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1 Mayıs’lar 
Barometredir...

Bu yıl 1 Mayıs’ı Bursa otomotiv işçilerinin patron işbirlik-
çisi sarı sendikalara yürüttüğü şanlı direnişin, Suluova’da Yeni 
Çeltek Maden işçilerinin direnişlerinin, Soma ve Ermenek’te 
katledilen madenci kardeşlerimizin ailelerinin dinmeyen acı-
larının etkisi altında karşılıyoruz.

22 Temmuz Suruç, 5 Haziran Diyarbakır, 10 Ekim Ankara 
Katliamlarında, Kürdistan’da iç savaş koşullarında katledilen 
kardeşlerimizin acısı ile karşılıyoruz.

Üniversitelerde, mahallelerde, fabrikalarda en ufak bir 
muhalefet hareketinin baskı ve terör ile ezmeye çalışıldığı, 
akademisyenlerin, gazetecilerin sadece görüşlerini dile getir-
dikleri için tutuklandıkları bir ortamda karşılıyoruz.

TOMA’lar, Akrepler, Kirpiler artık metropollerin cadde ve 
alanlarının aksesuarı oldular. Lacivert ve kırmızı yelekli sivil 
polislerin halkın arasına karışmasının kanıksandığı bir günlük 
hayat yaşıyoruz. Suruç, Cizre, Sur, Nusaybin, Yüksekova sakin-
leri ise tank bombaları ve roketlerle yerle bir edilen evlerinin, 
yaşam ortamlarının, keskin nişancıların gölgesinde geçirdikle-
ri günlerin karanlığında 1 Mayıs’ı karşılıyoruz.

***

Bu ülkenin işçi ve yoksul emekçileri, toplumun değişik 
katmanlarından halklar böyle bir muameleyi hak etmiyor. Bu 
koşullarda 1 Mayıs karşılamak istemiyor. 

Ülke yöneticilerinin boğazlarına kadar pisliğe battığı, 
yalan, hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, tecavüz ve şiddetin nor-
malmiş gibi sadece izlendiği bir dönemdeyiz. Oturdukları 
Saraylar, kullandıkları ultra lüks araçlar, ellerinin altında iste-
dikleri gibi harcadıkları milyarlarca dolarlık örtülü ödenekler 
ise emekçilerin asgari ücretlerinin SGK kesintilerinin kimler 
tarafından ödeneceği tartışılırken, sokaklarda insanların aç-
lıktan dilendiği, çöp toplayarak geçindiği bir ülkede birileri 
tarafından har vurulup harman savuruluyor.

Bu düzenin böylesi koşullarda ve bu şekilde sürmesi 
mümkün değildir. Onu bildikleri için diktatörlüklerini kurum-
sallaştırmayı ve ülkeyi polis-asker devletine dönüştürme ça-
bası içindeler. 

Bunu engelleyecek ve onlara gereken dersi verecek tek 
güç, işçi sınıfının, yoksul emekçi halkların, ezilen sömürülen 
yığınların, vahşet ile karşı karşıya kalan Kürt halkının, örgütlü, 
birleşik, yığınsal direniş hareketi olabilir. 

1 Mayıs’lar her zaman ülkede savaşsız ve sömürüsüz bir 
düzen yönünde mücadelenin barometresi olmuştur. Bu sene 
barometre ne gösterecek hep birlikte yaşayacağız. Ancak ba-
rometrenin yükseldiği ve önümüzdeki dönemde tepe yapa-
cağı kesindir. Birileri saraylar inşa ederken birileri de direnişi 
inşa ediyor. 

                                    Politika
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q Kemal ATAKAN

Bugün Türkiye’de durum nasıldır diye 
düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen ko-
nular ve o konular hakkındaki değerlendir-
melerimizi kısa kısa sıralayalım. Sorunları 
sıralamak beraberinde çözüm getirmediği 
için, çözüm konusunda görüş ve önerile-
rimizi de sorumluluğumuz gereği ortaya 
koyalım ve tartışmaya açalım. 

TBMM Çalışmıyor!
1 Kasım 2015 seçim darbesi sonrası 

oluşan yeni Meclis bileşimi çalışmıyor. Bu 
olgu yeni mi? Hayır. Bu Meclis 7 Haziran 
seçim kampanyası startının verildiği Nisan 
2015’den beri çalışmamaktadır. Arada sıra-
da toplandıklarına bakmayın. AKP istediği 
gibi oyluyor, seçmen Meclis’te ne konuşul-
duğundan bihaber, HDP birtakım girişim-
lerde bulunduğu ve soru önergeleri verdi-
ği halde, vekillerin konuşmaları dahil kesif 
sansür perdesinden dolayı kamuoyunca 
bilinmiyor.

Ülkeyi Paralel Kabine ile Cumhurbaş-
kanı yönetiyor, Başbakan ve Resmi Kabi-
ne ise figüran rolünü sürdürüyor. 

AKP, CHP, MHP ne yapıyor?
Gündemi saptırmak ve kamuoyunun 

gerçekleri görmesini engellemek için içi 
boş, düzeysiz, ahlaksız atışmalar ile halkı 
oyalıyorlar. “Kim kimin önüne yatmış”, “hır-
sız nerede”, “şerefsiz”, “vatan haini”, “taş taş 
üstünede, baş baş üstünde bırakmayalım”, 
“paralel çete her şeyin suçlusu”, “Obama ya-
lan söylüyor”, “Kürtleri inlerinde öldürece-
ğiz” v.b. kavramlar ile kötü bir tiyatro oyunu 
sergiliyorlar. 

Bir de “söz konusu vatan ise gerisi tef-
feruat” tarzı kendi gerçekleri ile uyuşma-
yan “büyük” laflar ediyorlar. “Vatan bizim 
arpalığımız, soyabildiğimiz kadar soyalım, 
bizden iyisi yok” deseler daha inandırıcı 
olacaklar. 

CHP tabanı ve seçmeni ezici çoğunluğu 
ile demokrattır, emekçidir, yoksuldur. CHP 
yönetimine en azından gerçekten “halkçı”  
ve “emekten yana” bir yol çizmesi konusun-
da “halkların kardeşliği” ve “barış” konusun-
da politika geliştirmesi konusunda baskı 
yapmalıdır. AKP, MHP, TSK ve CB’nin min-
derinde güreşmek yerine, kendi belirlediği 
alanda politik mücadeleyi güçlendirmeli, 
ülkedeki barış ve demokrasi güçleri ile gü-
cünü birleştirmelidir. Gezi, Soma, Ermenek, 
17-25 Aralık, 1 Mayıs, Kürt halkına karşı 
savaşın durdurulması gibi konular ortaya 

koyduğu tavrı bugün daha güçlü ve fiilen 
ortaya koymalıdır. AKP ve CB ile söz yarış-
tırma alışkanlığını terk etmeli, onlara karşı 
HDP ile birlikte muhalefeti örmeye yönel-
melidir.

ABD Gezisi?
Kamuoyu günlerce CB’nın ABD gezisi 

ile oyalandı. “Değdi mi, değmedi mi?” mi-
sali bir habercilik ve yorumculuk içeriği ile 
önce Obama’nın Erdoğan ile görüşüp gö-
rüşmeyeceği, ardından Obama’nın ne ka-
dar küstah olduğu, Maryland Camii açılışı, 

Rıza Sarraf meselesi işlendi durdu. Bu arada 
CB’nin korumaları tüm dünyaya Türk usulü 
yakın koruma yöntemleri dersleri verdi, 
Türk basını da bunu tanıttı. Arka planda 
olup bitenler, Rıza Sarraf ABD’de tutukla-
nınca Ankara’da yaşanan panik, MİT Müs-
teşarının ardından da Dış İşleri Bakanı’nın 
apar topar Washington’a yollanması söz 
konusu dahi edilmedi. Bir yandan Sarraf 
ile ilgili önlem almak için yapılan girişimler, 
diğer yandan Erdoğan’ın Obama ile fotoğ-
raf verebilmesi için tezgahlanan şantajlar, 
Broocklyn Enstütüsüne davet edilmek için 
çevirilen filimler v.s. perde arkasında kaldı. 
Ve en önemlisi, ABD’ye Suriye, Kürt halkı, 
Fethullah, Başkanlık sistemi konusunda 
yapılan telkinler, ısrarla yapılmaya çalışılan 
baskılar konusunda kamuoyumuz yakın-
dan, uzaktan bilgilendirilmedi. 

Sanki Türkiye’de oynayan filimin se-
naryosunu ABD’li senaristler yazmıyormuş 
gibi kamuoyu enayi yerine kondu. Neden? 
Çünkü Ankara’da yüksek tepelerde oturan 
kimileri kendilerine biçilen rolleri beğen-
miyor, süresini kestiremiyor ve doğaçlama 
oynayamıyor. Bir de rakipleri mevcut. TSK, 
Gladio, işbirlikçi sermaye güçleri gibi Türki-
ye’de sistemi belirleyen güçlerin, bazı figü-
ranların rollerine ne zaman son verecekle-
rini kestirmiyorlar. Kendilerini garanti altına 
almaya ve rollerinin uzamasını ABD’den is-
tiyorlar. ABD de her zamanki gibi “tavşana 
kaç, tazıya tut” misali, zavallıları oyalıyor ve 
bildiğini uyguluyor. Bütün rahatsızlık bu.

Suriye ve Rojava?

Türkiye ve ABD yöneticilerinin her hal-
de uzlaştıkları tek konu bu oldu. Gerçi bu 
tarz bir uzlaşma Türkiye’nin yöneticileri için 
yetersiz. Sınırları zorlamak için çok uğraştı-
lar, fakat sonuç alamadılar.

Sonuçta ABD, TR’ye sen Suriye’de, Roja-
va’da, Şengal’de, PYD, YPG ve YPŞ ile ilişki-
lerimize tahammül et, biz de senin Türkiye 
Kürdistanın’da Kürt Ulusuna yönelik vahşi 
imha girişimi konusunu görmemezlikten 
gelelim. Kuşkusuz bu sonuç Ankara’daki 

egemenler için yetersiz. Onlar Türkiye’nin 
Suriye sınırında Kürtlerin de yönetiminde 
oldukları bir komşu istemiyorlar. Uçuşa 
yasak bölge, mülteciler için uydu kent v.s. 
önerileri ile kendi amaçlarına ulaşmaya 
çalışıyorlar, fakat bu görüşlerini kabul et-
tiremiyorlar. ABD ve İsrail, bölgede TR’nin 
müdahalesine ve söz hakkı istemesine ye-
şil ışık yakmıyor. “Sen kendi çöplüğünde 
otlan, boyundan büyük işlere kalkışma” 
demeye getiriyorlar. Ankaradakiler de “sen 
benim kim olduğumu biliyor musun?” mi-
sali kabadayılık yapıyorlar. Obama’ya da 
PYD konusunda haddini bildirmiş ya...

Böylece zaten çökmüş olan, “2 hafta 
sonra Şam’da Emevi Camisinde cuma na-
mazı kılma” planına bir de Rojava “soru-
nunu” çözememiş olmak eklenmiş oluyor. 
Kısaca kendileri açısından karizmayı çizdir-
miş duruma düşüyorlar. Bu da “Başkanlık”, 
“Güç”, “Kudret”, “En büyük Türkiye”, “Türkiye 
Türklerindir”, “Dünya Lideri”  hamaseti ile 
uyuşmuyor. 

Türkiye ciddi ciddi, İran, Irak ve Suri-
ye’de Kürtlerle sınır komşusu olmuş oldu. 
Bu da Kürt düşmanlarına “biraz” dokunu-
yor. 

Başkanlık Meselesi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne paha-

sına olursa olsun Başkanlık sistemini ana-
yasal olarak ülkeye getirmek istiyor. Büyük 
bir olasılık ile Referandum yolu ile sonuç 

almaya çalışacak. Bu da son şansı. AKP sı-
ralarında dahil burjuva kesimlerden de bu 
Başkanlık meselesine karşı çıkışlar olduğu 
biliniyor. Burada onların karşı çıkışları, söz 
konusu olanın Erdoğan olmasından kay-
naklanıyor. Değilse burjuva diktatörlüğü-
nün kurumsallaşması hepsinin işine gelir. 

Erdoğan bu olasılığı güçlendirmek, 
şansını artırmak için TSK ile, bürokrasi ile ve 
tekelci sermaye ile uzlaşmalar yarattı. Onlar 
da kendisine uzatmaları oynaması konu-
sunda, kendi dayatmalarını uygulaması ko-
şuluyla olanak tanıyorlar. Karşılıklı sürdü-
rülen bu oyunda Erdoğan, bu dayatmalara 
boyun eğer gibi görünüp kendi konumunu 
güçlendirmeye çalışıyor. Diğerleri de onun 
seçmen gücü karşısında bir alternatif üre-
tene ve yerine geçirecekleri güçlü bir lider 
belirleyene kadar durumu idare ediyorlar. 
Aralarında riskli, heyecanlı, gergin bir ge-
çici işbirliği var. Ancak iki taraf da sonunda 
kendilerinin baskın geleceğini düşünüyor. 
Bakalım bu kriminal senaryonun sonucu 
ne olacak.

Fethullah Çetesi?
Bizce Fethullah Çetesi, onlara göre Pa-

ralel Yapı, hatta Paralel Terör Yapılanması... 
Bütün planları, stratejileri beraber kurgula 
ve uygula, sonra üstünlük sağlama yarı-
şında karşılıklı tasfiye girişimlerinde bulun 
ve biri birini terörist ilan et. Burjuva kül-
türünden ve siyaset yapma anlayışından 
dahi yoksun bir tarzda yürütülen kendile-
ri arasındaki kapışma iki tarafın da bütün 
soysuzluklarını kamuoyu nezdinde deşifre 
etmiş, açığa çıkarmıştır. Uyguladıkları yön-
temler, taktikler, planlar, yaptıkları kendi 
yasalarına aykırı icraatlar, yolsuzluklar, hır-
sızlıklar, peşkeş çekmeler, toplumsal kay-
nakları ve değerleri talan etmeler, biri birle-
rini suçlarken gün yüzüne çıkmıştır. Fakat, 
kullandıkları araçlar olan, inanç ve kimlik 
ögelerini o denli doğalmış gibi değerlendi-
riyorlar ki, normalde iki tarafı da bir kaşık 
suda boğması gereken destekçileri, uyuş-
turulmuş bir halde taraf oluyorlar. İnanç 
ve vatanı koruma iç güdüsü ile aktif destek 
veriyorlar. 

Aslında olayın özü şu; AKP çevresi ve 
Erdoğan çevresinde kümelenen rantçı ke-
sim bu ülkenin yönetimini Fethullahçılar ile 
paylaşmamak istedi. İlk yıllarda gebe oldu-
ğu Fethullahçı kadroların yerine kendi kad-
rolarını yetiştirerek kurumsallaşmaya ve 
Fethullahçıları bir taraftan dışarıya itmeye, 
diğer taraftan da yeni hamlelerinin önünü 
kesmeye çalıştı. Bu arada AKP kurucu ekibi 
olan kurmaylarını da etrafından uzaklaştır-
dı, çünkü onlar Fethullah ile başlayan bir 

Geleceğimiz Kendi Ellerimizdedir!

Gezi Haziran Direnişi, Kobane Direnişi ve Otomotiv 
Metal Fırtınası gibi biri birinden çok farklı olan bile-
şimler, toplumsal yaşamın her alanında, en küçük üre-
tim ve yerleşim biriminden, parlamentoya kadar, Edir-
ne’den Van’a kadar bütün coğrafyayı kapsamalıdır. 



işi birlikte sürdürmek gerektiği görüşün-
deydiler. Fethullah’ın daha sonra reaksiyon 
olarak başlattığı Erdoğan ve yakın rantiye 
çevresine saldırması ve tapeler dahil po-
tansiyel suçları deşifre etmesi bu kurmay-
ların da tepkisini aldı, ancak süreç içinde 
Erdoğan’ın gerçeğini gördükçe tarafsızlaş-
tılar ve iki tarafa da tavır aldılar.

Erdoğan, bu saldırıdan kendisini ve ya-
kın çevresini kurtarmak için TSK, bürokratik 
aparat ve tekelci sermayenin ekarte etme-
ye çalıştığı kesimlerinin önünde günah 
çıkardı, boyun eğdi ve “bizi de aldattılar” 
edebiyatı yaptı. O kesimlerin de işine gel-
diği için, onlar da kendi koşullarını daya-
tarak Erdoğan’ın konumunu korumasına 
müsaade ettiler. Müsaade ettiler derken, 
Erdoğan’ın kendi çevresine sağladığı AKP 
nezdinde cisimleşen seçmen desteğine 
kısa zamanda yerine koyacak bir alternatif 
bulamadıkları için anlaştılar. Böylece orta-
ya zorunlu ittifak çıktı.

Bizce Fethullah ile birliktelikleri sür-
seydi de bugünden daha olumlu bir süreç 
gelişmeyecekti. Özellikle Kürt ulusal soru-
nu ve sınıf hareketine yaklaşım konusun-
da Fethullah çetesinin yaklaşımları herkes 
tarafından bilinmektedir ve şu andakinden 
farklı değildir.

Sınıfa ve Kürt Halkına Yöne-
lik Saldırılar?

Gerek sınıfa yönelik kazanılmış tüm 
demokratik ve sosyal hakların kalan kırın-
tılarını da yok etmek, ve gerekse de Kürt 
halkına yönelik vahşice imha hareketine 
girişmek bu ittifakın en önemli iki anlaşma 
maddesi oldu. Bugün ordu birlikleri, tank-
ları, helikopterleri ve roketleri ile Kürt yerle-
şim bölgelerini imha ediyorsa, yüzbinlerce 
Kürt zorunlu göçe tabi tutuluyorsa, en ufak 
tepkiyi gösteren sivil halk anında yok edi-
liyorsa bunun gerçekleştirilmesinde TSK - 
AKP / CB işbirliğinin belirleyici rolü vardır. 

Yasalar, aynen 12 Eylül dönemindeki 
gibi işçi ve emekçiler aleyhine çıkarılıyor ve 
bu işçi-emekçi düşmanı yasalara karşı en 
ufak tepki işten çıkarmalar, sorgulamalar 
ve baskılarla karşılanıyor. Sendikalar çeşitli 
yöntemlerle etki altına alınıyor ve edilgen 
duruma getiriliyor. Düşününüz ki DİSK gibi 
şanlı geçmişi olan bir işçi konfederasyonu 1 
Mayıs’a iki hafta kala henüz Taksim 1 Mayıs 
Alanı için izin baş vurusunda bulunmamış-
tır ve de Türkiye çapında 1 Mayıs kutlama-
ları konusunda bir plan-program çıkarıp, 
tüm barış, demokrasi ve sosyalizm güçleri-
ne çağrı yapmamıştır. 

Bunun karşısında burjuvazi ve iktida-
rı Hak-İş ve Türk-İş vasıtasıyla sınıf içinde 
yığınsal bir şekilde örgütlenmesini geliş-
tirmektedir. Fethullah çetesi diğer kanat 
tarafından geriletilmeseydi, 2014 Aralık 
öncesi “bir senede bir milyon üye” belgisi 
ile kurdukları Pak-İş Konfederasyonu ile 
sendikal örgütlenmelerini güçlendirecekti. 

Tabiri caiz ise “yağmurdan kaçarken doluya 
tutulacaktık”. 

Bugün Kürdistan’da savaş suçu kapsa-
mına giren bir askeri operasyon yürütülü-
yor. Yerleşim bölgeleri, siviller yok ediliyor, 
faşistlerin söylediği gibi “taş üzerinde taş, 
baş üzerinde baş” bırakılmıyor. Bu savaş 
paralı askerler ile lejyonerler ile yürütü-
lüyor. Onun için ya özel harekatçı polisler 
ya da uzman askerler ölüme sürülüyor. Bir 
gün gelecek, vaatleri karşılık bulmayınca 
ve kayıpları bu denli arttıkça onlar da isyan 
edecekler. İstedikleri kadar sarkık bıyıklı, fa-
şist kimlikli unsurları seçmiş olsunlar. “Kah-
ramanlık bir yere kadar” diyecekler. 

Bunun karşısında Kürt halkı ulusal 
demokratik haklarını elde etmek ve adil, 
barışçı bir çözüm için direnişini daha da 
yükseltecek. İşçi sınıfı ve yoksul emekçiler 
inanç ve milliyet tacirlerinin gerçek yüzü-
nü görecek, demokratik, toplumsal hakları 
içi, en başta Kürt halkı olmak üzere kardeş 
halklara karşı yürütülen sömürgeci politi-
kalara karşı çıkacak.

Nasıl Kazanacağız?
İşte, asıl zor olan soruya geldik...

En son söylenecek sözü baştan söyle-
yelim. Bugün Türkiye’ye yeni ve devrimci 
bir ruh gerekiyor. 

Burjuvazinin işgücü sömürüsüne, çok 
küçük bir azınlığın ezici çoğunluk üzerin-
de tahakküm kurmasına, halklar arası düş-
manlığa, dinsel gericiliğe, ırkçılığa, milliyet-
çiliğe, inanç sömürüsüne, yabancı güçlerin, 
emperyalistlerin ülkemizin kaderini belir-
lemesine karşı olan, kısacası kapitalizme 
karşı olan tek tek kişiler ve örgütlü güçler; 

barış, demokrasi, toplumsal ilerleme, insan 
hakları, adalet, eşit haklar, ulusal bağımsız-
lıktan yana olan, tüm bireyler ve kuruluşları 
ile öncelikle güncel uygulamalara ve yakla-
şan daha tehlikeli gelişmelere karşı  Tek Yü-
rek, Tek Ses, Tek Güç ve Tek Hedefe (Bizim 
Tek’lerimiz de bunlar olsun) yönelik müca-
dele temelinde güçlerini birleştirmelidirler.  

Gericileşmeye, çok yaklaşan faşist dik-
tatörlük tehlikesine, içeride ve dışarıda sa-
vaş politikalarına karşı, Barış, Demokrasi ve 
Toplumsal İlerleme için, en geniş halk güç-
lerinin ve en yığınsal direniş yöntemlerinin 
yolunu açmalıdırlar. Gezi Haziran Direnişi, 
Kobane Direnişi ve Otomotiv Metal Fırtı-
nası gibi biri birinden çok farklı olan bile-
şimler, toplumsal yaşamın her alanında, en 
küçük üretim ve yerleşim biriminden, par-
lamentoya kadar, Edirne’den Van’a kadar 
bütün coğrafyayı kapsamalıdır. 

Liberal demokratından, sosyal demok-
ratına, anti-kapitalist müslümanından, ale-
vi demokratına, demokrat kemalistinden, 
kürt ulusal demokratına, devrimcisinden, 
ilericisine, sosyalistinden, komünistine ka-
dar tüm toplumsal ve siyasal güçler bu sı-
navı birlikte vermelidir. 

7 Haziran öncesi HDP etrafında oluşan 
devrimci-demokratik mutabakat, daha 
geniş güçleri kapsayarak yeniden gerçek-
leştirilmelidir. Bağımsız demokratların da, 
HDP’nin de, BHH’nin de, CHP’nin de, HC, HE 
ve sendikal, demokratik, mesleki örgütlen-
melerin, çevre ve yöre örgütlenmelerinin 
de katılacağı yeni bir bileşim oluşmalıdır. 
Buna her kesim kendi özgünlüğünü ve bir-
likteliklerini koruyarak katılabilmeli, kimse 
bir yere “yamanmadan” eşit haklı, müca-
deleci bir platform oluşmalıdır. Bu yapı 
sadece masa başı mutabakatlar ile değil 
tabanda oluşacak yığınsal ve halkın katılı-
mının sağlanacağı tek tip olmayan, meclis, 
girişim, konsey, komite v.s. biçimlerinde ci-
simleşebilir ve maddi bir güce dönüşebilir. 

