savaş İşçisinin örgüt-
lenmesi sağlandı. Sağlık-İş Sendikasının 
örgütlü bulunduğu ve 1600 işçinin çalıştığı 
SSK Edirne, Adana, Karşıyaka ve İstanbul 
Göztepe Hastanesi işçileri örgütlenerek 
yetkili sendika olundu. Bütün bu süreçler-
de Has-İş kanadından gelen yöneticiler 
bazı yazışmalar ve sendika toplantılarında 
boy göstermenin ötesinde ciddi katkıda 
bulunmadılar. Daha sonra sendikaya iki 
yıl kaybettirecek olan iki başlılık yaşandı. 
Ardından da 12 Eylül sürecine doğru hep 
birlikte gidildi. Sendikal tabanla bağları 
kopuk yöneticiler o zamanki DİSK yöneti-
minin de desteğiyle sendikayı iki başlı hale 
getirecek sürecin önünü açtılar. Bundan 
da Türk-İş/Sağlık-İş ve işverenler yararlan-
dı. Çünkü tüm olumsuzluklara rağmen 12 
Eylül askeri müdahalesi gelmeden önce 
sendika aktif 5000 üye tabanına kavuş-
muştu. İstanbul-Kartal dışında Adana, 
Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, İzmir, Antal-
ya, Bursa, İzmit-Gölcük, Ankara ve Edirne 
olmak üzere toplam 11 şubede faaliyet 
göstermekteydi. Özellikle Adana Bölge 
Şubesinin en geniş işçi desteği ile, Sıtma ve 
SSK Hastanesinde örgütlenme sağladığını 
belirtmek gerekir. Adana SSK işçileri de 
“durum tespiti” ile Sağlık-İş’e karşı iradele-
rini Dev Sağlık-İş’ten yana kullandılar.

... Bu arada Kemal TÜRKLER başkanlı-
ğındaki DİSK yönetimi değişmiş Abdullah 
BAŞTÜRK’ün başkan olduğu DİSK yönetimi 
gelmişti. İki başlılığa çare olarak atanan 
kayyumun önerisi ile tüzüksel yetkisini 
kullanan DİSK Yürütme Kurulu Merter’deki 
Genel Merkezinde  9.4.1978 tarihinde iki 
tarafa da çağrıda bulunarak Genel Kurul 
açtı. İki başlılığa neden olanlar Genel 
Kurula katılmadılar. Bu Genel Kurulda 
sendikanın ismi tekrar Devrimci Sağlık-İş 
oldu. Ardından da mahkemeye taşınmış 
olan iki başlılık sürecinin galibi de 12 Eylül 

sürecine rastlayan günlerde yine Devrimci 
Sağlık-İş kanadı oldu.”

Bu satırlar o günü hatırlamayanlar 
için DİSK’e bağlı Has-İş’in, sonradan Tüm 
Has-İş’in mücadelesini yok saymanın, 
her şeyi kendisiyle başlatma arızasının 
tipik bir örneği. Bir nevi “resmi tarih” 
yazımı. Tıpkı Türkiye egemenlerinin 
yazdıkları “tarih” gibi... 

O süreçte Tüm Has-İş 5. Bölge 
Temsilcimiz olan Mustafa Çapanoğ-
lu’nu arayarak web sitesindeki bu yazıyı 
okuyup okumadığını ve okuduysa ne 
düşündüğünü sordum. Sevgili Musta-
fa’nın yanıtı şöyle:

“Devrimci Sağlık-İş sitesindeki, ‘tarihi-
miz’ başlıklı yazının, ‘örgütlenmeyi Ana-
dolu’ya taşımak’ alt başlığı altında gerçeği 
anlatmayan ifadeler ard arda sıralanmış. 
Özellikle de 1977 başlarından itibaren 12 
Eylül darbesine kadar bizzat aktif yer aldı-
ğım Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgesi 
hakkında ciddi çarpıtmalar var. Sözü edi-
len bu yıllarda Has-İş zaten mahkemelerle 
uğraştırılmakla meşguldü. Türk-iş’e bağlı 
Sağlık-İş’in karşısındaki en önemli aktör, 
Tüm Has-iş idi. Sitede bundan hiç söz edil-

miyor. D. Sağlık-İş, bu bölgedeki sıtma sa-
vaş işyerlerinin hiç birinde örgütlü değildi 
ve toplu iş sözleşmesi asla yapmadı. Hatay 
ve İskenderun’dan söz ediliyor. Bu bölge 
özellikle ilginçtir. Çalışmalar tamamlan-
mış, üye kayıtları kimliklere uygun şekilde 
doldurulup imzalanmış, Dosya, Bölge 
Çalışma Müdürlüğü’ne verilerek işçilerin 
toplu-iş sözleşmesinden yararlanacağı 
hale getirilmişti (tarih 11. 09.1980). Akşam 
vakit epeyce ilerlediği için, Nihat Şenel 
(Tüm Has-İş Merkez Yöneticisi) ile birlikte 
İskenderun’da bir otelde kaldık. Sabaha 
karşı darbe ilan edildi. Bu süreci neden bu 
kadar net biliyorum? 1977 başında Adana 
sıtma işyerinde çalışmaya başladım. Aynı 
yıl yapılan irade beyanıyla yetki Tüm 
Has-İş’e verildi. Sağlık-İş’in ve D. Sağlık-İş’in 
itirazlarıyla irade beyanı yenilendi. Yine 
yetkiyi aldık. İşyeri temsilciliği seçiminde, 
temsilcilerden biri olarak seçildim. 1978 
yılında baş temsilci seçildim. Daha sonra 
bölge temsilciliğinin açılmasıyla, 5. Bölge 
Temsilcisi olarak atandım. Bu tarihten 
itibaren, Adana, Osmaniye, Maraş, Antep, 
Urfa, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, İs-
kenderun ve Hatay-Antakya benim bizzat 
örgütlenmesini yürüttüğüm bölgelerdir. 
D. Sağlık-İş ile hemen hiç karşılaşmadık. 
Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş ise, her yerde yet-
kimize sahte üye formlarıyla itiraz ederek 
sürecin irade beyanlarına gitmesine neden 
oldu. Yapılan toplu iş sözleşmesi ile, o sıra-
da çalışan işçiler kadrolu statüye kavuştu 
ve mevsimsel çıkarmaya uğratılmadılar. 
Aktif mevsimde yeni mevsimlik işçi alımla-
rı yapıldı. D. Sağlık-İş’in, internet sitesinde 
yapmaya çalıştığı şey, o dönemin DİSK 
yönetimini karalamaktan başka birşey 
değil. Çünkü yazının genelinde ‘kindar’ bir 
üslup olduğu görülüyor. Görüşmek üzere 
selam ve sevgiler.”

Birileri çıkıp, “niye eski defterleri 
açıyorsun?” diyebilir elbette. Son 2 genel 
kuruldur Arzu Çerkezoğlu’nun takın-
dığı tavır beni rahatsız ediyor. Ben de 
sağlık emekçisi bir kadınım. 1976-1980 
arasında sağlık işkolunda “sınıf ve kitle 
sendikacılığı”nı ilke edinmiş bir sendi-
kanın aktivistiydim. 

İşçi sınıfının herhangi bir kesiminin 
tarihi yazılırken gerçeklere dayanmalı-
dır. Yalan ve abartı bizim kültürümüzde 
olmamalıdır. Çünkü “yiğidi öldür ama 
hakkını yeme” deyişi benim için hala 
geçerliliğini koruyor.
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DİSK Genel Kurulu’nun ardından...

Geçmişe Dair Bir Hafıza Tazeleme



Öncelikle kıdem tazminatı kavra-
mının anlamını açıklayalım. Kıdem 
tazminatı, bir yıl çalışmış olan ücret-
linin bir aylık maaş+parayla ifade edi-
lebilen tüm haklarının brüt tutarıdır. 
Çalışanın düzenli olarak işyerinden 
aldığı parayla ölçülebilen her hak, ay-
lık ücretine eklendiğinde giydirilmiş 
brüt ücret bulunur. Kıdem tazminatına 
esas olan giydirilmiş bürüt ücrettir.

Kıdem Tazminatının Fona 
Devredilmesi Nedir?
Fonların işveren ve devlet tarafın-

dan yağmalandığını bilmek gerekiyor. 
Çalışanların ücretlerinden kesilerek 
oluşturulan işsizlik fonundan 25 mil-
yar TL değişik yerlerde kullanılmak 
üzere hükümet tarafından çekilmiştir. 
Bununla da kalınmamış, son asgari 
ücret zammından kaynaklanan sigorta 
prim artışının işveren payının %40’nın 
işsizlik fonundan karşılanması karar-
laştırılmıştır.

Kıdem Tazminatı Fonu tamamen 
bir aldatmacadır. Burada bahis edilen 

aslında bir nevi “emeklilik fonu’’ dur. 
Bu fon oluşturulurken de Giydirilmiş 
Brüt Ücret’den bahsedilmemektedir. 
Bir aylık değil de 12-15 günlük (yıl 
bazında) ücretin fona yatırılması ön-
görülmektedir.

Çalışma Bakanı Soylu bunun bir 
emeklilik fonu olduğunu zaten dekla-
re etmiştir. On yıl kesinti yapılan bir 
çalışanın gerekçe bildirdiği takdirde 
(ev almak gibi) fonda biriken para-
sının yarısını çekebileceği yasanın 
içeriğinde yer almaktadır. 15 yılı dol-
duran çalışanın gerekçe bildirmeden 
birikiminin yarısını çekebileceği ayrı 
bir madede yer alıyor.

Bu durumda, işveren yıl başına bir 
aylık giydirilmiş brüt ücret ödemekten 
kurtulacak 12-15 günlük bir çıplak üc-
reti fona yatırarak sorumluluğundan 
kurtulacaktır. Çalışanlar ise bu kırpıl-
mış birikimi almak için en az on yıl 
beklemek zorunda kalacaklardır.

Mevcut durumda bir yıllık çalışan 
bile işveren tarafından işten atılırsa bir 

aylık giydirilmiş brüt ücret tutarını iş-
verenden almaktadır.

Ayrıca işverenin cezalı tazminat 
ödemeleri de (sendikal çalışmalar 
nedeniyle işten atıldığı ispatlanan 
çalışanlar, ya da haksız herhangi bir 
nedenle işten atılan çalışanlar) giy-
dirilmiş aylık ücret üzerinden hesap-
lanmaktadır. Bu sistemle bu cezalar 
da en az yarı yarıya düşmüş olacaktır. 
(Sendikal çalışma yaptığı için atılan 
işçinin ek tazminatı 16 aylık giydiril-
miş brüt ücrettir)

Kıdem Tazminatı Hakkı 
Nasıl Savunulur?
DİSK ve Türk-İş, Kıdem Tazmina-

tı Fonu’na karşı çıkmakta Genel Grev 
nedeni  saymaktadır. Hak-İş ise şimdi-
den kabul etmiştir.

DİSK ve Türk-İş’in gerek kıdem 
tazminatı gerekse esnek çalışma yasa-
sı ile ilgili olarak bir araya gelmesi ve 
ortak bir karşı duruş örgütlemesi işçi-
lerin beklentisidir.

Her iki konfederasyon da bu gün-

den başlayarak işyerlerinde üretimden 
gelen gücü harekete geçirmeli, yarım 
saatlik üretim durdurmalarıyla başla-
yan uyarı eylemleri örgütlemelidirler.

Tüm eğitim programlarını bu yön-
de düzenleyerek kendi tabanlarını bi-
linçlendirmelidirler.

İşçi sınıfının ideolojisini benim-
sediğini söyleyen tüm siyasal güçler 
işyeri komitelerinde bu konuda bi-
linçlenmeyi örecek çalışmalar yapma-
lı, sendikal yapıları aşağıdan yukarıya 
doğru hareketlendirmelidir.

Sendikasız işyerlerinin bile iş bı-
rakmalarla ek zam taleplerini aldığı 
günleri yaşıyoruz. Temel işçi hakları 
için sendikaların çok daha örgütlü ve 
yaygın bir şekilde üretimden gelen 
gücü kullanmalarını, işçilerin hakları-
na sahip çıkmalarını örgütleyebiliriz.

Sendikaları yönlendirecek olanlar 
da sınıf bilinçli işçiler ve onların ör-
gütlü yapılarıdır.

   Politika Gazetesi Sendika Komisyonu

Devlet-İşveren İşbirliği ile Kıdem 
Tazminatı Kaldırılmak İsteniyor
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Nakliyat Ambarlarında Çalışan İşçiler İş Bırakarak Direniyor
Nakliyat ambarlarında çalışan 

Devrimci Nakliyat-İş üyesi işçiler, 
kıdem tazminatınon gasp edilmesi-
ne, özel istihdam bürolarına, kölelik 
yasalarına karşı 2 saat iş bıraktı.18 
Şubat günü Topkapı Nakliyeciler Si-
tesi’nde toplanan 1000’e yakın işçi iş 

bırakarak kitlesel ve coşkulu slogan-
larla bir yürüyüş ve basın açıklaması 
yaptı.

Saat 09.30’da İstanbul Şubesi 
önünde toplanan işçiler, site çıkışına 
kadar sloganlarla yürüyüşe geçti. Site 
çıkışında yapılan açıklamanın ardın-
dan yeniden sendika şubesi önüne 
sloganlar ve yürüyüş kortejiyle dö-
nüldü.

Konya, İzmit-Gebze, Adapaza-
rı nakliyat ambarlarında da sendika 
üyesi işçiler, 2 saat işbaşı yapmaya-
rak, işyerlerinde bildiriler okudular.

Eylemlerde; “Kıdem Tazmina-
tımızın Gasp Edilmesine, Taşeron 
Cehennemine, Özel İstihdam Bürola-
rına, Kölece Çalışmaya Karşı, Dire-
nelim, Örgütlenelim, Mücadele Ede-
lim. İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız.”, 
“Kıdem Tazminatı Hakkımız Gasp 
Edilemez”, “İşçilerin Birliği Serma-
yeyi Yenecek”, “Taşeronlaştırmaya, 
Esnek Çalışmaya, Güvencesizliğe 
Karşı, Direnelim,  Örgütlü Mücadele 
Edelim”  pankartları açıldı.

“Özel İstihdam Bürolarına Ha-
yır”, “Kiralık İşçi Olmayacağız”, 

“Kıdem Tazminatımız Gasp Edile-
mez”, “Kıdem Tazminatımız İş Gü-
vencemizdir” dövizleri taşındı.

Politika / İstanbul

Konya ambarları Adapazarı ambarları Kocaeli-Gebze ambarları

İstanbul ambarları



q Halim ÇERKES

Artvin-Cerattepe de AKP’ye yakınlığı 
ile bilinen Cengiz Holding bakır madeni 
işletmesi için “ruhsat’’ almış durumda.
Ancak ruhsat için gerekli olan olumlu 
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) 
raporuna sahip değil. İlk ÇED raporu 
mahkeme tarafından iptal edilmişti. İkinci 
ÇED raporunun mahkeme süreci ise halen 
devam ediyor. Yedi ay sonrasına keşif ta-
rihi belirleyen mahkemenin bir aylık bir 

süresi kalmıştı. Yani en geç bir ay içinde 
bölgede keşif yapılacaktı.

Yasalar ve mahkeme kararları hiçe 
sayılarak şirketin çalışmaya başlaması 
sağlanmak isteniyor. Mahkeme süreci 
işlevsiz bırakılıyor. Mahkemenin keşif 
yapacağı alana polis ve ordu zoruyla iş 

makinaları sokulmuş ve doğa tahrip edil-
meye başlanmıştır.

Hükümet yetkilileri “Göstericiler ağaç 
kesip ateş yaktı. Bulup dava açacağız’’ di-
yerek son noktayı koymuştur.

Artvin-Cerattepe direnişinin ikinci 
bir Gezi Direnişi’ne dönüşmemesi için 

hükümet büyük çaba sarfetmektedir. CB 
Erdoğan, Ensar Vakfı’nın genel kurulun-
da yaptığı konuşmada, “Cerattepedekiler 
yavru gezicilerdir.” demiştir. Bölge as-
keri birliklerce kuşatılarak içeriye kimse 
sokulmamaktadır. Jandarma, dayanışma 
için gelenlere silah doğrultarak ‘’gire-
mezsiniz vur emri var’’ demektedir. Buna 
rağmen tüm Artvin sokaklara çıkmış va-
lilik binasını kuşatmıştır. Polisin ve Jan-
darmanın gazlı, dipçikli, coplu, TOMA’lı 
saldırıları sonucu yaralanarlar olmuş ama 
alanlar terk edilmemiştir. Bir çok kentten 
dayanışmacılar bölgeye ulaşmak için di-
reniyor. Dayanışma ülke sathına yayılarak 
devam ediyor.

Ülkenin her köşesinde, yerel yönetim 
kararlarının aksine bir uygulamanın mer-
kezi hükümet tarafından yapılamamasının 
tek yolu ÖZYÖNETİM modelidir.

Ülkenin kuzeyinde ağacı, yeşili, top-
rağı korumak için hükümet güçleriyle 
mücadele etmek zorunda kalınırken, doğu 
ve güneydoğusunda halk canını korumaya 
çalışmaktadır. Azgın kapitalist bir saldır-
ganlık ülkenin her köşesinde dehşet saçı-
yor.

Yan yana durup direnmeden kazana-
mayız.

Artvin Cerattepe Direnişi
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Eski Hopa Belediye Başkanı, HDP Hopa 
İlçe Başkanı, gazetemizin dostu ve 
temsilcisi Yılmaz Topaloğlu, 26 Şubat 
akşamı 4000 kişi karşısında Yeşil Artvin 
Derneği’nin basın açıklamasından 
sonra direnişin güncel durumunu şöyle 
değerlendirdi; “Kamuoyuna yansıyan 
Başbakan ile yapılan görüşme sonucunda 
sanki süreci Başbakan ve AKP’nin yerel 
uzantıları belirliyor gibi bir hava yaratıldı. 
Bu doğru değil. Biz uzlaşmadık. Ne anlaş-
ma yapıldı ve de vaatte bulunuldu. AKP ve 
Başbakan konuyu çarpıtarak yansıtıyor. 
Halk direnişte kararlı, meclisler çalışıyor ve 
genişliyor, mahallelere kadar iniyor. Gece 
eylemleri bir anlamda ‘yıldızlar topluluğu’ 
gibi. Bütün kent gece ışıklarıyla, tencere 
tavası ile ayakta. Artvin mücadeleye hazır. 
Ülkenin başka bir yanında yerel irade 
yaşam hakkı için direnirken Artvin bu dire-
nişe kendi sorunları temelinde ses veriyor.”

Yılmaz Topaloğlu:
“Yıldızlar Topluluğu”

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan Başbakanla gö-
rüşmelerinin ardından 26 Şubat günü bir basın açıklaması yapa-
rak gelişmeleri değerlendirdi ve özet olarak şu noktalara dikkat 
çekti:

“Artvin halkı olarak bugüne kadar hiç yaşamadığımız olay-
ları son 15 günde yaşamaya başladık. Cerattepe mücadelesi 20 
yıldır sürüyor ama hiç böyle bir zulmü ve baskıyı görmedik. 20 
yıllık mücadele deneyimi ile demokratik tepkimizi barışçıl eylem-
lerimizle, basın toplantıları, mitinglerle, panellerle göstermeye 
çalıştık. Ancak son onbeş gün içerisinde yaşadığımız olaylar ne-
deniyle bu ilde huzur ve güven içerisinde yaşamaktan çıktık, gaz 
bombaları, plastik mermiler günlük yaşam içerisinde olağan şey-
ler haline geldi. Daha bir hafta öncesinde ülkenin en huzurlu ve 
güvenli ili seçilen Artvin’de huzur kalmadı, güven kalmadı. Ça-
lışmaya başlamamış bir şirketin bu aşamada halka reva gördüğü 
bu zulmü düşündüğümüzde ileride küstahlaşan ve zalimleşen bir 
şirketin neler yapacağını tasavvur etmek gerçekten zor.

... Bu dönemde sayın Başbakan’ın konu hakkındaki beyan-
larından kendisinin yanlış bilgilendirildiği izlenimi edinilmiş, 
gerek ilimizdeki bu zalimliğe son verilmesi ve gerekse doğru bil-
gilerin sunulması amacıyla kendisinden randevu istenmiştir.

... Sayın Başbakan Cerattepe bölgesinde mahkemenin karar 
vermesinden önce bil çalışma yapılmayacağına Başbakan olarak 
söz vermiş, bu sözünü kamuoyuyla da paylaşmıştır.

... Bu görüşmelerin yapıldığı sırada il yöneticileri sayın Baş-
bakan’ı adeta yok sayarak ve umursamayarak maden şirketine 
yer teslimi yapma çalışması yapmış, bir hukuksuzluğu örtmek 
için kamu idaresinin başında bulunan kişinin verdiği sözü gör-
mezden gelmiştir. Aslında bu çalışma Orman Bölge Müdürlü-
ğü’nün daha önceki işlemlerinin hukuka aykırı olduğunun itirafı 
niteliğinde olup suçlarının telaşı içerisinde teslim işlemi yapıl-
maya çalışılmıştır.