Savaşa ve Teröre karşı Barış ve Can 
Güvenliği için;  Yeni Sömürü Yasalarına ve 
Sosyal Kısıtlamalara karşı Ekonomik, De-
mokratik ve Sosyal Hakların genişletilme-
si için; Sömürgeci ve Tekçi anlayışa karşı, 
Türkiye’nin Halklar Mozaiği için; Gericiliğe 
karşı, Toplumsal İlerleme için, Gerici ve Ba-
şarısız Eğitim Sistemine karşı, Bilimsel, De-
mokratik ve Anadilde Eğitim için; ve daha 
da geliştirilebilecek, asgari müştereklerde, 
azami gücü yaratmak için ciddi ve kararlı 
adımlar atılmalıdır. 

Öncelikle AKP iktidarına ve Saray Dik-
tatörlüğünü engellemek için yürütülen bir 
mücadele sürecinde gerekli olan alternatif 
muhalif merkez bu yöntemle şekillenebile-
cek ve gelişebilecektir.  Bu bir hayal değil-
dir, ancak gerçekleştirmek de kendi elleri-
mizdedir. 
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Devrimcilerin 
Güç Birliği

Devrimci, demok-
rat, sosyalist ve ko-
münistlerin eylem 
ve güç birliği konu-
su yıllardır gerçek-
leştirilmeye çalışılan 
bir görevdir. Bugüne 
dek gerçekleştirilen tüm             
birliktelikler, belirli bir süre sonra tavsamış 
ve akabinde dağılmıştır. Bunun sebeple-
rini doğru analiz etmezsek önümüzdeki 
dönemde tekrar aynı deneyleri tekrar ya-
şama tehlikesi ile karşı karşıya kalacağız.

Birincisi; güç birliği, tek tek örgütlerin 
ve partilerin zayıf yanlarını giderebilecek 
bir araç değildir.

İkincisi; birlik somut bir amaç ve prog-
ram çerçevesinde sağlanmalıdır.

Üçüncüsü; sınıf mücadelesi içinde, 
yığınsal çalışmalarda kök salmamış hiç bir 
birlik çabası başarılı olamaz.

Belirli somut konularda kalıcı veya ge-
çici birlikler oluşturmak farklı bir konudur. 
Örneğin, sendikal alanda belirli bir hedefe 
yönelik olarak veya sıcak mücadele içinde 
egemen sınıfların saldırılarına karşı kendi-
ni savunmak için ve hatta farklı mücade-
le biçimlerini icra etmek amacıyla. Fakat 
somut konularda oluşturulacak böylesi 
birlikler için dahi, söz konusu alanda sınıf 
ve yığınlar arasında kök salmış olmak, ol-
mazsa olmaz ön koşuldur.

Görüşümüzce, bu tür eylem ve güç 
birliklerine, onun ötesinde cephe örgüt-
lenmelerine gereksinim tartışmasız var-
dır. Fakat öncelikli olan tek tek örgütlerin 
kendi açılarından yeterli güce ulaşmış 
olmaları gerekliliğidir. O zaman, farklı ör-
gütlenme alanlarında, değişik özelliklerde 
kesimler içinde örgütlenmiş olan birden 
fazla örgütün bir araya gelerek, o farklı 
deneyleri bir potada birleştirmeleri müm-
kün olacaktır. Her örgütün söz konusu bir-
likteliğe somut katkısı olacaktır. Aynı konu 
sıcak mücadele için de geçerlidir. Maddi-
teknik hazırlıkları ve deneyi olmayan ör-
gütlerin böyle bir birlikteliğe katacakları 
ne olabilir?

Söz konusu nedenlerden dolayı, ke-
sinlikle her bir örgütün öncelikle belirli 
çalışma alanlarında gelişmesi, güçlen-
mesi, ona uygun kadrolara sahip olması 
önem arz etmektedir. Bu sağlandığında, 
birden fazla örgütün bir araya gelmesi 
gerçek bir nitel ve nicel farklılık yaratır. 
Böylesi bir durumda devrimci güçlerin 
birliği ses çıkartır ve düşmanı can evinden 
vurur. Onun için her örgüt önce kendi ev 
ödevini yapmalıdır. Çünkü kalıcı ve uzun 
vadeli birlikler masa başında değil pratik 
mücadele içinde sağlıklı bir nitelik kaza-
nır. İster sendikal alanda, ister mahallede, 
ister dağda, isterse fabrikalarda ve sokak-
larda...

 
(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Şubat 

2016 sayısında yayınlanmıştır. www.türkiyeko-
münistpartisi.org sitesinden alınmıştır.)



Bilecik Bozüyük Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan Bahreyn sermayeli 
Midal Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünye-
sinde çalışan işçiler Anayasal hakları olan 
sendikalaşma hakkını kullanarak Birleşik 
Metal-İş Sendikası’na üye oldular.

İşyerinde yasal çoğunluğu sağlayan 
Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’na toplu iş sözleşmesi için yetki 
başvurusunda bulundu. 25 Mart tari-
hinde Midal Kablo işyerinde sendikanın 
yetki için gerekli çoğunluğu sağladığına 
dair yazı Bakanlık tarafından Birleşik Me-
tal’e iletildi.

İşçilerin Birleşik Metal’e  üye olduğu-
nu ve sendikanın yasal çoğunluğu sağ-
ladığını öğrenen işveren, 30 Mart günü 
17 işçiyii işten çıkarttı ve diğer üyeleri de 
tehdide başladı. İşyerinde sevkiyat bölü-
münde çalışan 30 Birleşik Metal üyesi iş-
çinin daha işten çıkarılacağı ve bölümün 

taşeron bir firmaya devredileceği tehdi-
dinde bulundu.

Birleşik Metal-İş Sendikası yaptığı 
basın açıklamasında işverene şu uyarıyı 
yaptı: “Midal Kablo işvereni derhal işten 
çıkarmaları durdurmalıdır ve işçilerin sen-
dika seçme özgürlüklerini hiçe sayarak, 
“sendika istiyorsanız Türk Metal’e üye olun” 

tehditlerine son vermelidir. İşçilerin istedik-
leri sendikaya üye olma hakkı, uluslararası 
sözleşmeler, anayasamız ve yasalarımızla 
güvence altına alınmıştır. Midal Kablo iş-
vereni hukuku hiçe saymıştır.

İşçilerin sendikalaşma hakkına saygı 
duyulmalı ve atılan işçiler geri alınmalıdır. 
Midal Kablo işçilerinin sendikalı olarak iş-

lerinin başına dönene kadar verecekleri 
mücadelenin devam edeceğini basına ve 
kamuoyuna duyuruyoruz.”
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Midal Kablo’da Sendikal Haklara 
Saldırı

Maden İşçilerine  
Yaşam Odası 
Yine Yok

Soma’daki toplu katliamda 
301 işçi arkadaşımızın ölmesin-
den sonra gündeme gelen, yaşam 
odası bir yıl daha ertelendi.

“Maden İşyerleri İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği” Resmi Ga-
zete’de yayınlandı. Personel takip 
sistemi ve hayat hakkı geçiş sis-
temlerinin uygulamaya geçilmesi 
bir yıl daha ertelendi. Yeraltı ma-
den işçilerinin iş güvenliğinin iki 
önemli şartı pratik olarak uygulan-
maz hale getirildi.

İşçiler iş güvenliği olmadan 
çalışmaya devam edecek.

Hükümet uygulamadaki bazı 
sıkıntıları gerekçe göstererek işçi-
lerin yaşam hakkını gasp ediyor. 
Üst üste gelen toplu ölümlerden 
sonra oluşan tepkiyi yatıştırmak 
için hukuki düzenlemeler yapıl-
mıştı. Bu düzenlemelerin uygula-
maya sokulmayacağı sürekli erte-
leneceği anlaşılıyor.

Bir yandan maden patronları-
nın 400 milyon liralık vergi borçla-
rı silinirken, diğer yanda maliyetler 
gerekçe gösterilerek iş güvenliği 
önlemleri alınmıyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir dü-
zenleme ile madenlerde Avrupa 
Birliği mevzuatına uygun malze-
me ve koruyucu sistem kullanma 
şartları da 2020 yılına ertelenmişti.

Politika Gazetesi 
Sendika Komisyonu

TGS, gazetecilere iş güvenliği eğitimi düzenliyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazetecilere meslek 
hastalıkları ve iş güvenliği konusunda eğitim verecek. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteği ile altı 
ilde atölye düzenleyecek olan TGS, bu alandaki bilinci 
arttırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan TGS İstanbul Şube 
Başkanı Gökhan Durmuş, “Türkiye’de basın özgürlüğü 
konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var, cezaevlerinde tutulan 
29 meslektaşımız var, her gün adliye koridorlarını dolduran 

onlarca meslektaşımız var, daha dün 
gözaltına alınan meslektaşlarımız 
oldu. Medya üzerindeki bütün bu 
baskılar gazetecilerin kendi kişisel 
sorunları görmezden gelmel-
erine neden oluyor. Biz bu konuda 
farkındalık yaratmak istiyoruz” diye 
konuştu. 

Eğitimleri İstanbul, Ankara, 
İzmir, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’de 
yapacaklarını belirten Durmuş, 
gazetecilerin işlerinden kaynaklı 
yaşadığı sağlık sorunlarının meslek 
hastalığı olduğunu fark etmelerini, 
bu sorunların çözümüne yönelik 
adım atmalarını sağlamayı hedefle-
diklerini söyledi. 

“Bir çok meslektaşımız yaptıkları 
işten kaynaklı yaşadıkları sağlık 

sorunlarının meslek hastalığı olduğunun farkında değil. 
Bu eğitimlerle gazeteciler içerisinde bu bilinci arttırmak 
istiyoruz“ diyen Durmuş, ilk olarak 9 Nisan Cumartesi 
günü İstanbul Nippon Otel’de eğitim düzenleyeceklerini 
kaydederek tüm gazetecileri bu eğitime katılmaya çağırdı.

Durmuş, TGS’nin hem basın özgürlüğü mücadelesi 
yürüteceğini hem de gazetecilerin ekonomik ve sosyal 
haklarını savunmaya devam edeceğini ifade etti.



Amasya’nın Suluova İlçesi’nde kapa-
tılma kararı alınan Yeni Çeltek Maden 
İşletmesi’nin işçileri, yerin 1200 metre 
altına inip açlık grevine başladı.

Amasya Suluova da  bulunan Yeniçel-
tek Maden ocağı özelleştirme kararı ile 
Soma Holdinge devredilmişti. Bölgede 
birde Termik Santral kurma ruhsatı alan 
Soma Holding kısa sürede Yeniçeltek 
Maden Ocağını kapatma kararı alarak 
burada bulunan işçileri Soma da çalış-
maya zorlamış ve  işçilerin haklarını ver-
meden işten atmayı planlamıştır.  Soma 
da ki katliamdan sağ kurtulan işçileri 
tazminatlarını bile ödemen işten atan 
Soma Holding daha katliamın hesabını 
vermeden yeni bir işçi kıyımına daha 
imza atmaktadır. Suluovada yıllardır 
çalıştıkları madenden atılmaya çalışılan 
işçiler buna karşılık direnme ve mücade-
le etme yolunu seçtiler.

Soma Holdinge ait Gürmin Enerji 
AŞ’nin aldığı Yeni Çeltek Maden Ocağı’nı 
kapatma kararı, madende çalışan işçiler 
tarafından tepkiyle karşılandı. İşçiler, 
madene inerek açlık grevine başladı. 5 
işçi yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle 
arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılıp 
dışarıda bekleyen sağlık ekiplerine tes-
lim edildi. İlk müdahaleleri ambulansta 
yapılan işçiler, Suluova Devlet Hasne-

si’nde tedaviye alındı. İşçilerin, sağlık 
durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

Aileler de dışarıda 
eylem yaptı

Evrensel’in haberine göre, açlık grevi 
yapan işçilere, aileleri de dışarıda destek 

verdi. İşçi aileleri, Suluova İlçesi Amasya-
Samsun karayolu üzerinde toplanarak 
eylem yaptı. Jandarma bölgede geniş 
güvenlik önlemi aldığı bölgede, aileler, 
atılan sloganlar ve taşınan dövizlerle 
madenin kapatılmasına tepki gösterdi. 
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve 

Suluova Kaymakamı Hayatı Taşdan da 
bölgeye gelerek ailelerle görüşüp sorun-
larını dinledi.

Eylemler bugün de sürdü. Madenci-
ler yeraltında açlık grevine devam eder-
ken aileler ve bölge halkı da Samsun 
Ankara karayolunu trafiğe kapattı.
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Yeni Çeltek’te İşçiler Açlık Grevinde

DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş’te örgütlenme 
mücadelesi veren Dostcam işçileri, Çiğli mer-
kezinde bir yürüyüş gerçekleştirerek Çiğli es-
nafını, halkını ve işçileri dayanışmaya çağırdı. 
İşçiler, “Renault işçisi yalnız değildir” yazılı dö-
vizler taşıyarak ve sloganlar atarak Renault’dan 
atılan ve kendileri gibi direnişte olan işçilere de 
dayanışma mesajı verdi.

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika-
ları önünden topluca ayrılarak Çiğli Kasaplar 
Meydanı’nda toplanan işçiler buradan slogan-
lar ve dövizlerle Çiğli Belediyesi binası önüne 
yürüdü.

Burada işçiler adına konuşma yapan 10 yıllık 
Dostcam işçisi Süleyman İssi, bugüne kadar çe-
şitli fedakarlıklara katlanarak çalıştıklarını ve şir-
ketin bu sayede büyüdüğünü belirterek, “Buna 

rağmen baskıya ve işten atılmalara maruz kalan 
bizleriz. Bunlara karşı bir araya gelip sendikalaş-
mak istediğimizde kapı önüne konulduk. 100’e ya-
kın arkadaşımız işinden, ekmeğinden edildi” dedi.

Dostcam işçileri olarak firma  yönetiminin 
sendika ve işten atılmalar konusunda temsil-
cileri ile görüşme yapmasını istediklerini be-
lirten İssi, “Çiğli esnafını, halkını, işçileri mad-
di-manevi dayanışmaya çağırıyoruz. Sadece 
Dostcam değil bugün Renault işçileri de hakları 
için direniyor. Renault işçisi yalnız değil. Bugün 
her yer direniş alanı olmalı” dedi.

İssi, haklı davalarında sonuna kadar birlikle-
rini koruyacaklarını vurguladı.

Açıklamanın ardından Basın-İş Sendikasına 
geçen işçiler burada bir toplantı yaptı.

DİSK Genel-İş 5 Nolu Şube üyesi Çiğli Bele-
diyesi işçileri de Dostcam işçilerini ziyaret etti.

Politika Gazetesi 
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Dostcam işçileri dayanışma için yürüdü



q Tufan ŞİŞLİ

Seçimler öncesinde hükümetin ver-
diği sözlerden birisi de tüm taşeron iş-
çilerin kadroya alınacağıydı. Kamu sek-
töründeki taşeron işçi sayısı 720.000 
civarındadır. Asıl işçi-yardımcı işçi 
ayrımı yapılmadan herkesin kadroya 
alınacağı bizzat Başbakan tarafından 
açıklanmıştır. Ancak Maliye Bakanı’nın 
açıklamaları bu söylemin doğru olma-
dığını ortaya çıkarmıştır. Kamuda çalı-
şan taşeron işçiler özel sözleşmeli per-
sonel olarak istihdam edilecektir. Özel 
sözleşmeli personelin sözleşmeleri üç 
yılda bir yenilenecektir.

Özel sözleşmeli personel olmak da 
kolay değildir. Açıklandığı gibi tüm 
taşeron işçileri kapsamamaktadır. Bu 
statüye girebilmek için aynı işte 12 ay 
boyunca kesintisiz çalışıyor olmak ge-
rekmektedir. 11 ay çalışan bir işçinin 
yararlanması olanaksız hale getirilmiş-

tir. Taşeron sisteminde işçilerin giriş-
çıkış yapılarak çalıştırıldığı göz önüne 
alındığında 720 bin işçiden kaçının bu 
statüye alınacağı belirsizdir.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı 
açıklamada 1 Kasım’dan sonra kamuda 
çalışmaya başlayanlarla, emekliliği gel-
miş olanların bu kapsamda değerlen-
dirilmeyeceğini  ifade etmiştir. İşçiler 
daha önce alacakları ücret üzerinden 
çalışmaya devam edecek ve önceden 
edinilmiş haklarından feragat ettikleri-
ne dair bir sözleşme imzalayacaklardır. 
Geçmiş haklarından feragat eden işçi-
lerin kıdem tazminatlarının yanacağı 
anlaşılmaktadır. Belediyelerde çalışan 
taşeron işçilerin yine Belediye bünye-
sindeki şirketlere devir edileceği be-
lirtilmektedir. Bu durumda kadro sözü 
havada kalmaktadır.

Maliye Bakanı’nın açıkladığı sınav 
şartının mevcut çalışanları kapsayıp 
kapsamadığı da belirsizdir. Belirli olan 
tek durum bunun kadroya almak ol-

madığı, yeni bir statü olduğudur. Özel 
sözleşmeli personelin, sözleşmelerinin 
uzatılması üç yılda bir yapılacaktır. Per-
formans değerlendirilmesi ve ihtiyaç 
duyulması kriterlerine göre yenileme 
yapılıp yapılmayacağına karar verilece-

ği söylenmektedir.

Ücretler 2017 yılı Ağustos ayına 
kadar önceden aldıkları ücretle sınır-
lı kalacak. Bu tarihten itibaren kamu 
personelinin maaşlarında yapılan ar-
tıştan faydalanabilecekler.

Özel sözleşmeli personel kapsamı-
na alınacak olanlarda yaş hariç olmak 
üzere, memur olma koşullarının hep-
si aranacak. Bu koşullar içinde eğitim, 
sicil, güvenlik soruşturması da yer alı-
yor.

Düzenleme sonrasında Belediyeler 
de dahil olmak üzere (bağlı iktisadi ku-
ruluşlar da içinde) merkezi idareye per-
sonel ihtiyaçlarını bildirecekler. Merke-
zi idarenin onayladığı kadar personeli 
istihdam edebilecekler. Bu personelin 
hepsi de devlet memuru olma koşul-
larını taşıyor olacak. Yapılacak sınavı da 
geçmek yükümlülüğü getiriliyor. Yapı-
lacak olan sınavın niteliği ise tamamen 
belirsiz. Kurumlar bazında mı, genel mi 
konusuna henüz bir açıklık kazandırıl-
mış değil.

Yasal düzenlemeler bittikten son-
ra hak sahibi olduğunu düşünenler 
kendileri başvuruda bulunacaklar. Bu 
durumda geçmişteki haklarından fera-
gat etmiş olmak garanti altına alınmış 
olacak. Başvuruda bulunmayanların 
ise zaten kamudan bir hakkı bulunma-
yacak. Onlar sadece bünyesinde gö-
züktükleri taşeron firma ile muhatap 
bırakılacaklar.
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Taşeron İşçiye Kadro Yalanı

Fabrikada tacize direnen kadın işçiye 
‘Davayı geri çek’ saldırısı
 Tuzla Organize Serbest 

Bölge’de faaliyet gösteren Rimaks 
fabrikasında tacizci ustabaşını 
işten attıran kadın işçilerden 
Nuray Bayraklı, kimliği belirsiz 
kar maskeli 2 erkek tarafından 
“Davanı geri çekmezsen başına 
gelecekleri sen düşün” denilerek 
darbedildi.

TACİZCİ USTABAŞINI 
İŞTEN ATTIRMIŞLARDI

TEKSİF sendikasının örgütlü 
olduğu Rimaks’ta çalışan kadın 
işçiler, bir buçuk ay önce Ustabaşı 
Kazım Demir’i hakaret, tehdit ve 
tacizleri sebebiyle hem fabrika yönetimine, hem de sen-
dikaya şikayet etmişti. Sonuç alamayınca fabrikadaki 80 
kadın yer yer iş bırakarak yer yer de iş yavaşlatarak ustaba-
şının işten atılmasını istemişti. Sonunda Ustabaşı Kazım 
Demir, disiplin kuruluna gönderilerek işten çıkarılmıştı. 

Ancak işçilerden Nuray Bayraklı üzerinde vardiya 
değiştirmek şeklindeki baskılar devam etmişti. Aynı 
zamanda Nuray Bayraklı’nın açtığı taciz davası da devam 

ediyordu. Bayraklı en son 15 gün önce de davasını geri 
çekmesi yönünde tehditler aldığını ifade etmişti.



q Armağan BARIŞGÜL

Amerikancı sarı sendikal anlayışlar 
işçilerin ve emekçilerin arasında yaygın-
dır ve egemen bir düşünce tarzıdır. Buna 
ağır yaşam koşulları da eklendiğinde 
durumun olumsuzluğu ve ciddiyeti orta-
ya çıkmaktadır. Bu büyük olumsuzlukları 
hiç bir sendikal anlayış ve yapılanma tek 
başına ne aşabilir ne de işçi ve emekçi 
kitleleri saflarına çekebilir. Bu olumsuz-
luk uzun bir süre daha devam edecek 
gibi görünüyor. Her ne kadar iyi niyetle 
yola çıkan ve çabalayan kişiler ve yapı-
lanmalar varsa da mevcut olumsuzluklar 
bir türlü aşılamıyor, iş yerlerinde örgütlü-
lük sağlanamıyor, işçilerin  çoğunluğuyla 
bağ kurulamıyor, toplumun öncü politik 
gücü olması gereken işçi sınıfı gerçek ve 
tarihi rolünü oynamaktan uzak kalıyor. 

 İşçiler, iş yerlerindeki kötü yaşam 
koşullarına ve patron yanlısı işbirlikçi 
sarı sendikal yapılanmalara müdahale 
etmelidir. Demokratik, sınıf ve kitle 
sendikacılığı anlayışının iş yerlerinde var 
olan sendikal yapılarda etkisi artırıl-
malıdır. İşçiler bilinçlenir, örgütlenir ve 
sürekli ve kararlı bir mücadele yürütür-
lerse kendi ortak çıkarlarının lehine bir 
gelişmenin önünü açabilirler. Bunun için 
ilişkilerin bire bir yüz yüze kurulması ve 
geliştirilmesi gerekiyor. Mahalle, sokak 
ve aile ilişkilerinin geliştirilmesi, iş yerleri 
dışında ortak etkinlikleri düzenlemek 
ve ortak paylaşımlarda bulunmak, iş 
yerlerinde birlikte mücadele etmenin ve 
zorlukları aşmanın önünü açacaktır. 

Genel olarak işçiler sendikal çalış-
malara katılmadığı gibi politik çalışma-
lardan da uzak duruyor. Burjuvazinin 
politik etkisinin altında ve suskun 
kalmaktadırlar. Çoğunluk kitap, gazete, 
dergi okumuyor. Herhangi bir sosyal, 
politik ve sendikal konuyu incelemiyor 
ve araştırmıyor. Dünya işçi sınıfının ve 
Türkiye işçi sınıfının tarihine karşı ilgi-
sizdir. Türkiye işçi sınıfı, çok sağlam bir 
zeminden besleniyor. Bunun için inanı-
yoruz ki, farklı çalışmalar, farklı kişiler ve 
görüşler, geç de olsa işçi sınıfının hareke-
tinin akışında birbirlerine yaklaşacak ve 
buluşacaktır. 

Kendileriyle görüştüğümüz arkadaş-
lar düşüncelerini  Politika Gazetesi ile 
paylaştılar.