... Son 15 gündür yaşananlar Artvin halkı olarak asla iste-
mediğimiz şeyler olup yaşam hakkımızı ve doğanın haklarını sa-
vunmak zorunda bırakılmış durumdayız. Bunu canımız pahasına 
yapmaya da devam edeceğiz. Yaşanan bu acı günler elbette hepi-
mize ders olmalıdır. Bir kez daha yaşam hakkımızı savunmaktan 
başka şansımızın olmadığını gördük. Bir kez daha maden şirketi-
nin hukuk ve adalet dinlemediğini, umursamadığını, açgözlü bir 
kâr hırsı ile ülkenin her türlü değerinin yağmalanmaya çalışıldı-
ğını, ülkenin güvenlik güçlerinin bu zalimliğe bekçi tutulduğunu 
gördük. Bu yağma ve talan düşüncesi ile mücadele etmekten baş-
ka yol olmadığını gördük.

... Biz bu ülkenin özgür yurttaşları olarak hep birlikte zafer 
şarkıları söyleyip horona durduğumuzda Cerattepe binbir renk-
li çiçekleriyle bir gelin gibi süslenecek, onlar işbirlikçilerini de 
yanlarına alarak geldikleri gibi gideceklerdir.”

     Politika / Artvin

Yeşil Artvin Derneği’nin Basın Açıklaması



q Mehmet KADIRGA

Türkiye Komünist Partisi kurucuları ve 
ilk Merkez Komitesi üyeleri, Genel Başkan 
Mustafa Suphi, Genel Sekreter Ethem Ne-
jat dahil Onbeş yoldaşımızın kemalist bur-
juvazi tarafından katledilmelerinin üzerin-
den 95 yıl geçti. 

Katliamın birçok boyutu var. Ekim Dev-
rimi ve genç Sovyet Rusya’nın başarısı me-
selesi var; Komünist Partilerin uluslararası 
alanda örgütlenmesi meselesi var; Anado-
lu’da emperyalizme karşı ulusal kurtuluş 
savaşı sürecinin kaderi meselesi var; Bu ulu-
sal kurtuluş savaşının, toplumsal bir kurtu-
luş mücadelesine yükseltilme meselesi var; 
Aynı dönemde Almanya Komünist Partisi 
liderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebkne-
cht’in benzer yöntemlerle katledilmesi me-
selesi var... Bu veriler çoğaltılabilir. Ancak 
en önemlisi ve tüm bu verilerin birleştiği 
bir olgu var. O da Trakya, Anadolu ve Me-
zopotamya’da, şimdiki Türkiye’de, Marksist-
Leninist temelde kurulan bir partinin, Tür-
kiye Komünist Partisi’nin henüz doğarken 
yok edilmesinin hedeflenmesi gerçeğidir. 
Konuyu bu boyutu ile ele alalım.

Burjuvazi, işçi sınıfının iş gücünü sömü-
rerek varlığını sürdürebilir. İş gücü sömürü-
sü ve buna karşı mücadelenin üretim araç-
ları üzerindeki özel mülkiyetin kalkması, 
işçi sınıfının siyasi iktidarının kurulması ile 
ortadan kalkacağı Marksizm-Leninizm’in 
temel görüşüdür. Komünistleri, diğer tüm 
reformist yorumlardan ayırt eden de bu-
dur. Marks ve Engels’in geliştirdiği kura-
ma göre de işçi sınıfı bu mücadeleyi ancak 
ve ancak kendi örgütünün öncülüğünde 
mücadele ederek kazanabilir. Lenin önder-
liğinde gerçekleştirilen Büyük Ekim Devri-
mi’ne giden mücadele süreci ve devrimin 
gerçekleştirilmesi, ardından ise proletarya 
diktatörlüğünün kurulması da işçi sınıfının 
politik örgütü partisi vasıtasıyla olmuştur. 
Lenin, parti teorisini daha da geliştirerek, 
burjuvazinin iktidarına karşı zafer kazana-
cak parti olarak Komünist Partileri’nin sa-
hip olması gereken nitelikleri belirlemiştir. 
Bu tür partilere de biz Yeni Tip Leninci Parti 
adını veriyoruz.

Ekim Devrimi’nin başarısı ile tüm dün-
yada, Komünist Partiler oluşmaya ve ku-
rulmaya başlanmıştır. Daha önce gruplar, 
yayınlar çevresinde, legal ve illegal çeşitli 
biçimlerde varlıklarını sürdüren komünist 
oluşumlar, Marksist-Leninist temelde par-
tiler olarak yapılanmışlardır. Bu görevi de 
dünya çapında Komintern yürütmüştür. 
Tek tek ülkelerdeki partiler, Komintern’in 
bir şubesi olarak çalışmışlardır. Türkiye Ko-

münist Partisi, partimiz de 10 Eylül 1920’de 
bu temelde kurulmuştur. On yıllara da-
yanan farklı grupların, örgütlenmelerin, 
yayınların, ülke içindeki ve dışındaki tem-
silcileri, delege olarak katılarak partimizi 
kurmuşlardır. Dolayısıyla TKP, o güne kadar 
sürdürülen Marksist devrimci mücadele-
nin geleneği temelinde, Sovyet devrimi ve 
onun uluslararası alanda önüne koyduğu 
hedefler doğrultusunda, yeni bir aşama ve 
niteliği ifade edecek biçimde kurulmuştur. 

Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşu 
o güne kadar Balkan  ve  Anadolu toprak-
larında Türk, Laz, Gürcü, Kürt, Arap, Çerkes 
komünistleri ve farklı uluslara mensup ko-
münistlerin, özellikle Bulgar, Rum ve Erme-
ni komünistler de dahil, yürüttükleri komü-
nist mücadelenin inkarı temelinde değil, 
bu çalışmaların tümünün bir sonucu ama 
Büyük Ekim Devrimi ve Sovyet komünistle-
rinin mücadeleye kazandırdığı yeni nitelik 
temelinde gerçekleşmiştir. Aynen, dünya-
nın diğer ülkelerinde de olduğu gibi. 

İşçi sınıfının mücadelesi uluslararasıdır. 
Emek-sermaye çelişkisi tüm dünyada çö-
zülmesi gereken bir meseledir. O anlamda 
komünist hareketin uluslararası niteliği ve 
proletarya enternasyonalizminin ilkeleri 
her bir komünist partisi için temel ilkele-
rinden biridir. Ancak, bu mücadele, tek tek 
ülkelerde, ulusal sınırlar içinde yürütülecek 
sınıf mücadelesinin başarısı ile yürütülür ve 
belirlenir. Bu anlamda ulusal olan ile ulusla-
rarası olan arasında diyalektik bir bağ var-
dır. Bir parti ulusal sınırlar içinde ne kadar 
başarılı olursa uluslararası mücadeleye o 
kadar katkısı olur. Aynı şekilde uluslararası 
mücadelenin başarısı da ulusal sınırlar için-
de yürüyen mücadelelere güç verir. 

Türkiye burjuvazisi, komünistlerin en-
ternasyonalist niteliğini istismar sebebi 
olarak kullanarak TKP’yi sürekli bir “dış güç” 
olarak nitelemeye ve “Sovyet Rusya’nın 
beşinci kolu” olarak karalamaya çalışmış-
lardır. Bu savları ile komünistleri toplum-
dan soyutlamayı denemişlerdir. Burjuvazi 
bu şekilde sınıf mücadelesinin uluslararası 
karakterinin içeriğini çarpıtarak işçi sınıfını 
ve ezilen, sömürülen emekçi halkları ken-
di ideolojisi doğrultusunda etkilemeye ve 
yönlendirmeye çalışmaktadır. Onbeşler’in 
katledilmesinde de geliştirilen senaryo yo-
luyla halkın galeyana getirilmesi bu ögeler 
kullanılarak yapılmıştır. Ve bu anti-propa-
ganda o zamanlardan günümüze kadar 
sürdürülmektedir. 

Türkiye Komünist Partisi’nin kadroları, 
kökleri Anadolu topraklarındadır. İdeo-
lojimizin ve mücadelemizin evrensel ka-
rakteri bunun karşısına konulamaz. Bütün 
sorun, bu gerçekliği işçi sınıfına ve ezilen, 

sömürülen halklarımıza doğru biçimde an-
latmaktır. Bu da burjuva toplumunun ideo-
lojik yapılanması koşullarında çok kolay bir 
konu değildir. İşçi sınıfı ancak sınıf bilincini 
kazandığı vakit bu konuda burjuva ideolo-
jisinin etkilerinden kurtarılabilir. Bu da işçi 
sınıfının kendi sorunları ve öz deneyimleri 
alanında yürüteceği mücadeleler içinde 
mümkündür.

Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve diğer 
katledilen yoldaşlarımızın, geçirdikleri ide-
olojik gelişme süreci, gördükleri eğitim, 
Marksist-Leninist düşüncelere sahip olana 
kadar geçirdikleri evrim, Büyük Ekim Dev-
rimi’nin etkileri, Anadolu’daki milli müca-
deleye bakış açıları, Doğu Halkları Kurul-
tayı’nın içeriği ve TKP’nin 10 Eylül 1920’de 
kuruluşuna yol açan süreç bir de bu açıdan 
değerlendirilmelidir.

Günümüzde Mustafa Suphi ve yoldaş-
larının mücadelelerini doğru olarak irde-
lemek, Partinin kuruluş dökümanlarını ve 
haince katledilmelerine kadar gelişen poli-
tik süreci değerlendirmek, bugün ve önü-
müzdeki mücadele süreçleri açısından çok 
zengin bir kaynak yaratmaktadır. 

Mustafa Suphi yoldaş III. Enternas-
yonal’in kuruluş kongresinde yaptığı ko-
nuşmada şöyle demiştir: “... Yoldaşlar, çok 
açıktır ki Fransız-İngiliz kapitalizminin başı 
Avrupa’da olsa da, gövdesi Asya’nın verimli 
topraklarındadır. Biz Türk sosyalistleri için 
önemli ve birinci görev Doğu’daki kapita-
lizmin kökünü kazımaktır. Ancak bu yolla 
Fransız-İngiliz üretimini hammaddeden 
yoksun bırakabiliriz. Türkiye, İran, Hindistan 
ve Çin, Fransız-İngiliz endüstrisine kapılarını 
kapayarak, onu Avrupa borsalarına akma 
imkanından yoksun bırakacak, böylece ik-

tidarın proletaryanın eline geçmesi ve sos-
yalist düzenin yerleşmesiyle sonuçlanacak, 
eli kulağında bir bunalıma yol açacaklardır. 
Buna ulaşmak için bölgesel devrimci hare-
ketin ajitasyon yürütmesi ve Doğu halkla-
rının Fransız-İngiliz emperyalizmine karşı 
ayaklanmaları lazımdır. Ama Doğu’yu nasıl 
devrimci kılacağız? Sık sık Doğu sorununun 
tartışıldığı, Doğu halklarının manevi hayat-
larından söz edildiği, bunların daha iyi ince-
lenmesi isteğinin ifade edildiği toplantılara 
katıldım. Çarlık rejimi Doğu’yu işte böyle in-
celiyordu. Söz konusu olan doğu halkalarını 
sömürmek için en iyi yolların bulunmasıydı. 
Bu sorunu bugün inceliyorsak, bu, ezilen 
Doğu’yu kurtarmak içindir. Doğu’yu bilimsel 
incelenmesine vakit ayırarak, silahlarımızı sı-
kıca ellerimizde tutmamız, Doğu’da devrimci 
bir ocağın örgütlenmesi amacımızı gözden 
kaçırmamamız lazımdır. Doğu haklarının 
Avrupa sermayesine başkaldırışı, Rus dev-
rimi için olduğu kadar bugün tüm ülkelerin 
proleterlerini harekete geçiren –ki bu da onu 
İngiltere ve Amerika’nın sürekli tehdidi altına 
sokmakta ve bizim, yani Doğu’nun yardımı-
nın beklenmesini zorunlu kılmaktadır- genç 
Alman devrimi için de yararlıdır. 

Bu nedenle Doğu halkalarının arasında 
devrimci ocakların kurulması III. Enternas-
yonal’in acil görevi olmalıdır. Güçlü ve genç 
Rus Kızıl Ordusunun bağrında, gelişen Türk 
askeri örgüt hücreleri kurulmaktadır. Bugün 
çeşitli Rus cephelerinde, Sovyetlerin gücünü 
korumak amacıyla Kızıl Ordunun yanında 
dövüşen bin kadar Türk için büyük bir yarar 
belirtmektedir. 

Coğrafi konusundan dolayı, Türkiye dai-
ma Asya ve Avrupa arasında bir bağ oluştur-
muş ve kapitalizmin dolaysız baskısı altında 
ezilmiştir. 

Bütün bunlar bizlere dünya devriminin 
gelecek safhasında Türk proletaryasının 
önemli bir yer işgal edeceğini gösteriyor. 
Eminiz ki Türk proletaryası dünya sosyal dev-
rimine dayanak olmak ve onu ilerletmek için 
bütün gücünü kullanacaktır.” 

Mustafa Suphi yoldaş, bu konuşma-
sında Türkiyeli komünistlerinin uluslararası 
mücadele içindeki ulusal görevlerini açık 
bir şekilde tarif etmiştir. Bu konuşma 1919 
yılında yapılmıştır. Bunun ardından da Trak-
ya, Anadolu ve Mezopotamya toprakların-
da emperyalizme karşı yürütülen ulusal 
kurtuluş savaşının uluslararası proletarya 
mücadelesi açısından önemi değerlendi-
rilmiş, TKP’nin bizzat bu mücadeleye fiili 
olarak katılması, o döneme kadar yerel ve 
bölgesel olarak mücadelenin içinde olan 
komünist grupların koordine edilmesi ve 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaştı-
rılarak Toplumsal Kurtuluş Savaşı niteliği-
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ne yükseltilmesi hedeflenmiştir. Türkiye 
Komünist Partisi’nin Birinci Programı ve 
Kuruluş Kongresi kararları bu amacı içer-
mektedir. O dönemde bu amaçların başa-
rılması bir yandan Anadolu topraklarında 
bir sosyalist devrimin gerçekleştirilmesi ile 
bu topraklarda “Amele ve Rençber Şûralar 
Cumhuriyeti’nin”, yani “İşçi ve Köylü Sov-
yetleri Cumhuriyeti’nin” kurulması hedef-
lenmekteydi. Burjuvazi kendisini bu hedefi 
her ne şekilde olursa olsun engellemek zo-
runda görüyordu. Bu amaçla önce Mustafa 
Kemal öncülüğünde 18 Ekim 1920’de, “res-
mi” bir “Türkiye Komünist Partisi” kurdular. 
Bu tarih, TKP’nin kuruluşunun ilanının beş 
hafta sonrasına tekabül eder. Ancak, bu 
parti ile gerçekleştirmek istedikleri işlevleri 
hayata geçiremeyince, bu partinin Sovyet 
Rusya ve Komintern tarafından tanınması-
nı sağlayamayınca ve aynı zamanda Musta-
fa Suphi’lerin Anadolu topraklarında yürü-
yen mücadeleye katılmalarını başka türlü 
engelleyemeyince 28-29 Ocak 1921 gecesi 
o hain cinayeti planladılar ve uyguladılar.

Mustafa Suphi yoldaşın bu konuşması-
nı, günümüz Ortadoğu koşullarında, ABD, 
Alman, İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin 
planları çerçevesinde değerlendirdiğimiz-
de Türkiyeli komünistlerin, TKP’nin önün-
deki görevin değişmediğini görmekte zor-
lanmayız. Bu bağlamda o günün Kemalist 
yaklaşımların etkisi ile bugün yine Kema-
listlerin devlet aklı içinde aldıkları yeri de-
ğerlendirdiğimizde, Marksist-Leninist ilke-
ler temelinde geliştirilecek bir politikanın 
önemini daha iyi görebiliriz. Ulusal olan ile 
uluslararası olan arasındaki görevlerin di-
yalektiği, o gün olduğu gibi bugün de ge-
çerliliğini korumaktadır. 

Buradan çıkarılması gereken önemli 
sonuçlardan biri de, burjuvazinin sınıf mü-
cadelesini yanlış yönlendirmek için “resmi 
TKP” kurma girişimlerinden dahi çekin-
meyeceğidir. Çünkü işçi sınıfının kurtuluşu 
ülküsü burjuvazi için her zaman bir kara-
basan gibi korku vesilesi olmuştur. Bunun 
güçlenebileceğini ve yığınlar içinde yankı 
bulacağını hissettiği dönemlerde böyle gi-
rişimlerde bulunmaktan çekinmemiştir.

CİA’nın Türkiye istasyon şefliği ve ABD 
Dışişleri Bakanlığı Türkiye masası sorumlu-
su görevlerini yerine getiren George Har-
ris, Mustafa Kemal’in “resmi” parti kurma 
pratiğini yazdığı kitapta şöyle değerlendi-
riyor; ”(...) İstiklal mücadelesinin ilk safhaları 
esnasında, bir yerde, komünistlerin iktidarı 
elde etmelerine hemen hemen ramak kal-
mıştı. Bu tarihte komünist liderleri, Anadolu 
ihtilal hareketinin başlıca askeri gücünü teş-
kil eden önemli partizan birlikleriyle özel bir 
ilişki kurmayı becermişlerdir. Komünistlerin 
etkisine kapılmış bu güçlere, bu, Ankara re-
jimine karşı öylesi bir kafa tutma, meydan 
okuma tavrı takındırmıştı ki, Atatürk, filizlen-
mekte olan bu komünist hareketini kontrol 
altına alıp hizaya getirmek çabasıyla kendi 
resmi Türk Komünist Partisini kurmak zorun-
da kalmıştı. (...)“ (George Harris, Türkiye’de 
Komünizmin Kaynakları, Boğaziçi Yayınları, 
İstanbul, 1979, s. 10-11). 

Kemalist Burjuvazi, Onbeşler’in katlin-
den sonra “resmi” Türkiye Komünist Parti-

si’ni kapatmıştır. TKP’de kuruluş kongresine 
dahi katılmayan ve Mustafa Suphi’lerin 
Anadolu’ya geçiş kararına karşı çıkan Şefik 
Hüsnü ve avanesinin TKP yönetimine geç-
mesi burjuvazi açısından sorunun geçici 
olarak çözülmesini beraberinde getirmiştir. 
Şefik Hüsnü oportünizmi TKP’yi kemalist 
devletin peşine takmış, kemalist devletin 
dönüştürülerek sosyalizme ulaşılabileceği 
safsatasını politika haline getirmiştir. Bi-
len yoldaşın da 1973 Atılımı’nda izlediği 
politikanın kırmızı çizgilerinin belirlediği 
gibi, bugün de Türkiye Komünist Parti-
si’nde kurulalı beri iki damar vardı diyoruz; 
Bunların birincisi, bugün bizim temsil etti-
ğimiz, Mustafa Suphi’lerden başlayan ve 
Bilen yoldaş ile devam eden Kominternci, 
Bolşevik damardır, diğeri ise Şefik Hüsnü 
oportünizmi ile başlayan, Hikmet Kıvılcım-
lı, Mihri Belli ve daha sonra TİP içinde yer 
alan partililerde ifadesini bulan Kemalist 
damardır. Bugün ve bundan sonra yürü-
tülecek mücadelelerde izlenecek çizgide, 
bu iki damar karşısında duruşun niteliği ol-
mazsa olmaz önem taşımaktadır. Bilen yol-
daşa rağmen, Haydar Kutlu ve avanesinin 
1983 V. Parti Kongresi’nin “rehabilitasyon” 
adı altında yaptığı tahribat mahkum edil-
meli ve düzeltilmelidir. Bu olmadan TKP’yi 
likidasyon sürecine sokan politika da anla-
şılamaz.

Komünist politika netlik gerektirir. Bur-
juvazi ile tüm ara bağlantıların kesilmesini 
ve ideolojik anlamda Marksizm-Leninizm’e, 
onun parti ve devrim teorisine arı bir yak-
laşımı zorunlu kılar. Bu olgu, güncel görev-
lerin yerine getirilmesi ve yığınları kucakla-
yacak bir politik çizginin oluşturulması ile 
çelişki içermez. Aksine, reformizme ve her 
tür oportünist eğilimden korunarak sınıfa 
ve ezilen, sömürülen halklara gitmenin, 
onları sınıf bilinci ile donatmanın ön koşu-
lu budur. Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve 
diğer yoldaşların izlediği ideolojik ve poli-
tik hattı incelediğimizde karşılaşacağımız 
temel unsur bu gerçekliktir. TKP’nin kuru-
luş süreci ve Birinci Kongresi ile Onbeşler’in 
katline uzanan süreç Marksizm-Leninizm 
temelinde net bir komünist politikanın 
ifadesidir. Bu bağlamda, Türkiye Komünist 
Partisi’nin varlığı ve mücadelesinin geliş-
tirilmesi, partinin örgüt ilkeleri ve kadro 
politikasının niteliği belirleyici önem taşı-
maktadır. Geçmişten çıkardığımız dene-
yimler temelinde, günümüzün önümüze 
koyduğu görevleri yerine getirmek ve yarı-
nın mücadelelerine hazırlanmak, süreklilik 
içinde yenilenmemiz ile mümkündür. Bu-
rada süreklilik, geçmişten günümüze uza-
nan, başarıları ve yenilgileri ile taşıdığımız 
tarihsel deneylerdir, yenilenmemiz ise bu 
deneyler ışığında, Marksist-Leninist bilim 
temelinde önümüzdeki görevlere yönelik 
çizeceğimiz yoldur. Bu bağlamda elimizde 
bilimimiz ve partimiz gibi iki önemli silah 
vardır. Mustafa Suphi ve yoldaşlarından 
bugüne yaşayan partimiz, Onbeşler’in uğ-
runa can verdikleri amaçları yerine getirme 
görevini bizlere yüklüyor. Bu zorlu ve bir o 
kadar da onurlu göreve ne denli layık ola-
bileceğimiz bu emanete sahip çıkan bugü-
nün kadrolarına bağlıdır. 
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Her Yer Direniş 
Her Yer Kavga Ama!
q Ali ÖZBEK

Barikatlar kuruluyor dört bir yanda, dört bir yanda yumruklar havada dire-
niyor ülke. 