Giyim Sen Sendikası Genel 
Başkanı Mehmet Emin Yılmaz: 

“Fabrikalarda kimyasallar tüketil-
mekte, işçiler bunun nereye gittiğini, 
ne gibi zararları  olduğunu bilmiyor ve 
sorgulamıyor. İnsani değerler yozlaşıyor. 
İşçi emeğine yabancılaşıyor. Sonuç olarak 
işçi ailesine, sosyal çevreye ve kendisine 
yabancılaşmış oluyor.

Trakya’daki yerli insanların genel 
olarak evleri var. Bu işçiler ağırlıklı olarak 
sigorta primlerinin devam ettirilerek ta-
mamlanmasını bekliyorlar. Bunun dışında 

fazla bir beklentileri olmuyor. Genellikle 
Kemalist bir anlayışa sahipler. Sendikal ör-
gütlenmeye pek yanaşmıyorlar. Trakya’ya 
göç ederek gelen insanlar ise genellikle 
banka kredileriyle ile ev alıyorlar. Buradaki 
Alevi ve Kürt insanlar daha zor durum-
dadır. Kredileri düzenli ödemek korku-
sundan dolayı başlarını kaldıramıyorlar. 
Eğer daha önce o iş yerinde başarısız bir 
sendikal çalışma yapılmışsa olumsuzluk 
daha fazladır. 

Trakya bir tarım bölgesidir. Önümüz-
deki 20-30 yıl sonra bu tarım arazileri ve-
rimliliğini yitirecektir. Ergene Havzası’nın 
sanayiye açılmış olması çok önemli bir 
noktadır. Bundan dolayı işçi sayısı günden 
güne artıyor. Anne-babalar çalıştıkları 
için çocuklarıyla yakından ilgilenemiyor-
lar. Çocuklar a-sosyal biçimde yetişmek 
zorunda kalıyor. Kadınlar çifte sömürü 
altındadır. Bir yandan iş yerinde sömürü-
lürken diğer yanda da ev içi işlerle uğraş-
maktadır. Kadınların gece vardiyalarında 
çalıştırılması yaygındır ve çalışma süresi 
ağırdır. Önümüzdeki dönemlerde meslek 
hastalıkları ciddi biçimde artacaktır. Buna 
karşılık herhangi bir Meslek Hastalıkları 
Hastanesi bulunmamaktadır.

Maaşların asgari kısmı bankalar aracı-

lığıyla ödenirken mesailer elden ödeniyor.

Tekstil sektöründe boyacıların dışında 
çalışanlar vasıfsız işçilerdir. 

İş yerlerinde duyarlı işçiler bularak 
orada iş yerleri komiteleri temelinde 
örgütlenme çalışmaları yapılmalıdır. Bu 
komiteler işçilerin beyni, aklı ve yüreği 
olmalıdırlar. Komiteler sendikal örgütlen-
me, yemek sorunları, düğün, grev gibi her 
sorunla ilgilenmelidirler. İşçiler arasında 
paylaşma ve dayanışma ruhu geliştiril-
melidir. Bunun içinde bizlerin fabrikalarda 
çalışmamız, fabrikaların öznesi olmamız 
gerekmektedir. Dışarıdan işçilerle ilişki 

kurmak zordur.”

Umut-Sen Çerkezköy Temsil-
cisi Şenol Kurt: 

“İş yerlerinde sık sık vardiyalar değişti-
riliyor. Böyle olunca işçileri tanıyamıyoruz. 
İlişkilerimiz gelişemiyor. Patronlar bunu 
bilerek yapıyor.  Bir maaşla geçinemediği 
için simit, mısır, çerez satan,  evlerde ek iş 
yapan  işçiler var. Tüm tekstil fabrikala-
rında 12 saat çalışılıyor. Tabanda çalışma 
başlatılmalıdır. Örgütlenme çalışmasının 
sürekliliği sağlanmalıdır.”

M. Emin ve Şenol arkadaşlarımızın 
da üstüne basa basa vurguladığı gibi iş 
yerlerindeki zorlukların aşılması ve ile-
rici-devrimci sendikal örgütlenmelerin 
yapılabilmesi için yılmadan bıkmadan 
çalışmak, çalışmalarda süreklilik, işçiler 
arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak 
gerekiyor.

Bu açıdan Umut-Sen’in hafta sonla-
rında çocuklar için düzenlediği “tiyatro-
drama” etkinliği örnek bir çalışmadır. 
İşçiler ve emekçiler arasında bu ve 
benzer çalışmalar yaygınlaştırılmalı, zen-
ginleştirilmeli ve sürdürülmelidir.
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İşyerlerindeki Zorlukları Birlikte Aşabiliriz

İşçiler, iş yerlerindeki kötü yaşam koşullarına ve patron yan-
lısı işbirlikçi sarı sendikal yapılanmalara müdahale etmelidir. 
Demokratik, sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışının iş yerlerinde 
var olan sendikal yapılarda etkisi artırılmalıdır. İşçiler bilinç-
lenir, örgütlenir ve sürekli ve kararlı bir mücadele yürütürlerse 
kendi ortak çıkarlarının lehine bir gelişmenin önünü açabilir-
ler.

 İnşaat İşçileri Çıtayı Yükseltiyor
İnşaat İş Sendikası, 3 Nisan 2016 günü ülkenin değişik bölgelerinden gelen 

işçilerin ve temsilcilerinin katılımıyla bir seminer düzenlendi. İnşaat İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa Adnan Akyol, kısa ve öz bir açılış konuşması yaptıktan sonra semi-
ner başladı. Sendikanın toplantı salonunda düzenlenen seminere 30 aşkın işçi, mimar 
ve konuk katıldı. “Sendika ve sendikal mücadele, İşçi sağlığı ve iş güvenliği, Örgüt-
lenme” konularında  işçiler bilgilendirildi. Söz alan işçiler, “İşçilerin birliği, halkların 
kardeşliği”nin önemine değindiler.

Ücretlerin zamanında ödenmemesi, işçi cinayetleri ve taşeron sistemine karşı 
değişik yerlerde yaptıkları direniş ve hak arama mücadeleleriyle kazanımlar elde eden 
İnşaat İş Sendikası, işçiler arasında güvenilir bir konuma sahiptir. Sendikaya üyelik ko-
nusunda ülkenin her bölgesinden çok büyük bir talep vardır.

Örgütlenme çalışmalarına bölgelerde yapılacak toplantılarla devam edilecek.
      Politika Gazetesi Sendika Komisyonu



q Halim ÇERKES

Ülkeyi terörize eden bir 
siyasi çizginin kan gölüne 
dönüştürdüğü sokaklarda 
direnişi örmeye devam ediyo-
ruz.

Saldırganlar evimizden 
dışarı çıkmamamız, başımız 
dik yürümememiz için uğra-
şıyor. Biz de bulunduğumuz 
yerden yaşamın her alanına 
sarılıyoruz.

Toplantı 20 Mart pazar 
günü Mimarlar Odası İs-
tanbul Şubesi’nin Karaköy 
binasında gerçekleştirildi. 
İstanbul’un değişik ilçele-
rinden gelen kent-yaşam ve 
hayvan hakları savunucula-
rının katılımıyla başladı. İlk 
tur konuşmalarında yaşanan 
sorunlar ve nedenleri üzerin-
de durulurken, ikinci tur ko-
nuşmalarda ne yapmalıyız? 
sorusuna yanıt arandı.

İlk tur konuşmaları baş-
lamadan önce Liman işlet-
meleri genel müdürlüğünde 
üst düzey görevler yaptıktan 
sonra emekli olan bir konuş-
macının bilgilendirmesini 
dinlendi.

Özellikle Montrö Anlaş-
ması’nın gerçek kapsamı ve 
uygulamada yapılabilecek 
olan iyileştirmeler üzerine 
geniş bilgi verildi.

Uzman kişilerin bilgi-
lendirmesine ihtiyaç olduğu 
gerçeğinin bir kez daha altı 
çizilmiş oldu. Katılımcılar 
yönelttikleri sorularla sunu-
mun derinleşmesini sağladı-
lar.

Tekne Park-Oto Park 
yapımlarıyla İstanbul Boğaz 

kıyılarının ve sahilinin gasp 
edilmesine ilişkin projeler, 
ilgili savunma ve dayanışma 
platformları tarafından, katı-
lımcılara açıklandı.

Kurbağalı Dere’den 
ulaşım faktörüne kadar bir 
çok sorun üzerinde görüş 
bildirildi.

Haliç ve Galata Port pro-
jeleri, Beşiktaş-Mahmutbey 
metro hattı ve bu hattın inşa 
sürecinde gasp edilmek 
istenen parklar gündeme 
getirildi.

İkinci tur konuşmalar-
da, çeşitli etkinlikler öne-
rildi. Burun Bahçe’deki 
otopark yağmasına karşı 
oluşan tepkiye destek 
verilmesi karar altına 

alındı. Tekne Parkı protesto 
etkinliğinin ardından İstan-
bul’un tüm kıyılarında eş 

zamanlı bir etkinlik zincirinin 
planlanması da gelen öneriler 
arasındaydı.

Meslek Odalarının yet-
kilerinin artırılarak, siyasi 
iradenin kent yaşamına 

olumsuz müdahalesinin 
önünün kesilmesine 
yönelik bir çalışma ya-
pılması gerektiği önerisi 
genel destek gördü.

Meslek odaları bir 
binanın içindeki asansöre 
bile -çalışamaz- raporu 
verebilirken, geçmişte bir 
tek bina yapmak için bile 
ilgili meslek odasının onayı 
gerekirken, bugün toplumsal 
yaşamı ortasından yaracak 
devasa projeler için meslek 
odalarının onayının isten-
memesinin kabul edilemez 
olduğu vurgulandı.

Meslek odaları üyelerin-
den toplantıya destek veren 
katılımcılar, kent savunucu-
larının meslek odalarının ça-
lışmasını daha yakın izlemesi 
için olanak yaratılabileceğini 
bunu örgütlemek gerektiğini 
dile getirdiler.

Meslek odalarının peri-
yodik olarak yapıp yayın-
ladıkları bir çok çalışmanın 
kent savunucuları tarafından 
yeterince bilinmemesinin 
sonuç alıcı adımlar atılma-
sının önünde engel oluştur-
duğu ifade edildi. Kapsamlı 
araştırmalar varken, çok 
daha az bilgi ve bilimsel 
yaklaşımdan uzak olarak, 
iyi niyetle çalışmaktansa, 
birlikte çalışmanın önemi 
vurgulandı.

Benzer toplantıların 
uygun aralıklarla yapılması 
gerektiğine karar alınarak 
toplantı sonlandırıldı.  

”Boğaz ve Kıyılar” Temalı Kent 
Savunması Toplantısı Gerçekleştirildi
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DİSK Genel Sekreteri İbrahim Güzel-
ce’yi 11 Nisan 1976 sabahı yitirdik. Aramız-
dan ayrılalı tam 40 yıl oldu. İbrahim Gü-
zelce Türkiye işçi sınıfına, o’nun devrimci 
sendikal örgütü DİSK’e daha uzun yıllar hiz-
met edebileceği bir yaştayken yakalandığı 
amansız hastalıktan kurtarılamayarak ara-
mızdan ayrıldı. 50 yılı aşkın bir süre yasak 
olan 1 Mayıs’ı kutlama çalışmalarında sona 
yaklaşıldığı günlerde, O’nun özverili çaba-
ları ile bu yasak zincirinin kırılacağı tarihi 1 
Mayıs 1976 Taksim mitingine sayılı günler 
kala Okmeydanı SSK hastanesinde yaşamı-
nı kaybetti. Bu kayıp sadece işçi sınıfı için 
değil; tüm emekçiler, özgürlükten, barıştan 
ve demokrasiden yana tüm güçler için yeri 
doldurulamayacak bir kayıptı.

Her zaman için saygıyla anılacak olan 
İbrahim Güzelce’nin mücadele dolu yaşa-
mı 7.9.1922’de İstanbul’da başlar. İlk okul-
dan sonra matbaa meslek okuluna devam 

eden Güzelce, buradan mürettip olarak 
mezun oldu. 1940 yılında İstanbul Basın 
Teknisyenleri Sendikası’nın üyesi olarak 
sendikal eylemlere katıldı. 1948’de İstan-
bul Basın Teknisyenleri Sendikası Genel 
Sekreterliği’ne seçildi. Sendika daha son-
raları BASIN-İş adını aldı. İbrahim Güzelce, 
BASIN-İŞ’in 1963-1967 yıları arasında Genel 
Başkanlığı’nı yaptı. 1961 yılında kurulan 
Türkiye İşçi Partisi’nin kurucuları arasında 
yer aldı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu, 13 Şubat 1967 yılında 
kurulurken Basın-İş adına kuruluş bildirisini 
imzaladı. Güzelce, kuruluştan sonra DİSK’in 
ilk Genel Sekreterliğine seçildi. 1968-1971 
yılları arasında Berlin’de Telegraf Gazete-
si’nde mürettip olarak çalıştı ve 1971- Ma-
yıs 1975 arasında Alman Sendikalar Birliği 
Berlin Yabancılar Bürosu’nda danışman 
olarak görev yaptı. 21 Mayıs 1975 tarihinde 
toplanan DİSK 5. Genel Kurulu’nda Yeniden 
DİSK Genel Sekreterliği’ne seçildi.

Güzelce’nin cenazesi 14 Nisan günü 
Hürriyet Meydanı’ndan (Beyazıt) Topka-
pı’daki mezarlığa doğru yola çıktığında 
alanda toplananların sayısı 100 binlere 
ulaşıyordu. Başta DİSK’e bağlı sendikalara 
üye  işçiler olmak üzere, demokratik kitle 
örgütleri, kadınlar, gençler, öğretmenler, 
mühendis-mimarlar, tabipler, Trakya köylü-
leri Topkapı’da defnedileceği yere yürüyor-
lardı. Yürüyüş 3 saatten fazla sürdü. Mezarı 
başında  DİSK Genel Başkanı Kemal Türk-
ler yaptığı konuşmada, Türkiye işçi sınıfı ve 
DİSK’in  serpilip gelişmesinde Güzelce’nin 
rolünü belirterek, DİSK’in mücadelesinde 
anısının sonsuza dek yaşatılacağı sözünü 
verdi.

İşçi sınıfının yüzyılı aşan zorlu müca-
deleler tarihinde birçok önderler çıkmıştır 
kuşkusuz. Güzelce de bu önderlerin önde 
gelenlerinden birisidir.
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  Kapitalizmin Krizi *

q İbrahim GÜZELCE

Türkiye İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu’nun da katıldı-
ğı Lizbon’da kapitalist Avrupa işveren örgütleri temsilcilerini biraraya getiren top-
lantıda alınan kararlar bütünüyle işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin yaşam ve çalışma 
koşullarını daha da ağırlaştırıcı niteliktedir. Bu toplantının esas amacı, “ekonomiyi 
yeniden canlandırma” gerekçesinden öte, ulusal ve uluslararası kapitalist tekellerin 
sermaye yoğunlaşmasını hızlanırmak, kâr oranını yükseltmek ve sömürüyü daha da 
şiddetlendirmektir.

Kapitalist sistemin, tekelci devlet kapitalizminin dünya çapındaki buhranı ge-
nelleşmiş olarak devam etmektedir. Çok uluslu tekeller ve iktidarları, kendilerinin 
yarattıkları buhranın sonuçlarını emekçi kitlelerin sırtına yüklemek istiyorlar. Bu 
doğrultudaki planlarının uygulaması olarak da önce ücret artışlarına ve satın alma 
gücüne saldırdılar. İkinci olarak, fabrikaları belirli sürelerde kapayarak kısmi iş-
sizlik yarattılar.Fakat aynı zamanda daha az işçiyle daha çok iş yapmaya yönelik 
tedbirler aldılar. Yani ücretleri sabit tutarak üretim hızını artırdılar. (...)

Temelde, enflasyon hızının artmasına sebep olan büyük sermaye, kâr oranını 
yükseltmiş, çalışan kitlelerin, ücretlilerin yoksullaşma sürecini hızlandırmıştır. 
Sadece bununla yetinmeyen büyük sermaye, kapitalizmin buhranının sonuçlarına 
değil, nedenlerine de HAYIR diyen halk kitlelerine karşı yönelttiği baskı ve zorba-
lığı yoğunlaştırarak, demokrasi ve özgürlükleri hedef alan düşmanca tavrını açıkça 
ortaya koymuştur. (...)

İşçi sınıfımızın sadece sınıf ve kitle örgütü olarak değil, fakat ulusal ve de-
mokratik bir örgüt olarak da DİSK, Batı Avrupa kapitalist tekelleri temsilcilerinin, 
halkların çıkarlarına ve ulusal gelişmeye karşı aldıkları kararların yerine, emekçi 
kitlelerin yaşam düzeyini yükseltici, ekonomiyi gerçekten canlandırıcı, enflasyona 
karşı gerçekçi tedbirler önermektedir.

- Ücret artışlarının fiyat artışlarının önüne geçmesi ve asgari ücretin aile geçim 
endeksine göre ayarlanması,

- Paranın değerinin korunması ve satın alma gücünün yükseltilmesi,

- Haftalık çalışma süresinin, ücret kaybı olmadan 40 saate indirilmesi,

- Fiyat artışlarına son verilmesi,

- Tarımsal ürün taban fiyatlarının yükseltilmesi,

- İthalat ve ihracatın, bankaların, sigorta şirketlerinin, büyük sanayi işletmeleri-
nin millileştirilmesi,

- Çalışanların; işyeri yönetimine sendikaları aracılığıyla katılmalarının sağlan-
ması,

- Ulusal çıkarlarımızı gözeten, başta komşularımızla olmak üzere, tüm ülkeler-
le karşılıklı güven ve işbirliği temeline dayalı yeni ekonomik, kültürel ve siyasal 
ilişkilerin geliştirilmesi; bağımsızlıkçı, barışçı ve onurlu bir dış politika izlenmesi; 
NATO ve CENTO’dan çıkılması; tüm ikili anlaşmaların yırtılması.

Sınıf ve kitle örgütü, aynı zamanda ulusal, demokratik bir örgüt olan DİSK, Tür-
kiye İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu’nun da katıldığı, Batı  
Avrupa İşveren Örgütlerini Lizbon’da biraraya getiren toplantıyı ve bu toplantıda 
alınan kararlar, başta halkımız olmak üzere tüm Batı Avrupa halklarının yaşama ve 
çalışma koşullarını daha da ağırlaştırıcı olarak değerlendirmektedir.

İşçi sınıfının sendikal örgütü olarak DİSK, emekçi halkımızın emekten yana bir 
düzen için, bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme doğrultusunda de-
mokratik hak ve özgürlükler için verdiği mücadeleyi geliştirme ve güçlendirmeye 
kararlıdır.

(IG Metall, Aralık 1975)

* İşçi sınıfının yiğit önderlerinden İbrahim Güzelce’yi 40. ölüm yıldönümünde 
anarken onun bu yazısının günümüz sendikal hareketine de ışık tutmasını umuyo-
ruz.

Türkiye İşçi Sınıfının Yiğit Önderlerinden 

İbrahim Güzelce’yi 
Yitireli 40 Yıl Oldu

1 MAYIS
Sevgili Dostlar,

Bazı tarihler vardır, unutulmaz. Belki 
biz görmemişizdir, yaşamamışızdır. Belki 
de başka bir ülkede doğmuştur. Fakat öy-
lesine derin ve kalıcı etkiler bırakmıştır ki 
yüzyıllar sonra bile, sanki yaşanmışçasına 
hatırlanır. Artık etle kemik gibi varlığımı-
zın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Onu yok 
etmeye, karalamaya veya saptırmaya ça-
lışmak mümkün değildir. Çünkü, bu gibi 
olaylar milyonlarca insan tarafından be-
nimsenmiş ve gelişen, büyüyen maddi bir 
güç haline gelmiştir. Hele temelinde yatan 
nedenler, bugün hala daha pek çok ülke-
de halkların varlığını tehdit ediyorsa bu 
tarihlerin değeri ve çağdaşlığı birkez daha 
artar. İşte 1 Mayıs tüm emek dünyası için 
bu tarihlerdendir. (...)

1976’nın 1 Mayıs’ı sosyalizmden yana 
değişen böyle bir dünyada kutlanacak. 
Türkiye işçi sınıfını 1 Mayıs’tan koparmak, 
emek dünyasından koparmak demektir. 
Kimsenin gücü yetmez buna. 1 Mayıs grev 
değildir. 1 Mayıs tüm dünya emekçilerinin 
ulaslararası birlik ve dayanışmalarını gös-
terdikleri bir gündür. 1 Mayıs, birleştiğin-
de dünya emekçilerinin yenilmez gücünü 
burjuvaziye dayattığı ve tüm çalışanlara 
örnek olduğu bir gündür. 1 Mayıs “Bahar 
ve Çiçek Bayramı” değildir. O gün, kırlarda 
eğlenmeyi, çiçek toplamayı biz burjuvazi-
ye ve sınıf uzlaşmacısı sendikalara, Türk-
İş’e bırakıyoruz.

(Şubat 1976 DİSK, 1 Mayıs broşürü-
ne yazdığı önsöz’den)



Öncelikle gazetenizin değerli çalışan-
larının hepsini saygıyla, sevgiyle selamlı-
yorum. Aynı şekilde çalışmalarınızda ba-
şarılar diliyorum.

Değerli arkadaşlar, öncelikle size 
geç yazdığım için umarım beni bağış-
layacaksınız. Gazetenizin kurucu sahibi 
ve sorumlu yazıişleri müdürü ve aynı 
zamanda emek hareketinin ve insanlık 
mücadelesinin bir değeri olan kemal Tay-
fun Benol’u 10 Ekim Ankara Katliamı’nda 
yitirdiğimiz için sizlere ve bütün ailesine 
başsağlığı dileklerimizi iletiyor, acınızı 
yürekten paylaşıyoruz. Kuşkusuz Anka-
ra’da, Suruç’ta, Amed’de yitirdiğimiz her 
can bizler için bir değerdi. Onların herbiri 
bu ülkenin barışını savunan demokrasiyi, 
özgürlüğü savunan, yüreği sevgi dolu 
duyarlı insanlarımız ve yoldaşlarımızdı. 
Faşizm topluma hakim olabilmek için ön-
celikle bu toplumun en duyarlı kesimini 
hedef alacağı kesindir. Yaptığı katliamlar-
la bunu en açık şekilde göstermiştir. Ama 
bu katliamlarla insanlığa ait değerleri 
yok edemeyeceklerini hepimiz biliyoruz. 
Çünkü insanlığın kökleri iktidardakilerin 
hayal edemeyeceği kadar derinlerdedir. 
İnsanlık yok edildiğinden kendileri de 
olmayacaktır zaten. Çünkü yaşamaları-
nı dahi insanlığın emeğine, değerlerine 
borçludurlar.

Değerli arkadaşlar, gerçekten her açı-

dan acılı günlerden geçiyoruz. 12 Eylül 
faşizmi de insanlığa birçok acıyı yaşatma 
pahasına bunu denedi ve başaramadı. 
Bu kez de başaramayacaklar. Fakat bize 
bu zulümleri ve acıları yaşatmaktan da 
geri kalmayacaklar. Bu arada ben de 26 
Aralık’ta Dargeçit’te bir çatışmada am-
cam Ferhat Nazlıer’i yitirdim. Bütün ka-
yıplarımız için üzülüyoruz. Hepsinin bize 
emanet ettikleri ortak anıları ve hayalleri 
yaşatmak boynumuzun borcudur, müca-
dele gerekçemizdir.