Bir yanda Kürt illeri, diğer yanda Artvin Cerattepe direniyor!

Bir yanda egemen sermaye devleti, diğer yanda yaşam haklarını savunan 
halk!

Bir yerde doğanın yeşili doların yeşiliyle savaşıyor!

Öte yanda halk faşizmin kanlı boyasına karşı!

Sınıf da boş durmuyor elbet!

Kavga sesleri geliyor dört bir yandan..

Metal işçileri fabrikalarda birer birer direniş bayrakları yükseltiyor. 

İnşaat işçileri !

Basın emekçileri ve işçileri !

İşçilerin yumrukları havada… 

İsçi sınıfının öncü müfrezesi bu kez Gezi’den daha örgütlü bir direnişi nakış 
nakış işlemelidir.

Yoldaş Lenin’in Nisan 1924’te Sverdlov Üniversitesi’nde verilen konfe-
ranslarda değindiği, “Parti her şeyden önce işçi sınıfının öncü müfrezesi olmak 
zorundadır. Parti’nin, işçi sı¬nıfının en iyi unsurlarını, bu unsurların deneyimini, 
devrimci ruhunu proletarya davası uğruna sonsuz fedakârlığını emmesi gerekir. 
Ama gerçekten bir öncü müfreze olması için, partinin devrimci teori ile ha¬reketin 
yasalarının bilgisiyle, devrimin yasalarının bilgisiyle silahlanmış olması gerekir. 
Yoksa parti, proletaryanın mücadelesini yönete¬mez, proletaryaya önderlik ede-
mez. Eğer parti, işçi sınıfının kitlesinin duygularını ve düşündüklerini kaydetmekle 
yetinirse, kendiliğinden hareketin kuyruğunda sürüklenirse, kendiliğinden hare-
ketin ataletinin ve politikaya karşı ilgisizliğin üstesinden gelemezse; eğer parti, 
prole¬taryanın geçici çıkarlarının üstüne çıkamazsa, kitleleri proletaryanın sınıf 
çıkarlarını anlama bilinç düzeyine yükseltemezse, gerçek bir parti olamaz. Parti, 
işçi sınıfından ilerde olmak zorundadır; parti, işçi sını¬fından daha uzakları göre-
bilmelidir; parti, kendiliğinden hareketin kuyruğunda sürüklenmemeli, proletar-
yaya önderlik etmelidir.” 

Paragraf iyi okunmalıdır.

Zira Gezi direnişinde en büyük eksiklik kitleyi örgütleyecek bir gücün eksik-
liğiydi. Kendiliğinden gelişen halk direnişi egemen güçlerin çok yönlü saldırı-
sıyla bir müddet sonra sönümlendi.

Şimdi Türkiye Kürdistan’ı, Artvin Cerrattepe ve fabrikalarda kaldırılan sağ 
yumruklar, egemen güçlerin başına bir balyoz gibi insin isteniyorsa, Yoldaş Le-
nin’in tam 92 yıl önce işaret ettiği tespitler ve gösterdiği yol, yeniden ve baştan 
sona özümsenmelidir.

Kendiliğinden gelişen direnişler sınıfın öncü müfrezesinin devrimci teori-
siyle buluşturulmazsa sönümlenmeye mahkumdur!

Güneşli ülkeye giden yol; onun öncü müfrezesi tarafından her taşı Marksçı 
- Leninci ilkelerle örülmüş işçi sınıfının savaş yoludur!

İşçi sınıfının savaş yolunda ileri!
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Artvin Cerrattepe’de Cengiz İnşaat tarafından açılmak iste-

nen madene karşı çıkan halka karşı yönelen güvenlik güçlerinin  

saldırıları giderek yoğunlaşarak arttı. Sabah erken saatlerde 

Artvin’i gaza boğan polis ve jandarma ekipleri Yeşil Artvin Derneği 

Başkanı Neşe Karahan’da dahil olmak üzere onlarca kişiyi gözaltına 

aldı. Devletin bu saldırılarına karşı, halk, daha önce kurdukları 

barikatları güçlendirerek, hendekler açmaya başladı.

Demek ki öz savunma, yani barikat kurma, hendek kazma bir 

‘anti-demokratik durum’ değilmiş. Tersine, demokrasinin şu anki 

maddi şartlarda kendisini dayatma şekli. Bugün AKP hükümetinin 

ve destekçi burjuvazisi top yekün bir biçimde, sermayesini 

genişletebilmek için, işçilere, emekçi halklara ve doğaya karşı bir 

sömürü ve talana girişmiştir. Buna karşılık olarak da işçi ve emekçi 

halklar kendi birliklerinden gelen güçleriyle savunmaya geçiyorlar. 

Bu savunmanında farklı şekil ve biçimlerini bugün Kürdistan’da ki öz 

yönetim direnişlerinde, Renault İşçilerinin direnişinde, Artvin’deki 

halkın doğa katliamına karşı sergiledikleri mücadele ve savaşım da 

görüyoruz. 

‘’Öz savunma doğada yaşayan herkesin 
demokratik hakkıdır, 

bunu silahlı örgütlenme biçiminde algılamak Kürt halkına iha-

nettir, halkını savunan gerill
a unsurları vardır. Bunların 

tü-

münün hayat bulması için de halkların desteğin
e ihtiyaç vardır. 

Önemli olan tüm demokrasi güçlerinin birlik ve da
yanışmasını 

sağlamaktır. Türkiye halkları, işçi sınıfı, k
öylüler, ırgatlar, 

üniversiteliler, öğrenciler, h
ayatın her alanındaki insanla

rın 

Gezi ruhuyla öz yönetimlere, öz savunmaya destek olmaları 

önemlidir.’’

Bu yüzden, herkes işçi sınıfının, emekçi halkların kendi kaderlerini 

tayin etme savaşında, onlarla omuz omuza savaşmak ve direnmekle 

sorumludur. 
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Cizre’de hayatını kaybeden yaralı-
lardan biri de 16 yaşındaki Mustafa 
Gasyak. Hayatını kaybeden 145 kişi 
arasında yaşı en küçüklerden Musta-
fa hikayesi. Gasyak ailesi 90’lı yılların 
başlarına kadar Cizre’nin Serave kö-
yünde yaşarken, köylerinin yakılıp 
talan edilmesiyle Cizre’ye göç etmek 
zorunda kalır. Nur Mahallesi’nde 
bir eve yerleşen aile, yıllarca devam 
eden baskılara rağmen topraklarını 
terk etmez. 

Baskı ve ölüm hikayeleri ile 
büyüdü 

Küçük yaşına rağmen defalarca 
gözaltına alınan Mustafa, arkadaşla-
rının tutuklama, gözaltı ve katliam-
ları ile büyür. Oğlunu anlatan baba 
Abdurrahman Gasyak, “Her gün tu-
tuklama, her gün ölümlerle baş başa 
bir yaşama mecbur bırakıldık. Bugüne 
kadar her gün öldürüldük. Bugün de 
çocuklarımızı katlettiler. Mahallemiz-
de her gün polis baskınları birileri gö-
zaltına alınıyor. Sonra tutuklanıyor. Bir 
bakıyorsun devletin kör bir kurşununa 
kurban gidiyor. Böyle bir ortamda bir 
çocuk nasıl büyüyecek” diyor. 

Dünya 
vahşeti seyretti

Baba Gasyak, çocuğunun silahsız 
olduğunu ve vahşice katledildiğini 
ifade ederek, “Çocuktu. İyi bir çocuktu. 
Kimsenin canını yakmazdı. İnsanları 
severdi. Çok güzel bir çocuktu” sözle-
riyle oğlunun daha çocuk olduğunu 
bir kez daha dile getiriyor. Gasyak, “Si-
lahsız çocukları öldürerek kendi var-
lıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Tüm 
dünya da bu vahşeti seyrediyor. Sesini 
çıkarmıyor” sözleri ile duruma tepki 
gösteriyor. 

Son defa konuşamadılar

Oğlunun bodrumda olduğundan 
haberi olmadığını dile getiren Gas-
yak, “Bodrum’da olduğundan habe-
rim yoktu çocuğumun. Çocuğumu 
aradım, sordum bulamadım. Dedim 
belki bir yere sığınmıştır. Ancak bile-
medim bodrumda mahsur kaldığını. 
Televizyonda ismini duyunca öğren-
dim ki bodrumda mahsur kalanlar 
arasında. Kendisi ile son bir defa gö-
rüşemedim bile” ifadesinde bulunu-
yor.

Bugün Kürdistan’da devrimci yük-
seliş koşulları yaşanıyor. Bu durum 
kendi kendine oluşmadı. Binlerce Kürt 
özgürlük savaşçısı can verdi, ağır be-
deller ödendi ama kararlı ve fedakar-
ca mücadele sonuç verdi. Bir avuç 
devrimcinin yaktığı ateş milyonları 
sardı. O kadar etkili oldu ki, Edirne’ye 
kadar etkisi oldu. Ancak asıl önemlisi, 
bu mücadele sayesinde Kürt halkının 
bölgedeki ezici çoğunluğunun ulusal 
demokratik hakları için özgürlük mü-
cadelesine katılması olmuştur.

Meşru seçimlerin iptal edilmesi ile 
ortaya yeni bir durum çıkmıştır. Türki-
ye’nin tümü, aynen Kürt halkı gibi ve 
Kürt halkıyla birlikte ezici çoğunluğu 
ile bu mücadeleye katılmak zorunda

dır. Türkiye halklarının nüfusunun 
yüzde doksanından fazlası kafa ve kol 
emeğini işgücü olarak satan işçi sını-
fı, yoksul emekçiler, topraksız ve az 
topraklı köylüler ve güvencesiz işsiz-
lerden oluşuyor. Bu sınıf ve katmanlar 
ayağa kalkmalı, iktidara yönelmelidir. 
İşçi sınıfının politik önderliği altın-
da siyasi anlamda Türkiye işçi sınıfı 
hareketinin devrimci güçleri ile Kürt 
ulusal demokratik güçlerinin özgürlük 
hareketi bu ülkenin geleceğini yönlen-
dirip değiştirme yeteneğine sahiptir. 
Önemli olan bu enerjinin güce dönüş-
türülmesi ve gayrımeşru burjuva ikti-
darına son verilmesidir. Artık bu yola 
girilmiştir.

İyi ki Doğdun 

Açtığın yolda, binlerce genç işçi sınıfının devrimci savaş 

yolunda yürümekte!

Varacağız oraya!

13 yaşındaki A.Ş. Facebook paylaşımları gerekçe 

gösterilerek polis baskınıyla gözaltına alındı, sor-

gusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılık sor-

gusunda, sosyal medya hesaplarının 9 aydır polis 

takibinde olduğu ortaya çıktı.



q Armağan BARIŞGÜL

Burjuvazinin devleti “içerde” Kürtler’e 
karşı, “dışarıda” ise PYD’ ye karşı alarmda. 
Alarm ne demek? Resmen savaştadır. Böl-
genin halkı, evler, binalar, dağlar, taşlar, 
bitkiler, hayvanlar ve bütün doğa savaşın 
bombardımanı altında. Ülkemizde ve 
Ortadoğu Bölgesi’nde emperyalist güçler 
ve işbirlikçileri tarafından başlatılan savaş 
yayılıyor. Savaş bölgede yaşayan herkesi 
ve bütün komşu ülkeleri çok yakından 
ilgilendiriyor. Kürtler başta olmak üzere 
hiçbir yurtsever ve emekçi savaşa karşı 
kayıtsız kalamaz. Çünkü, savaş hepimizin 

yaşamını ve geleceğini tehdit etmekte, 
karartmak istemekte ve durdurulmazsa 
yok edecektir. Bu kadar acımasız, vahim 

ve sonu olmayan insanlık dışı karanlık bir 
durumla karşı karşıya olduğumuzu bil-
mek zorundayız. Aksi halde son pişman-

lık fayda vermeyecektir. 

Bölgedeki yurtsever güçlerin olağa-
nüstü bir direniş sergilemeleri ulusla-
rarası bir çete olan DAİŞ’i ve onun des-
tekleyenleri, halkımıza kan kusturan 
burjuvaziyi, onun hükümeti AKP’yi, baş 
mimar R.T.Erdoğan’ı çileden çıkarmakta-
dır. Kürt halkımızı acımasızca katledenler, 
Ortadoğu’yu kana bulayanlar, emperya-
lizmin yalakaları, DAİŞ’in, EL-KAİDE’nin, 
faşist çetelerin destekleyicileri arkasında 
durdukları çeteleriyle birlikte vampirleşen 
bir ahtapot gibi patlama noktasındadırlar. 
Onlar için sonun başlangıcına az kaldı. 
Ulusal ve uluslararası dengeler bunu gös-
teriyor. Gerisi Türkiye ve Kürdistan halkla-
rının demokrasi, barış ve özgürlük müca-
delesine bağlıdır. Bu süreçte Türkiye işçi 
sınıfının politik öncülüğüne çok büyük iş 
düşüyor. Kitleleri uyandırmak ve büyük 
bir örgütlülük ve disiplin içinde harekete 
geçirerek mücadeleyi çok doğru yönet-
mek!

Ülkenin içinde Kürt halkı özgürlüğü-
nü istediği için, özyönetimleri yaşama 
geçirmeye çalıştığı için saldırıya uğruyor, 
binalar yakılıp yıkılarak insanlar toplu hal-
de katlediliyor. Ülkenin diğer bölgeleri 
bundan farklı mı? Karadeniz’de Artvin’de 
doğa katliamına karşı direndikleri için 
insanlarımız gözaltına alınıyor, baskıya 
uğruyor. İzmit’de, Tekirdağ’da, Bursa’da, 
Çukurova’da ve diğer sanayi alanlarında 
işçiler her gün iliklerine kadar sömürü-
lüyor. Ölmeden, “öldürülüyor.” İşçilere 
evden işe, işten eve gitmekten başka yol 
bırakılmıyor. İşçiler sınıf bilincinden yok-
sun bırakıldığı için işçi işçinin düşmanı 
durumuna, işçi işçiden baskı görür hale 
getirilmiş. Politik bilinç kazanmayan işçi, 
sadece ekmeğiyle ilgileniyor ve yarın na-
sıl “geçineceğim” diye düşünüyor. Sosyal 
ilişkilerini geliştiremediği gibi politikaya 
ilgi duymuyor.

İlgi duymak, düşünmek, keşfetmek ve 
çalışmak! Bir devrimci için yaşamsal önem 
taşıyan değerlerdir. Gece başınızı yastığa 
koyduğunuzda o günün muhasebesini 
yapmadan yatar mısınız? Sabah uyandığı-
nızda ekmeğiniz, barış ve ülkemiz için “ne 
yapmalıyım” diye sormadan güne başlar 
mısınız?

Yükümüz çok büyük ve ağır. Kürtler 
özyönetim inşa ediyor. Sadece özyönetim 
olsun diye değil. Özyönetim olacak ve içe-
riği demokratik ve sosyalizme açık olacak. 
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Kürt Halkının Özgürlüğü İçin... 

q Nurani ERSOY

Gazetemizin 15.04.2015 tarihli sayısındaki yazımın girişim-
de, “Tarih boyunca çok farklı uygarlıklara yurt olmuş bu kadim 
Anadolu coğrafyasında, her topluluk ve uygarlığı bir ‘Tanrıkral’ 
yönetegelmiştir.” demiştim ya, işte son “Tanrıkral” da şu zaman-
da bizi -sözüm ona- yönetiyor.

Tarihte, bu “Tanrıkral”lar çevresinde, onların avanesi olan 
küçük “Tanrılar” vardı ya, şu anda da bir sürü küçük “Tanrı”, 
”Tanrıkral”ın çevresini sarmış, onu korumak adına, her türlü 
maceraya atılmaktadırlar. Bu maceraperestliğin kaynağı, ne 
güçlerinden ne de cesaretlerinden geliyor. Aksine bunun ar-
dında “çaresizlik” ve ona bağlı olarak da “çıldırmışlık” yatmak-
tadır.

Bugün, o küçük Tanrıların “Kürdistan” bile diyemedikleri 
-korku belası işte- coğrafyada, birçok yerleşim biriminde, Kürt 
yurttaşlarımız, Tanrıkral’ın emriyle ve “Devletin bekası” için 
tankla, topla katledilirken, bu küçük Tanrılar, “Kardeşim, bu 
Kürtler çıldırmış mı; devlete karşı gelinir mi, şimdi zamanı mıy-
dı..?” sorularıyla kendi çaresizliklerini ifade ediyorlar. Bu soru-
lar, aslında sadece çaresizliği değil, çıldırmışlığı da ifade ediyor. 

“Kral çıplak” diyemeyenlerin çaresizliği, çıldırmışlığı bu. Şu 
çok iyi bilinmeli ki Selahattin Demirtaş’ın dediği gibi, çaresiz 
olan Kürtler değil, “Batı”nın kendisidir. Dolayısıyla çıldırmış-
lık da Batıdaki o küçük Tanrılara mahsustur. Kürtler’in, en zor 
koşullarda bile davul-zurnayla halaya durması, düşmana inat 
gülebilmesi, genç yaşında toprağa düşenlerin cenaze tören-
lerinde “Edi bese” diyebilmesi, zılgıt çekebilmesi, onların çare-
sizliğini-çıldırmışlığını değil; haklılıklarını, korkusuzluklarını ve 
mücadele azmini göstermektedir. 

Bu haklılık ve mücadele karşısında önce “Tanrıkral” çıldırdı: 
Göstergeleri ve sebebi malum. 

Ardından o küçük “Tanrı”lar çıldırdı. Örneğin:

Sermaye çıldırdı: 

İşçilere, işçilerin üç kuruşluk ekmeğine, çaresizlik içinde-
ki sendikalarına, hatta örgütsüzlüğüne bile... Doğaya, yeşile, 
yeraltına, yerüstüne, börtü böceğe -kâr hırsıyla- acımasızca 
saldırmakta. Karl Marx’ın dediği gibi, “Kapitalistler, gölgesini 
satamadığı ağacı keser” misali. 

Milli irade (!) çıldırdı: 

MHP’si, CHP’si, Vatan Partisi; Balbay’ı, Baykal’ı, Kerinçsiz’i, 
Perinçek’i, dincisi... bir olup Kürtleri inkâr ve imha politikasını 
yürütmek adına “Milli Anayasa” için bir araya gelmekte. Onla-
rın toplamının zihniyetinin militarist güçleri de Tanrıkral adı-
na, Kürdistan’da çocukları, gençleri, kadınları, yaşlı insanları 
acımasızca katlederken, o bölgelerin yerel kültürünü, dillerini, 
tarihi dokularını imha etmekte. 

Aleviler çıldırdı: 

Tabi ki hepsini kastetmiyorum. Ama Erzincanlı Alevilere ne 
oldu? Onlar niye çıldırdı ki? Alevilerin, toplumun her kesimine 
acımasızca saldıran hükümetin başbakanını, Aleviliği bir inanç 
bile kabul etmeyen AKP temsilcilerini kendi ibadethaneleri sa-
yılan Cem Evi’nde hoyratça misafir edip Cem törenini, törenin 
ritüeli sayılan “Semah”ı şova dönüştürüp birilerini eğlendirme-
sini, hoşnut kılmaya çalışmasını  hangi akılla, hangi hoşgörüy-
le açıklayabiliriz?

Bütün bu çıldırmışlıklara rağmen, toplumun büyük bir ke-
simi, geç de olsa, artık bu iktidarın gücünü nereden aldığını, 
kimi temsil ettiğini çok iyi biliyor. Bu bilinçle de hem Kürt öz-
gürlük mücadelesine, hem kendi ekmeğine, doğasına sahip 
çıkmaya başladı. Bütün baskılara, inkâra, sansüre ve şiddete 
rağmen Türkiye’nin her yerinde mücadele alanları açılmaya, 
korku duvarları yıkılmaya başladı. Önümüzdeki en önemli 
görev, bu bilinci ve mücadeleyi örgütlü hale dönüştürmektir. 
Sosyalistlere, demokratlara, aydınlara düşen görev de budur.