Bu arada gönderdiğiniz bütün sayılar 
elime geçti. Sizi bilgilendirmiş olayım.

Bu temelde tekrardan herkese selam, 
sevgi ve saygılarımı sunarım.

Başarılar diliyorum.
Sevgilerimle.

Ramazan NAZLIER
D Tipi Cezaevi /Amed
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Başta selam ve sevgilerimi sunar, iyi 
olmanızı dilerim.

Aslında size daha öncesinden mek-
tup yazacaktım ama bir türlü yazama-
dım. Çünkü 17.9.2015 günü 4 arkadaş 
ile beraber Amed’den şu anda bulun-
duğumuz cezaevine sürgün olduk. 
Amed’deyken bana devamlı gazete-
niz geliyordu. Dolayısıyla adresinizin 
ben de olduğunu sanıyordum. Maa-
lesef adres ve gazete Amed’de kalmış. 
Onun için yazamadım.

Şu an 2 koğuşta hükümlü ve tutuklu 
olarak toplam 32 tutsak arkadaşız. Bu-
lunduğumuz cezaevi yeni olduğun-
dan birçok sorun ve sıkıntı mevcut. 
Gazete, kitap, ortak sohbet alanı vb. 
Yani burası sanki pilot seçilmiş. Bizleri 
tecrit etmeye çalışıyorlar. İtiraz ediyo-
ruz ama infaz ve ağır ceza mahkeme-
leri koordineli çalışıyor, Anayasa Mah-
kemesi’nin emsal kararlarını (lehte) 
bile uygulamıyor, dikkate almıyorlar.

Kısaca bunları belirtmek istedim. 
Başta basın şehidi Kemal bey şahsında 
bütün özgür basın şehitlerini saygıyla 
anar, çalışan basın emekçilerine selam 
ve sevgilerimi yollar çalışmanızda ba-
şarılar dilerim.

Devrimci selam ve saygılarımla...

Murat DAĞTEKİN

T Tipi Kapalı Cezaevi
Menemen/İzmir

Devrimci selam 
ve saygılarımla...

Sevgili yoldaşlar merhaba...

Yoldaşlar merhaba,

Çok çetin bir kış ardından işte bahar geldi. Tü-
mümüz çok zorlu günler yaşadık. Direniş ruhu ve 
çabası yolunu buldu ve güçlendi.

Cızira Botan Direnişi ve barbarlığı bundan böyle 
mücadelenin ve diktatörlūğe karşı duruşun ayna-
sı olacaktır!

Sur ve Cizre’nin ruhu ve inancıyla Newrozunuzu 
kutluyoruz. Yeniden varoluş ve mücadelenin bu 
yıl ki ateşi her zamankinden daha güçlü ve daha 
yüksek olacaktır!

Newroz bayramı size ve çalışmalarınıza güç 
katsın!

Özgür ve mutlu günlere ulaşma umuduyla.

Selam ve sevgiler...

Hüseyin GÜÇLÜ - Fikri DEMİR
İzmir 2 Nolu T Tipi C.İ.K

A-21 Y.Şakran Aliağa/İzmir

Yoldaşlar merhaba...

 Selam olsun
Halkların beraber yaşama istemi-

nin doruğa ulaştığı günümüzde bin 
yıllık özlemimizin gerçekleşeceği anın 
heyecanıyla barışa ve özgürlüğe susa-
mış yüreğimle hepinize ayrı ayrı selam 
olsun.

Ve diyorum ki, “Analar ağlamasın”, 
Babalar ağlamasın, Çocuklar ağlama-
sın, Kardeşler, Eşler ağlamasın...

Artık inadına barış, inadına özgür-
lük, inadına adalet, inadına demokrasi 
diyorum. Yaşanan sivil katliamları şid-
detle lanetliyorum. Ankara’da, Sur’da, 
İstanbul’da, Cizre’de, Hakkari’de, Nu-
saybin’de hayatını kaybeden halkımı-
za baş sağlığı ve ailelerine sabır diliyo-
rum.

Benim gibi tecrit yatan bütün tut-
saklara ayrı ayrı selam olsun.

Ufuk DİLEK
1 Nolu T Tipi K.C.İ.K

A-17 Osmaniye



q Nafiz BERK

Biz her gün yeniden barbarlığın ve 
mezhepçi faşizmin kendi sınırlarını zor-
ladığına ve onun yeniden ve yeniden 
şiddette birbirini aşan katliamlarına şahit 
olurken, bilim, geçtiğimiz günlerde, bun-
dan yüz yıl önce keskin bir zeka ile teo-
ride var olduğunu ortaya koyan Albert 
Einstein’ın zaman ve mekan bükülmesini 
onayladı!  Sömürünün tarih sahnesine 
çıktığı ilk andan itibaren, sömürenler,  
“savaş”, “din”, “ırk”, “vatan”, “bayrak” gibi 
safsatalarla toplumların beynine saldır-
maya devam ederken, bilim evrensel 
olma yolunda tüm milletleri, dinleri, ide-
olojileri bir kez daha kenara itebildi. 

Ülkelerde ve içinde yaşadığımız top-
lumda nerdeyse bütün yaşam alanları 
yalanlarla, safsatalarla, dinsel ve siyasal 
oyunlarla kaplanmış durumda. Sadece 
bir kaç örnek bunları görebilmek için ye-
terli. Herkes için “anlam” taşıyan altın pi-
yasasından bir örnek verelim: Türkiye’de 
iktidarın kilimi haline getirilmiş medyada 
“altın tavan yaptı, 1 gram altın İstanbul 
altın borsasında 120 TL oldu!” gibi bir ha-
bere rastlarsak, bilmeliyiz ki, altın fiyatını 
belirleyen hiç bir zaman İstanbul borsası 
olmamıştır. Yani böyle bir haber koca bir 
yalandan ibarettir. 

Genel olarak ülkedeki borsa işlemle-
rinin nerdeyse tümü - ve belli başlı tüke-
tim malzemelerinin fiyatları - neo-libe-
ralizmin merkezlerinde, yani New York, 
Londra, Tokyo, Paris, Frankfurt gibi borsa 
şehirlerinde belirlenir. Örneğin, Londra 
borsasında, genişletilmiş bir bilgisayar 
başında oturan bir “socker”, bir kaç tuşa 
basmak yoluyla, büyük bankalarda bile 
derin bir krize yol açabilecek, hatta bir 
ülkenin ekonomisine alt üst edebile-
cek bir borsa işlemi yapabilir. Dünyanın 
nabzını elinde tutan büyük borsalarda 
geçerli kural diye bir sınırlama da yoktur. 
Dünyanın en kirli oyunları da bu borsa-
larda oynanır. İç veya dış savaşları bile 
çoğu zaman borsalardaki gelişmeler 
belirler. Ve borsaların denetimi giderek 
yerini boş söylemlere ve propagandalara 
bırakmıştır. Sermaye sahipleri kendileri 
için propaganda yapan ve aralıksız yalan 
söyleyen, son derece ahlaksız ve saldır-

gan siyasetçileri gündemde - ve gerekir-
se iktidarda - tutarlar.

“İstanbul borsasında altın fiyatları 
tavan yaptı!” söylemi de, o halde boş pa-
lavradan, ya da desteksiz atıştan başka 
bir şey değildir. Çünkü altın fiyatı çoktan 
Zürih borsasında belirlenmiş bulunmak-
tadır. İstanbul, sadece reaksiyonlar so-
nucu fiyat belirlemekte, ve, kapitalizmin 
yasaları gereği, altın ticaretine yalakalık 
yapmaktadır. 

Örnek olarak verdiğimiz altın piyasası 
göstermektedir ki, Türkiye gibi ülkelerde 
ekonominin ve siyasetin nerdeyse tama-
mı yalakalar ve yalancılar tarafından yö-
netilmektedir. Kıymetli bir maden olan 
altının yerine ondan daha önemli güncel 
bir besin maddesi olan ekmeği de koya-
bilirdik. Aynen altın gibi tahıl borsası da 
vardır. Petrol borsası, elektronik eşyalar 
borsası, hatta insan dışkısından gübre 
yapan ticari ve üretici işletmelerin dahi 
borsası vardır. Kısaca: tüketim malzemesi 
olan her maddenin bir borsası ve ulusla-
rarası bir bağlantısı, bir ayağı, bir değer 
ölçüsü vardır.

Bu günlerde hep birlikte Avrupa Mer-
kez Bankası tarafından para borsasında 
“sıfır faiz” uygulamasına şahit olduk. Bu 

uygulama, banka tasarrufu sahibi her 
normal  vatandaş  için,  gelecekte  yoksul

olmamak için özel sigortalara yatırım ya-
pan her küçük tasarrufçu için bir tür cezai 
uygulama demektir. Paranızı artık banka-
da tutmak ile yastık altında tutmak ara-
sında hiç bir fark kalmamıştır. Bu zamana 
kadar yapılan tasarruflar bir çırpıda tüm 
değerini kaybetmiş demektir. Avrupa 
Merkez Bankasının verdiği esas sinyal 
şudur: para artık sudan ucuz, siz en iyisi 
parasız bir yaşam için hazır olun ve kalıcı 
değerlere yatırım yapın: Beton, ev villa 
arsa, değerli madenler, Lüks eşyalar, hızlı 
tüketim... İşte bu nedenle olsa gerekir ki, 
bir yıl önce metrekaresini bine alacağınız 
bir mesken şimdi üç bine çıkmıştır. Tica-
ret herşey, para hiç bir şey olmaya baş-
lamıştır. Daha doğrusu: para baskı aracı 
olarak biçim değiştirmek üzeredir. Yakın 
gelecekte paranın tamamen ortadan kal-
dırılması gündeme gelirse şaşırmayalım. 
Bilmemiz gereken: baskının artacağıdır. 
Çünkü paranın ortadan kalkması, tüm 
tüketim sınırlarının da ortadan kalkması 
anlamına gelecektir. 

Sermaye sisteminin çocuğu neo-libe-
ralizmin krizleri gittikçe derinleşmekte, 
çıkış yolları peş-peşe kapanmaktadır. Bu 
gidişatın sonu daha fazla dikta rejimler, 

daha fazla milliyetçi, dinci ırkçı siyasetçi-
ler, daha  fazla  zorbalık,  daha  fazla  soy-

gun, talan, yalan, daha fazla savaş, açlık 
ve yoksulluk olacaktır. Bunları önleme-
nin yolu: barış, kardeşlik, dayanışma ve 
birliktelik olmalıdır. Milliyeti, dini, etnik 
ve cinsel ayrımcılığı bir kenara itebilmek, 
şu an en fazla ezilen insanlar ve toplum-
lar - örn. savaş mültecileri- ile özdeş ta-
leplerde birleşmektir. Ne zaman ki para 
da içinde olmak üzere hiç bir baskı aracı 
insanların dayanışmasını engelleyemez 
ise, o zaman gidiş yolu düze çevrilebilir.
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Sıfır Zam - Sayısız Zulüm! 

“Çoban ateşlerinin yandığı 
yerde, KAVEL’de” belgeselinin 

galasında  birlikte 
olmaktan onur duyarız.

Zafer Aydın - Melih Biçer
Tarih: 19 Nisan 2016 Salı 
Yer: Şişli Kültür Merkezi

Saat: 19.00



Giriş:
Politika Gazetesi  olarak 2015 yılında 

1 Mayıs eylemleri ve kutlamaları konu-
sunda görüşlerimizi ayrıntılı olarak yazıya 
dökmüştük. Bu yıl yine aynısını yapmak 
zorundayız. İsterdik ki, 1 Mayıs hakkın-
da daha farklı bir yazı kaleme alabilelim. 
Ancak, işçi sınıfı hareketi ve devrimci 
güçlerin verili durumu maalesef buna 
izin vermiyor. Bu durumu değiştirmek 
için bu yazının kağıt üzerinde kalmaması 
gerekiyor. Adım atmamız gerekiyor. Biz 
kendi görüşlerimizi yazıyoruz. Dışımızda-
ki devrimci ve sınıf mücadelesine katılan 
güçler, görüşlerimiz hakkında fikirlerini 
beyan edebilirler, katkıda bulunabilirler 
ve yapıcı eleştirilerini dile getirip itirazları 
veya farklı görüşte oldukları konularda 
kendi görüşlerini dile getirebilirler. Biz 
de bu katkı ve eleştirileri değerlendirir, 
birlikte adım atabilecek koşulların sağla-
nabilmesi için üzerimize düşeni yaparız. 
1 Mayıs bir sebep olsun…

Sınıf mücadelesinde sorumluluk his-
seden sendikalar, demokratik örgütler, 
gazete ve dergi çevreleri ile partiler bu 
sebep çerçevesinde bir araya gelebilsin-
ler ve 1 Mayıs öncesi ve ertesinde, sınıf 
mücadelesi açısından yapılması gereken 
çalışmaları gerçekleştirmek için iş birliği 
yapabilsinler. Yetmez… Ortak stratejiler, 
eylem ve güç birlikleri oluşturabilsinler… 
Oluşturalım ! 

Soma, Ermenek Zonguldak, Artvin ve 
Yeni Çeltek madenlerinde; Tuzla, Pendik, 
Aliağa tersanelerinde; Renault, TOFAŞ, 
Toyota, Hyundai, Türk Traktör, Otokar, 
BMC ve diğer otomotiv fabrikalarında; 
Arçelik, Beko, Vestel, Siemens, Bosch 
fabrikalarında; İpraş ve  Tüpraş  rafine-
rilerinde, Ereğli, Seydişehir, İskenderun 
demir-çelik fabrikalarında; Kimya, lastik 
ve petrol ürünleri sektörlerinde büyük 
fabrikalarda; THY Teknik ve HABOM han-
garlarında; Yapı ve inşaat sektöründeki 
binlerce şantiyede; Ulaşım, taşıma, de-
miryolları, deniz yolları ve karayolları 
sektöründe; Gıda ve Tekstil sektörlerinde 
faaliyet gösteren irili ufaklı ama özellikle 
büyük fabrikalarda; Hizmet sektöründeki 
AVM’lerde ve dışındaki irili ufaklı, zincir 
veya tekil mağaza, lokanta, cafelerde; Sa-
nayileşmiş sağlık sektöründe; Enerji, Su, 
Gaz ve Elektrik üretim ve hizmet sektör-
lerinde; Eğitim ve öğrenim sektöründe; 
ve sayamadığımız daha birçok sektör ve 
işletmede yüzbinlerce işçi-emekçi ile bir 

o kadar işsiz ve emekli sınıf mücadele-
sinde yer alabilirler, almalıdırlar… So-
runlarına, geleceklerine sahip çıkabilirler, 
çıkmalıdırlar… Bu sektörlerden, fabrika, 
tersane, maden ocakları ve inşaatlardan 
işçiler neden 1 Mayıs’lara katılmasınlar ? 
Katılmalarını sağlamak zorundayız ! Dev-
rimci güçler olarak bu sorunu çözmek 
bizlerin görevidir. Bu sorunun çözülmesi 
demek üretim birimlerinde ve yerellerde 
hem tek tek her örgütün, hem de örgüt-
lerin bir arada, tek bir hedefe yönelik 
çalışması sağlanmış demektir. Okuyanı 
sıkma pahasına olsa dahi, bütün bu sek-
törleri sayma gereksinimi hissettik. Yapı-
lamayan, başarılamayan çalışmanın ne 
derecede yakınımızda olduğunu görmek 
ve toplumsal yaşamın can damarları olan 
bu sektörlerin tümüne yönelik kendi 
eksikliklerimizi görelim istedik. Her dev-
rimci bireyin ve örgütün, sarsılıp, kendi-
ne gelip,  oturduğu veya çalıştığı alanda 
çevresine bir de bu gözle bakmaya çalış-
ması gerekir. 

Fakat biz daha bu somutlukta önü-
müze çalışma programı koyma aşama-
sına henüz ulaşmamış durumdayız. Bı-
rakın yerellerde ve üretim birimlerinde 
tek bir hedefe yönelik ortak çalışmayı, 
tek tek örgütler olarak dahi, kendimize 
bu yönde hedefler belirleyip belirleme-
diğimiz kesin değil. 1 Mayıs etkinlik ve 
eylemleri konusunda durum daha da 
vahim. Neden öyle nitelendiriyoruz, aç-
maya çalışalım.

1 Mayıs Hazırlıkları:
Bize göre 1 Mayıs’lara hazırlık, bizlerin 

günlük siyasi, sendikal veya demokratik 
çalışmamızın sürekliliğinin kendisi olma-
lıdır. 1 Mayıs’lar, bütün bir yıl boyunca, 
yerellerde ve işyerlerinde yürütülen dev-
rimci çalışmanın sonucunu, başarı veya 
başarısızlığını göstermelidir. “A” fabrika-
sından kaç işçi 1 Mayıs etkinliğine katıldı, 
geçen sene sayı kaçtı, bu sene kaç ? Yeni 
katılan işçilerin nitelikleri nedir ? Ne ka-
darı kadın, ne kadarı erkek ? Her katılan 
işçi beraberinde aile bireyleri, komşuları 
ve iş arkadaşlarından kaç ferdin katılımı-
nı sağlayabilmiş? “B” mahallesinde kaç 
arkadaşımı, komşumu, dernek üyesini, 
sendikalıyı 1 Mayıs etkinliklerine katabil-
dik ? İşyeri veya mahallede,  bu soruların 
yanıtlarını sağlıklı ve başarılı olarak vere-
bilmek için nasıl bir hazırlık çalışması yü-
rüttük ? Bu çalışmayı nasıl planladık, nasıl 
denetledik ve nasıl sonuçlandırdık? Bu 

ve benzeri soruların yanıtı, 1 Mayıs’ların 
her yıl bizler için yeni bir sınav olma özel-
liğinin gereğidir. 

Bu günlük çalışmaların yanısıra, 1 
Mayıs’a diyelim ki 6 ay kala, bir 1 Mayıs 
Komitesi oluşturup, somut hazırlıkla-
rı yürütecek bir girişim yaratabiliriz. Bu 
komite bir hafta, on gün veya iki hafta-
da bir toplanır, hazırlıkları değerlendirir. 
Komite mahallede ise, ilçede veya ilde 1 
Mayıs örgütlenmesi hazırlıklarını yürüten 
üst komite ile, fabrikada ise sendika veya 
oluşturulan il temelindeki sendikal 1 Ma-
yıs Hazırlık Komitesi ile ilişkiyi sürdürür, 
raporunu verir, karalara katılır ve üstleni-
len görevleri yerel veya işyeri komitesine 
taşır, uygular.

Bu biçimiyle tarif edilen bir çalışmayı 
bugün kim yürütüyor? Bilgimiz dahilin-
de değil. DİSK Genel Merkezi bu yazının 
yazıldığı tarihte daha bir araya gelmiş 
ve 1 Mayıs ile ilgili kararını alamamıştı. 
DİSK’de bir “iktidar” - “muhalefet” sorunu 
yaşanıyor. Merkez yönetim A derse, mu-
halefet B diyecek, Merkez B derse, muha-
lefet A diyecek diye bir rivayet var. Bu ola-
cak iş mi? Sınıfa karşı sorumluluk, Adında 
devrimci kelimesi geçen bir sendikal çatı 
örgütüne yakışır mı? O konfederasyonun 
üyesi iş kolu sendikalarına, onların yöne-
ticileri, kendilerini böyle bir yaklaşımla 
nasıl tarif edebiliyorlar?

Geçen sene yazdık; “DİSK 1 Mayıs’a 2 
hafta kala Taksim için Valiliğe başvuru ya-
par, Valilik 1 Mayıs’a 1 hafta kala red eder, 
Taksim’i yasaklar, itiraz dahi edilse mah-
keme süreci 1 Mayıs’tan sonraya kalır”... 
Geçmiş olsun ! Bu sene yine aynı durum-

la karşı karşıyayız. 

Amaç, işçi sınıfı ve emekçilerin, işsiz-
lerin ve emeklilerin, gençlerin ve kadın-
ların en geniş kesimlerini 1 Mayıs İşçi 
Sınıfının Birlik - Mücadele - Dayanışma 
Günü etkinliklerine katılımlarının sağlan-
masıdır. Amaç, sadece bir konser düzen-
lemek, şenlik örgütlemek veya herhangi 
bir etkinlik düzenlemek değil, burjuvazi-
ye bir mesaj vermektir. Yığınsal, kararlı ve 
devrimci ruh ile alanları fethetmektir. Bu 
direniş ruhu sergilendiğinde, kültürel et-
kinliklerin, konser ve şenliklerin 1 Mayıs 
kutlamalarına entegre edilmesi farklı bir 
anlam taşıyacaktır. 

1 Mayıs 2016:
Güncel duruma baktığımızda, 1 Mayıs 

için herhangi bir hazırlık olduğundan söz 
etmemiz mümkün değildir. Ne Taksim 
konusunda, ne de onun dışında düzenle-
necek eylemlilik ve etkinlikler konusun-
da Türkiye devrimci hareketinin bir pla-
nı, programı yoktur. DİSK, KESK ve diğer 
görece demokratik, devrimci kuruluşlar 
üzerlerine düşen görevleri yerine geti-
rememektedirler. Bu durumda nasıl bir 
değerlendirme yapılmalı, 1 Mayıs 2016 
nasıl karşılanmalıdır ? Bizce, ifade etme-
ye dahi gerek yok, ama çok geç kalınmış-
tır. Bu saatten sonra planlanacak her bir 
çalışma yasak savma anlamına gelecek-
tir. Taksim yasağı yine kırılamayacak ve 
sadece Taksim’e konsantre olunursa, Tak-
sim dışında da başarılı bir eylemlilik ve 
etkinlik sağlanamayacaktır. 1 Mayıs, 200 
ile 1200 devrimci militanın polis ile karşı 
karşıya gelip çatıştığı, İstanbul ve Anka-
ra’da hayatın durduğu, insanların sokağa 
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çıkmaya korktuğu, sendika ve kimi parti 
yöneticilerinin ise DİSK genel merkezin-
den ellerinde kendilerinin dahi taşıma-
dığı bir çelenk ile yola çıkıp, TOMA’dan 
sıkılan sular karşısında çelengi de yolun 
ortasında bırakıp sahayı terk ettikleri 
bir biçimde karşılanmamalıdır. Bu tab-
lo bir direniş veya savunulduğu gibi bir 
protesto tablosu değildir. Öncesinde hiç 
bir hazırlık yapmadan bu tarzda sokağa 
çıkmak sadece kendi kendini kandırmak 
veya bilinçli bir şekilde rol yapmaktır. 

2014 yılında Hak-İş onbinlerce işçiyi 
Kayseri’de 1 Mayıs mitingine taşıdı. Dev-
letin sağladığı olanaklar ile yapıldı bu 
eylem. 2015’de aynı senaryo Konya’da 
“Tarihi 1 Mayıs Mitingi” adı altında tez-
gahlandı. Değişik illerden işçiler 100 TL 
yevmiye karşılığında, Hak-İş tarafından 
AKP’li Belediyelerden kiralanan otobüs-
ler ile taşındı. Son tahlilde sınıf bu mi-
tinglere katıldı.

İstanbul’da ne oldu? 200 veya bile-
mediniz 1200 militan devrimci, polis ile 
çatışıp, köşe kapmaca oynarken, sınıf ya 
adalarda piknikte idi ya da yeşil alanla-
rında, parklarda mangal yaptı. Büyük bir 
çoğunluğu da evlerinde oturdu pembe 
diziler izledi. Bu mudur 1 Mayıs?