“Tanrılar” Çıldırmış Olmalı..!

Ülkenin içinde Kürt halkı özgürlüğünü istediği için, özyöne-
timleri yaşama geçirmeye çalıştığı için saldırıya uğruyor, bina-
lar yakılıp yıkılarak insanlar toplu halde katlediliyor. Ülkenin 
diğer bölgeleri bundan farklı mı? Karadeniz’de Artvin’de doğa 
katliamına karşı direndikleri için insanlarımız gözaltına alı-
nıyor, baskıya uğruyor. İzmit’de, Tekirdağ’da, Bursa’da, Çuku-
rova’da ve diğer sanayi alanlarında işçiler her gün iliklerine 
kadar sömürülüyor. 



Kalıcı ve adil bir barışın temel taşı olacak 
o yönetimler. Sosyalist, federatif ülkenin 
birer nüveleri olarak boy atacak. Yoksa adı 
“özyönetim” ama içi “boş” olmayacak. Top-
rağa düşenlere borcumuz var: Mücadele 
borcu; ezilmeyi ve sömürüyü son ker-
tesine kadar ortadan kaldırmak. Bunun 
gerçekleşmesi için Türk’ün Kürt’e, Kürt’ün 
Türk’e, bütün halkların işçilerinin, emek-
çilerinin, devrimcilerinin birbirine, erke-
ğin kadına, kadının erkeğe, işçi sınıfının 
köylüye, gençliğe, kadınlara ihtiyacı var. 
İşçi sınıfının bugün savaşın içinde olan 
Kürt halkıyla dayanışmasına ihtiyaç var. 
İşçi sınıfı, rehberdir. Son aşamada bunu 
dost düşman herkes görecektir. İşçi sınıfı, 
yaşamın her alanına el atmak zorundadır. 
Politika, kültür, sanat, medya işçi sınıfının 
devrimci mücadelesinin karşısında taraf-
sız olamaz. Ya savaşa, sömürüye ve geri-
ciliğe hizmete eder, ya da barışa, eşitliğe 
ve sosyalizme...

Ülkede Kürtler savaşın ateşleri için-
de katledilirken her emekçi ve yurtsever 
kendini bir kere, bin kere daha sorgula-
malıdır. Bugün hepimiz insani ve tarihi 
bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Söz bi-
tiyor. Şimdi iş yapmanın zamanıdır. İşi za-
manında ve doğru yapmak gerekiyor. İşi 
doğru ve zamanında yapmanın pusulası, 
şimdiden başlayarak bütün halkların işçi-
lerinin, emekçilerinin, ilericilerinin ve dev-
rimcilerinin ayağa kalkmaları, birleşik bir 
direnişi geliştirmeleri ve sergilemeleridir. 
Ne tek başına Kürdistan’ın direnmesi ye-
tiyor, ne de tek başına Batı’nın direnmesi 
yetecektir. Kürt halkı asimilasyona ve iç 
çatışmalara karşı direnirken Batı’da ve di-
ğer bölgelerde yaşayan Kürtler ve diğer 
halkların emekçileri, ezilenleri ve sömü-
rülenleri Kürtler’le dayanışmayı yükselt-
melidirler. Kürtler’le dayanışmanın başka 
bir biçimi de bulundukları ve çalıştıkları 
yerde sömürüye ve haksızlığa karşı mü-
cadele etmektir. Mücadelelerin başarısı 
için birliktelikler ve dostluklar kurmak ve 
geliştirmektir. Yanlış yapmamak ve yan-
lışlara zemin hazırlamamaktır. Politik mü-
cadelede, kitle çalışmasında ve toplumsal 
ilişkilerde yapılan hatalar ve yaratılan kir-
lilikler düzene ve gericiliğe hizmet eder 
demokrasi hareketine ve toplumsal ilerle-
meye zarar verir.

Son söz yerine: “Kürtler, yalnız kalma-
malıdır. Kürtler kaybederse herkes kaybe-
der.” Savaşsız, sömürüsüz, pırıl pırıl bir ya-
şamı gerçekleştirmek için bir arı gibi, bir 
karınca gibi çalışalım. Başka türlü durmak 
yakışmaz işçi sınıfının safında yer alanlara, 
halkların kardeşliği için yürüyenlere.
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q Ahmet ÇAVLI

NATO’nun en büyük ikinci ordusu aylardır tankları, topla-
rı, obüsleri ile en seçkin birimleri olan “Mavi bereli, SAS, Bor-
do Bereli, Jandarma Özel Harekat”ı ile onlarca kadın, çocuk, 
yaşlı, genci katletti. Ancak aylar sonra Cizre’ye girebildi. Bu, 
halkın gücünün ne kadar büyük olduğunu gösteren bir öl-
çüdür. Bu, herkesin halkın gücü konusunda ölçü alması ge-
reken toplumsal ve tarihsel bir olaydır. Tabii ki, Kürdistan ve 
Cizre halkının hiç olmazsa ezici bir çoğunluğunun “edi bese” 
deyip, gönüllüce, bilerek, inanarak direniş gösterip göster-
mediği tartışma konu-
su olmuştur. Elbette 
Cizre’de örgütlü güce 
rağmen, doğal doku ve 
dengeler içinde Kobane 
gibi şekillenen bir halk 
savunmasına geçileme-
mesinin nedenini de 
araştırmak gerek. Bunlar 
ileriki süreçte tartışılma-
lıdır. Ayrıca bizzat bire bir 
Nusaybin’de, Mardin’de 
Cizre’den gelenlerle ko-
nuştum. Kesinlikle mağ-
lup olan Cizira Botan 
halkı değildir, yenilen 
AKP iktidarı ve ceberrut 
devletidir. Sur halkı gibi 
direndiler. Dünyada Sur 
halkı kadar direnen ol-
mamıştır, Paris Komünü 71 gün dayandı, yiğit Amed halkı bu 
yazı yazıldığı gün, 90 gündür direniyordu.

Çekilmiş olan bu kadar büyük acıların, yaşanmış olan in-
sanlık dışı, dayanılmaz vahşetlerin muhasebesini iyi yapıp, 
başka yöntemler üzerinde kafa yormamız gerekir. Halk sava-
şı ancak halklar fiilen katılırsa kazanılır. Halkın kendisinin öz-
nesi olmadığı, gönüllü ve bilinçli olarak bizzat savaşmadığı 
hiçbir savaş kazanılamaz. Nedeni; öznel öge her konuda ha-
zır olsa bile nesnel ortamın hazır olmamış olmasıdır. Müca-
dele tarihinin hepimize öğrettiği, nesnel ve öznel öge denk 
bir şekilde oluşmadığı sürece halk savaşının kazanılmayaca-
ğıdır. Diğeri de yönetenlerin eskisi gibi yönetemez konuma 
gelmesi, yönetilenlerin ise eskisi gibi yönetilmek istememe-
sidir. Devrim mücadelesi tarihinin bu gerçekliklerine şimdiye 
kadar hiç kimse yeni bir şey eklemedi. 

Bütün bunlara rağmen Cizre halkının direnci yenilmedi. 
Güçler dengesi bağlamında devletin gücü ağır bastı. Devlet 
Cizre’nin gücünün bin katı fazlası ile acımasızca ve vahşice 
yüklenince dayanma gücü yetmedi. Ne olursa olsun Cizre 
halkı yenilmedi. Devletin de bundan ders çıkarması gere-
kir. Eğer devlet, Cizre halkını ve bir bütün olarak Kürt halkını 
kendisine karşı ayaklanmaya, direnmeye, Kobane gibi öz sa-
vunmaya iter, mecbur bırakırsa Kürt halkını yenemeyeceğini 
çok ama çok iyi anlaması, ders çıkartması gerekir. Cizre’de 
savaşan her iki taraf da halkın gücünü iyi görüp, değerlen-
dirmeli, mücadeleyi silahın, taktiklerin değil, halkın kazana-
cağını net olarak anlamaları gerekir. AKP iktidarı utanmazca, 
alçakça ve adice havaya ateş ederek, sağa sola bayrak asarak 
zafer ilan ediyor. Cizre’de çatışan silahlı tarafların, bir diğeri 

üzerinde üstünlük sağlaması zafer değildir. Zafer Cizre halkı-
nı kazanmakla mümkün olacaktır. 

AKP ve CB, devletin bütün güçlerini kullanarak kendileri-
ne karşı savaşan şehir gerillalarına üstünlük sağlamış olabilir, 
ama Cizre halkını bir daha kazanamayacak kaydı ile kaybetti-
ler. Devlet güçleri Cizre halkına büyük zulümler yaptı, öldür-
müş olduğu kadınlarını çırılçıplak soyarak medyaya servis 
edip, teşhir etti. Öldürmüş olduğu gencin cenazesini zırhlı 
aracın arkasına bağlayıp resmini yayınlayarak, Kürt halkının 
gururu ve onuru ile oynadı. Akıl, ahlak, izan ve insani değer-
lere sahip olan insan için Erdoğan ve devletinin bu “zaferi” içi 
boş bir zaferdir. Kürt Halkı ve insanlık nezdinde insani değer 

taşıyan her şeyini kay-
betti. Karşılığında sadece 
Türk ordusunu Cizre’ye 
soktu. Mert onurlu Cizi-
ra Botan halkı bu zulmü 
hiçbir zaman unutmaya-
caktır, var olduğu sürece 
hatırlayacaktır ve örgütlü 
mücadeleye devam ede-
cektir.

Aslında başına kim 
gelirse gelsin devletinin 
ceberrutluğu hiç ama 
hiç değişmez. Vatanda-
şına düşman, halkına 
düşman, güzelliklere, 
dostluklara, insani bütün 
değerlere düşman bir 
devlet. Kürtler, kendileri 
Kürt oldukları için devlet 

tarafından öldürüldüklerini sanıyorlar. Aynı devlet 1971’de 
Kızıldere’de bir köy evine kıstırdığı on devrimciyi katletti. De-
nizleri, Mahirleri, Hayrullahoğlunu, Kaypakkayayı, Mazlumla-
rı, Agitleri vs. nicelerini öldürdü. T.C. Devleti katliamlar üzeri-
ne kurulmuş, kendi bakanını, başbakanını asmış bir devlettir. 
Kurulduğu günden bugüne kadar iktidar olan hiçbir parti, 
devletin bu ceberrut yapısını değiştirmedi. Her iktidar olan 
parti: “Devletin bekası, devletin devamlılığı, devletin onuru, 
gururu” vb. gibi gerekçelerle devletin bu zorba yapısını daha 
da pekiştirdi.

Cizre Kürtlüğün merkezi! Kürtlüğün neredeyse her ba-
kımdan kaynağı gibidir. Kürd’ün ruhunu veren, yüzyıllar 
boyu nesilden nesle taşıran Mem-û Zîn destanının yaşandığı 
coğrafyadır. Cizre’yi ezerek, öldürerek aslında Kürtlüğü, Kürt 
ruhunu ezmek istemişlerdir.

Tüm Kürt halkı Cizre’den ders çıkarmalıdır. Kürtler Cizre’yi 
unutmamalıdır; Cizre’yi bir başucu kitabı gibi görmelidir. 
AKP’nin o yıldırma ve sindirme politikasına karşı Kürt halkı 
bırakalım yılmayı, sinmeyi bu insanlık dışı saldırılara büyük 
bir öfke duyarak, varlığını sahiplenme ve mücadele kararlı-
lığı içine girerek bundan sonra mücadelesini daha bilinçli, 
daha örgütlü, daha kararlı biçimde sürdürmesi gerekir. Türk 
devletine, bu saldırılara, bu katliamlara verilecek cevap; 
mücadelede daha kararlı, daha örgütlü, daha ısrarlı olmak-
tır. Türk ve Kürt halkının birlik ve dayanışma içindeki ortak 
mücadelesi, Türkiye işçi sınıfıyla, tüm demokrasi güçleriyle 
birlikte aydınlık güneşli yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Fa-
şizme geçit vermiyeceğiz.

Zafer Botan Halklarının Olacaktır



q Murat ÇAKIR

“AB uzun zamandan beri ilk kez cid-
di varoluş sorunlarıyla boğuşuyor. Gele-
neksel olarak kıta Avrupa’sından ziyade, 
ABD’ne yakın olan Britanya AB üyeli-
ğinden çıkış şantajıyla Federal Almanya 
karşısındaki pozisyonunu güçlendirmeye 
çalışıyor. Yunanistan, Portekiz, İtalya ve 
İspanya borç krizi içinde ve Federal Al-
manya’nın başarıyla gerçekleştirdiği re-
form ve tasarruf paketlerini uygulamakla 
boğuşuyorlarken, Polonya, Litvanya ve 
Macaristan gibi üye ülkeler, Rusya bizi 
tehdit ediyor gerekçesiyle ABD’nin politik 
sularında yüzüyorlar. Aynı zamanda mül-
teci krizine çözüm olarak AB sınırlarının 
kapatılmasını ve Schengen Antlaşmasının 
askıya alınmasını istiyorlar. Bulgaristan, 
Romanya ve Slovenya’nın yanı sıra Koso-
va yurttaşlarının serbest dolaşım hakkını 
kötüye kullanarak kitlesel biçimde zengin 
AB ülkelerine göç etmeleri ve Britanya, 
Federal Almanya, Fransa ve Benelüx ül-
kelerinin sosyal yardım bütçeleri üzerinde 
baskı oluşturmaları, bu ülkelerde ve Brük-
sel’de kaygıyla izleniyor. Federal Alman 
Şansölyesi Merkel’in mülteci krizinde iz-
lediği yanlış politika, diğer AB üyesi ülke-
leri, bilhassa Balkan güzergâhı üzerindeki 
transit ülkelerini tedirgin ediyor. AB, dağı-
labileceği bir krize doğru hızla ilerliyor.”

Bu ve benzeri tespitleri bugünlerde 
muhafazakâr burjuva basınında neredeyse 
her gün okumak mümkün. AB ülkelerin-
de sağ popülist ve ırkçı-milliyetçi siyasî 
formasyonların güç kazanmalarından ve 
parlamentolara girmelerinden güya “kay-
gılıymış” görüntüsü veren burjuva basını, 
AB’nin “dağılma tehlikesiyle” karşı karşı-
ya olduğunu temcit pilavı gibi tekrarlıyor.

Peki ama, AB sahiden de böylesi bir 
tehlikeyle karşı karşıya mı? Bu tartışmala-
rın ardında yatan asıl nedenler nedir? Dün-
yanın en zengin refah bölgelerinden birisi 
olan merkez Avrupa, dünya çapında 60 
milyondan fazla insanı kapsayan mülteci 
kitlesinin sadece ufak bir bölümü ile başa 
çıkmayı beceremeyecek mi? Mülteci akın-
ları hangi amaçlar için araçsallaştırılıyor? 
Hem tüm bunların Türkiye ile ilgisi ne? 
Okuduğunuz makalede bu güncel sorulara 
yanıt aramaya çalışacağız.

Demokrasinin Beşiği mi?

Soruları yanıtlamadan önce AB’nin ne 
olduğunu ve günümüzdeki karakteristik 

özelliklerini açıklamakta ve AB üzerine 
netleşmekte yarar var. 28 ülkenin üyesi 
olduğu AB, 2000 yılında yapılan Lizbon 
Zirvesi’nden bu yana sistematik dönüşü-
münü hızlandırmıştır. Aslında başından 
itibaren bir emperyalist proje olan AB, 
1990’a kadar reel sosyalizmin baskısıy-
la ve sosyalizmin varoluşundan güç alan 
Avrupa sendikal hareketinin mücadeleleri 
sayesinde “Avrupa sosyal devleti” anlayı-
şı çerçevesinde ve “Ortak Avrupa evi” il-
lüzyonlarını kullanarak şekillenmekteydi. 
1989/1990 karşı devriminden sonra ise, 
asıl amacını dizginlerinden boşalmış bir 
biçimde takip etmeye başladı. 2000’de 
Lizbon’da karar altına alınan strateji ile 

dönüşüm süreci hızlandırıldı. Bu sürecin 
en önemli özelliği, AB üyesi ülkelerde 
neoliberal dönüşümün ve mütemadiyen 
militaristleşme politikalarının derinleşti-
rilmesidir. AB günümüzde, Batı Avrupalı 
emperyalist devletlerin, F. Alman emper-
yalizminin patronajı altındaki iktisadî ve 
siyasî yapılanması hâline gelmiştir. F. Al-
man emperyalizminin patronajı altındadır, 
çünkü AB olduğu gibi F. Almanya’nın iç 
pazarı hâline gelmiştir.

Emperyalist yayılmacılık; “dünyanın 
en büyük rekabet yetisine sahip merkez 
gücü olma” hedefi; sadece üye ülkelerin 
değil, aynı zamanda tüm toplumun mi-
litarist süreçlere entegre edilmeleri, bu 
amaçla yardım kuruluşlarının, STK’ların, 
üniversitelerin, medyanın ve “iktisadî kal-
kınma yardım programlarının” askerî-sı-
nai kompleksin hizmetine sokulması; AB 
çeperindeki komşu ülkelerin siyasî, iktisa-
dî, toplumsal ve askerî araçlarla Batı Av-
rupalı emperyalist güçlerin etkinlik alanı 
içine alınmaları; rejim değişikliklerini teş-
vik ederek, borçlandırarak, işbirliği prog-
ramları dayatarak hükümran devletlerin 
bağımsızlıklarının ve toprak bütünlükleri-

nin tehdit edilmesi; ulus devlet parlamen-
tolarının ve BM örgütünün işlevsiz kılın-
ması, uluslararası hukukun çiğnenmesi; 
tahkim mahkemeleri, uluslararası finans 
kurumları ve serbest ticaret antlaşmaları 
dayatarak hükümran devletlerin sermaye 
ve tekeller karşısında savunmasız bırakıl-
maları; AB üyesi ülkelerde masif biçimde 
sosyal ve demokratik hakların budanması, 
mücadeleler sonucu elde edilen tüm ka-
zanımların içinin boşaltılması, işçi sını-
fının küçümsenemeyecek bir bölümünün 
toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel 
yaşamdan dışlanması; burjuva demokra-
silerinin temel hak ve özgürlüklerini rafa 
kaldıran otoriter güvenlik rejimlerinin inşa 

edilmesi – tüm bunlar ve daha nicesi gü-
nümüz AB’nin karakteristik özellikleridir.

Başta F. Alman emperyalizmi olmak 
üzere, giderek saldırganlaşan ve gerici-
leşen Batı Avrupa emperyalist devletleri 
AB’ni ortak çatıları olarak kullanarak, 
ABD emperyalizmi ile kâh ortaklaşarak, 
kâh rekabet içine girerek, dünyanın ye-
niden paylaşımını organize etmektedir-
ler. AB, NATO’ya paralel olarak Doğu 
Avrupa’ya genişlemekte ve Avrupa ile 
dünyadaki çelişkileri derinleştirmektedir. 
ABD ile eşgüdümlü biçimde, başta Rusya 
Federasyonu olmak üzere, BRICS ülkele-
rine karşı siyasî ve iktisadî savaş açmış, 
Ortadoğu ve Afrika’daki enerji ve ham-
madde kaynaklarının bulunduğu bölgeleri 
istikrarsızlaştırmış, dahası CETA, TTIP ve 
TISA gibi, sermayenin ve tekellerin lehine 
olan serbest ticaret ve yatırım koruması 
antlaşmalarıyla kapitalist eşik ülkelerini 
her açıdan boyunduruk altına sokmuştur. 

AB içerisinde ise gerçekleştirilen neo-
liberal dönüşüme karşı toplumsal direncin 
oluşmasını engellemek için, başta işçi sı-
nıfı olmak üzere, farklı toplumsal katman-

ları bölmekte, birbirlerine düşman hâle 
getirmekte, İslam ve mülteci düşmanlığı 
üzerinden sağ popülist, ırkçı-milliyetçi 
parti ve hareketleri güçlendirerek, emper-
yalist yayılmacılığa, neoliberal uygula-
malara ve militarist politikalara toplum-
sal rıza yaratılmaktadır. Bu politikaların 
yükünün sırtına yükleneceğini hisseden, 
ancak sınıf iç güdüsünü kaybetmiş, bu ne-
denle de enternasyonalist dayanışma duy-
gusu körelmiş olan Avrupa işçi sınıfının 
örgütsel zayıflığı ve sınıf sendikacılığı an-
layışından uzaklaşmış olması, emperyalist 
devletlerdeki burjuvazinin “böl ve yönet” 
politikalarını kolaylaştırmaktadır.

Burjuvazinin 1789 Büyük Fransız 
Devrimi ile burjuva demokratik devrimler 
çağını başlatması nedeniyle, Avrupa’nın 
burjuva demokrasilerinin beşiği olduğu 
iddia edilebilir. Ancak burjuvazinin, ken-
disini hemen burjuva demokratik devrim-
leri esnasında gösteren gerici karakteri ve 
bu gericiliğinin bugüne kadarki kapita-
list gelişme sürecinin değişmez emaresi 
olması, burjuva demokrasilerinin ancak 
işçi sınıfının verdiği sınıf mücadeleleri 
ile “demokratik” değerlerini koruduğu ve 
işçi sınıfı, özellikle sosyalizm geri püskür-
tüldüğünde, bu değerlerin hemen ortadan 
kaldırıldığı, kapitalizmin yayılma tandan-
sının baskın çıktığı gerçeğini teyit etmek-
tedir. O açıdan günümüz AB’nin, liberal 
çevrelerce ileri sürüldüğü gibi “demokra-
sinin” değil, vahşi kapitalist sömürünün 
ve emperyalist yayılmacılığın merkezi ve 
mülteci sorunu, ekolojik felaketler, savaş 
ve çatışmalar, kitlesel yoksulluk, çev-
re kirliliği vs. gibi insanlığın varoluşunu 
tehdit eden sorunları çıkaran nedenlerden 
birisi olduğunu tespit etmek durumunda-
yız. Tüm bunların temel nedeni, emper-
yalizmin özüne dahil olan ve kapitalizm 
çerçevesinde çözülmesi olanaksız iktisadî 
ve toplumsal krizlerin artırdığı saldırgan-
lıktır.

F. Almanya’nın Rolü

F. Almanya, AB’nin dönüşüm süre-
cinin motor gücü, süreci hızlandıran en 
saldırgan, en gerici ve en militarist öncü-
südür. F. Alman emperyalizmi bu öncü ko-
numunu, dünyanın en güçlü emperyalist 
devleti hâline gelmek için kullanmaktadır. 
F. Alman emperyalizmi, bu hedefini F. Al-
manya devletinin kurulduğu ilk günden 
beri takip etmekte ve ABD ile olan ortak-
lığını ve ABD emperyalizminin saldırgan 
politikalarını kendi hedeflerine ulaşmak 
için bilinçli bir şekilde enstrümentali-
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F. Alman emperyalizmi ve diğer emperyalist devletler AKP rejimi-
nin içinde boğuştuğu çoklu kriz ortamının ve rejimin kendilerine 
ne denli muhtaç duruma düştüğünün çok iyi farkındalar. Elbette 
AB de çıkarlarını kollamak için AKP rejimine ihtiyaç duymaktadır. 
Bir kere kısa vadedeki amaçları Türkiye’yi AB’nin tampon ülkesi 
hâline getirmek ve ülkeyi bir “mülteciler hapishanesine” çevirmek-
tir. 18-19 Şubat 2016’da yapılan AB Zirvesi’nin ve 17-18 Mart’ta 
yapılacak diğer zirvenin gündeminin gösterdiği gibi, AB AKP reji-
minden “ev ödevlerini” yerine getirmesini beklemektedir. 



ze etmektedir. Saldırgan politikalarına 
özellikle 1990’da Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti’ni ilhak etmesinden sonra 
hız kazandırmıştır. Ancak hedeflerine tek 
başına ulaşamayacağını bildiğinden, ba-
şından itibaren başka bir emperyalist ülke 
ile işbirliğinde hareket etme stratejisini ta-
kip etmektedir. Uluslararası düzeyde ABD 
emperyalizmiyle büyük ölçüde eşgüdüm-
lü hareket ederken, AB içerisinde Fransız 
emperyalizmini stratejik partner olarak 
seçmiştir.

AB’ni yayılmacı hedefleri için bir ma-
nivela ve aynı zamanda hinterlandı olarak 
kullanan F. Alman emperyalizmi, hem 
kendi ordusunun savaş yetilerini devasa 
silahlanma projeleri ve yurt dışı operas-
yonlarıyla artırmakta, hem de dünyanın 
farklı bölgelerine hızlı müdahale yetene-
ğine sahip olacak bir AB ordusunu oluş-
turmaktadır. F. Alman hükümetleri, hangi 
partiler iktidarda olursa olsun, bu ajandayı 
takip etmekte, devletin strateji belgelerini 
mütemadiyen yenileyerek, devlet politika-
larını ve ordunun organizasyonunu temel 
hedeflere göre biçimlendirmektedirler.

F. Alman burjuvazisi, sendikal yöne-
timleri elinde tutan sosyal-demokrasiyi 
ve Yeşiller gibi burjuva-liberal partileri 
stratejilerine entegre etmeyi başarmış ve 
gerek hissedilen refah düzeyini yüksek 
tutarak, gerekse de sağ popülist ve ırkçı-
milliyetçi propagandayı yaygınlaştırarak 
işçi sınıfının “aristokratlaşmış” kesimleri 
ile farklı toplumsal katmanların olurunu 
alabilmiştir. Bizzat SPD ve Yeşiller üze-
rinden, aslında F. Alman burjuvazisinin 
programından başka bir şey olmayan ve 
“Batı ve Doğu Avrupa ülkelerini, Beyaz 
Rusya, Ukrayna ve Moldovya ile Trans-
Kafkasya ve Merkez Asya gibi eski Sovyet-
ler Birliği bölgelerini, Türkiye, Ortadoğu 
ve Akdeniz ülkelerini içeren büyük alanı 
Almanya’nın etki alanı hâline getirmeyi” 
öngören politika (“Grossraum-Politik”) 
propaganda edilmektedir. Aynı şekilde, 
AB’nin Akdeniz’e kıyısı olan ülkelere ve 
AB’nin çeper ülkelerine yönelik “Kom-
şuluk Politikasını” bu amaçla yönlendir-
mektedir. Avrupa’daki hegemonik ve öncü 
rolünün sürekli genişletilerek güvence al-
tına alınması ve bir dünya gücü seviyesine 
erişilmesi hedefi, F. Almanya’nın – hangi 
hükümet altında olursa olsun – dış politi-
kasının değişmez kuralı hâline gelmiştir. 
F. Alman emperyalizmi, stratejik ve ikti-
sadî çıkarlarını “dışarıdan gelecek iktisa-
dî, siyasî ve hatta askerî baskılara karşı” 
elindeki tüm olanak ve araçlarla savunma 
iradesine ve yeteneğine sahip olduğunu 
dünya aleme göstermektedir.

ABD emperyalizmi ile doğrudan karşı 
karşıya kalmadan bunu yapabileceği böl-
ge olarak Ortadoğu’yu seçtiği görülmek-
tedir, ki ABD emperyalizminin Pasifik 
Stratejisine öncelik vermesi ve bölgesel 
ihtilaflarda kendi askerî güçlerinden ziya-

de, taşeron partnerlere “görevi devretme” 
yönelimi, F. Alman emperyalizminin plan-
larını desteklemektedir.

F. Alman emperyalizminin zengin 
hammadde kaynaklarına, vazgeçilmez 
jeostratejik öneme ve büyük, bakir pazar-
lara sahip olan Ortadoğu’ya yönelik poli-
tikaları, kârlı iktisadî ilişkilerin kurulup, 
kökleştirilmesine ve Ortadoğu’daki güç 
dengelerinin uzun vadede F. Alman ser-
mayesinin lehine değişmesini teşvik etme-
ye yöneliktir. Aynı şekilde Ortadoğu’nun 
yeniden “düzenlenmesine” aktif katılımla, 
hem uluslararası siyasetin karar alma me-
kanizmaları içindeki etkinliği artırmak, 
hem de bölgesel krizlerin ve bilhassa Irak 

ve Suriye’de olduğu gibi ulus devletlerin 
çözülme süreçlerinin F. Alman sermaye-
sini olumsuz etkilemesini önlemek hedef-
lenmektedir. F. Alman emperyalizminin 
taşıyıcı gücü olan askerî-sınai kompleksi 
on yıllardır Ortadoğu’ya yönelik silah ih-
racatıyla F. Almanya’yı şimdiden vazge-
çilmez bir aktör konumuna yükseltmiştir.

Kilit Ülke: Türkiye

F. Alman emperyalizminin ve diğer 
emperyalist güçlerin stratejileri, özellikle 
Ortadoğu’da bölge egemenleri ile sıkı iş-
birliğini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede 
emperyalizm için vazgeçilemeyecek de-
recede jeostratejik, jeopolitik ve jeoeko-
nomik değeri olan Türkiye’ye kilit ülke 
rolü verilmektedir. Türkiye konusundaki 
AB politikalarında gene belirleyici olan F. 
Alman emperyalizmidir. Özellikle güncel 
mülteci “krizi”, Türkiye’nin AB etkisi al-
tına sokulması için katalizatör olarak kul-
lanılmaktadır.

Güncel mülteci “krizi”, emperyalist 
güçler ile işbirlikçi ülkeler arasındaki iliş-
kilerin çelişkisiz yürümediğini gösteren 
iyi bir örnek. Emperyalist güçler ve her 
işbirlikçi ülke arasında olduğu gibi, F. Al-

manya-Türkiye veya AB-Türkiye ilişkileri 
de, kimi zaman birbirleriyle çelişen çıkar-
lar üzerine kuruludur ve güç dengelerine 
göre şekillenmektedir. Bununla birlikte bu 
ilişkiler her defasında yeniden üretilmek 
ve biçimlendirilmek zorundadırlar. Em-
peryalist devletlerin Türkiye karşısındaki 
üstün iktisadî güçleri ilişkileri her zaman 
belirleyen bir faktör olsa da, Türkiye ege-
menleri toplumsal, siyasî, iktisadî veya 
bölgesel gelişmelere göre işbirlikçilik 
hukukun belirlenmesine katılabilmekte, 
avantaj durumuna göre kısa vadeli kaza-
nımlar elde edebilmektedir.

Bunu açıklamak için AB ve Türki-
ye arasında mülteci “krizi” çerçevesinde 

yürütülen müzakerelere bakmak yeterli 
olacaktır: Türkiye’nin AB için, özellikle 
“enerji güvenliği politikaları” açısından 
taşıdığı jeostratejik önemini ilişkiler tartı-
sına koyan AKP rejimi, gerek iç, gerekse 
de dış politikasına – özellikle Suriye’ye 
ve bilhassa Rojava’ya yönelik saldırgan-
lığına – siyasî destek alabilmek, Avrupalı 
NATO üyelerinin ABD’ne AKP rejiminin 
istediği yönde baskı yapmalarını sağlamak 
için, ülke içindeki mülteci kitleleri ve son 
haftalarda bilinçli olarak Suriye-Türkiye 
sınırına yığdığı Suriyelileri bir “şartlı re-
hin” olarak kullanmaktadır.

AKP rejimi bu “şartlı rehini” salt iç 
ve dış politikasına destek almak için de-
ğil, aynı zamanda Türkiye’deki sermaye 
fraksiyonlarının Avrupalı rakipleri kar-
şısında avantajlı konum kazanabilmeleri 
ve daha da önemlisi, dış politikadaki fi-
yasko yüzünden Kuzey Afrika ve Orta-
doğu’da kaybedilen pazarlar nedeniyle 
ortaya çıkan zararlarını AB ile ilişkilerin 
yenilenmesiyle kompanse edebilmek için 
de kullanmaktadır. Gerek Erdoğan’ın, ge-
rekse de Yalçın Akdoğan gibi bakanların 
son haftalarda “mülteciler AB’nin de soru-
nudur” biçiminde açıklamalar yapmaları, 
AB’ne verilen “acele edin” sinyalleridir.

Ancak, ki burada AB’nin Türkiye stra-
tejisinin temel dayanağı görülmektedir, 
her ne kadar AKP rejimi elindeki “şartlı 
rehin” ile AB’ne koşulları dikte edebi-
lirmiş görüntüsü verse de, asıl sıkışan ve 
desteğe ihtiyacı olan kendisidir. AKP reji-
minin tüm dış politik hedefleri fiyaskoyla 
sonuçlanmış, özellikle Suriye’de attığı her 
adım üç katı geri adımı zorlamış, en yakın 
müttefiki ABD’nin güvenini kaybetmiştir. 
Ülkeye sokulan sıcak sermaye akışı eko-
nomik istikrarsızlığı çözememiş, iktidarını 
ancak her geçen daha otoriter yöntemlerle 
koruyabilen bir hükümet görüntüsü orta-
ya çıkmıştır. AKP’nin şu an için korku ve 
şantajla ve muhafazakâr-milliyetçi söy-
lem ve sadaka dağıtma kombinasyonu ile 
küçümsenemeyecek toplumsal tabana ve 
sağın en güçlü merkezi olarak önde gelen 
sermaye fraksiyonlarının desteğine sahip 
olması, kırılgan iktidar yapısı gerçeğini 
değiştirmemekte, Kürt sorunu temelinde 
krizleri yönetemeyen hükümet görüntü-
sünden kurtulamamakta ve Rusya ile ara-
sındaki kriz nedeniyle emperyalist mer-
kezlerde “gereksiz ihtilaf yaratan ülke” 
kaygılarına yol açmaktadır.

F. Alman emperyalizmi ve diğer em-
peryalist devletler AKP rejiminin içinde 
boğuştuğu çoklu kriz ortamının ve rejimin 
kendilerine ne denli muhtaç duruma düş-
tüğünün çok iyi farkındalar. Elbette AB de 
çıkarlarını kollamak için AKP rejimine ih-
tiyaç duymaktadır. Bir kere kısa vadedeki 
amaçları Türkiye’yi AB’nin tampon ülkesi 
hâline getirmek ve ülkeyi bir “mülteciler 
hapishanesine” çevirmektir. 18-19 Şubat 
2016’da yapılan AB Zirvesi’nin ve 17-18 
Mart’ta yapılacak diğer zirvenin gündemi-
nin gösterdiği gibi, AB AKP rejiminden 
“ev ödevlerini” yerine getirmesini bek-
lemektedir. Rejime güvenmediği için de, 
F. Almanya-Türkiye içişleri bakanlıkları 
toplantısında Türkiye’nin Ege kıyılarında 
Alman polislerinin devriye gezmesi kara-
rını dayatmıştır. AB böylelikle AKP’nin 
“şartlı rehinini”, yani mültecilerin AB’ne 
geçmelerine izin verebileceği tehdidini de 
boşa çıkartmaktadır.

Ama asıl stratejik yönelim, AB Yakın-
laşma Süreci çerçevesinde yeni müzakere 
başlıklarının açılmasıdır. Çünkü açılan her 
yeni başlık, Yakınlaşma Süreci’nin ka-
rakterine uygun olarak, Türkiye’nin adım 
adım hükümranlık haklarını AB’ne dev-
retmesini getirecektir. O açıdan başlatılan 
üyelik müzakereleri AKP’ye verilen basit 
bir destek değil, daha çok AKP rejimini 
kontrol altına almak ve AB’nin etkinli-
ğini yükseltmenin bir adımıdır. Avrupalı 
emperyalist devletler, AKP rejimini köşe-
ye sıkıştırmıştır, çünkü emperyalizm için 
belirleyici olan AKP’nin geleceği değil, 
Türkiye’yi kendi çıkarları için nasıl kulla-
nabileceğidir. AB’nin Türkiye stratejileri-
ni dayandırdığı temel etmen, çıkarlarının 
kollanmasıdır – AKP’yle veya bir başka-
sıyla.
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q Murat CEYİŞAKAR

Almanya’da Kasım 1932 se-
çimlerinde bir önceki seçimlerde 
aldıkları oy oranının çok gerisin-
de oy almakla beraber Nasyonal 
Sosyalist İşçi Partisi gene de bü-
yük bir seçim başarısı sağlamış 
sayılırdı, 13 Milyon oy alarak par-
lamentoya 196 sandalye sokabil-
mişti. Bu büyük bir başarı sayılsa 
da henüz Alman parlamentosu 
‘‘Reichstag’’da yeterli çoğunluğa 
sahip değildi. Sosyal Demokrat-
lar, orta sınıfların Hristiyan de-
mokratların partisi ve büyük bir 
kitle desteğine rağmen oyların 
sadece %37’sini alabilmişlerdi. Bu 
iktidar üzerinde tam ve sınırsız bir 
destek sahibi olmayan ve parla-
menter sistemin göstermelik de 
olsa hiç bir sınırlama ve denetim 
mekanizmalarına tahammül ede-
meyen Hitler’in gerçekte anaya-
sayı değiştirecek bir parlamento 
çoğunluğuna ihtiyacı vardı. Nor-
mal bir seçimde alabileceği en 
çok oyun sınırına gelmişti. Halkın 
siyasi eğilimlerini kısa sürede de-
ğiştirecek çok kuvvetli toplumsal 
şoklara ihtiyacı vardı. Böyle bir 
plan derhal devreye kondu.

27 Şubat 1933 sabahı Alman 
Cumhuriyeti’nin sembolü Ber-
lin Reichstag parlamento binası 
alevler içinde yanmaya başladı 
ve kısa sürede harabeye döndü... 
Yangının sebebi henüz tam ola-
rak anlaşılmadan Nazi liderleri 
yangının komünistlerin işi oldu-
ğunu haykırmaya başladı. Nazi-
lerin yandaş basını, yangınla ilgili 
olarak dört koldan -ellerinde hiç 
bir kanıt olmadığı halde- sürman-
şetten sürekli Alman komünistle-
rini ve sosyalistlerini suçlamaya 
başladılar.

Yangın gecesi parlamento 
binasının etrafında dolaşan Hol-
landalı engelli bir genci, yangının 
başlangıç yeri olan lokanta çıkı-
şında tutuklayıp Gestapo mer-
kezinde günlerce işkence ettiler. 
Ve kendisinin Hollanda Komü-
nist Partisi’nin üyesi olduğuna 
ve parlamento binasını yaktığına 
dair bir ifade imzalattılar. Alman-
ya Komünist Partisi - KPD’nin bir 
dizi önderi de ‘‘Bolşevik bir ayak-
lanma hazırlığı içinde oldukları’’ 

iddiasıyla tutuklandı. Hakkında 
yakalama kararı bulunan KPD’nin 
parlamento sözcüsü Ernst Tog-
ler ise kendisi gidip polise teslim 
oldu. 

Seçimlere beş kala ortaya çı-
kan bu yangın hadisesi bahane 
edilerek komünistlerin ve sosya-
listlerin bütün kitle gösterileri Al-
man polisi ve Nazi terör grupları 
tarafından dağıtılmaya başlandı. 
Alman polisi yangından kısa bir 
süre sonra III. Enternasyonal’in 
Berlin’deki merkezini basarak Bul-
gar komünisti Georgi Dimitrov 
ve iki arkadaşını da tutukladı. Di-
mitrov, mahkemede, yangının ilk 
başladığı yer olduğu iddia edilen 
lokanta bölümünden değil bü-
yük toplantı salonunun bulundu-
ğu yerden çıktığını, yani önceden 
ayarladıkları Van der Lubbe lo-
kantayı yaktığını sanarken Hitle-
re bağlı SA militanlarının büyük 
salonda dehşetli bir yangın çı-
kardıklarını bütün kanıtlarıyla or-
taya koydu. Ömrü Bulgar çarının 
komplolarına karşı geçmişti ve 
deneyimli bir komünistti. 

Alman parlamentosundaki di-
ğer siyasal partiler gelgitler yaşa-

sa da, Almanya Komünist Partisi 
(KPD) Hitler ve partisinin parla-
mentoyu tek başına ele geçirme 
planlarını görüyor ve buna şid-
detle karşı koyuyordu. Hitler ise 
bu durumu aşabilmenin tek ça-
resi olarak erken seçimi görüyor... 
Nazi partisine bağlı SA birlikleri-
nin komünistlerin işçiler üzerinde 
artan etkisini kırabileceğini düşü-
nüyordu. Meclis içindeki Sosyal 
Demokrat ve Hristiyan Demok-
rat partilerin Alman faşistlerinin 
oyunlarını tam görememesi Hit-
ler’in işini kolaylaştırdı. Komünist-
ler dışında kalan statükocu parti-
ler yeterli direnişi gösteremediler 
ve Hitler, Alman Parlamento’sunu 
5 Mart’ta bir erken seçime ikna 
etti. Alman meclisinde 90 millet-
vekiliyle temsil edilen Alman Ko-
münist Partisi’nin yaptığı faşizme 
karşı birleşik cephe çağırılarına 
Alman Sosyal Demokratları hiç 
bir zaman tutarlı bir karşılık ver-
mediler.

28 Şubat’ta 1933’te Hitler, 
Cumhurbaşkanı Hinderburg’a 
“Halkın ve Devletin Korunmasına 
ilişkin Kanun”u imzalattı. Böyle-
ce eski anayasanın insan hak ve 
hürriyetlerini garanti altına alan 
8 maddesini iptal etti. Bu yasayla 
artık Hitler, bütün siyasi muhalif-
lerini susturabilmenin anayasal 
güvencelerini de elde etmiş olu-
yordu. Bir yandan özgürlükler 
yasalarla yok edilirken bir yandan 
sokağa hakim olmaya çalışan SA 
çeteleri bütün ilerici Alman halkı 
üzerinde yılgınlık yaratmaya ça-
lıştılar. Faşistlerin Reichstag ya-
lanı özellikle orta sınıflar içinde 
inandırıcılık kazanabilmişti. Hitler 
ve propaganda mekanizması Ko-
münist partinin işçiler arasındaki 

etkisini abartarak yaklaşan komü-
nist bir ihtilalin Reichstag yangını 
örneğinde olduğu gibi millete 
nelere mal olacağını (!) anlatarak 
küçük ve orta burjuvaziyi 5 Mart 
seçimlerinde kendilerine oy ver-
meye zorluyordu. 