Bu yıl, tüm geç kalmışlığa rağmen, 
İstanbul’un işçi yatağı semtlerinde, biri 
Anadolu yakasında, diğeri Avrupa yaka-
sında olmak üzere, mesela Kartal ve Top-
kapı’da birer bölgesel 1 Mayıs kutlaması 
acilen planlanmalıdır. Ve bu etkinliklerin 
sonunda birer delegasyonun birleşerek 
Taksim Meydanı’na çıkıp karanfil bırak-

ması sağlanmalıdır. Orada da ayrıca bir 
basın açıklaması yapılmalıdır. İstanbul 
dışında, Gebze, Kocaeli, Zonguldak / 
Karabük, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kon-
ya / Seydişehir, Kayseri, Antep, Trabzon, 
Artvin, Suluova/Yeni Çeltek, Diyarbakır, 
Van, Adana, Mersin, Antalya, İzmir ve Te-
kirdağ gibi merkezlerde yığınsal 1 Mayıs 
etkinlikleri düzenlenmelidir. Bu etkinlik-
lere işyerleri ve işçi semtlerinden katılım 
sağlanmalıdır. Bu amaçla bugünden tezi 
yok, işyeri ve mahallelerde sendikalar 
öncülüğünde ve devrimci örgütlerin 
desteği ile 1 Mayıs Komiteleri kurulmalı, 
organizasyon çalışmaları yürütülmelidir.

Taksim 1 Mayıs Alanıdır!
Sadece sembolik anlamda değil, işçi 

sınıfının mücadele geleneği açısından 
Taksim 1 Mayıs alanıdır ve Taksim yasağı 
kırılmalıdır. Ancak bu yasağı kırmak için 
yığınların kararlı ve devrimci bir biçimde 
yasakları ve barikatları yerle bir etmesi 
gerekmektedir. Bunun yolu da bugüne 
kadar uygulanan yol ve yöntem değildir.

Ocak ayında Valiliğe 1 Mayıs’ta Tak-
sim Meydanı için başvuru yapılmalıdır. 
Başvuru reddedilirse hukuki yoldan itiraz 
edilmeli ve 1 Mayıs öncesine dek konu-
nun netleşmesi sağlanmalıdır. 1 Mayıs 
öncesi, alternatif olarak İstanbul’da farklı 
bir meydan daha seçilmeli ve izni alın-
malıdır. Taksim için DİSK başvurdu ise, 
diğer meydan için KESK veya başka bir 
bağımsız sendikanın başvuru yapma-
sı sağlanmalıdır. Sonuna kadar Taksim 
zorlanmalıdır. Sonuç alınamazsa, diğer 

alanda yüzbinlerin katıldığı bir etkinlik 
düzenlenmelidir. 300-500 bin kişinin ka-
tıldığı böyle bir etkinliğin sonunda çağrı 
yapılarak Taksim’e 1977’de katledilen ar-
kadaşlarımız için karanfil bırakmaya gi-
dilmelidir. 300-500 bin kişinin içinden en 
az 50 bin işçi ve emekçi bu çağrıya uya-
caktır. Ve bu yığınsal, kararlı gücün karşı-
sında hiç bir engel geçerli olmayacaktır. 
Kitle Taksim’e ulaşacaktır.

Böylece hem 1 Mayıs İstanbul’da da 
şanına uygun olarak kutlanmış, hem de 
işçi sınıfının Taksim’e damga vuracağı ko-
şullar yaratılmış olacaktır.  

2015 yılında, İzmir’de, Gebze’de, Bur-
sa’da, Antalya’da, Zonguldak’ta, Tekir-
dağ’da ise onbinlerce işçi 1 Mayıs’ı alan-
larda kutladı. Bu etkinlikler doğruydu. 
Daha iyi örgütlenseydi daha coşkulu ve 
daha devrimci bir ruhla düzenlenebilirdi, 
ancak yine de devrimci siyasi örgütle-
rin desteği ile sendikaların düzenlediği 
bu eylemler başarılı eylemlerdi. Bu ille-
re Trabzon, Diyarbakır, Adana, Mersin, 
Konya, Kayseri, Antep de ilave edilerek, 
bölgesel ve sınıfın yoğun olduğu illerde 
bundan böyle de yığınsal 1 Mayıs etkin-
likleri planlanmalıdır.

Yazımızın başında sektörleri ve kimi 
önemli işletmeleri adlarıyla vurguladık. 
Bütün mesele bu sektör ve iş yerlerinden 
işçilerin katılımının sağlanacağı yerel 1 
Mayıs etkinliklerinin düzenlenmesidir. 
Ülke çapında böyle bir organizasyonun, 
içeriğinin, konuşmacıların ve kültürel 
etkinliklerin koordinasyonu 1 Mayıs Ha-

zırlık Komitesi tarafından gerçekleştiril-
melidir.

1 Mayıs 2017:
Geçmiş yıllardan ve bu yıldan gerek-

li dersleri çıkararak, 2017 1 Mayıs’ı için 
Ocak ayı itibarıyla çalışmalar başlatılmalı 
ve Taksim başta olmak üzere, İstanbul’da 
alternatifi ile, İstanbul dışında ise 20’ye 
yakın bölgesel merkezde 1 Mayıs etkin-
liklerine hazırlık yürütülmelidir. Bu amaç-
la merkezi bir hazırlık komitesi ve ona 
bağlı düzenlenecek merkezlerde bölge-
sel hazırlık komiteleri ve onlara bağlı ye-
rel ve işyeri hazırlık komiteleri kurulmalı-
dır. En başta da dile getirdiğimiz gibi, bu 
komiteler bütün bir yıl boyunca çalışa-
cak sürekli bir niteliğe kavuşturulmalıdır. 
Böylece, sadece 1 Mayıs çalışması değil, 
sınıf içinde sürekli ve birlikte bir çalışma-
nın koşulları da sağlanmış olacaktır. Belki 
de bu yolla devrimci güçlerin sınıf için-
deki birlikte çalışmaları sağlıklı bir yapıya 
kavuşacak ve sınıf hareketinin örgütlen-
mesi yeni bir aşamaya yükselecektir. 

Bütün bu görüş ve önerilerimizi be-
lirttikten sonra konunun en can alıcı nok-
tasına odaklanmamız gerekmektedir. Bu 
da şudur: İşçi sınıfının politik örgütü, yani 
komünist partisinin görevlerini tam an-
lamıyla yerine getirmediği koşullarda bu 
düşüncelerimizin hiç bir tanesi yaşama 
geçmeyecektir.

Ülkemiz özelinde düşündüğümüzde, 
Türkiye Komünist Partisi, işyerlerinde, 
üretim ve hizmet alanlarında, işçi yata-
ğı semt ve mahallelerde örgütlenmesi-
ni güçlendirmeden, bunun sonucunda 
sendikalar, odalar ve tüm ekonomik, 
demokratik örgütlerde etkisini artırma-
dan, kendi temel örgütleri yani hücreleri 
işçi sınıfının vücut bulduğu her alanda 
kan dolaşımını artırmadan hedeflenen 
amaçlara ulaşmak kesinlikle mümkün 
olmayacaktır. Bugün bu durumun bu 
şekilde olmasının sebebi de bu konu-
daki eksikliklerdir. Dolayısıyla, bu ülkede 
güçlü, etkin, nicel ve nitel olarak politi-
kaya müdahil olan bir Türkiye Komünist 
Partisi’nin ihtiyacını ve önemini bilincine 
çıkarmış, sınıfa karşı sorumluluk taşıyan 
her bir devrimciyi bu tartışmayı geliştir-
meye ve sorumluluklarımızı yerine ge-
tirmeye çağırıyoruz. Politika Gazetesi bu 
ihtiyacı duyuyor, bu ihtiyacın ürünüdür 
ve bu konuda üzerine düşen tüm so-
rumluluk ve görevleri yerine getirmeye 
hazırdır.
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AKP,  Sur’da, Cizre’de, Silopi’de, He-
zex’te yaptığını tüm Türkiye’de yapmak 
istemektedir. Son dönemde akademis-
yenlere, aydınlara, avukatlara, gazeteci-
lere, emekçilere, işçi sınıfına; itiraz eden, 
baş kaldıran herkese saldırmaktadır. Bu 
uygulamaların faşizan yöntemler olduğu 
açıktır. Sur’daki el koyma da, Cizre ve 
Silopi’deki el koyma da böyledir. Artık 
ortada ne yasa, ne hukuk, ne vicdan ve 
ahlak vardır. Faşist soykırımcı zihniyetin 
doğrudan uygulanması vardır. 

Sur’daki uygulama da tam bir soykı-
rımcı faşist uygulamadır. Sur şahsında 
Kürdistan’da 7 bin yıllık bir tarihin kökü 
kazınmak istenmektedir. Sur’dan dışarıya 
sadece hafriyat ve insan parçaları çıkarıl-
mamaktadır; tüm tarihin ruhu ve kültürü 
de hafriyatlarla Sur’dan çıkarılıp atılmak-
tadır. Sur’a yönelik bu saldırı Amed’e 
yönelik, tüm Kürtlere yönelik saldırıdır. 
Sur’daki yok etme, halkları yok etmeye 
yöneliktir. 

Sur’da ve Cizre’deki doğru irdele-
meden ne Kürt’ün özgür ve demokratik 
yaşamı anlaşılabilir, ne neyle karşı karşıya 
olduğu anlaşılabilir, ne de neye karşı mü-
cadele verileceği. Sur’a yönelik saldırıyı 
anlamadan halkların varlık yokluk savaşı 
anlaşılamaz. Sur’da, Cizre’de, Silopi’de, 
Hezex’te kentsel dönüşüm adı altında 
yapılanları seyretmek kültürel soykırımı 
seyretmektir. Bunu anlamak istemeyenler 
yalaka ve rantçı kürtlerdir.

Sur’u yıkıp beton yığınları dökmek 
orada yaşayan halkların kültürel var oluş 
nedenlerini yoketmektir. Sur’da yaşayan 
Kürt, Arap, Türkmen, Süryani, Ermeni 
geçmişini silmektir. Uygarlık  bu değil-
dir, açıkça barbarlıktır. Tarihte barbar 
olarak nitelenenlerin çoğu ise kendilerini 
“uygar” olarak adlandıranlara boyun 
eğmeyen özgür ve demokratik toplu-
mu savunanlardır. Çağdaşlık ve uygar 
geçinmek bugün Sur’u korumaktır. Sur’u 
kendine göre yapmak isteyenler ise ırkçı 
kafatasçı şoven faşist kesimdir.

Sur’da devlet hesap vermesi gere-
kirken, hala Sur’a azgınca saldırması 
kabul edilemez. Sur’daki kamulaştırma 
dedikleri şey, saldırıların sürdürülmesi ve  
devamıdır.  

Devlet olsa olsa işlediği suçlardan do-
layı hesap verir, yargı önüne çıkar. Maddi 
olarak da bu yerlerin eski orijinal sokak-
ları, avluları ve mimarisiyle yapılması için 
tazminat öder. Bunun dışında bu devletin 
Sur’a elini dokundurmaya hakkı yoktur. 
Sur, Cizre, Silopi faşizan devletin üniter 
yapısı içindedir diye soykırım politikaları 
uygulayamaz.

Sur, eski taşlarıyla örülürse, eski dar 
sokaklarıyla var olursa, eski çoğulcu kül-
türüyle  mimarisiyle varsa Sur olur. Sur’un 
sokakları, evleri, avluları, taşları, camileri, 
kiliseleri bir yaşam ve kültür yaratmak-
tadır. Zamanla göç edenler ve onların 
yerine gelenler olsa da Sur her zaman 
var olan  yaşamlarıyla kendi kültürünü 
yaratmayı sürdürmüştür.  Sur, eski hali 
bozulmadan yapılmalıdır. Hiçbir sokağa 
ve eve iş makinaları dokunmamalıdır. 
Ancak Sur’un oluşturacağı bir Halklar 
Meclisi, Sur Belediyesi, Amed Belediye-
si, Amed halkı, Sur’u özüne ve ruhuna 
uygun yeniden yapılandırabilir. 

 AKP iktidarı sadece kentsel dönüşüm 
adı altında soykırım saldırısı yapmıyor, 
bununla birlikte Arapları ya da farklı yer-
lerden getirdiği insanları, Kürdistan’a yer-
leştirmeyi planlıyor. Amaçları Kürdistan’ın 
demografik yapısını değiştirmektir. Bu 
bir soykırımdır; soykırım suçudur. Bu tür 
durumlar karşısında Kürt halkı örgütlenip 
dışarıdan getirilen hiçbir topluluğun yer-
leştirilmesine izin vermemelidir. Amed’de 
yaşayan halklar dışardan getirilmek iste-
nen halklara düşman değildir. Eğer insani 

bir şey yapıyoruz diyorlarsa, başka yerlere 
yerleştirsinler, çünkü bu tür hesaplar iyi 
niyetli değildir. Bu nedenle bu tür girişim-
lere Kürtlerin karşı çıkma hakkı vardır. 
Kürdistan’a başka halkların kirli amaçlarla 
getirilip yerleştirilmesini AKP’ye oy veren 
Kürtler de kabul etmemelidir.

Eğer faşizm böyle soykırımcıysa, bu 
düzeyde bir saldırı içindeyse, buna karşı 
sadece sözler ve itirazlar yetmez; kesin-
likle örgütlü bir direniş gerekir. Zaten bu 
soykırımcı faşizme karşı direnilmeden bu 
saldırıları püskürtmek mümkün değil-
dir. Bu faşizm  oturmakla, seyretmekle 
geriletilemez, tek bir eylem biçimiyle ge-
riletilemez. Aydınlar gibi dilekçeye imza 
atmaktan tutalım da sokaklara çıkarak 
sokakları, meydanları boşaltmayarak bu 
direniş yapılmalıdır. Demokrasi güçleri 
ve tüm Kürt halkı AKP faşizmine karşı 
demokratik meşru savunma mücadelesi-
ni mutlaka geliştirmelidir. 

Amed’de, Silopi’de, Cizre’de, Hezex’te 
ve tüm şehirlerde, şehirlerimize ve kültü-
rümüze sahip çıkalım,  halklar tarafından 
seçimle meclisler kuralım ve kentsel 
dönüşüm denilen soykırım saldırılarına 
karşı direnişe geçelim. Bu mücadeleye 
katılmak temel bir devrimci sosyalist 
olma  görevidir, halkların var olma ve 
yok olma mücadelesinin bir parçasıdır. 
Bu tutum örgütlü hale getirilip gelişti-
rilmeli ve süreklileşen bir mücadeleyle 
AKP iktidarının bu soykırım uygulaması 
geriletilmelidir. 

Hiçbir Kürt  işvereni, Kürt işçisi ve 
Kürt köylüsü bu tür yok etme saldırısında 
devletle  işbirliğine gitmemeli ve onların 
işlerinde çalışmamalıdır.  Bu tür projelere 
hiçbir şey satılmamalıdır. Bu saldırganlığa 
karşı her boyutta mücadele edilmeli-
dir. Kentsel dönüşüm adı altındaki bu 
saldırı politikalarının gerçek yüzü  açığa 
çıkarılmalıdır. Kürt halkı örgütlenmeli, 
yeniden yapılanmalı, yalaka takımına 
karşı çıkarken, dar grupçu zihniyete, 
ahbap çavuş ilişkileri içinde olanlara, Sur, 
Cizre ve diğer yerleşim alanları yeniden 
inşa edilirken, Kürdistan’da yeni yaratıl-
mak istenen rantçı sınıfa olanak ve yaşam 
hakkı verilmemelidir. Oluşturulacak Halk 
Meclislerinde bu rantçı kesime kapalı 
olmalı, şehit ailelerine yer verilmelidir. 
Özelikle Sur’da, Cizre’de yaşamlarını 
özgür gelecek için feda edenlerin aileleri 
unutulmamalıdır.

AKP yönetiminin yeni soykırım 
planları peşinde koştuğu anlaşılmaktadır. 
Yıkılarak tarihin çöp sepetine atılmadıkça 
bu amacından vazgeçmeyeceği açıkça 
görülmektedir. En son AKP Hükümeti-
nin Sur topraklarını kamulaştırmak ve 
buraya TOKİ evleri yaptırarak başta Suriye 
olmak üzere dünyanın dört bir yanından 
topladığı insanları yerleştirerek Kürt kenti 
olmaktan çıkarıp soykırıma tabi tutmak 
istediği açığa çıkmış bulunmaktadır.

Aslında bu soykırım planının sadece 
Sur ile de sınırlı olmadığı, başta Cizre ve 
Sur olmak üzere Kürt yurtseverliğinin 
güçlü olduğu tüm kentleri hedeflediği 
anlaşılmaktadır.  Suriye’den getirilen mil-
yonlarca insan, bir süredir Avrupa Birliği 
ile pazarlık konusu yapıldığı gibi, esas 
olarak da Kürt soykırımında kullanılmak 
istenmektedir.

AKP’nin Kürdistan’daki tehlikeli uygu-
lamalarını devam ettirmek istediği görül-
mektedir. Tank ve topla saldırıp Kürtleri 
zorunlu göç ettirerek boşalan kentlere 
Arapları ve başka göçmen toplulukları 
yerleştirme planı ve politikası çok tehlike-
lidir. Bunun bir etnik temizlik olduğu ve 
soykırım anlamına geldiği açıktır. Aslında 
24 Temmuz saldırısının esas amacının 
bu olduğu artık netleşmiş durumdadır. 
AKP’nin soykırım suçu işlediği açıkça gö-
rülmektedir. Savaşsız, sömürüsüz, barış 
içinde yaşanılacak bir dünya için faşizme 
geçit vermeyelim.
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Sur, Cizre Soykırımı ve Kentsel Dönüşüm 



 q Nurani ERSOY

13 Mart Pazar günü merkezi sınav-
lardan birincisi, Yükseköğretime Geçiş 
sınavı (YGS) (Bahçeli’nin YPG’si değil) 
yapıldı. Bu sınava iki milyonun üzerinde 
öğrenci girdi. Her öğrenci, bu sınava 
kendi il sınırları içindeki bir okulda girme 
hakkına sahipken, “devlet” in sıkıyö-
netim ilan ettiği Cizre’ deki, Silopi’deki, 
Nusaybin’deki, Yüksekova’ daki on bine 
yakın öğrenci başka illerdeki okullarda sı-
nava girmek zorunda kaldı. Yüzlercesi de 
olanak bulamadığı için, yaşananlardan 
dolayı kendini hazır hissetmediği için bu 
sınava giremedi.

Doksan yıldır zaten “eğitimde eşit-
lik” ilkesinin olmadığı ülkemizde, “ana 
dilde eğitim” hakkı da bulunmayan Kürt 
çocukları ve gençleri ikinci bir haksızlığa 
uğrarken bir de bunların üstüne, Kür-
distan’daki yüzlerce okulun öğrencisi, 
üçüncü bir haksızlığa uğradı. Aylardır ku-
şatma altında olup hiçbir insani ihtiyacını 
sağlayamayan, okulları silah deposuna, 
kışlaya dönüştürülen bu yerlerde - ki 
sayıları artacak gittikçe - devlet yetkilileri, 
açıkça - her zaman olduğu gibi - “Anaya-
sa suçu” işlemektedir.

Konu, sadece sınava girme-girememe 
sorunu değil. Aylardır okulları kapatılıp 
öğretmenleri görev yerlerinden uzaklaş-
tırılan yüz binlerce ilkokul, ortaokul ve 
lise öğrencisi, eğitim - öğretim hakkın-
dan yoksun bırakılmış; bundan sonra 
yapılacak sınavlarda sorumlu oldukları 
hiçbir konuyu öğrenememiş, dolayısıyla 
“eşitlik ilkesi” yine çiğnenmiştir. Bu eşit-
sizlik, buna başka okullar da eklenerek 
yıllarca sürecek.

Nisan ayının son haftasında (27-28 
Nisan) bir sınav daha var. 8.sınıf öğ-
rencilerinin, iyi bir lisede okuyabilmek 
için -doğru dürüst bir lise de kamadı 
ya- yarıştırıldıkları Ortaöğretime Geçiş 
Sınavı. Bu sınavda da yine yüz bine yakın 
öğrenci, ya kendi yaşadığı yerde sınava 
giremeyecek ya da uzun süredir okulları 
kapalı olduğu için, gireceği bu sınavlarda 
başarılı olamayacaktır.

Yine haziran ayında üç hafta sonu 

uygulanacak Lisans Yerleştirme Sınavı 
(LYS) yapılacak ve bu sınava da on bine 
yakın Kürt genci, hiçbir hazırlık yapama-
dan, başka illerde girecek. Yine binlercesi, 
belki de sınavlara giremeyecek. Bütün 
bu haksızlık ve olumsuzluklara rağmen, 
değişik illerdeki üniversitelere girmeyi 
başaran Kürt öğrenciler, her zaman 
olduğu gibi, yine tacize , baskıya, şiddete 
maruz kalacak. Bu yok sayma, planlı 
ve organize saldırılar, Kürt gençlerinin 
çoğunun, artık bu sorunlar yumağından 
çıkma umudunu yitirmesine yol açacak, 
bu da Kürt toplumunun ortak vatanda, 
birlikte yaşama istek ve duygusunu yok 
edecektir.

Bütün bu baskı ve şiddet sarmalı için-
de “öğretmensiz, eğitimsiz, dilsiz” bırakı-
lan bu Kürt evlatları, toplumsal yaşama 
nasıl katılacak? Ana dilde eğitimden, 
nitelikli okullardan, sosyal yaşamdan, iş 
hayatından- bilinçli bir biçimde- yoksun 
bırakılan bu gençlere kapı aralamayan, 
açık kapı bırakmayanlar, bir de utan-
madan, sıkılmadan kalkıp, “Bunlar niye 
dağa çıkıyor, eline niye silah alıyor, 
niye kendini patlatıyor; devlet bunlara 
ne yaptı..?” gibi saçma sapan ve aynı 
zamanda  kendi suçlarını, çaresizliklerini 
açığa vuran sorular soruyorlar.

Bu soruların yanıtları çok açık ve basit 
değil mi? “Rüzgar eken, fırtına biçer.” 

misali, siz baskı ve şiddeti arttırdıkça, 
üniversitelerin özerk-bilimsel nitelikle-
rini yok ettikçe; sokakları, alanları, hatta 
kentleri onlara dar ettikçe o gençler de 
özgürlükleri, ideal ve onurları, hayalleri 
için kendilerine yeni yollar, yeni kapılar 
açabilme adına; kendilerinden sonra ge-
lecek gençlerin de kendileri gibi zulme, 
haksızlığa uğramaması için, aynı acıları 
yaşamamaları için dağa da çıkacaklar, 
silah da kullanacaklar, kendi vücutlarını 
da patlatıp o genç beyinlerini, bedenleri-
ni yok edeceklerdir.

Hangi vicdanlı, akıllı insan, bu genç-
lerin eline silah almasını, kendini yok et-
mesini isteyebilir? Hiçbir değer için ölüm 
kutsanamaz. Ancak yine sormak gerek: 
Hangi genç, hayallerinin peşinde özgürce 
dolaşabilirken, ideolojik-politik düşünce-
lerini özgürce ifade edebilirken kendi be-
denini patlatabilir? Cizre’de “vahşet bod-
rumunda” katledilenler arasında bulunan 
Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı Mehmet 
Tunç’un kızı Nalin Tunç bakın mektu-
bunda ne diyor: “Babam,yüzyıllardır 
Kürt halkının yaşadığı zulmü ve köleliği 
gelecek nesiller yaşamasın diye öldü. 
Ben de bir karar aldım. Babamın uğruna 
öldüğü bu mücadeleye devam edece-
ğim ve asla pes etmeyeceğim.”