Tek taraflı avantajlarla bütün 
devlet imkanları ve sokak şidde-
tini kullanarak seçimlere giren 
Hitler’in NSDP’si 43,9 oranında 
oy aldı. Bu da henüz anayasayı 
değiştirecek çoğunluğu getirmi-
yordu. 5 Mart 1933 seçimlerinde 
Almanya Komünist Partisi bütün 
baskılara rağmen 4,5 milyon oy 
almıştı. Alman faşistleri Reichstag 
yangını ve faşist partinin saldırı 
birliklerinin meyvalarını topla-
maya başlamışlardı. Artık parla-
mentoya ihtiyaçları yoktu. Zaten 
Komünist milletvekilleri Nazi şid-
detinden meclise gelemezken, 
Sosyal-demokrat milletvekille-
rinin tamamı da tutuklanmıştı. 
Hitler’i tek başına iktidara getiren 
“tek adam”, ‘‘tek parti’’ dönemi fii-
len başlamış oluyordu. Muhalefet 
partilerinin katılamadığı anayasa 
oylamasında sadece Nazi’lerin 
oylarıyla kabul edilen yasanın al-
tına “Oy birliği” ile kabul edilmiş 
şerhi bulunuyordu, doğruydu; 
muhalefet edecek kimse kalma-
mıştı. Faşistler geçici olarak he-
deflerine ulaşmıştı.

Reichstag yangını ile ilgili 
olarak Leipzig’de yapılan duruş-
malarda Georgi Dimitrov duruş-
mayı, kendini savunmadan çok 
faşizmi yargılayan bir platform 
olarak ustaca kullandı. Tanık 
olarak dinlenen Nazi bakan Gö-
ring’in yalanlarını bir bir ortaya 
döktü. Faşizmin hizmetine girmiş 

Alman yargısının bütün çaba-
larına rağmen Georgi Dimitrov 
duruşmayı izleyen dünya basını 
önünde Faşizmin barbar iç yü-
zünü ve Reichstag komplosunu 
ortaya koydu. Faşist Alman yar-
gısı Dimitrov ve arkadaşlarına 
ceza veremedi. Dünya çapında 
örgütlenmiş barış güçlerinin or-
tak eylemleriyle beraat ettiler. 
Ancak arandığı için gelip teslim 
olan Almanya Komünist Partisi-
nin parlamento sorumlusu Ernst 
Togler, Gestapo zindanlarında 
öldürüldü.

16 Nisan 1945’te Berlin’i ku-
şatan Jukov komutasındaki Kızı-
lordu askerleri 1 Mayıs’tan önce 
faşistler için çok önemli ve sem-
bolik anlamı olan Reichstag par-
lamento binasını almak için sa-
bırsızlanıyorlardı. Çatışmalar çok 
şiddetli oldu ve 1 Mayıs 1945’te, 
bir ‘‘devlet yalanına’’ dayanarak 
tutuklanan işkence gören onlar-
ca insana karşı görevlerini yerine 
getirmek üzere iki Kızılordu aske-
ri Reichstag binasına bütün dün-
ya işçilerin ve yoksul köylülerinin 
bayrağını, Kızıl Bayrağı dikti.

Politika18  28 Şubat 2016 ARAŞTIRMA & İNCELEME

Büyük Devlet Yalanları
REİCHSTAG 

1933 Berlin

Van der Lubbe, Nazi’lere hizmetinin 
bedelini canıyla ödedi. Naziler tarafın-
dan tutuklandı ve idam edildi. 

Faşizmin mahkemelerinde faşizmi 
yargılayan Bulgar Komünisti Georgi 
Dimitrov.

Faşizmin dünya halklarına yaşattığı acılar Kızılordu’nun Berlin’e girmesi ile son 
bulmuştu...1945 Mayıs’ında Reichstag’a kızıl bayrak diken Sovyet askeri.



27 Kasım 1970 tarihinde Art-
hur Miller’in “Cadı Kazanı” isimli 
oyunu oynanırken çıkan yan-
gında İstanbul, Taksim Meyda-
nı’ndaki Kültür Sarayı büyük bir 
yangın sebebiyle harabeye dön-
dü. 23 yılda inşa edilen bina çok 
kısa sürede yandı. Sebebi daha 
tam olarak ortaya çıkarılmadan 
devletin bütün propaganda ay-
gıtı olayın sorumluluğunu ilerici 
ve yurtseverlere atarken, bu ola-
yı, hazırlıklarını yaptıkları bir fa-
şist darbeyi meşrulaştırmak için 
fırsat olarak değerlendirdiler.

1970’li yıllar Türkiye işçi sını-
fının ve ezilen halklarının örgüt-
lü mücadelesinin zirveye doğru 
tırmandığı yıllardı. Faşist gene-
rallerin ifadesi ile “siyasal bilincin 

toplumsal gelişmenin önüne geç-
tiği” tehlikeli (!) bir durum vardı. 
O güne kadar her türlü toplu 
sözleşmeyi “üç aşağı, beş aşağı“ 
imzalayan sarı sendikacılığın ka-
leleri yıkılıyor, maskeleri düşüyor, 
yerine örgütlü sınıf sendikacılığı 
adım adım geliyordu. 

Daha sonra, her bir darbeci 
general kendi anılarında itiraf 
ettikleri gibi, bir askeri darbe tez-
gahlayabilmek için toplumu ağır 
şoklarla ve travmalarla sarsıp bir 
kurtarıcı olarak askeri otoritenin 
etrafında toparlayabilmeleri ge-
rekiyordu. 

Bunun için yükselen işçi sınıf 
hareketine ve onun önderlerine 
en aşağılık yalanları atmayı, en 
olmadık senaryolarla sosyalist 
önderleri tutuklayıp işkence et-
meyi devrimci gelişmenin önü-
nü alabilecek tek çözüm olarak 
görüyorlardı. Kültür Sarayı yan-
gınını da bu komplonun bir fır-
satı olarak değerlendirip hemen 
sosyalistlerin üzerine yıkmaya 
çalıştılar. Oysa yanan Kültür Sa-
rayı’nın sahnesini yapan Brauken 
Bau firmasının yangının hemen 
ardından uluslararası yangın eks-
perlerine olay yerinde hazırlattı-
ğı rapor devletin elindeydi. 

Bilirkişi Prof. Ehle, yangının 

“büyük ihmal, dikkatsizlik ve so-
rumsuzluk nedeniyle çıktığını be-
lirtmişti. Klima cihazının hiç ka-
patılmadığı, haftada bir kez olsun 
sahne bakımı yapılmadığı, ana 
vananın kapalı tutulması nede-
niyle yangını söndürmek için kul-
lanılan yağmurlama sisteminde 
hiç su bulunmadığı, yangın uyarı 
düzeneğinin işlemez durumda 
olduğunu” raporunda açık açık 
yazılıydı.

Kültür Sarayı yangınından 
sonra H.S.K. adlı o zamanki 
adıyla Yıldız DMMA’sinde oku-
yan genç bir mühendis adayı 
gözaltına alındı. Sıkıyönetim 
koşullarındaki gözaltı süresinin 
çok üzerinde bir süre göz altında 
kaldı. Harbiye’de Askeri Müzenin 
altında kurulmuş işkence oda-
larında aylarca işkence gördü. 
Sonunda işkenceciler H.S.K.’a bir 
ifade imzalattılar. H.S.K.’ya imza-
latılan ifadeye göre, “oyun anın-
da sahnenin arkasında bulunan 
elektrik panolarına girerek sigorta 
buşonlarını yuvalarından çıkar-
mış ve yerde bulduğu bir kabloyla 
kısa devre yaptırarak yangını baş-
latmıştı”.

İki yıl süren duruşmada aske-
ri savcı oturup kalkıp, yangının 
çıkış şekli olarak bu senaryoyu 
okumuştu.

Her açıdan tutarsızlıklar ta-
şıyan bu ifade ile gerici basın 
ve darbeci subaylar toplumda 
müthiş bir yalan dalgası ve an-
ti-komünist histeri rüzgarı estir-
diler. Genç mühendis ve avukatı 
aylarca olay yerinde bir keşif ya-
pılmasını talep ettilerse de askeri 
savcılık bunu hep reddeti.

Gerici basın o dönem İslamcı 
ve Kemalist olarak henüz ikiye 
ayrılmamıştı. Tek cepheden ileri-
cilere devrimcilere saldırıyorlar-
dı. Rauf Tamer, Güneri Civaoğlu, 
Ergun Göze, Oktay Ekşi, Ahmet 

Kabaklı, Fethi Tevetoğlu, gibi 
soğuk savaşın eli kanlı kalemleri 
askeri darbeyi, ilan edilen sıkıyö-
netimi ve çok sayıda yurtseverin 
tutuklanması meşrulaştırmak 
için yalan ve iftira kampanyaları-
na başladılar.

Oysa davanın sonlarına doğ-
ru savunmanın olay yeri tatbikatı 
isteklerini daha fazla yanıtsız bı-
rakamayan Sıkıyönetim Mahke-
mesi olay yerinde bir inceleme 
yapılmasını kabul etti. Böylece 
bu tipte adli olaylarda zorunlu 
olarak ilk yapılması gereken olay 
yeri uygulaması ancak iki yıl son-
ra yaptırılacaktı. Adalete ihtiyacı 
olmayanların delile de ihtiyacı 
olmaması kaçınılmazdır.

Savcı, sanıklar ve avukatlar 
olay yerine geldiler sanığın ifa-
desi doğrultusunda şeklen ola-
yın tekrarlanması gerekiyordu. 
Ama ters giden bir şey vardı... 
Yangının başladığı yerdeki si-
gorta panoları polislerin işkence 
altında H.S.K.’a dikte ettirdikleri 
gibi yatağından çevirilerek çıka-
rılabilen sigortalardan değil, şal-
ter şeklinde indirilip kaldırılan si-
gortalardandı. Çıkartılıp kablo ile 
kısa devre yaptırılması için hiç bir 
boşluk yoktu. Yalancıların mumu 
bir kez daha yatsıda sönmüştü. 

İşkenceci polislerin hayal 
güçlerinin teknolojinin gerisinde 
kalması büyük bir devlet yalanını 
ortaya çıkmasına sebep olmuş-
tu. Devletin savcısı, sıkıyönetim 
komutanı, MSB ellerinde hiç bir 
belge olmadan hiç bir delil olma-
dan masum bir çok insanı gözal-
tında, işkenceyle alınan ifadele-
rine karşı hiç bir savunma hakkı 
vermeden yıllarca cezaevlerinde 
tutmuşlardır. 

Sıkıyönetimin ilanından son-
ra da sıkıyönetim uzatmalarını 
meclisten rahatça geçirebilmek 
için, 5 Mart 1972 gecesi turistik 
Marmara gemisi ile 28 Haziran 
1972 gecesi de Eminönü araba 
vapurunun batması olaylarında 
da sıkıyönetim komutanları hiç 
bir kaynağa dayanmadan ilerici 
gençler ve işçileri suçlamışlar-
dır. L.Y. adlı tiyatrocu bir gençle 
Tersane-İş sendikasından H.T. 
adlı bir işçi işkence altında alınan 
ifadelerle yıllarca tutuklu kalmış-
lardır. Bu davalar sıkıyönetimin 
sürelerini uzatmak üzere meclisi 
ve kamuoyunu “ikna” için yıllarca 
kullanılacaktı.

Her üç davanın tutuklu sanık-
ları uzun süren işkenceli sorgu-
lama ve tutukluluk hallerinden 
sonra gene aynı mahkeme tara-
fından beraat ettirilmişlerdir. 

İşin hukuksuzluk boyutu bu 
kadarla kalmamış, bu davalar 
daha sonuçlanmadan zamanın 
sıkıyönetim komutanlarından 
Turgut Sunalp, “Komünistler İş-
çilerimizi Nasıl Kandırıyor” isim-
li kara yalan ve anti-komünist 
propagandayla dolu bir broşür 
yayınlamıştı. İstanbul, Gebze, 
Kocaeli gibi işçi sınıfının yoğun 
olduğu bölgelerde ücretsiz da-
ğıtılan bu broşürlerde bütün 
bu sabotajları Komünistlerin 
üzerine atmaya devam etmiştir. 
Nerede büyük bir zorbalık varsa 
orada büyük bir hırsızlık vardır. 
Bu asılsız suçlamalarla işkence 
gören acı çeken insanlar şimdi 
toplumun saygın birer üyesi ola-
rak aramızda onurla yaşamaya 
devam ediyorlar. Turgut Sunalp 
ve darbeci paşalar arkalarında 
bir sürü yolsuzluk dosyasını bıra-
karak askeri yaşamdan çekildiler. 
Sonra da askerken “faydalı işler” 
yaptıkları sanayi şirketlerinin 
yönetim kurullarına bol maaşla 
atandılar. 

Yararlanılan Kaynaklar:

Nazi İmparatorluğu, Wilhelm 
Schirer

Ağaoğlu Yayınevi 1969 İst.

Berlin’in Düşüşü 1945, Antony 
Beeor, YKY, 2014

Hitler’i Yenen Adam (Mareşal 
Jukov) Geoffrey Roberts, Kalkedon 
Yayınları, 2016, İst.

Bomba Davası, T. Turhan, So-
run Yayınları. 2014 İst.
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KÜLTÜR SARAYI 

1970 İstanbul

Sıkıyönetim Komutanlıkları, ellerinde 
hiç bir delil olmadan, binlerce broşür 
basıp kendi mahkemelerinde bile be-
raat almış masum insanları suçlama-
ya devam ettiler.

İşkenceci polislerin hayal güçlerinin teknolojinin gerisinde kalması büyük bir 
devlet yalanını ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

SIKIYÖNETİM 
KOMUTANLIĞINDAN 
DUYURULMUŞTUR

“Komutanlığımız, Sıkıyöne-
tim idaresi ilanından bu yana 
diğer anarşik eylemlere olduğu 
kadar sabotaj faaliyetleri üzeri-
ne de büyük titizlikle eğilmiş ve 
sırasıyla 27 Kasım 1970’de Kültür 
Sarayı’nı yakan, 5 Mart 1972 ge-
cesi turistik Marmara gemisini 
batıran ve 28 Haziran 1972 gece-
si de Eminönü arabalı vapurunu 
havuz kapağına sabotaj suretiyle 
yarı batık hale getiren bu örgüt-
lere bağlı sabotaj ekiplerinin bü-
tün delilleriyle birlikte meydana 
çıkarmış ve faillerini yakalamıştır” 

5 Mart 1972 gecesi turistik 
Marmara gemisini ve 28 Haziran 
1972 gecesi de Eminönü araba 
vapurunu batıranların, Sıkıyöne-
tim komutanlığının, “Bütün de-
lilleriyle ele geçirdik” demesine 
rağmen tamamı askeri mahke-
melerde beraat etmişlerdi.



q Hasan KAPLAN

12 Eylülde; toplumun, özellik-
le solun üstünden tanklarla geçen 12 
Eylül yönetimi, toplumsal muhalefet ve 
soldan boşalan alanını; dinle ikame etme 
çabasıyla her mahallede bir imam hatip, 
her sokakta bir kuran kursu açılmasına 
izin vererek, okullara zorunlu din dersi 
koyarak, toplumdaki İslami duyguları 
kaşıyarak bu boşluğu doldurmaya çalıştı. 
Bu yaptıklarını kendi bastıkları dalın 
kesilmesi olduğunu görmeden, okyanu-
sun ötesindeki ağabeylerinin “yeşil kuşak” 
projesi doğrultusunda olduğunu bilerek 
yaptılar.

Bir süre sonra soldan boşalan bu 
boşluğu İslam ile ikame etme politikaları, 
kendileri için de tehdit olmaya, İslam’ın; 
Kemalistlerin tölare edeceği sınırları 
aşmaya, kendisi için de tehlike olmaya 
başlaması, Kemalistleri yeni bir arayışa 
yöneltti. 

Çoğunluğu Sünni İslam olan ülke-
de şeriatçıların beslendiği, örgütlen-
diği taban Sünni İslam’dı. Sünni İslam 
içinde şeriat karşıtı bir oluşum yaratmak, 
kendi içinde birçok sıkıntı ve zorluğu da 
beraberinde taşıyordu. Ortalık da ciddi 
anlamda bir güç ve muhalefet edecek sol 
da kalmamıştı. 

Yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşayan 
ama devlet için varlıkları, sadece katledi-
lecekleri zaman anımsanmış olan Alevi-
leri anımsadı. Yüz yıllardır Sünni İslam’ın 
zulmüne uğramış Aleviler bu iş için ideal 
bir potansiyeldi. İşte bu noktada Alevilere 
yöneldiler.

1989 yılında Ankara Gölbaşı’nda 
yapılan bir toplantı da “güçlenen irticanın 
karşısına Alevileri çıkartma” kararı alınır. 
Ondan sonra da gazetelerde, medyada 

çarşaf çarşaf Aleviliğin meziyetleri yazılıp 
çizilmeye başlandı. 

Yüzlerce yıldır yok sayılan, anımsan-
dığı zaman da katledilerek anımsanan 
Aleviler “nihayet devlet bizi anladı” sanı-
sına kapıldı. Bu sanıya kapılmaları bizzat 
Kemalistler tarafından sağlandı. 

Bu süreçte işbirlikçi Alevilerin payı 
azımsanamaz. Bunların başında Alevi-
lerin “Ötücü Kekliği” İzzettin Doğan 
gelir. Demirel ve Kemalist derin devlet 
tarafından İzzettin Doğan’a Cem Vakfı 
kurdurulur.  Daha sonra Demirel bunu, 
“Cem Vakfını İzzettin Doğan’a biz kurdur-
duk”  diyerek açıklayacaktır.

Birden bire ülkenin dört bir yanında 
Alevi dernekleri kurulmaya, Cem Evleri 
açılmaya, Aleviler saklanır olmaktan 
görünür olmaya başladılar.

Bir yanda Cem Evlerini el altından 
teşvik ederken, diğer yandan Cem Evle-
rinin ibadethane olduğunu kabul etme-
miş bu konuda hiçbir yasal düzenleme 
yapmamıştır.  

Kemalist derin devlet bir taşla birkaç 
kuş vurmayı hedeflemişti. 

* Güçlenen ve Kemalistler için tehli-
keli hale gelen İslamcıların önüne Alevi 
barikatı kurarak, hem İslamcı tehlikeyi 
bertaraf edip hem de Alevileri kendi 
yedeğine almak.

* Alevileri daha görünür kılıp denetim 
altına almak.

* Yüzlerce yıldır devletin zulmüne uğ-
ramış olan Alevilerin Kürt muhalefetiyle 
buluşmasının önünü kesmek.

* Alevileri kendi yedeğine alırken 
kendi içinde, Kürt-Türk Alevi’si olarak 
ayrıştırmak.

* Alevileri dinsel gericiliğin içine 
çekerek, geçmişte olduğu gibi Alevilerin 
tekrar solla, sosyalistlerle buluşmasını 
engellemek.

Yüzyıllardır kırsal kesimde köylerde 
yaşayan, devlet tarafından nerede olduk-
ları bilinen Aleviler, son elli yılda met-
ropol kentlere akmış, kalabalıklar içinde 
kaybolmuştu. 

Kemalistler tarafından Alevilere içi 
boş bir güven verilerek, onların Cem 
Evleri ve dernekler etrafında toplanıp, 
görünür olmasını sağlandı. 

Böylelikle,  Alevilerin nerelerde, 
nasıl yaşadıklarını daha rahat görecek ve 
denetim altına alacaktı. Genlerinde Alevi 
düşmanlığı olan, Kemalist derin devlet, 
gerektiğinde girişecekleri yeni katliam-
larında kullanmak için, son elli yılda 
yaşanan yoğun göçlerle bir miktar elinden 
kaçırdığı denetimi yeniden kuracaktı. 

1984 yılında ivme kazanan Kürt 

mücadelesiyle Alevilerin buluşmasının 
da önünü kesmek gerekiyordu. Bunun 
için de Alevilerin arasında “Türk İslam 
Sentezi” ucubesiyle  “Asıl Türkler Alevi-
lerdir” söylemleriyle muhalif Kürtlerle, 
Alevilerin arasına bir barikat kurulmaya 
çalışıldı. Arkasından Kürt Alevilerle Türk 
Aleviler arasına; yüz yıl içinde yaratılmış 
bir düşmanlığı kullanarak; Halaçoğlu gibi 
bir faşiste “Kürdün Alevisi Olmaz.  Kürt 
Aleviler Ermenidir” tezini ortaya attıra-
rak, hem Kürt Alevilerle Türk Alevilerin 
arasına, hem de Sünni, Şafi Kürtlerle, 
Kürt Alevileri arasına bir duvar çekmeye 
çalışarak kendine muhalif olan, olabilecek 
bütün güçleri bölmeye atomize etmeye 
çalıştı.