İşte bütün soruların yanıtı bu mek-
tupta. Bu sözler sadece yanıt değil, 
herkese de bir “tokat”. Bu mektup aynı 
zamanda “Kürt gençliğinin ateşle 
imtihanı”nı özetliyor.

Yakın zamanda yaşanan acı olaylarda 
yaşamını kaybeden, eğitim hakkı elinden 
alınan Kürt gençleri için, tüm gençler için 
tabi ki üzüleceğiz. Ama tüm demokrat, 
ilerici sol ve sosyalist kişi ve örgütlerin 
asıl görevi, Kürt toplumunun bu özgürlük 
mücadelesini desteklemekle birlikte, 
gençlere yaşam ve mücadele umudu 
aşılayacak “örgütlü-devrimci SINIF 
mücadelesi”ni yeniden yükseltmektir. 
“Mesele esir düşmekte değil, teslim 
olmamakta” diyen büyük komünist şair 
NAZIM usta, “Umuda kurşun işlemez 
gülüm” derken de hem bize hem de 
gençlere yol göstermekte. Haydi gençler, 
hep birlikte...
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Kürt Öğrencilerin Ateşle İmtihanı 
Doksan yıldır zaten “eğitimde 

eşitlik” ilkesinin olmadığı ülke-
mizde, “ana dilde eğitim” hakkı 
da bulunmayan Kürt çocukları 
ve gençleri ikinci bir haksızlığa 
uğrarken bir de bunların üstüne, 
Kürdistan’daki yüzlerce okulun 
öğrencisi, üçüncü bir haksızlığa 
uğradı. Aylardır kuşatma altın-
da olup hiçbir insani ihtiyacını 
sağlayamayan, okulları silah 
deposuna, kışlaya dönüştürülen 
bu yerlerde -ki sayıları artacak 
gittikçe- devlet yetkilileri, açıkça 
-her zaman olduğu gibi- “Ana-
yasa suçu” işlemektedir.

Cizre’ deki, Silopi’ deki, Nusaybin’ deki, Yüksekova’ daki on bine yakın öğrenci başka illerdeki okullar-
da sınava girmek zorunda kaldı. 



q Murat ÇAKIR

George W. Bush 20 Eylül 2001 tari-
hinde ABD Kongresinde yaptığı konuş-
mada, “Teröre karşı savaşımız El Kaide 
ile başlıyor, ama onunla bitmeyecek. Bu 
savaş küresel erimi olan her terörist grup 
bulunana, durdurulana ve yok edilene dek 
devam edecektir” diyerek, emperyalizmin 
yeni “büyük anlatısını” ilân ediyordu. Bu 
“büyük anlatı” son 15 yılın tüm jeostra-
tejik hedefli, uluslararası hukuka aykırı 
ve eski Ahit’in “iyi” ve “kötü” tanımları 
üzerine oturtulmuş müdahale savaşlarının 
“Haçlı Seferinin”) temel gerekçesi oldu. 
Dahası, egemen sınıflar ve emperyalist 
güçler içeriğini stratejik hedeflerine göre 
keyfi bir biçimde belirledikleri “terör”, 
“terörizm” ve “terörist” tanımlarıyla, kla-
sik askerî operasyonların yanı sıra gizli 
servislerin ve özel timlerin yürüttükleri, 
yargısız infazların, işkence merkezlerinin 
ve topyekun yok edilmelerin belirgin ema-
releri olduğu savaşları yaygınlaştırdılar.

“Teröre karşı savaş” yalanının bir di-
ğer etkisi, hem demokratik kamuoyunda, 
hem de dünya çapındaki barış hareketle-
ri ile ulusal kurtuluş hareketlerinde kısmî 
felce yol açması oldu. Çünkü bizzat em-
peryalist devletler ile dünyanın muhtelif 
yerlerindeki bölgesel egemen sınıfların 
lojistik, maddî, siyasî ve askerî destekle 
büyüttükleri ve kullandıkları “İslam Dev-
leti”, “El Nusra Cephesi” veya “El Kaide” 
gibi sayısız terör örgütünün barbarlıkları 
ve sivillere yönelik vahşi eylemleri, “gü-
venlik” için her aracın “mubah” olduğu 
algısını yaygınlaştırdı. Hukukun eğilmesi 
ve burjuva medyasının bilinçli demagoji-
si ile skandalize edici haber politikasının 
hukuk dışı devlet tedbirlerini olağanlaştır-
ması sonucunda, kamuoyu burjuva hukuk 
devleti anlayışı temelindeki polisiye ve 
yargılama tedbirleri yerine, yargısız infaza 
dayanan askerî ve gizli servis operasyon-
larına “alıştırıldı”. Emperyalizmin yeni 
“büyük anlatısı” ve bu “alıştırma” özellik-
le emperyalist ülkelerdeki barış hareketle-
rinin büyük ölçüde paralize edilmelerine 
neden oldu.

Aynı zamanda emperyalist yayılmacı-
lığa, iç ve dış politikanın militaristleşti-
rilmesine, sosyal ve demokratik hakların 
rafa kaldırılmasına toplumsal rıza sağla-
maya ve böylelikle de işçi sınıfını kendi 
yaşamsal sınıf çıkarları için burjuvazinin 
sınıf tahakkümüne karşı vermesi gereken 
sınıf mücadelesinden uzaklaştırmaya ya-
rayan bir egemenlik aracı hâline dönüştü.

Ankara, Brüksel, İstanbul ve Paris gibi 
merkezi kentlerde ve hemen her gün Or-
tadoğu’nun farklı bölgelerinde patlayan 
ölümcül bombalar, bu uğursuz sürecin 
güncelliğini gösterdikleri kadar, sürecin 
arka planını, neden ve sonuçlarını işçi sı-
nıfının çıkarları açısından analiz etmenin, 
kamuoyu tartışmalarındaki kavram kar-
maşasını çözmeye çalışmanın ne denli ge-
rekli olduğunu kanıtlamaktadır. Bu da işçi 
sınıfının bilinçli, devrimci güçlerine sınıfı 

ve toplumu aydınlatma, onlara, emperya-
list yayılmacılık ve sömürüden bahsetme-
den, terörden bahsedilemeyeceğini anım-
satma görevini yüklemektedir. Görevi 
layığıyla yerine getirebilmek içinse, önce 
kavramlara gerçek anlamlarını yeniden 
vermek gerekmektedir.

Kavramları yerlerine 
oturtmak için...
Temel soruyla başlayalım: “Terör” 

nedir? Nesnel bakıldığında “terör”, belir-
li hedefler için eşyaların ve/veya – kendi 
yaşamı dahil – insan yaşamının yok edil-
mesine yol açacak şiddet araçlarını kulla-
nan eylem metodu olarak tanımlanabilir. 
Terör kavramı çeşitli mücadele biçimleri 
ve araçları arasında bir farklılaştırma ça-
bası olsa da, aynı zamanda normatif ve 
değerlendirici bir kavramdır, yani taraf-
lıdır. Çünkü neyin “terör” olup olmadığı 
tarihsel ve kültürel geleneklere ve elbette 
toplumsal sınıfların çıkarlarına göre ta-
nımlanır. Zaten bu nedenle de herkesin 
kabul edeceği genel ve bilimsel bir “terör” 
kavramı üzerinde anlaşmak, neredeyse 
olanaksızdır – çünkü belirleyici olan sı-
nıf çıkarlarıdır. Bu açıdan bizim »terörü« 
tanımlamak için hareket ettiğimiz temelin 
işçi sınıfının genel çıkarları olduğunun al-
tını çizmemiz doğru olacaktır.

“Terör” kavramının, burjuva toplumla-
rının gündelik tartışma dilinde aşağılayıcı 
çağrışımları olduğundan, genellikle “kar-

şıt” veya “düşman” olarak tanımlananların 
mücadele metotları ve araçlarını, böylelik-
le de karşıtların/düşmanların hedeflerini 
henüz tartışma aşamasında gayri meşru 
kılmak için kullanılmaktadır. Günümüzde 
“terör” kavramı egemen politikalara ve 
koşullara, bilhassa işgallere ve askerî ope-
rasyonlara, müdahalelere karşı mücadele 
edenleri aşağılayan ve “temizlenmesi/kö-
künün kurutulması” meşru olan “haşarat/
insan dışı varlıklar” olarak gösteren em-

peryalist savaş propagandasının vazgeçil-
mez bir aracı hâline getirilmiştir.

“Terörizm” ise şiddet uygulayan eylem 
metotlarının “teröründen” daha fazlasıdır. 
Terörist pratiğin yanı sıra, şiddet eylem-
lerini gerçekleştiren yapıların personel ve 
maddî ağı, ideolojik üst yapıları, stratejik 
konseptleri ile kolektif ve bireysel motif-
ler “terörizm” kavramı içerisindedirler. 
Ancak “terörizm” kavramı sadece devlet 
dışı unsurlar için geçerli değildir: “düzen-
li” savaşlardan farklı olarak, sivil halka ve 
yerleşim bölgelerine, askerî olmayan he-
deflere yönelik, ordu ve istihbaratın “özel” 
birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri 
şiddet de “terörizm” kavramı içinde yer 
almaktadır. Her ne kadar kavramsal ola-
rak “düzenli” savaşlar ve devlet güçlerinin 
terörü arasında fark olsa ve bunların uy-
gulanma metotları ve uygulayıcı birimleri 
farklı olsa da, sonuçta her ikisi de günü-
müz emperyalist savaşlarının birbirini ta-
mamlayıcı unsurlarıdır.

Ancak eylem metotları tek başına “te-
rör” ve “terörizm” kavramlarını işçi sını-
fının çıkarları temelinde ele almak için 
yeterli olamamaktadırlar. Burada “terör” 
olarak nitelendirilen eylemlerin toplum-
sal içerikleri ve hedefleri açısından da bir 
farklılaştırmaya gitmek zorundayız. Genel 
ve tarihsel olarak devletlerin ve devlet dışı 
güçlerin uyguladıkları şiddetin veya “te-
rörün” toplumsal içeriğine ve hedeflerine 
göre ilerici veya gerici hedeflere hizmet 

eden bir araç olduğunu söyleyebiliriz. 
Devlet şiddetinin gerici veya ilerici he-
deflere hizmet etmesi konusunda tarihsel 
örnek olarak Fransız feodalizminin terörü 
ile Büyük Fransız Devrim sonrasının şid-
det uygulamalarını veya Rus Çarının vahşi 
istibdadı ile Büyük Ekim Devrimi sonra-
sında Bolşeviklerin karşı devrime karşı 
uygulamak zorunda kaldıkları şiddeti gös-
terebiliriz.

Ama asıl sorun “aşağıdan”, yani ezilen 
ve sömürülenlerin uyguladıkları şiddeti 
tanımlamakta yatmaktadır. Yakın tarihe 
baktığımızda anti-kapitalist devrimci güç-
lerin, anti-emperyalist ve sömürgecilik 
karşıtı özgürlük hareketlerinin, yüzbin-
lerce insanın yaşamına mal olan devlet 
terörüne karşı her defasında şiddete baş-
vurmak zorunda kaldıklarını görebiliriz, 
ki bu şiddet her defasında ve doğal olarak 
egemen sınıflar ve emperyalist güçler tara-
fından “terör” olarak tanımlanmıştır.

İşçi sınıfının bilimsel dünya görüşü 
şiddetin bir araç olarak kullanılmasını a 
priori reddetmez. Lenin’in “Ne Yapma-
lı?” da açıkladığı gibi, şiddet sorunu işçi-
lerin örgütlenmesi ve kitlelerin mobilize 
edilmesi için verilmesi zorunlu olan asıl 
mücadelenin bağımlı değişkeni, amaç için 
aracıdır. Ama asıl belirleyici toplumsal, si-
yasî, ekonomik kurtuluş için verilmesi ge-
reken sabırlı sınıf mücadelesi olduğundan, 
bireysel-terörist aksiyonizmin, kontrap-
rodüktif şiddet eylemlerinin Marksizm-
Leninizm’de yeri yoktur. Çünkü bireysel 
ve sivillere yönelik her şiddet eylemi, her 
durumda ve her defasında gerici hedefle-
re hizmet eder, kapitalist devletin baskı 
ve şiddet araçlarını meşrulaştırıcı etkide 
bulunur. Bu nedenle bireysel ve sivillere 
yönelik şiddet, işçi sınıfının çıkarları açı-
sından reddedilmesi gereken terör eylem-
leridir.

Rasyonel ve hümanist bir güç olarak 
proletaryanın örgütlü sınıf hareketi, komü-
nistler, şiddeti öncelikle toplumsal devini-
min, işçi sınıfının ve böylelikle tüm insan-
lığın kurtuluşu amacıyla kullanılabilecek 
bir araç olarak görürler. İşte bu toplumsal-
tarihsel hedef, mücadele araçlarının seçi-
minde determine edici rol oynar – örneğin 
Küba Devriminde gerillanın kitleler için-
de kök salması gibi. Tam da bu nedenlerle 
devrimci şiddet ile kendilerini milliyetçi-
lik, ırkçılık, mezhepçilik üzerinden meşru-
laştırmaya çalışan sağcı örgütlerin şiddeti 
aynı şeyler değildir. Kurtuluş amacının 
aracı olarak devrimci şiddet, emperyalist 
güçlerin, kapitalist devletlerin ve faşist 
örgütlerin terörünün karşı olumudur. Aynı 
zamanda İrlanda veya Kuzey İspanya’da-

TERÖR-Emperyalizmin Meşum Egemenlik Aracı
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Bireysel terör ve sivillere yönelik şiddet eylemleri egemen sınıf-
ların ve emperyalist güçlerin hem haklı direniş davalarını kri-
minalize etme ve böylelikle özgürlük, eşitlik, adalet taleplerinin 
haklılığını boşa çıkartmak, hem de askerî müdahalelere toplum-
sal rıza almak için yürüttükleri propagandaya malzeme sağla-
makta, silahlanmayı, polis teşkilatlarının paramiliterleştirilmesi-
ni, devletlerin baskı aygıtlarının güçlendirilmesini ve sonucunda 
burjuva hukukunun dahi rafa kaldırılmasını meşrulaştırıcı etki-
de bulunmaktadırlar. 



ki burjuva milliyetçiliğinin mücadele bi-
çimlerinden de farklıdır. Sonuç itibariyle 
devrimci şiddet burjuvazinin sınıf tahak-
kümünü yıkmaya ve sosyalist demokrasiyi 
kuracak olan işçi sınıfının iktidarını oluş-
turmaya hizmet eden araçlardan birisidir 
ve tam bu nedenle egemen sınıflarca “te-
rör” olarak tanımlanmakta, sınıf mücade-
lesi de “terörizm” diye yaftalanmaktadır.

Terörün kaynakları

Terörün antik dönemden bugüne her 
zaman emperyal/emperyalist egemenlikle 
birlikte var olduğunu söylemek yanlış ol-
mayacaktır. Günümüzdeki temel kaynağı 
ise emperyalizme içkin saldırganlık ve ka-
pitalizm koşullarında çözülmesi olanaksız 
krizlerdir. Terörizm her şeyden önce gerek 
kurban sayılarına göre niceliksel olarak, 
gerekse de uygulanan vahşete göre nite-
liksel olarak emperyalist devletlerin en 
önemli egemenlik aracıdır.

Egemen sınıflar baskı aygıtlarını ve 
yayılmacılığı meşrulaştıran “terörün” iş-
levselliğinin çok iyi bilincindedirler. Nasıl 
Soğuk Savaş döneminde masif anti-ko-
münist propaganda silahlanma program-
larının yürütülmesi ve nükleer cephanenin 
genişletilmesi için gerekçe olarak kulla-
nıldıysa, bugün de “terör tehlikesi” neoli-
beral güvenlik rejimlerinin inşa edilmesi, 
militarizmin yaşamın her alanını esir al-
ması ve emperyalist saldırı savaşları için 
gerekçe olarak kullanılmaktadır. Egemen-
lik aracı olarak “terörün” bu işlevselliği, 
“terör tehlikesine” gerektiğinde ajan-pro-
vokatörler üzerinden bizzat Batılı gizli 
servislerin operasyonlarıyla süreklilik 
kazandırılmasına yol açmaktadır. Aynı şe-
kilde “terörle mücadele” adı altında yürü-
tülen ve bilinçli olarak yerleşim bölgeleri-
nin bombalanarak yerle bir edilmesi, sivil 
halkın yaralamalar ve öldürmeler ile infi-
ale sürüklenmesi, iğfaller, öldürülen dire-
nişçilerin cesetlerinin parçalanması gibi 
çeşitli vahşi uygulamalardan oluşan askerî 
veya paramiliter güç operasyonları ile 
“intikam” duyguları deşilmekte, direnişçi 
güçlerin veya bunlara yakın duran kesim-
lerin bireysel ve sivillere yönelik şiddete 
yönelmeleri veya bunları onaylamaları da 
dolaylı olarak teşvik edilmektedir.

Bireysel terör ve sivillere yönelik şid-
det eylemleri egemen sınıfların ve emper-
yalist güçlerin hem haklı direniş davalarını 
kriminalize etme ve böylelikle özgürlük, 
eşitlik, adalet taleplerinin haklılığını boşa 
çıkartmak, hem de askerî müdahalelere 
toplumsal rıza almak için yürüttükleri pro-
pagandaya malzeme sağlamakta, silahlan-
mayı, polis teşkilatlarının paramiliterleş-
tirilmesini, devletlerin baskı aygıtlarının 
güçlendirilmesini ve sonucunda burjuva 
hukukunun dahi rafa kaldırılmasını meş-
rulaştırıcı etkide bulunmaktadırlar. Örne-
ğin DAİŞ’in Avrupa’da gerçekleştirdiği 
terör eylemleri, Batı Avrupa toplumların-
da yaygın olan savaş karşıtı tutumu, “hur-

ra yurtseverliğine” ve saldırgan savaş 
taraftarlığına dönüştürebilmektedir. Aynı 
şekilde TAK adlı örgütün Ankara’da ger-
çekleştirdiği terör eylemi, 7 Haziran sü-
reciyle oluşan ve halkları yakınlaştıran 
gelişmeyi tersine döndürücü etkide bulun-
muştur. Bu bağlamda bireysel ve sivillere 
yönelik terör eylemlerinin hem DAİŞ gibi 
sansasyonel eylemlerle kadro devşirmeye 
çalışan cihatçı terör örgütlerinin, hem de 
politikalarına gerekçe arayan egemen sı-
nıfların işine gelmektedir. İki taraf da bu 
terörden beslenmektedir. İşte bu gerçekler 
bireysel ve sivillere yönelik şiddetin gerici 
hedeflere hizmet ettiğini kanıtlamaktadır.

Aslına bakılırsa ve “terörün belirli si-
yasî amaçlar için hukuksuz öldürme eyle-

mi” olduğu tanımında kalırsak, en büyük 
terörün emperyalist güçlerin ve kapitalist 
devletlerin terörizmi olduğu sonucuna 
varırız. Yakın tarihe baktığımızda, ABD 
emperyalizminin 1990 sonrası geliştirdiği 
stratejilerin ve George W. Bush yönetimi-
nin 2001’den itibaren yürürlüğe soktuğu 
“Patriot Act” veya “ABD Ulusal Güven-
lik Stratejisi” gibi yasalar ve belgeler ile, 
başta ABD olmak üzere tüm NATO dev-
letleri ve bunlarla işbirliği içerisinde olan 
despotik bölge güçlerinin uygulamaları ve 
politikalarının hem bizzat bunların terörü 
olduğunu, hem de “karşı terör” olarak da 
nitelendirebileceğimiz devlet dışı unsurla-
rın terörünü teşvik ettiğini görebiliriz.

Emperyalist güçler stratejik hedefleri-
ne ulaşmak için “teröre karşı savaş” kisve-
si altında gerçekleştirdikleri askerî müda-
haleler, işgaller ve rejim değişiklikleriyle 
dünyanın çeşitli bölgelerini etki alanları 
içine alabildiler, ama ne asıl hedeflerine 
ulaştılar, ne de ilân ettikleri “istikrarı” 
sağlayabildiler. Tam tersine “yeryüzünün 
lanetlileri” yoksulluk, ezilme ve sömürü-
den kurtulamazlarken, yıkılan rejimlerin 
devlet ve askeri aparatları da “kaybeden-

ler kulübüne” katıldılar. Gerçi Afganistan, 
Irak ve Libya başta olmak üzere farklı 
ülkelerde işbaşına getirilen işbirlikçi hü-
kümetler işbirlikçilere belirli avantajlar 
sağlayabildiler, ama aynı zamanda yeni 
sorunların da ortaya çıkmasına neden ol-
dular. Yıkılan rejimlerin aparatları, Batının 
taşeron örgütlerine katılarak, bu örgütlerin 
(DAİŞ, El Kaide vs.) kendi “hesaplarına” 
çalışmaya başlamalarına neden oldular. 
Ve sonunda George W. Bush haklı çıktı: 
“teröre karşı savaş” sonu olmayan savaşa 
dönüştü.

Ancak yüzbinlerce askerin işgal gücü 
olarak konuşlandırılması, dünya çapın-
da gözetleme, özel timlerin uyguladıkla-
rı terör, nokta vuruşlu bombardıman ve 

sistematik işkence istenilen sonucu ver-
meyince, Obama yönetimi altında stra-
teji değişimine gidildi. Aslında görüntü 
haricinde herhangi bir değişim olmadı: 
Değişen, uygulanan terörün teknolojik-
leştirilmesi, otomatikleştirilmesi, özelleş-
tirilmesi ve uzaktan kumanda edilmesi 
oldu. Predatör veya Reaper gibi İHA’ların 
geliştirilmesi ve “Hellfire” roketleri ile do-
natılmaları, dünya çapında istihbarat, bilgi 
ve yönlendirme ağlarının oluşturulması, 
öldürülecek “teröristler” listelerinin hazır-
lanması ve Blackwater gibi özel şirketlere 
“görev” verilmesi, strateji değişiminin te-
mel unsurları oldu.

Strateji değişiminin en önemli başarı-
sı, Edward Snowden’in veya Wikileaks 
belgelerinin ortaya çıkardığı gibi, “terörle 
savaş” metotlarının kamuoyundan gizlen-
mesi oldu. Medyada görünür olmayan, ka-
muoyu algısında da var olamayacağından, 
emperyalist güçlerin otomasyonla anoni-
mize edilmiş, uzaktan kumandalı “yüksek 
teknoloji terörü” kamuoyu dikkatinden 
uzak, ama Bush döneminden çok daha 
şiddetli bir biçimde sürdürüldü ve hâlen 
sürdürülmektedir.

Terörün panzehiri 
antikapitalist ve 
antiemperyalist mücadeledir

Haksızlık, eşitsizlik, adaletsizlik, yani 
kapitalist sömürü ve emperyalist yayılma-
cılık, terör ve bireysel şiddetin yeşerdiği 
topraklardır. Terör ve bireysel şiddet aynı 
zamanda toplumların dikkatini asıl mey-
dan okumadan, yani toplumsal değişim 
zorunluluğundan çekme amacına hizmet 
etmektedir. Terör çirkin yüzü ile aktif ka-
tılımı zorunlu kılan ilerici değişimi ve sı-
nıf mücadelesinin gerekliliğini gizlemeye 
yaramaktadır. Dikkat edilirse cihatçı terör 
örgütlerinin etkin olduğu coğrafyalarda 
ve kadrolarını devşirdikleri Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu ülkelerinde vahşi kapitalist 
sömürü koşulları egemendir. İşte terör ve 
terörizm bir tarafta baskı ve sömürüye di-
renme enerjilerini çıkmaz sokağa kanalize 
etmekte, diğer tarafta da ezilen ve sömürü-
lenlerin toplumsal, siyasî ve iktisadî yapı-
ların değişmesi zorunluluğunu bilinçlerine 
çıkartmalarını engellemektedir.