Sonuçta Kemalistlerin korktuğu 
başına geldi. 12 Eylül sonrası önünü 
açtığı, İslami çevreler 22 yıl sonra AKP 
ile önce hükümet oldu. Hükümet olmakla 
yetinmeyen İslami çevre iktidar olmak 
için kolları sıvadı. Bu durumdan rahatsız 
olan Kemalistler bir takım girişimlerde 
bulunduysa da İslami güçlerin yükselişi-
ni, mevcut Kemalist derin devleti tasfiye 
etmesini, yerine kendi derin devletini 
oluşturmasını, mevcut devletin ordu, 
yargı gibi, temel  kurum ve kurullarını ele 
geçirmesini önleyemedi. 

İlk yıllarda Kürtlerle hiçbir çatışma-
ya girmeyen, hatta bazı Kürt çevrelerini 
yedeğine bile alan AKP İslami iktidarı 
Ergenekon vb davalarla son Kemalist 
kalıntıları da tasfiye edip kendi yedeğine 
aldıktan sonra Kürtlere yöneldi. Kürtleri 
dize getirip kendi istediği doğrultuda 
hallettikten sonra, halledilmesi Kürtlerle 
kıyaslandığında daha kolay olan, Kema-
listlerle kıyaslandığında daha kanlı olacak 
olan Alevilere gelecek.

50 yıl önce kırsal kesimde köylerde 
bir arada yaşayan Aleviler artık metropol 
kentlerde örgütsüz ve dağınık ve savun-
masızdır. Cem Evleriyle örgütlendiklerini 
sanan Aleviler, aslında Kemalist derin 
devlet tarafında kentler de kalabalıklar 
içinde yaşayan Alevilerin açığa çıkartıl-
ması operasyonuydu. Bunu başardılar. 
Şimdi Aleviler hem dağınık, örgütsüz 
hem de legal ve görünür, kolay hedef 
durumundadırlar. Bu da Kemalistlerin 
Alevilere attığı son kazıktır.
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Cem Evleri  Kemalistlerin 
Alevilere Son Oyunu muydu?

Politika Gazetesi’ni

Oku, Okut!

Abone Ol, 
Abone Bul!



q Yusuf KÖSE

AB burjuvazisi telaş içinde. “Göçmen 
akışını durdurun!” diye feryat figan bağırı-
yor. Karar üstüne karar alıyor. “Böyle akın 
akın gelirlerse AB’miz yıkılır”, “toplumsal 
yapımız dejenere olur” diye yakınıyorlar. 
Kavimler göçünü ve Roma’nın yıkılışını 
hatırlıyorlar.

Ellerine kim geçerse yapışıyorlar. Bu 
konuda en büyük kurtarıcı olarak faşist 
Türk devletini görüyorlar. “Ne istersen 
iste, yeter ki göçmenleri bize gönderme” 
diye kırmızı halı üstünde ağırlıyorlar. 
Kürt katliamına yeşil ışık yakmalarının 
karşılığında, altın varaklı kanlı sultan 
koltuklarında ağırlanıyorlar. 

Alman burjuva siyasetçileri, Erdoğan’a 
“kurtarıcı” olarak yapışmış durumda. Mer-
kel ve SPD şefi Gabriel, “Türkiye güvenli 
ülke ilan edilmeli”  (1) diye AB parlamen-
tosuna sesleniyor.

Kürtlerin katledilmelerine ses çıkar-
mıyorlar. Kürtler ya da diğer ezilen halklar 
onlar için önemli değildir. Önemli olan AB 
burjuvazisinin çıkarlarının korunmasıdır. 
On binlerce Kürt, yüzbinlerce Suriyeli, Irak-
lı, Libyalı, Yemenli, Afganlı, Afrikalı ya da 
bir başka halklar katledilmiş hiç önemli de-
ğildir. Bu ölüler, AB’nin “demokrasi” sicilini 
zedelememesi için istatistiklerinde bile yer 
almayabilir. Onlar için, sermaye birikiminin 
devamı, silah akışının kesintisiz sürdürül-
mesi, emperyalist pazarların genişlemesi 
ve güven altında olmasıdır önemli olan.

AB burjuva “demokrasi”sinin sınırları 
içinde, demokratik hak ve özgürlüklerin 
yeri yoktur. Var olanlar ise, işçi ve emekçi-
lerin mücadeleleriyle elde edilen kazanım-
lardır.

“İnsan hakları”, “İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi” vb. bunlar, emperyalist bur-
juvazinin kirli yüzünü örtmeye yarayan tül 
perdeleridir. “İnsan hakları”, işçi ve emek-
çilere karşı burjuva haklarını korumanın 
adından ötesi değil, onlar için.

AB burjuvazisi göçmen sorununu 
çözmek istiyor mu?

Kesinlikle hayır! 

Neden mi? Çünkü, AB göçmenliği 
ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırma 
yerine, o nedenlerin üzerine ateşle gidiyor. 
Ortadoğu ve yakın çevresi emperyalistle-
rin atış poligonu haline getirildi. Silah satışı 
ve tüketiminin ortamını oluşturdular.

AB burjuvazisi, göçmen sorununu orta-
dan kaldırma yerine, AB kapılarından uzak 

tutma politikası yürütüyor. “Akdeniz ve Ege 
denizinin ortalarından bu yana geçmesin, 
ama nerede ölürlerse ölsünler, yeter ki, 
bizi rahatsız etmesin” politikası uyguluyor. 
Ancak, ezilen halkları yerinden yurdundan 
etme politikasından ise vaz geçmiyor.

5 yıl öncesine kadar “Suriyeli Göçmen-
ler” diye bir sorun yoktu. Ne zaman ki, ABD 
ve AB emperyalistleri Suriye’yi de Irak gibi 
yıkma kararı aldılar, ondan sonra bu sorun 
ortaya çıktı. Çünkü hepsi, bu sorunun 
Libya gibi bir kaç ay içinde çözümlenece-
ğini ve rahatlıkla paylaşacaklarını sanıyor-
lardı. Ancak, evdeki hesap çarşıya uymadı. 
Karşılarında bu kez arkasında Rusya ve İran 
olan bir ülke ile karşılaştılar. Suriye’de Irak 
gibi, baskı altında tutulan çoğunluk Şii nü-
fus yoktu. Suriye’de yönetim her ne kadar 
Alevi kökenli olsa da ülkede çatışmalı bir 
Alevi-Sünni ayrımı yoktu. Sünniler, salt bu 
nedenle baskı altında değildi. Ve ülkenin 
büyük burjuvazisi esas olarak Sünni kesim-
lerden oluşuyordu.

AB İŞİD’e karşı değil
Batı burjuvazisi, “İŞİD terörist örgüt, 

buna karşı mücadele ediyoruz” diyorlar. 
Elbette yalan söylüyorlar.

Ne ABD ne de AB’li emperyalistlerin 
İŞİD’e karşı mücadeleleri yoktur. Yaptıkla-
rı, İŞİD’i sadece ve sadece kontrol altına 
almak istedikleri gerçeği vardır. “Savaşıyor” 
görüntüsü vermelerinin arkasında ulusla-
rarası kamuoyu nezdinde İŞİD’in vahşetini 
savunamadıklarındandır. İŞİD vahşetini 
açıktan sergilerken, bunlar daha gizli 
yapıyorlar. İŞİD kafa keserek korku salıyor, 
bunlarda en modern ölüm silahlarıyla 
haklara korku salıyorlar. Vahşilik konu-
sunda aralarındaki “medeni” fark; kravatın 
sakaldan uzaklığı kadardır.

Batının İŞİD’den istediği; İŞİD’in Batı 
metropollerinde katliamlara girişmemesi. 
Bunun dışında İŞİD’in İslam ülkelerinde var 
olmasını istiyor ve destekliyorlar. İŞİD vb’i 
çeteler olmazsa, “teröre karşı mücadele” 
adı altında, halklara saldırma ve işgallere 
ne gerekçeler uyduracaklar? 

Emperyalist burjuvazinin neoliberal 
politikalar ile “uluslararası teröre karşı sa-
vaşı” aynı zamana rastlar. Yayılmacı, işgalci, 
egemenlik alanlarını genişletme amaçlı 
politikanın adı; önceleri “komünizme karşı 
mücadele” iken, özellikle 1980’lerin son-
larından itibaren “uluslararası teröre karşı 
mücadele” adını almıştır.

İŞİD vb. örgütleri beslemeleri ve 
desteklemelerinin temel nedenlerinden 
biri de; halkları din ve milliyet ayrımla-
rıyla birbirine düşürmek, işçi sınıfının 
mücadelesinin gelişmesinin ideolojik-
siyasal-sosyal yönünü tahrip ederek, 

emperyalist neoliberal politikaların 
uygulanmasının önündeki en önemli 
sınıf mücadelesi engelini zayıflatmaktır.

AB burjuvazisi,  yakındığı göçmen 
akınını ortadan kaldıracak adımlar atma 
yerine, sadece tel örgü ve toplama kamp-
ları oluşturma önerisi dışına çıkmıyor. İŞİD 
vb. örgütleri ortadan kaldırma, bunları 
destekleyenleri teşhir, tecrit etme yerine, 
göçmenleri AB kapılarından uzak tuta-
cak formüller üzerine çalışıyor. Halkların 
yaşamlarını çalarak, onları ölüme mahkum 
ediyor.

Çünkü AB burjuvazisi, Ortadoğu 
halklarını birbirine kırdırmayı emperyalist 
çıkarları arasında görüyor.

Suriye’deki savaş sonlandırmadan, 
oradaki emperyalist burjuvazi ve işbirlikçi 
devletler adına savaş sürdürenler ellerini 
çekmedikçe, buradan kaynaklı göçmen 
sorunu da bitmeyecektir.

İŞİD’e militan akışı sağlandığı gibi, silah 
ve para akışı da devam ediyor. Bunları 
sağlayanlar belli. ABD (2)  bu işin başını 
çekiyor. Bunu ABD’nin burjuva basını da 
açıktan yazmak zorunda kaldı. Almanya, 
Fransa ve İngiltere’de ABD kadar bu işin 
içindedir. İsrail ile İŞİD arasında petrol ve 
silah alışverişi vardır. Ve bugüne kadar 
İsrail ve İŞİD birbirine dokunmamıştır. Ter-
sine, işbirliği içinde olduklarının belgeleri 
yayınlanmıştır.

İŞİD’e karşı Koalisyon Güçleri”ne bakın: 
ABD, AB, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar. 
Ortada bir koalisyon olduğu doğru. Ama 
bu İŞİD’e karşı değil, İŞİD de dolaylı olarak 
bu koalisyonun içindedir. Direkt olmasa 
da, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar va-
sıtasıyla. ABD’nin bazen dolaylı bazen ise 
direkt silah desteğiyle vs.

İkincisi ise, Rusya, Suriye hükümeti ve 
İran. 

ABD ve AB’nin derdi; İŞİD vb. dinci 
terör örgütlerini bitirmek değildir. Rusya 
ve Çin’in bölgeye yerleşmesini önlemek ve 
enerji yataklarını kendi denetimleri altında 
tutmaktır. Savaşın esas nedenini bu sorun 
oluşturmaktadır. Eğer batı burjuvazisinin 
derdi “İŞİD terörünü bitirmek” olsaydı, bu 
sorun çoktan çözülmüş olurdu.

Bugüne kadar, gerçek anlamda İŞİD’e 
karşı mücadele eden ve onu bölgede 
gerileten, darbe vuran PYD önderliğindeki 
Kürt güçleridir. Ve PYD ile birlikte hareket 
eden Suriyeli Demokratik Güçlerdir. 

Kuzey Kürdistan halkı ise, Türk devleti 
eliyle NATO’nun başını çeken ülkelerin 
silahlarıyla vuruluyor.

Emperyalistler, Suriye halkları adına, 
“barış” adını verdikleri bir paylaşım masası 

kuruyor. Ama, masada Suriye halkları yok. 
İŞİD’e karşı esas mücadele eden Kürtler, 
“barış” masalarından uzak tutuluyor. Oysa, 
o masada tek demokratik güç Kürtlerdir. 
Diğerleri ise, savaşın kaynakları gerici-fa-
şist devletler ve emperyalistlerdir. Zaten, 
emperyalistlerin bu savaşı sonlandırmak 
gibi bir niyetleri de yoktur.

Bölgedeki savaşların ortaya çıkma-
sına neden olan emperyalist burjuvazi, 
tahrip olan ülkeler cephesini daraltma 
yerine giderek genişletiyor. Türkiye yeni 
bir Suriye olma yolunda hızla ilerliyor. 
Bu da var olan göç sorununa yeni göçle-
ri ekleyecek gözüküyor. 

Bütün bu gerçekler ışığında, AB’nin 
başını çeken emperyalist ülkelerin 
göçmen sorununu çözme gibi bir politi-
kaları olmadığı gibi, İŞİD’e karşı mücadele 
politikaları da yoktur. Tersine, İŞİD’in 
varlığı onların çıkarına gelmektedir. Çünkü, 
Taliban, El Kaide, İŞİD, Boko Haram vb. gibi 
yüzlerce irili ufaklı dinci, ve ırkçı-faşist terör 
örgütleri emperyalist sistemin çöplüğünde 
yeşerip besleniyor. Aynı zamanda siyasal 
bir gericilik olan emperyalizm, toplumun 
en gerici kesimleriyle ilişki kuruyor. Ve 
onun üzerinden kendi çıkarlarını genişlet-
me ve koruma politik taktiklerini pratiğe 
geçiriyor.

AB, yaratılmasında  büyük payının 
olduğu göçmen sorununu, yabancı düş-
manlığını ve ırkçılığı geliştirmenin bir aracı 
ve aynı zamanda ucuz iş gücü deposu 
olarak kullanıyor. Ve halkın önemli bir ke-
simi üzerinde göçmen korkusunu yaymış 
durumdalar.

Kapitalizm, bağrında taşıdığı özel mül-
kiyetçi üretim ilişkilerinden kaynaklı, bir 
taraftan en modern teknolojiyi üretirken, 
bir taraftan ise en gerici siyasal oluşumları 
üretiyor. Teknolojik yenilik, siyasal geri-
ciliğin gerisinde kalıyor. Çünkü kapitalist 
üretim ilişkileri, toplumsal gelişmenin 
dinamikleri olan üretici güçlerin, özgür 
gelişmesinin önündeki en büyük engeli 
oluşturuyor.

Kapitalizm, toplumsal sorunları çözmü-
yor, derinleştiriyor ve insanlığı; gözlerimi-
zin önünde eriyen kutup buzları gibi, geri 
dönüşümsüz yok oluşa doğru götürüyor.

(1) http://www.dw.com/tr/gabriel-türkiye-güvenli-
ülke/27.01.2016

(2) ABD’nin bilgisi dahilinde 2013’te Doğu Avrupa 
ülkelerinden alınan ve Ürdün üzerinden getirilen 
600 ton silah Suriye’de Esad’a karşı savaşan dinci 
örgütlere aktarılmış. Yine Libya’dan gemilerle 
aktarılan silahlar var. Suudi Arabistan’ın Ürdün 
üzerinden aktardığı silahların yanında, her gün 
Türkiye üzerinden aktarılanların ise hesabı yok.

AB’nin Göçmen Politikası ve IŞİD’le “Savaşı”
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1. Merkezi Kadın Konferansımız ve Genel 
Kongremizin ardından bir araya gelen Kadın 
Meclisimiz, 10 Şubat 2016 tarihinde ilk top-
lantısını gerçekleştirdi.

Siyasal süreç ve örgütsel durum değer-
lendirmesi, Kadın Meclisimizin çalışma esas-
larının oluşturulması ve planlama gündem-
lerinin ele alındığı toplantıda, yeni dönemde 
izlenecek politikalar oluşturularak eylem hat-
tı belirlendi.

Kadın Meclisimiz çalışma esaslarını; mec-
lise bağlı olarak faaliyet yürütecek olan ör-
gütlenme, diplomasi, eğitim, hukuk ve basın 
komisyonlarını oluşturdu. Meclisimizin en 
temel gündemi il ve ilçe düzeyinde kadın 
meclislerini örgütlemek olacaktır. Aynı za-
manda önümüzdeki dönemde gerçekleştiri-
lecek olan partimizin il ve ilçe kongrelerinde 
kadın katılımının güçlü olduğu yönetimlerin 
oluşturulmasında aktif rol alacaktır. Kadın 
Konferansı kararlarının planlamaya kavuş-
turulduğu toplantıda, yeni dönemde görev 
alacak olan Kadın Meclisi Merkezi Koordinas-
yonu da seçildi.

Kadın Meclisi Merkezi Koordinasyo-
nu’nda: Besime Konca, Beycan Taşkıran, 
Dilek Yağlı, Esengül Demir, Müge Yamanyıl-
maz, Nur Aytemur, Nurşen Yıldırım ve Sul-
tan Özcan yer almaktadır. Kadın Meclisimizin 
dönem sözcülüğü ise Besime Konca tarafın-
dan yürütülecektir.

Erkek Egemen Siyasete Karşı,
Kadın Meclislerinde Örgütleniyor 
Savaşa Karşı Direnişi Yükseltiyoruz!

Devlet ve erkek egemen zihniyet tara-
fından sistemli bir biçimde yürütülen savaş 
konsepti, tüm toplumu ve özelde de kadınla-
rı hedef alarak sürdürülmektedir.

7 Haziran Seçimlerinden bu yana Türkiye 
ve Kürdistan’da giderek tırmanan savaş süre-
ciyle tüm dünyanın gözleri önünde insanlık 
suçları işlenmeye devam ediyor.

Suruç ve Ankara Katliamları; 367 gündür 

süren ve bu güne kadar toplamda 7 kentin 20 
ilçesinde onlarca mahalleyi kapsayacak şekil-
de 57 kez ilan edilen sokağa çıkma yasakları; 
gözaltı, tutuklama, infaz ve katliamlarla, de-
mokrasi ve barış iradesi teslim alınmaya ça-
lışılıyor.

Özellikle Cizre’de günlerdir ‘Vahşet Bod-
rumları’nda yaşananlar Madımak ve Kerbe-
la’yı bir kez daha yaşatmıştır. ‘Çökertme planı’ 
ile uygulanan ve IŞİD vari çetelerle gerçekleş-
tirilen bu katliamlara rağmen Cizre halkı diz 
çökmemiş ve Kobanê’de olduğu gibi insanlık 
için direniş sembolü olmuştur.

Yine tüm saldırılara ve askeri yığınağa 
rağmen sadece Sur’da 72 gündür direniş kı-
rılamamıştır ve bütün kararlılığıyla sürmek-
tedir.

İçerde ve dışarıda siyaseten tükenen 
savaş yönetimi kendi krizini; her türlü de-
mokratik hak talebini yok sayarak baskı ve 
şiddetle aşmayı amaçlamaktadır. Özgür bası-
na ve barış talebini yükselten tüm kesimlere 
bütünlüklü saldırısını bu nedenle yoğunlaş-
tırmaktadır.

Savaş yönetimi kadına yönelik şiddeti, 
kadın cinayetlerini, kadın emeği sömürüsü-
nü arttıran, ifade özgürlüğünü ve insanca 
yaşan hakkını kısıtlayan politikaları giderek 
derinleştirmektedir. Aynı zamanda bu kadın 
düşmanı politikalarla kadın bedeni üzerin-
den militarizmi yeniden üretmeyi de sürdür-
mektedir. Bir yıl önce Özgecan Aslan’ı vahşi-
ce katleden zihniyetle, Ekin Van ve direnen 
pek çok kadının çıplak bedeni üzerinden 
topluma mesaj veren zihniyet aynıdır.

Cizre’deki işgal ve vahşet süreci için ‘Başa-
rılı bir operasyondu sona erdi’ diyenler halkın 
direnişi karşısında yenilgiye uğrarken, işken-
ce edilen çıplak kadın bedenleri üzerinden 
bir kez daha acizliklerini ortaya koymuşlar-
dır. Bu acizliğe düşenler şunu iyi bilmelidir ki 
devlet zulme soyunduğunda kadınlar direni-
şi giyinmeye devam edecektir.

Tüm bu savaş konseptine ve erkek- dev-

let ittifakına karşı her alanda kadın direnişini 
ve ortak mücadelesini yükseltilme ihtiyacı 
kaçınılmazdır.

Kadın Meclisimiz, bu doğrultuda kadın 
özgürlük mücadelesi ve ortak tarihinden al-
dığı birikim ile daha kararlı adımlarla yürüyü-
şünü sürdürüyor.

Erkek egemen iktidara ve savaş yöneti-
mine karşı etkin bir siyaseti örmek için tüm 
kadınları bu özgürlük yürüyüşüne katılmaya 
ve Kadın Meclislerimizde örgütlenerek mü-
cadelemizi yükseltmeye çağırıyoruz.

Kadın Meclisimiz, konferans kararları
çerçevesinde dönem planlamasını şu
şekilde oluşturmuştur:

Özyönetim

Kadın Meclisimiz, parti programımızda 
yer alan demokratik özerklik önermesini ve 
özyönetimleri ele alan eğitim çalışmalarını ve 
planlamaları önüne koymuştur. Bu kapsamda 
özyönetim direnişini büyütecek; politikamızı 
en geniş toplumsal kesimlerle buluşturabile-
cek ve her alanın kendi özgünlüğüyle gün-
demleştirmesini sağlayacak eylem, etkinlik, 
konferans, seminer, toplantı, panel gibi pek 
çok faaliyeti gerçekleştirecektir.

Demokratik Anayasa

Mevcut anayasanın, halklar ve kadınlar 
lehine yeniden bir toplumsal sözleşmeye 
dönüştürülmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini 
yasal güvence altına alması ve kadın özgür-
lükçü politikalarla yeniden oluşturulması en 
önemli gündemlerimizden biridir. Kadın ör-
gütleri ve kadın hareketi aktivistleri ile birlik-
te yaygın bir anayasa faaliyetinin yürütülme-
si, özgün bir kadın anayasa komisyonunun 
kurulması meclisimizin öncelikli planlamalar-
dan biridir.

Tecridin Kaldırılması ve 
15 Şubat Komplosu

Kürt sorunun demokratik, kalıcı, toplum-
sal ve barışcıl bir çözüme kavuşarak Türki-

ye’nin demokratikleşmesi kadınların çözüm 
ve müzakere süreçlerine kesintisiz katılımı ile 
gerçekleşebilir.

Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öca-
lan’ının üzerindeki ağırlaştırılmış tecrite son 
verilmesi; sağlık, güvenlik ve özgürlük koşul-
larının sağlanması; barış ve müzakere süreci-
ne bir an önce geri dönülmesi en temel gün-
demlerimizden birini oluşturmaktadır.

18. yılında 15 Şubat Komplosu etkinlikle-
rinin güçlü bir şekilde örgütlendirilmesi, en 
kitlesel şekilde gerçekleşmesi savaş konsep-
tine ve çökertme politikasına karşı en güçlü 
cevabımız olacaktır.

Her Gün 8 Mart Her Gün Mücadele!

Savaşın ve erkek egemen kapitalist sis-
temin saldırılarını yoğunlaştırdığı bir süreçte 
8 Mart’ı karşılıyoruz. Kadın Meclisimiz, kadın 
özgürlük mücadelesinin en önemli kazanım-
larından biri olan 8 Mart’ı her yıl olduğu gibi 
bu yıl da en etkin şekilde örgütlemeyi önüne 
hedef olarak koymuştur.

Kadın katliamlarına, taciz ve tecavüze, ka-
dına yönelik her türlü şiddete ve kırıma; trans 
cinayetleri ve nefret suçlarına; doğum ve kür-
taj hakkı gaspı gibi kadın kimliği üzerinden 
geliştirilmeye çalışılan tekçi, eril ve cinsiyetçi 
zihniyete dayalı ayrımcı politikalara karşı tüm 
alanlarda öz savunmayı güçlendireceğiz.

Her türlü iş güvenliği ve güvencesin-
den yoksun olarak ev içinde/dışında çalışan 
emekçi kadınları hedef alan kadın emeği sö-
mürüsüne dayalı politikalarla karşı karşıyayız. 
Kadınların iş kolları ve iş yerleri düzeyinde 
örgütlenmesinin önünü açan, ev içi emeğin 
sosyal güvence altına alınmasını sağlayan ve 
kadın istihdamının arttırılmasına dönük po-
litikaları parlamentodaki Kadın Grubumuz 
görünür kılacak ve bu alanda en geniş mü-
cadele hattını oluşturmak için faaliyet yürü-
teceğiz.

Erkek egemen kapitalist sistemin tüm sal-
dırılarına karşı kadın direnişi ve mücadelesini 
güçlendirerek her alanda en geniş kadın bir-
likteliği ile ortak mücadeleyi yükselteceğiz.

Kadın Baharı için Direniş Newrozu’na!

Ezilen ve direnen halkların kurtuluş günü 
olan Newroz’u, savaş yönetimine karşı dire-
niş ruhuyla sahiplenecek ve kadın baharı ola-
rak karşılayacağız. Kadınların öncülüğünde 
halkların demokrasi ve özgürlük mücadele-
sini daha fazla yükselteceğimiz ve direnişle 
‘kadın baharı’na dönüştüreceğimiz bir 2016 
Newrozu’nu karşılayacağız.

Faşizme Geçit Yok!

Eşitlik ve Özgürlük için 
Direnen Kadınlar Kazanacak!

HDP Kadın Meclisi Toplantısı Sonuç Bildirgesi
Politika22  28 Şubat 2016 KADINLARIN SESİ



q Ayla BORAN

Şair, romancı, usta bir edebiyatçı, Saba-
hattin Ali. Kemalizm’e, baskıya, zulme ve 
başta ifade özgürlüğü olmak üzere her türlü 
insanca yaşam hakkı ihlaline, sınıfsal bir ba-
kışla baş kaldıran ve direnen de yine Saba-
hattin Ali. 

Devlet karanlığı hangi Sabahattin Ali’ye 
düşmandı? 

Sözü ve gücü kaleminde bir edebiyatçı, 
öğretmen, konservatuvarda “dramaturg”luk 
yapan, dehası yaşama yayılan ama en çok 
yaşadığı coğrafyaya ve acılarına sessiz kalma-
yan bir aydından, yürekli bir insandan bahse-
diyoruz aslında. 

“Dağlar ve Rüzgar” ilk ve tek şiir kitabı, 
Değirmen, Kurtarılamayan Şahaser, Kırlan-
gıçlar, Viyolonsel,  Birdenbire Sönen Kandil’in 
Hikayesi, Bir Gemici Hikayesi, Bir Orman Hika-
yesi, Kağnı, Sırça Köşk gibi çok sayıda öykü ile 
sayısız konuyu işlemiştir.

Kuyucaklı Yusuf’ta; sınıfsal yakla-
şımı ve ezen-ezilen ilişkisinin 
devlet bürokrasisi içinde 
nasıl mayalandığı ve insan 
psikolojisini betimleme yete-
neği ile,

Kürk Mantolu Madonna’da; 
sıradan görünen ancak ailesi baş-
ta olmak üzere toplumun çukura 
ittiği bir memurun (Raif Efendi), sı-
radışı bir kadına aşkını (Maria Puder) 
anlatırken, alışılagelmiş “zayıf” kadın 
tipolojisinin dışına çıkarak “güçlü” kadı-
nı resmetmesiyle,

İçimizdeki Şeytan’da; faşizmin yükse-
lişte olduğu II. Dünya Savaşı’nın Avrupa 
üzerindeki etkisinden esinle, yine faşizme 
öykünen aydın tipolojisini, Ömer karakteri 
ile ve onun küçük ve kirli burjuva dünyasını 
yansıtırken, yine güçlü bir kadın karakteri 
Macide ile ilişkisini yazıya dökerken,

... romancılığının hem insan psikoloji ile 
bağını hem de toplumsal ve sistemle ilişkisi-
nin çığır açacak tarzda şekillendiğini görüyo-
ruz.

1930’da Nazım’la tanıştığı ve toplumsal-
gerçekçi öykülerinin yer aldığı “Resimli Ay” 
dergisindeki yayınlarından dolayı “yıkıcı pro-
paganda” yaptığı gerekçesi ile tutuklanır ve 3 
ay sonra aklanır. 1932’de “Atatürk’e hakaret” 
suçuyla yargılanır ve 14 ay ceza alır. 10 Mayıs 
1933’te Sinop Cezaevi’ne nakledilir.

Sinop Cezaevi’nin duvarları Sabahattin 
Ali’yi anlatır bugün de. “Aldırma Gönül” ve 
“Geçmiyor Günler Geçmiyor” şiirleri bu tutuklu 
günlerinin eşsiz eserleridir. Karadeniz’in hır-
çın dalgalarının onun deyimi ile “duvarlarını 
yaladığı” Sinop Cezaevi Sabahattin Ali’nin 
kimliğinde önemli bir dönüm noktasıdır. 
“hürriyeti gözlerin önüne kadar getirmek, son-
ra birden bire çekip götürmek için yapılmış bir 
yer” olarak tanımladığı Sinop Cezaevi aslında 

onun geleceğinin de ironisini içinde barındı-
rır. Karadeniz’in o hırçın sularında katledilen 
Suphilerin çığlığı o duvarlara çarparken, Sa-
bahattin Ali ve nicesi için o günden bugüne 
bir katliam dizgesinin seslerinin hiç dinmeye-
ceğinin habercisiydi o kulaklarını çınlatan ve 
kalemine düşen dalga sesleri. Bugün devle-
tin seyirlik olarak açtığı o cezaevi duvarları-
nı, hücrelerini dolaşırken nefesinizi tutun ve 
hissedin yaşanmış olabilecekleri. Çıktığınızda 
kendinize gelmek ve nefesinizi bırakmak için 
başınızı kaldırın ve bahçesindeki dut ağacına 
yaslanın... Bizler için bu coğrafyanın dışarıda 
da mahkumiyet olduğunu göreceksiniz açık-
ça. Bu duvarların arkasında umuda tutunan 
bir kocaman yürekti Sabahattin Ali.

Cumhuriyetin 10. yılı sebebiyle o duvar-
lar delinir ve özgür kalır. Devlete dönmesi ve 
eski düşüncelerini değiştirmesi şartı ile me-
muriyete dönebileceği baskısı yapılır. Varlık 
Dergisi’nde Atatürk’e hitaben “Benim Aşkım” 

adlı şiiri yayınlanır. Ancak Sabahattin Ali 
durmaz. Aziz Nesin’le birlikte 1946 yılında 
“Marko Paşa” adlı mizah dergisini çıkarır. Bu 
dergideki yayınlardan ötürü de sayısız ceza 
alır. Siyasal ve toplumsal karanlığın içinde 
bir umut olur Marko Paşa. Yazarları tutukla-
nır, baskı altında yayın yapar bu dergi. Aydın 
Ilgaz’ın belirttiğine göre bu dergi ve ismi sos-
yalist işçilerin önerisiyle hayata geçirilmiştir. 
Bu dergi politik mizahın da başyapıtlarından 
biri olmuş ve Sıkıyönetim Komutanlığı’nca 
yayını durdurulmuştur.

1948 yılında, Mehmet Ali Aybar’la birlik-
te çıkardığı “Zincirli Hürriyet”te yer alan “Asıl 
büyük tehlike bu iktidarın devamıdır” adlı yazı-
sı sonrasında yine hakkında dava açılır ve bir 
kamyonla nakliyeciliğe başlar. Kamyonculuk 
yaptığı dönem bariz bir yorulmuşluğun ifa-
desidir. Türkiye’den çıkmaya karar verir.

Bulgaristan sınırına yakın, Kırklareli’nin 

Sazara köyü yakınında 16 Haziran 1948 günü 
katledilmiş olarak bulundu. Bu coğrafyada 
kendisinden önce ve sonraki sayısız karan-
lık siyasi cinayetten biridir bu. Ölümü bası-
na 16 Ocak 1949’da yansır. Silah çaldığı için 
ordudan atılan eski bir asker ve muhbir Ali 
Ertekin bu cinayeti “Milli duyguları galeyana 
geldiği için” işlediğini söyler. Türk milleti için 

işlediğini söylediği savunması ile 4 yıl ceza 
alır ama aynı yıl çıkarılan af ile serbest-

tir. Bu mizansende de cinayetin faili 
belli ve çok tanıdıktır bizler için. 

Devlet karanlığının düşmanın 
bir bütün olarak Sabahattin Ali oldu-

ğunu 41 yıllık bir yaşam öyküsünden 
anlayabiliyoruz. Bir aydın ve edebiyatçı ola-

rak bugün durduğu yeri belirleyen, sözüne 
düşen her şey aslında insanı, yaşamı mad-
dileştiren baskı, zulüm, şiddet ve faşizmin 
her zaman iktidarını koruduğu kapitalizme 
karşı şekillenen bir dünya görüşüydü. TKP’li 
olması belki de, hatta belki değil muhakkak, 
O’nun cezaevi ve sürgün süreçleri ve sonra-
sında katledilmesine kadar giden yolun düş-
man açısından ana nedeniydi. 

Belki de roman karakterlerine, öyküleri-
ne yansıyan kişilik betimlemelerinden yola 
çıkarsak, Sabahattin Ali örgütlü bir kollektifle 
değiştirmenin araçları yerine, tüm çelişkileri 
ve sonuçlarıyla karşıtlandığı ve direndiği bir 
sisteme karşı tüm bireyselliği ile karşı dura-
rak, iç dünyasında onurlu bir yaşam için ken-
disini yalnızlaştıran bir siyasi ve edebi kişilikti.

Onun anlamlı ve tevazu dolu yalnızlı-
ğından bugün biz sosyalist ve komünistler 
için çıkarılması gereken kocaman bir dünya 
olduğu kesin. Sözcüklerine kendinizi bırak-
tığınız da muazzam bir aşk duyacaksınızdır. 
İnsana ve yaşama dair...

* İçimizdeki Şeytan, (YKY 2012/Sayfa 70)

Kaynakça: 
Yapı Kredi Yayınları (Ocak 2012)
Marko Paşa Meselesi/Aziz Nesin
Sınıf’ın Efsanesi, Dönüm Noktası: Markopaşa, 

Aydın Ilgaz
T24/Doğan Akın
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Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz 
vasıtasıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. 
Şimdi ikinci aşama olarak il ve ilçelerde 
Kitabevi ve Gazete Bayileri vasıtasıyla da 
dağıtımı genişletmek amacındayız. Siz de 
il ve ilçelerinizde uygun gördüğünüz Ki-
tabevi ve Gazete Bayileri ile ilişki kurarak 
onların isim, adres ve telefon numaraları-
nı 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
Günün Birinde Ya Çıldıracağız 
Ya da Dünyaya Hakim Olacağız *



q orhan DEMİRBAĞ

Kürdistan’da işlerini yapmaya çalışan basın emekçi-
lerini susturamayan AKP, İMC  TV’yi Türksat uydusundan 
çıkarttırarak kararttı. Devletin ordusunun, özel harekat-
çısının, korucusunun katliam ve imha savaşını, işlenen 
cinayetleri, hukuksuzlukları gözler önüne seren muhalif 
medyanın çalışanlarını gözaltı, tutuklama ile susturama-

yacağını anlayan AKP’ nin direktifiyle savcının İMC’yi 
“terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle, başka 
bir sansür kurulu olarak işlev gören RTÜK’ü bile bypass 
ederek Türksat’tan çıkarılmasını sağlaması tam bir hu-
kuk garabetidir. Anayasa ihlalidir. Hoş adliye binalarına 
“Adalet Sarayı” tabelası asan bir anlayışın hukukla ne 
işi olabilir diyenler çıkabilir. Kuşkusuz Saraydan adalet 
çıkmaz. Bunu biliyoruz...

Peki kanalın yayın hakkını iptal ettin, gazetecileri 
içeri attın, sudan gerekçelerle tutukladın, işsiz bıraktır-
dın yine de gerçekler gizli kalabilir mi?

Eskiden olsa kolaydı. Darbe yapan generaller üç-beş 
tankı Ankara’daki TRT binasına önüne çekti miydi, tek 
kanallı TV susar, Türkiye radyoları (tekti) seferberlik 
türküleri çalmaya başlar, gazete patronları (sayısı bir elin 
parmaklarını geçmezdi) hizaya çekilir ve darbeye meş-
ruiyet kazandırılmış olurdu (!) Şimdi öyle mi? İnternet 
diye birşey var. Türkiye’de yasaklasan, arkadan dolanır 
yine bir yolu bulunur ne olup bittiğinin. Uydudan yayın 
yapan binlerce kanal var. Binlerce radyo istasyonu. Ne 
yapacaksınız? Diktatörlüğe giden yolları nasıl temizleye-
ceksiniz? Nasıl dikensiz gül bahçesi yaratacaksınız?

İşte İMC TV’yi izliyoruz. İnternetten izleniyordu. 
Şimdi İMC TV’nin açıklamasına göre Hotbird uydudan 
da yayındaymış. Üstelik de izleyici sayısı daha da arttı.  
Çanak antenlerin yönlerini mi değiştirteceksiniz? Ömrü-
nüz yetmez. Eskiden gazetecilik yapmak zor ve masraflı 
bir işti. En azından ses kayıt cihazı, bir fotoğraf makinası 
gerekliydi. Şimdi 10 yaşındaki çocuğun bile cebinde en 
kaliteli akıllı telefon var. Hiç görüntülenmesini isteme-
diğin bir olayın videosunu çekip, internette paylaşma 
şansına sahip. Akıllı telefonların ülkeye girişini mi 
yasaklayacaksın. 3G’den 4.5G’ye (nasıl olduysa?) geçişi 
mi durduracaksın?

Sözün kısası işiniz zor. Hem de çok zor...

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
E-posta: bilgi@politikagazetesi.org
Web adresi: www.politikagazetesi.org
Basıldığı yer: Ezgi Matbaa, Sanayi Cad. Altay Sk. No: 14 
Çobançeşme/B.Evler-İstanbul      Telefon: 0212  452 23 02
Yurtiçi Abone Bedeli  : Yıllık 24,- TL
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İMC Kapatıldı Diye
Gerçekler Gizlenebilir mi?

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

8 MART’ta 
SOKAĞA,
DİRENİŞE!..
q Aysel ÇENGEL

Bir 8 Mart’ı daha karşılamaya hazırlanıyo-
ruz. Bu yazıda 8 Mart’ın tarihçesini anlatmak 
istemiyorum. Kuşkusuz birçok kadın, özellikle 
de Politika okuru kadınlar bunu biliyor. Önem-
li günlerde bu tür yayın organlarında genel-
likle her sene aynı şeyler söylenir. Hatta bazen 
aynı yazıya bir iki rötüş yapılıp zahmete bile 
katlanılmadan, tıpkı basım yapılır.

“Erkeklerle baş etmek zordur” denilir ya, 
halbuki biz kadınlarla baş etmek daha da 
zordur. Bizimle kimse başedemez. Yeşil Yol 
direnişinde Havva Ana’ya bakın. Kürdistan’da 
evlatları katledilen Barış annelerine, 570 haf-
tadır Galatasaray meydanında evlatlarının akı-
betini soran annelere. Üniversitelerde anti de-
mokratik uygulamalara, faşist saldırılara karşı 
direndiği için yerlerde sürüklenen kadınlara. 
Cerattepe’de polis barikatlarının en önünde 
direnişi örenlere... Madenlerde iş cinayetlerine 
kurban giden emekçilerin annelerine, eşlerine.

Direngeniz, kırılganız, doğurganız. Dünya-
nın yarısıyız. Bunlar kuşkusuz doğru. Kadınlar 
her yerde varlar bu da doğru. Ancak eksik olan 
birşey de var. Mücadeleyi ortaklaştıramıyoruz. 
Tek tek mücadele alanlarını, bu alanlarda so-
kağa çıkan kadınları birlikte mücadele etme 
gerekliliğine ikna etmekte zorlanıyoruz. CHP’li 
kadınlardan, HDP’li kadınlara, tek tek politik 
örgütlerin kadın üyelerini, üniversite öğrenci-
si kadınları, toprağını, köyünü, zeytin ağacını, 
suyunu savunan kadınlardan, fabrikalarda ça-
lışan kadın emekçilere, tüm kadınların müca-
delesini ortaklaştırdığımız zaman gerçekten 
bizimle baş etmek zor olacak.

8 Mart’ta sokağa çıkan kadınların özgürlük 
ve barışı savunma konusunda güçlü bir ses ve-
receğine inanıyorum. 

IMC TV 
Susturulamaz
Can Dündar ve Erdem Gül’ün serbest bırakılma-

sına sevindiğimiz gün, IMC TV’nin karartılması için 
girişimde bulunulduğunu öğrendik.

Cumhuriyet Savcısı 24 Şubat’ta Türksat Genel 
Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, 155 polis ihbar 
hattına yapılan bir şikayet üzerine IMC TV hakkında 
soruşturma başlattığını belirtti.

IMC TV’nin terör örgütü propagandası yaptığı 
ileri sürülen yazıda Türksat da örtülü biçimde tehdit 
edildi, hukuki ve ticari kuralları zorlayacak ifadelere 
yer verildi. Yazıda Türksat’tan IMC TV’ye frekans 
tahsisine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi 
istendi.

Daha önceki deneyimlerden bu isteğin ne 
anlama geldiğini biliyoruz. Bu yıl içinde uydudan 
çıkarılan yedi kanal fiilen karartıldı.

Gazeteci örgütleri olarak IMC TV’nin de aynı 
akıbete uğramasını istemiyoruz.

Anayasa Mahkemesi’nin Dündar ve Gül kararı 
basın ve ifade özgürlüğü açısından ders verici 
niteliktedir. Bu karar, demokrasimiz açısından umut 
verirken aynı anda televizyon karartma, terör so-
ruşturması adı altında gazetecilerin tehdit edilmesi 
basın özgürlüğü konusunda bir adım bile ilerleye-
mediğimizi gösteriyor.

Bir kez daha yineliyoruz. Tutuklu tüm gazeteci-
ler derhal serbest bırakılsın. Haber siteleri erişime 
açılsın, yayın yasakları ve akreditasyon uygulamala-
rı kaldırılsın. IMC TV karartılmasın.
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