“Teröre karşı savaş” terör ve vahşi 
şiddeti sonlandırmamış, aksine çoğaltmış-
tır. Aslında “teröre karşı savaş” egemen 
iktidar ve mülkiyet ilişkilerinin devamı, 
hammadde ve enerji kaynakları ile piya-
salara ve nakliyat yollarına hakim olun-
ması, sermaye lehine kâr ve zenginleşme 
olanaklarının artırılması ve bu politikalara 
karşı oluşabilecek direniş potansiyelleri-
nin henüz yeşerme aşamasında kırılması 
için burjuvazinin dayattığı sınıf savaşının 
ifadesinden başka bir şey değildir. Sonuç 
itibariyle savaş, üretici güçlerin yok edi-
lip, ardından aynı üretim ve egemenlik 
koşulları altında daha kârlı üretim yapma 
metodudur – ve bu metot hep daha fazla 
terör doğurmaktadır.

O açıdan bilhassa ulusal kurtuluş hare-
ketleri bu gerçekleri görmek, mücadelenin 
içeriği ve metotları arasındaki diyalektik 
birliği dikkate almakla yükümlüdürler. 
Aksi takdirde emperyalist güçlerin ve ka-
pitalist devletlerin terörizminin tuzağına 
düşülecektir. Günümüz emperyalist-kapi-
talist dünya düzeninin gerçekliği, 21. Yüz-
yıl’da da terörün ve terörizmin en etkin 
panzehrinin anti-kapitalist ve anti-emper-
yalist mücadele olduğunu göstermekte-
dir. Çünkü aslolan devrimci çalışmanın, 
metotlarının ve içeriğinin sınıf mücade-
lesi ile bütünleştirilmesidir. Günümüzün 
tüm olumsuzluklarına, toplumsal güçlerin 
ve sınıf hareketinin tüm zayıflığına, asıl 
düşmanın tüm vahşetine ve askerî-siyasî-
maddî üstünlüğüne rağmen bu olanaklıdır. 
Lenin’in “Ne yapmalı?”da yazdığı gibi, 
“Her kim ki bu olanağa olan inancını 
kaybettiyse veya asla bu inanca sahip ola-
madıysa, onun için hiddetine ve devrimci 
enerjisine terörden başka bir çıkış yolu 
bulmak gerçekten zordur.”
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q Murat CEYİŞAKAR

Ünlü bir deyiş vardır, ‘‘Her 
ülke bir ordu tarafından işgal 
edilir, bu o ülkenin kendi ordusu 
değilse başka bir ülkenin ordusu-
dur’’. İhtimaldir bu çok veciz ve 
anlamlı söz ulus devletleri kuran 
burjuvazinin uluslaşma sürecin-
de yani 18. yy’ın başında söylen-
miştir. 

Burjuvazinin dünyanın her 
hangi bir yerinde kendisine ait 
olmayan yerleri binbir entrika 
ve efsane ile çevirip parsellediği 
toprak parçasına ‘‘vatan’’, bunu 
koruyan askeri güce de ordu de-
niyor.  Bu ordular özel kanunlar-
la kurulurlar ve ulusal burjuva-
zinin kendi pazar alanı ilan edip 
gümrük duvarlarıyla koruduğu 
yerde, pazarı ve köleleştirdiği 
insanları yönetir. 

Kapitalistler kendi çıkarları-
nın ve üretim araçlarının koru-
ma görevini yapan ordularını 
her zaman halkın ordusuymuş 
gibi takdim etseler de  kapitalist 
ülkelerin orduları sadece kapi-
talistlerin çıkarını korur. Ancak 
kapitalistler, ordularını bütün 
ülkenin ve halkın  koruyucusu 
ve gururuymuş gibi sunarlar  ve 
bu konuda çok ustalaşmışlardır. 
İnsanların büyük çoğunluğu 
da, bayramlarda seyranlarda 
namlularını havaya kaldırmış 
zırhlı tankların dehşetli görün-
tüsünün arkalarından sert pos-
tallarını yerlere vurarak uygun 
adımlarla yürüyen askerlerin, 
sofralarındaki lokmaların ne ka-
darını eksilttiğini düşünmeden 
göğüslerini kabartır. Askeri tö-
renlerde ve ulusal bayramlarda 
oluşturulan mizansen gereği 
bol bol ülkenin etrafının düş-
manlarla dolu olduğu vurgula-
nır. Ordunun ve silahlanmanın 
kaçınılmaz ve tartışılmaz oldu-
ğu yoksul emekçilerin bilinçleri-
ne işlenir. O ülkenin kurulmasın-
da burjuva sınıfının önderlerinin 
ve burjuvazi için döğüşen asker-
lerin ne kadar fedakar, cesur ve 
yürekli oldukları anlatılırken, 
halkın esas düşmanlarının ve 
gerçek tehdidin ülkenin kendi 
burjuvazisi olduğu gerçeği bir 
sihirbaz edasıyla gözden us-

talıkla kaçırılır. Kapitalizmin ilk 
dönemlerinde ortaya çıkan bu 
klasik ordu, vatan, ulusal gurur 
ve bu gururun sürekliliği için 
uydurulan ulusal illüzyon -ki 
bunlardan her ulusun tarihinde 
istemediğiniz miktarda bulun-
maktadır- manzumesi geçtiği-
miz yüzyılın ilk yarısından itiba-
ren oldukça farklı ve karmaşık 
yapılara bürünür oldu. Yukarıda-
ki deyişte belirtilen ‘‘her ülkenin 
bir ordu tarafından işgali’’ hafif-
ten ve sessizce şekil değiştirdi... 
Ülkelerin özellikle az gelişmiş 
ülkelerin kendilerine ait bir or-
duları olduğu halde, bu ülkeler 
ABD ve AB orduları tarafından 
işgal edilmeye başlandı. Yani bi-
zim gibi azgelişmiş ülkeler kısa 
sürede iki ordulu oluverdiler. Biri 
kendi orduları öbürü NATO’nun 
ve ABD’nin işgal orduları. Bir 
ulusun başka bir ulusun vatan 
topraklarında bulundurduğu 
asker ve askeri üs miktarı o ülke-
nin ulusal egemenliğinden ne 
kadarını işgalci ülkeye devretti-
ğinin bir göstergesidir. Elbette 
bu işgal, o ülkenin emekçilerinin 
ve diğer yurtsever tabakalarının 
isteği ve ihtiyacından kaynak-
lanmaz. Az gelişmiş kapitalist 
ülkelerin burjuvazileri o kadar 
talancı, yağmacı ve azınlıktır ki 
kendi başlarına kendi halkla-
rından gelecek tepkilerle baş 
edemezler. İşledikleri suçları en 
iyi kendileri bilirler. Bu nedenle 
kendi halkına karşı başka ül-
kelerin askeri güçleri ile ittifak 
yapmak zorundadırlar. Ülkemiz 
de İkinci dünya savaşı sonrası 
işbirlikçi burjuvazinin partile-
ri CHP ve DP tarafından adım 
adım böylesi bir ihanet ittifakı-
nın, NATO’nun içine itildi. Ba-
haneleri Stalin’in nerede ve ne 
şekilde söylediğine dair hiç bir 
ciddi belgenin olmadığı toprak 
talebiydi, sebep ise kendi halk-
larından korkmalarıydı

NATO’ya Girişin İlk Sif-
tahı, İkili  Anlaşmalar

1946... İktidarda CHP vardır, 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü; 
Başbakan Hasan Saka’dır. Sözde 
Antiemperyalist CHP kapalı ka-
pılar ardında ABD ile, halktan ve 
meclisten gizli bir dizi anlaşma  
yapar ve ülkeyi ABD emperya-

lizmine teslim eder. İkili anlaş-
malara Türkiye siyaset yelpaze-
sinin sadece sosyalist sol karşı 
çıkmıştı, bunun dışındaki geniş 
siyasal yelpaze tam bir uyum 
içinde ABD’ye teslim olunmasını 
savunmakta karşı çıkanları ise 
ihanet ve Sovyet casusu olarak 
suçlamaktaydır.

TİP Genel Başkanı Mehmet 
Ali Aybar’ın TBMM’de yaptığı 
ünlü konuşmada, 194O’lı yılar-
dan beri ABD ve Türkiye hükü-
metleri arasında yapılan ikili 
anlaşmalar sonucunda ABD’ye 
35 milyon metrekarelik topra-
ğın üs olarak kullanılması yet-
kisi tanındığını, 101 Amerikan 
üssünün bulunduğu ‘35 milyon  
metre karelik vatan toprağının iş-
gal altında’ olduğunu, bu üslere 
Türk yetkililerinin giremediğini, 
Amerikan bayrağının dalga-
landığı, bu üslerin birer küçük 
Amerika olduklarını söylemiştir. 
Tabii ki bu Amerikancı koalisyon 
mecliste üstüne yürüyecek ve 
onu ‘‘vatan hainliği” ile suçlaya-
caktı. Kısaca ABD emperyalizmi-
nin Türkiye’ye yasal anlaşmalar 
ve bir dizi gizli sözleşmelerle so-
kulmasının öncüsü CHP’dir.

Yakın gelecekte Türkiye’nin 
NATO’ya alınmasının bir ön ha-
zırlığı niteliğinde olan bu antlaş-
malar dönemin onurlu bilim in-
sanı Türkaya ATAÖV tarafından 
ortaya çıkarılmış ve büyük yankı 
bulmuştu. ‘‘Ulusalcılar’’ genelde 
CHP’sine ve onun Kemalist kad-
rolarına, ‘‘birazcık daha iktidar-
da kalabilselerdi Türkiye’yi tam 
bağımsız bir ülke yapacaklardı 
ama ne yazık ki iktidara Ameri-
kancı DP geldi devrimler yarıda 

kesildi’’ diyerek Türkiye’nin tari-
hi gerçekleri ile hiç uyuşmayan 
misyonlar yükleseler de, Türki-
yenin savaş sonrası ABD’nin yarı 
sömürgesi haline getirilmesinin 
siftahını o günün ‘‘kurucu irade-
si’’ ve İslamcı milliyetçi sağı tem-
sil eden akımlar, partiler, önder-
ler ve Türk ordusunun komuta 
kademesinin derin, gizli ittifakı 
ile gerçekleştirmiştir. 

‘‘Kore Yolu Allah yolu-
dur’’

Kore savaşı, Kore halkının 
1950 yılında, ulusal bağımsızlı-
ğı elde etme ve birleşik bir Kore 
Halk Cumhuriyeti kurmak üzere 
başlattığı bir haklı savaştır. Geniş 
halk desteğinin de yardımıyla 
güneydeki işbirlikçi rejim birkaç 
gün içinde yenilgiye uğratılmış-
tı. Ancak Çin devriminden sonra 
bir Kore devriminin, emperyalist 
sisteme pahalıya mal olacağını 
düşünen ABD Kore’de vahşi bir 
katliam başlattı ve bu savaşta 
2 milyon insanın canına kıydı. 

Kore topraklarına tonlarca bom-
ba attılar. 

İktidarı yeni ele geçirmiş 
olan Milliyetçi-Mukadesatçı DP, 
Türkiye’yi; İngiltere, Danimarka, 
İtalya, gibi ülkelerle birlikte bu 
onursuz emperyalist saldırıda 
ABD’nin yanında savaşa soktuy-
sa da bu emperyalist barbarlığın 
baş suçlusu ABD’dir.  

Her zamanki gibi, Türkiye, 
ABD ve NATO’ya ne kadar yak-
laşırsa iktidardaki siyasi partile-
rin söylemleri o kadar ‘‘İslami-
leşmekteydi’’. İslam’ın, ‘‘Allah’’, 
‘‘cihat’’ ve ‘‘gaza’’ kavramları hep 
Amerikan emperyalizmiyle ya-
pılan gizli  anlaşmaları örtmek 
için kullanıldı. Türkiye’nin NA-
TO’ya girmeye hazırlandığı dö-
nemde  Demokrat Parti, Kore’ye 
asker göndermeye ilişkin ya-
yınladığı broşürde aynen şöyle 
denmekteydi, ‘‘Kore Yolu Allah 
yoludur’’, ‘‘Kore Savaşı, cihat ve 
gaza mahiyetindedir’’. Siyasal İs-
lam’ın arkaik partisi DP ve onun 

Adalet Partisi gibi takipçileri, ba-
şından beri İslamı Amerikan em-
peryalizminin çıkarları ve halkı 
kandırmak için kullanmaktadır. 
ABD emperyalizminin çıkarları 
sadece siyasal partiler düzeyin-
de değil aynı zamanda din ada-
mı kılığında camileri ve ilahiyat 
kürsülerini işgal etmiş ruhban 
sınıfı, şeyhler, şıhlar, dervişler 
gibi parazitler tarafından savu-
nulmaktaydı.

Demokrat Parti milletve-
killerinden sahte şeyh Ömer 
Fevzi Mardini, Kore’ye asker 
gönderilmesini şöyle izah edi-
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NATO  Üslerini Leylekler mi Getirdi...

Ülkeyi adım adım ABD uydusu yapan koalisyonun siyasal kanadı; 
İnönü, Koraltan, Bayar ve Menderes kliği...

İncirlikteki Üste Türkiye halkından gizli nükler silahlar bulundurulduğu 
artık bir sır değil.



yordu. ’’Allahın bayrağını çekmiş 
hürriyetçilerin önünde canıyla 
malıyla savaşan ABD ile birlikte 
mukaddes bir vazifeye atılmıştır. 
NATO’ya girişimizi Kore’de ölen 
şehidlerimize ve orada savaşan 
gazilerimize medyunuz. Onlar 
kanlarıyla ve kahramanlıklarıyla 
bunu temin etmişlerdir.’’

TC ordusunun generalleri 
de ABD emperyalizmine yaran-
makta CHP ve DP’nin işbirlikçi 
kadrolarından aşağı kalmamak-
tadırlar. 1955’te Korgeneralliğe 
terfi ettirilmiş bir general, ‘‘Allah 
Amerikan milletine cennetin en 
iyi yerin versin, bizlere de hemen 
onların yanında bulunmayı nasip 
etsin’’ diyerek 1950’lerde esasın-
da nasıl bir tükeniş ve teslimiyet 
ruh hali içinde bulunduklarını 
göstermektedir. 

1950’de CHP’nin seçimleri 
kaybetmesi ve iktidara DP’nin 
gelmesi de Türkiye ile ABD em-
peryalizmi arasındaki ilişkileri 
kesmemiş hatta artan bir uşak-
lık ruhuyla devam etmiştir. Eski 
iktidar sahibi CHP ile Amerika’ya 
yaranma yarışına giren yeni ikti-
dar DP, Uzakdoğuyu köleleştir-
me girişimlerinin bir parçası ola-
rak işgal etmeye hazırlanan ABD 
emperyalizmine 5000 civarında 
askerle destek vermiştir.  Bir or-
dudan çok ‘‘Koblenz muhacirle-
ri’’ (*)  ruh hali içinde ne ve kimin 
için savaştığını bilmeyen bir as-
keri destek güruhunu ülkesini 
savunan Kore halkına karşı sa-
vaşmak üzere göndermişlerdir.  
Milliyetçi CHP  ve Amerikancı 
sağı temsil eden partiler, akım-
lar, önderler ve Türk ordusunun 
komuta kademesi, yani büyük 
Amerikancı Koalisyon’dan gene 
hiç bir ciddi itiraz sesi yükselme-
miştir.

Amerika’nın Kore’ye asker 
göndermesine en onurlu karşı 
duruşu gene sosyalistler ve Mar-
kistler sergilemişlerdir. Ame-
rikancı DP iktidarının Koreye 
asker göndermesine TKP açıkça 

tavır almış ve İsmail Bilen, ‘‘Kore 
Nire’’ adlı kitapçığında bu işbir-
likçi siyaseti mahkum etmişti. 
Gene o zaman TKP’ye yakın 
aydınlar Türkiye Barış Cemiyeti 
adı altında kurdukları girişimle 
Türkiyeli emekçileri ve yoksul 
köylüleri ABD’ye ve DP’ye karşı 
direnmeye çağırmışlardır. Yayın-
ladıkları bildiriden ötürü dernek 
yöneticileri Behice Boran ve 
Adnan Cemgil hapis cezasına 
çarptırılır, Behice Boran üniver-
siteden atılır.

Sonuçta Türkiye kendisin-
den 500 asker istendiği halde 
Kore’ye gönderdiği 4700 asker - 
Menderese göre şanımıza yakış-
mıyacağı için- 1200’ü Amerikan 
emperyalizminin çıkarları için 
telef edilmiştir. Ancak bu kadar 
tepkisiz bir halk, Amerikayla 
kooperasyona bu kadar yatkın 
bir ordu ve siyasal üst yapı ABD 
emperyalizminin ağzının suları-
nı akıtmıştır. Kore’de gösterdik-
leri kahramanlık (!) nedeniyle 
Türkiye ‘‘Yurtta Sulh Cihanda 
Sulh’’ diyerek tarihin en saldır-
gan uluslararası örgütü NATO’ya 
girmiştir.

NATO
Türkiyenin NATO’ya kabul 

edilmesinden sonra Türkiye kısa 

sürede Amerikan askeri üsleri 
için uygun bir alan oldu. ABD, 
NATO şemsiyesi altında Türki-
ye’yi binlerce askeri ile işgal etti. 
Dünyanın ilk kurtuluş savaşını 
vermekle öğünen bir ülkenin 
egemen sınıfları din, iman, va-
tan, maskeleri altında koskoca 
bir ülkeyi halka sormadan, dün-
yada çıkabilecek bütün çatışma-
lara askeri müdahaleyi hedefle-
yen ve planlayan bir saldırgan 
örgüte üs yaptılar. Yazının başın-
da da söylediğimiz gibi Türkiye 
ikinci bir ordu tarafından işgal 
edildi. Biri kendi ordusu diğeri 
NATO orduları. Bu arsız ihanet 

planının arkasında gene CHP ve 
CHP’den kopmuş siyasi kadrolar 
yani DP, ordunun üst kademele-
ri ve her türden İslamcı, Ameri-
kancı şeriatçı örgütler yani Tür-
kiye’nin derin ve gizli koalsiyonu 
vardı.

Türkiye’de konuşlanmış
Nato Üsleri:

Türkiye NATO’ya girdikten 
sonra topraklarının önemli bir 
kısmı NATO ülkelerinin kurduk-
ları askeri üslerle dolduruldu.

A.karahisar Askeri Havaalanı 

İncirlik Hava Üssü

İzmir Hava Üssü: 

Şile üssü: 

Konya 3. Ana Jet Üs Kom.

Balıkesir 9. Hava Jet Üssü

Muğla Aksaz Deniz Üssü

Ayrıca,

Ankara - Ahlatlıbel, Amasya 
- Merzifon, Bartın, Çanakkale, 
Diyarbakır- Pirinçlik, Eskişehir, 
İzmir-Bornova, İzmit, Kütahya, 
Lüleburgaz, Siva - Şarkışla, İs-
kenderun, Ordu-Perşembe,  Ri-
ze-Pazar, Erzurum, Van-Pirreşit 
ve Mardin’de NATO’ya bağlı Bir-
leştirilmiş Hava Harekat Merkez-
leri (CAOC6) bulunmaktadır.

1950-1985 arası soğuk savaş 
yıllarında NATO bütün kapitalist 
ülkelerin burjuvazisini Sovyet 
Devriminin yayılmacı etkileri-
ne karşı koruduğunu iddiasıyla 
müthiş bir korku ortamı yarata-
rak halkları sömürdü. Yaratılan 
korku ortamında emekçilerin 
ödediği vergilerle oluşan ülke 
bütçeleri Amerikan silah tekel-
lerine aktarıldı. Sınır boylarında 
yapılan provakasyonlar, kapita-
list ülkelerin geçen yüz yıldan 
beri bitmez tükenmez toprak 
talepleri, makro düzeyde mil-
liyetçi ayaklanmalar, vs.  Silah 
tekelleri her zaman çatışan iki 

tarafa da silah satarak kârlarına 
kâr kattılar. Ülke bütçelerinin ya-
rısı silah harcamalarına gitti. 

Müthiş bir Anti-Komünizm, 
iğrenç cadı avları ile Sovyet 
devrimine duyulan en küçük bir 
sempatiyi, en cılız bir Anti-Ame-
rikancı çıkışı casuslukla, vatana 
ihanetle suçlayıp onlarca binler-
ce insanı öldürdüler... 

Bizim gibi az gelişmiş ülke-
lerin NATO üyeliği, halklarına 
sadece bütçelerinden ayırdıkları 
paraların silahlanmaya gitme-
sinden zarar görmemiştir aynı 
zamanda NATO yapılanması, ül-
kenin bütün üretimini, finansal 
sistemini, üniversitelerini, ede-
biyat dünyasını, eğitim sistemini 
ve dini kurum ve geleneklerini 
de NATO’nun çıkarları doğrultu-
sunda yeniden şekillendirmiştir. 
Amerikancı eğitim, Amerikancı 
Savunma Doktrinleri; Amerika 
ve NATO aleyhinde tek kelime 
etmeyen CIA patentli tarikatlar; 
ırkçı, milliyetçi, faşist GLADYO 
örgütlenmeleri hep bizleri bu 
günlere getiren NATO’nun uzun 
vadeli planlarının ürünüdür. 
Menderes’ten Evren’e oradan 
bu günkü siyasal İslama uzanan 
bütün siyasal parti yönetcileri 
ve ordu komutanları bu Ameri-
kan ve NATO konseptinin zincir 
halkaları oldular. 

Elli yıllık NATO’dan insanlığa 
kalan tek miras: içi boş bir mil-
liyetçilik, kitabından koparılmış 
bir rivayet dini, akademik öz-
gürlüğü olmayan bir üniversite, 
önemli komutanlarının tamamı-
nın West Point’te yetiştirildiği ve 
halkını tehlike olarak gören  bir 
‘‘milli (!) ordu; IŞİD, Taliban, El Ka-
ide gibi cihatçı tarikatçı batak-
lıklar oldu...Ortadoğu’nun ABD 
askerleri tarafından yağmala-
nan müzeleri ve tarihi eserleri; 
IŞİD tarafından yıkılan yakılan 
kültürel mirası oldu...  

(*)  Fransız Devrimine karşı Koblenz
 kentinde toplanan paralı 
 askerleri  anlatmak için
 kullanılan bir deyim.

Yararlanılan Kaynaklar:

Türkiye’nin Ellili Yılları, Mete Kaan Kay-
nar, İletişim Yayınları, İst. 2015.

İkili Anlaşmaların İçyüzü, Türkaya 
Ataöv, , İst. 1970

İncirlik Üssü, Selim M. Bölme, İletişim 
Yayınları, İst. 2012
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Behice Boran

Amerikalı General Walton Walker, Türk Tugayı Komutanı Tuğgeneral 
Tahsin Yazıcı’ya ‘Gümüş Yıldız’ madalyasını takarken.



q Ayla BORAN

24 Nisan 1915’e, Medz Ye-
ğern ya da Büyük Felaket’in ve 
hatta Ermeni soykırımının 101. 
yılına yaklaştığımız şu günlerde, 
sinema salonlarında bir film gir-
di gösterime. Ermeni halkı başta 
hepimiz için heyecan uyandırdı 
duyuru ve afişleri.

Bir halkın, bu toprakların en 
kadim halklarından biri olan Er-
meni halkının acılarını, bir avuç 
bırakılmışlığının yarattığı yalnız-
lığı, dışlanmayı yansıtacaktı belki 
de... İki çocuğun gözünden dup-
duru ve net bir masal anlatılacak-
tı bize. Çünkü en güzel çocuklar 
anlatırdı duyguyu...

Bir kültürü, o kültürün insa-
nını, değerlerini, tüm acılarından 
köklenen o derin tevazu ve yü-
reklere işleyen hassasiyeti per-
deye yansıyacaktı ve korkmadan, 
hiç yılmadan gerçekliğin çığlığı 
ile dokunacaktı bize film. Evet 
gözlerimizden akan yaşlar belki 
de o günlerden bu günlere köprü 
olacaktı. Bugünü anlamlandır-
mak için dönülmeliydi 1915’in 
yakıcı gerçekliğine...

Yitik Kuşlar içeriden bir film. 
Ermeni oyuncuların yerli yerinde 
aksanı, Bedo ve Maryam’ın çocuk 
sıcağındaki içtenliği ile etkiliyor 
bizleri. Yönetmen ve senaristleri 
Ela Alyamaç ve Aren Perdeci’nin 
aktarımlarına baktığımızda, ço-
cuk oyuncularla yüreğe dokuna-
bilecek, kaba ajitasyondan kaçan, 
korkak ya da titrek yaklaşmak-
sızın gerçekliği yansıtma amacı 
taşıdıklarını görüyoruz. Ne kadar 
başarılı oldular ? Görüşler fark-
lı...

Kimi eleştirmenlerin tüm iyi 
niyetine rağmen filmin bekle-
neni yansıtmaktan uzak olduğu 
düşüncesi olsa dahi bu film iz-
lenmelidir. Neden mi? Belki de 
yüreğinize dokunacak bir tek 
sahne yakalar ve 1915’e gidersi-
niz. Şenlikli bir dünya düşünde el 
ele verebilmek için...

Yitik Kuşlar filmi ile ilgili 
Ermeni dostların yorumlarını 
da izin ve sevgilerimizle sizlerle 
paylaşıyoruz.

Karin Karakaşlı 
Agos Gazetesi, 8.4.2016

‘Yitik Kuşlar’ın baş kahra-
manları Bedo ve Maryam adında 
iki kardeş. Gel gör ki, film, çocuk 
gözünü, anlatının ifade gücünü 
arttırmak için değil, anlatılması 
tercih edilmeyenlerin para-vanı 
gibi kullanmayı tercih etmiş.

Yaklaşık bir yıldan bu yana ta-
nıtım haberleri dönen, hakkında 
söyleşiler düzenlenen ‘Yitik Kuş-
lar’, gösterime girdi. Yönetmenli-
ğini ve senaristliğini Ela Alyamaç 
ve Aren Perdeci’nin üstlendiği 
filmin 1915’te Anadolu’da bir 
Ermeni köyünde geçen hikâyesi, 
Bedo ve Maryam adındaki iki 
kardeşin gözünden aktarılıyor.

Çocuk gözü dediğin
Tarihi anlatıların ağırlığı ve 

siyasi dava filmine dönüşme kay-
gısı nedeniyle, dünya sineması 
dahil pek çok filmde çocuk kah-
ramanlar üzerinden ilerleyen bir 
kurgunun tercih edildiği bilinir. 
Burada maksat çocuğun o sor-
gulayan, şaşıran, naif bakışından 
güç alarak meseleyi propaganda 
malzemesi olmaktan çıkarmak 
ve insan kalbine ulaşmaktır. ‘Yi-
tik Kuşlar’ın baş kahramanları 
da Bedo ve Maryam adında iki 
kardeş. Gel gör ki, film, çocuk 
gözünü, anlatının ifade gücünü 
arttırmak için değil, anlatılması 
tercih edilmeyenlerin paravanı 
gibi kullanmayı tercih etmiş. Zira 
Bedo ve Maryam, Baçig (Erme-
nice Öpücük) adını verdikleri 
kuşlarıyla birlikte bir mağara 
kovuğunda prenses-şövalye oyu-
nu oynarken, köylerinin tamamı 
yerle bir oluyor. O zamana kadar 
ne olup bittiğine dair elimizdeki 
tek veri, kilisede toplanan cemaat 
içerisinde dönen tartışma. Pede-
rin, köydeki herkesin ikametgâ-
hının istendiği yönündeki duyu-
rusu huzursuzluğa neden oluyor. 
İçlerinden biri Ermeni eşkıyalar 

yüzünden başlarının belaya gi-
receğinden yakınırken, bir diğeri 
‘O fedailer olmasa, tarlamı yakıl-
maktan kim kurtaracaktı’ diyerek 
Ermenilerin 1915’e giden süreçte 
nasıl kapana kıstırılmış olduğuna 
dair yegâne cümleyi sarf ediyor. 
Ancak, bu cümle dışında bütün 
köy halkının yaşantısı pastoral 
bir kartpostal neşesi içinde ve 
abartılı dini sahneler eşliğinde 
betimlendiği için, söz konusu ifa-
de, bir şeyin ve tam aksinin arka 
arkaya yazıldığı köşe yazıları gibi 
kalıyor. Hesapçı bir temkin, ger-
gin bir sigorta anahtarı gibi.

Neyi tahayyül etmek
Bu kırım ayları boyunca neler 

olduğuna dair hiçbir şey sunul-
muyor izleyiciye. Burada kastım 
saldırı ve tecavüz sahnelerinin 
gösterimi değil, tam da işte o 
çocuk gözüyle vahşetin, zulmün 
ve haksızlığın iliklerimize kadar 
hissettirilmesi. ‘Yitik Kuşlar’ ka-
labalık sahneleri birer arka fon 

olarak kurguladığı için aklımız-
da dönem giysilerine gösterilen 
özen dışında bir şey kalmıyor. 
Kalabalıkların birbiriyle teması 
yok. İzleyici ‘Gerisini sen hayal 
et’ boşluğuna itilmiş ama neyin 
gerisinin hayal edilmesi gerek-
tiği, keza yaşananların nasıl da 
tahayyüller ötesi olduğu zerre ka-
dar yansıtılmamış. Kardeşlerden 
Bedo, iki jandarma tarafından 
Ermeni kaçağı olarak bulunup 
teslim edildiği Hüseyin Ağa’nın 
çiftliğinde Ali ismini almış. Sün-
net edilmiş. Bunları nice macera-
dan sonra yeniden kızkardeşine 
kavuştuğu gün iki cümleyle sıra-
dan bir şeymişçesine aktarıp ge-
çiyor. Çocuğun üzerinde bunun 
etkisini hissedebileceğimiz hiçbir 
temel yok.

Aynı durum Ermenileri Er-
menilerden çok seven kurtarıcı 
Mahmut Dayday karakteri için 
de geçerli. Ermeni oğlan yetim-
lerin kabul edildiği bir yetim-
haneye Maryam’ı teslim eden 

Mahmut’un, geceleri çocukla-
ra anlattığı masaldan hareketle 
kendisi de yetimken ona sahip 
çıkan Hermine Yaya’ya duyduğu 
vefa borcuyla bu çocuklara sahip 
çıktığını anlıyoruz. Bu da fazla 
bireysel bir hikâye olarak kalıyor. 
Zira bu istisnai örnekle kıyas ka-
bul etmeyecek oranda sahipsiz, 
sefil halde kalan Ermeni yetim 
var tarihte. Ve onların hikâyesi de 
hiç hissettirilmemiş. Yetimhane-
deki çocukların kendi aralarında 
anne babalarının hikâyelerini 
nasıl olup da anlatmadıkları ve 
neden sahici bir diyalog yerine 
oyun ve mısır ayıklama sahnele-
riyle baş başa bırakıldığımız da 
bir muamma.

Kuş metaforunun filmin en 
başından beri savurganca kul-
lanımı, Anadolu’nun bağrında 
çocuklar dâhil bütün Ermeni 
karakterlerin İstanbul Ermeni-
si aksanıyla Türkçe konuşması 
inandırıcılığı zedeleyen diğer 
unsurlar. Filmin bu noktada tek 
eksiği ayaklar altında ezilen bir 
nar klişesi!

Pastoral kartpostal 
etkisi

Filmin en güçlü yanıysa bel-
leğe nakşedilen resimler. Geniş 
açı çekimler çocukların kendile-
rine kurdukları özgün ve masalsı 
dünyayı pekiştiriyor. Bu noktada 
filmin, Macar sinemasının kimi 
görsel şölenlerine öykündüğünü 
söylemek abartı olmaz. Ancak o 
filmlerdeki bellek, travma ödeş-
meleri, karakterlerin saliseler 
içinde bize aktardığı yoğunluk 
bu filmin hiçbir karakteri için 
söz konusu olmadığından, bahsi 
geçen görüntüler de başarılı bir 
reklam filmi çarpıcılığıyla hava-
da asılı kalıyor.

‘Yitik Kuşlar’ı izledikten son-
ra HT Magazin’den Arif Hür’ün 
yönetmenlerle yaptığı söyleşiye 
bir göz attım. Aren Perdeci “Fil-
mi çekerken politik bir derdimiz 
olmadığı için organik, gerçek 
duyguları olan bir film oldu” 
dedikten sonra filmin konu ve 
destekçisini şöyle vurgulamış: 
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Yitik Kuşlar... Gerçeğe Saklanan Bir Masal 



“Ermeni tehciri, Kurtuluş Savaşı 
veya 2. Dünya Savaşı gibi bilinen 
bir tarih değil. Ne yazık ki üzeri 
örtülmüş bir tarih. Ermeni teh-
cirini anlatmak bütün bunlardan 
daha zor. Biz, Kültür Bakanlı-
ğı’nın da katkılarıyla zoru ba-
şardık.” Bu katkıların boyutunu 
düşünürken film, resmi söylemin 
incelikle hesaplanmış yeni cüm-
leleri, keza Erdoğan’ın failden ve 
yaptıklarından hiç bahsetmeden, 
Ermeni torunlara başsağlığı dile-
diği ‘taziye mektubu’ gibi tınlıyor 
kulağımda.

O söyleşide dikkatimi çeken 
‘Yitik Kuşlar’ı çekmeye karar 
verdikten sonra size ‘Türkiye’yi 
kötü gösterelim’ diyen yerli-ya-
bancı yapımcılar oldu mu?’ şek-
linde bir de soru var. Böylesi bir 
kehanet sorusuna yadırgamadan 
şu cevabı vermiş Elâ Alyamaç: 
“Cannes’da pek çok Fransız ya-
pımcı ve dağıtımcı bize ‘Bu se-
naryonun içerisine dipçikle vu-
rarak askerlerin halka tecavüz 
ettiği sahneleri koyalım’ diyerek 
ciddi paralar teklif etti. Hal böy-
le olunca elbette direkt masadan 
kalktık.”Ardından sözü Aren 
Perdeci almış: “Türkiye’yi kötü 
göster, bu filmi Cannes’a, Vene-
dik’e hatta Oscar’a bile götürürüz, 
dediler. O an sinirden kıpkırmızı 
oldum. Ben Tunceli’de askerlik 
yapmış adamım, bana bunu kim-
se diyemez!” Analojinin mantığı-
nı okura bırakıyorum.

En güzel gelecek...
Filmin vizyona girdiği bu-

günlerde rastlantı bu ya, Sur’da 
evleri başlarına yıkılan halka 
dalga geçer gibi bir diğer cabbar 
bakanlığın, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın tanıtım filmi gös-
teriliyordu. Yerle bir olan kentin 
hayrat, çardak, eyvan eşliğinde 
‘otantik haliyle yeniden ihya ve 
inşa edileceği’ muştulanırken; so-
kaktan cenazesini alamayan, kö-
müre dönmüş naaşlarla kavrulan 
halka “Neşe saracak tüm avluları, 
odaları. Yine eskisi gibi şenlene-
cek Suriçimiz” deniyor. En ilginci 
de filmin sonundaki slogan: “En 
güzel gelecek geçmişten gelen-
dir.”

Maalesef geçmiş, güzel gele-
cek dışında her şeye ilham vere-
bilecek felaketlerle dolu. Dolayı-
sıyla en güzel gelecek, geçmişin 

üstesinden gelendir. O da haki-
katten gözünü kaçırmayan bir 
sanat ve hayat gerektirir. Yitik 
kuşların neden ve nasıl yittiğini 
anlatabilmeyi. Anlatılanı da sırt-
layabilmeyi. Zira bu yapılmadığı 
sürece Talat Paşa’nın “Abdülha-
mit’in 30 yılda yapamadığını ben 
üç ayda yaptım” cümlesi, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın “Eğer 
devlet olarak terör örgütüyle 
mücadeleyi ahlak, vicdan ve hu-
kuk ölçüleri içinde yürütmezsek, 
bu mesele bizim için üç günlük 
iştir”ine bağlanır. Bunun veba-
li de aradan üç yüzyıl bile geçse 
herkesin boynunadır.

Kirkor Dinçkayıkçı
Yitik Kuşlar Filmi Oyuncusu

Film Anadolu da 1915’de ge-
çiyor.

2 masum dünyadan habersiz 
çocuk neler döndüğünü bilme-
den ailelerini kaybedişleri ardın-
dan birbirlerini kaybedişleri ve 
tesadüflerle dolu geçen günlerin 
ardından kavuşmaları ama na-
sıl....

Benim rolüm çok küçük. Ço-
cukların barındığı yetimhane-
nin müdürü Sarkis karakterini 
canlandırdım. Sert ama babacan 
bir tip. Tesadüflerle çocukları ba-
rındırıp sonra da ailelerini bulup 
teslim edilmelerini sağlıyor.

Aslında içinde kan revan ol-
mayan ve birçokları tarafından 
hadi canım 1915 bu kadar basit 
geçiştirilemez dense de amaç ya-
şanmışlıkların hesabını sormak 
değil. 2 çocuğun nasıl o günleri 
çocukca ve safça yaşadığını anla-
tan bir kesit. Duygusal bir film ve 
tamamına yakını amatör oyuncu 
kadrosuyla ama hepsi de tiyatro-
cu olan bir oyuncu ekibi ile orta-
ya çıkmış bir iş.

Çekimlerde hep takım duy-
gusu vardı herkes taşın altına 
elini soktu yani. Kimse para veya 
kariyer düşünmedi tüm oyuncu-
larda filmin ana fikri olan “duy-
gusallık” vardı kısacası. 

Vartkes Hergel 
İzleyici Gözüyle...
Bilirsiniz izlediğim filmler 

ile ilgili yazarım genelde... Elim 
varmıyor ama... Öncelikle iyi ni-
yetinden şüphe duymadığım bir 
iş, bunu belirteyim... Sonrasında?

Görüntü çok güzel, müzik 
kullanımı çok güzel... Ara ara 
ruhlara dokunuyor... En etkile-
yici sahne Mahmut Dayday’ın 
Maryam’a veda sahnesi... 

Küçük Dila ve Ahmet Uz çok 
iyi bir oyunculuk göstermiş. Di-
ğerlerinden sıyrılıyor.. 

Olumsuz yazmak istemesem 
de baş kadın rolündeki anne -üz-
günüm ama- olmamış... 70 lerin 
Yeşilçam tadında konuşmuş. Çok 
oldu geçildiği bu tarzın... Hemen 
hemen hepsini tanıdığım diğer 
amatör oyunculara selam olsun 
bu arada...

Bence filmin en güzel yanı, 
bizi bizim oynamamız, bu ne-
denle dil, aksan ve ritüeller sırıt-
mıyor... 

Film mi? Bir masal... Hatta 
çok masalsı... Epik bir gösteri... 

Küçük örnekler ile sırıtan bö-
lümler; 

Evler yerle bir ediliyor, yi-
yecekler ve eşyalar yerlere saçıl-
masına rağmen talan edilmemiş 
öylesine duruyor. Kilise dağıtı-
lıyor ama duvardaki koca haçlı 
perdeye dokunulmamış... Kasaba 
meydanı dağıtılmış ama bir tek 
ateş, yangın yok... İki çocuk elle-
rini kollarını sallaya sallaya dola-
şıyorlar da bir çapulcu, bir asker, 
bir yabancıya rastlamıyorlar... Fa-
lan filan... 

Bu işlerin ne kadar emek, ne 
kadar para ve ne kadar zaman 
istediğini bilirim. Bu yüzden 
profesyonelliğe değmeye çalışan 
bir amatör işe yüklenmek doğru 
gelmiyor bana...

Sonuç mu? İzlenmeli ama...

...ama o kadar.

Politika 
Gazetesi’nin Notu:

Bir dahaki sayımızda 
Yitik Kuşlar filmi senaristi 
ve yönetmenlerinden Ela 
Alyamaç ile, filmin oluşum 
hikayesi ve filme yönelti-
len eleştiriler konusunda 
söyleşmeyi planladık. 
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Doğa tahribatına karşı savaş

İstanbul Film Festivali’nin “Sinemada İnsan Hakları Yarışma-
sı” filmlerinden Kızıl Topraklar’ın gösterimi, yönetmeni Diego 
Martinez Vignatti’nin katılımıyla 9 Nisan’da Feriye Sinema-
sı’nda gerçekleşti. Doğa tahribatını anlatan filmin Arjantin’de 
gösterime giremediğini dile getirilen yönetmen, seyircilerin 
sorularını yanıtladı.

Yasak olmasına rağmen her yıl 500 milyon litrelik zehirli 
ilaçlamanın hala yapıldığını söyleyen Vignatti, bunun negatif 
etkilerini, son on beş yılda artan kanser vakalarında görüldü-
ğünü belirtti. Arjantinlilerin hayatta kalabilmek için şirketlere 
ve hükümete karşı mücadele ettiklerini söyleyen yönetmen, 
hükümeti seçenin aslında halk olsa da demokrasinin artık 
sadece oy vermekten ibaret olduğunu dile getirdi. Demokra-
sinin kağıt üstünde kalmasından rahatsızlık duyduğunu söy-
leyen Vignatti, filmi çekerken aklında hep okuduğu şu sözün 
yer bulduğunu söyledi: “Ekolojik tahribat varsa demokraside de 
tahribat vardır.”

Sürü filminin restorasyonu
tamamlandı 

“İstanbul Film Festivali ve Türk Klasikleri Yeniden” proje-
si kapsamında bu yıl restorasyonu yapılan Sürü için Feriye 
Sineması’nda konuşan Sinema yazarı ve İstanbul Film Festivali 
Danışma Kurulu onursal üyesi Atilla Dorsay, Yılmaz Güney’in 
yazıp Zeki Ökten’in yönettiği filmin sunumunu yapmaktan 
duyduğu onuru dile getirerek, “Yılmaz Güney’in filmleri her 
zaman olaydır, izlemek ise her zaman heyecan” tespitinde 
bulundu.

Filmin başrol oyuncularından Melike Demirağ, Sürü’nün 
bir dönem filmi değil, her döneme ait bir film olduğunu belirt-
ti. Filmin çocuk oyuncusu Levent İnanır ise “Yapımından 38 yıl 
sonra burada bulunmak büyük bir onur. Sürü Türkiye sineması-
nın miladıdır” dedi. Sürü’nün çekim sürecinin her aşamasında 
yer aldığını ifade eden yönetmen Ali Özgentürk, Yılmaz 
Güney ve Zeki Ökten’i özlemle andığını söyledi.

Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney ise seyircilerle şunları 
paylaştı: “Sürü’nün onarılması ve tarihe kazandırılması gerçekten 
çok önemli. Çünkü Yılmaz Güney, Türkiye sinema tarihinden si-
linmek istenen bir isim. 12 Eylül’den sonra 104 filminin negatifleri 
imha edilmiştir. Bu Türkiye sinema tarihine ihanettir.” 



q Hurşit SAĞIROĞLU

Geçen sayımızda, Bilimsel 
Sosyalizm / Komünizm’in Konu-
su, Ütopik Sosyalizm ile ilişkisi, 
Strateji ve Taktiğin İlkeleri ile 
Demokrasi Mücadelesi ile Sosya-
lizm Mücadelesi’nin sıkı ilişkisi 
konularını işlemiştik. Bu sayıda 
İşçi Sınıfının Politik Örgütü, 
Komünist Partisi’nin Rolü, İşçi 
Sınıfının İktidarının Kurulma-
sı ve Proletarya Diktatörlüğü / 
Demokrasisi konularına yoğunla-
şacağız.

İşçi Sınıfının Politik Örgütü /
Komünist Partisi

Marx ve Engels, 1847 yılında ilk ko-
münist örgüt olarak nitelendirilen “Komü-
nist Ligası”nı kurarak modern komünist 
partilerin ilk temellerini atmışlardır. Le-
nin, yeni tarihsel koşullar altında, Marx 
ve Engels’in örgüt alanında vardıkları 
sonuçları geliştirerek bir Parti Teorisi 
oluşturdu. İşçi sınıfının mücadelesinde 
partinin yönetici rolünü, örgütlenmesi için 
gerekli ilkeleri ve parti yaşamının kuralla-
rını, strateji, taktik ve politikasının temel 
ilkelerini ortaya koydu. Parti teorisi, Le-
nin’in Marksizme yaptığı en önemli kat-
kılarından biridir.

Marksist-Leninist bir partinin, işçi sı-
nıfının sömürü düzenini devrimci yoldan 
aşarak, sosyalist toplumu kurmasında zo-
runlu ön koşul olmasının iki nedeni vardır. 
Birincisi; Parti, işçi sınıfına gerek kapita-
lizmi aşma mücadelesi sürecinde, gerekse 
de sosyalizmi kurma ve komünizme geçiş 
süreçlerinde gerekli olan bilimsel olguları 
aktarır. Parti, Bilimsel Sosyalizm/Komü-
nizm öğretisi ile işçi sınıfı hareketinin bir-
liğini sağlar, devrimci teori ile devrimci 
pratiği birleştirir ve işçi hareketine sınıf 
bilincini kazandırır. İkincisi ise; işçi sı-
nıfının devrimci mücadelesinin birliğini, 
bütünlüğünü sağlayacak merkezi bir yö-
netim görevini yerine getirir. 

Lenin; “(...) Belirli bir sınıf kitlesinin 
çıkarlarını ve durumlarını anlamayı ve 
politikasını uygulamayı öğrenmesi için, 
o sınıfın öncü unsurlarının, hatta başlan-
gıçta bu unsurlar o sınıf içinde çok küçük 
bir azınlığı oluşturuyor olsalar dahi, der-
hal ve ne pahasına olursa olsun örgütlen-

mesi gereklidir, (...)” diyordu. (V.I.Lenin, 
Tüm Eserler, C.19, S. 367-368, Rusça)

Lenin, II. Enternasyonalin Sosyal-De-
mokrat partilerine bayrak açarken, bugün 
“Yeni Tipte Leninci Parti” olarak nitelen-
dirdiğimiz parti teorisini geliştirmiştir. 
Yeni Tip partinin en belirgin niteliği bur-
juvazi ile uzlaşmama özelliğidir, ve ör-
gütsel ilke ve yapısı da bu temel üzerinde 
kurulmuştur.

Komünist parti, kitleler ile bağı bu-
lunmayan bir grup profesyonel devrimci-
nin oluşturduğu bir yapı değildir. Sınıfın, 
yaşamın içinde, kavganın tam ortasında 
olan, görevi sadece sınıfa bilinç taşımak 
ve öncülük etmek değil, aynı zamanda 
sınıftan eğitilen ve öğrenen bir nitelikte 
olmalıdır.

Tarihsel deneyimler, devrimci parti-
lerin gerçek birer öncü olmadan önce bir 
dizi siyasi olgunlaşma ve örgütlenme aşa-
malarından geçtiklerini bize öğretmiştir. 
Başlangıçta genellikle önce Propaganda 
Grupları oluşuyor. Bu gruplar daha çok 
parti üye ve çevresi içinde çalışıyorlar. 
İdeolojik birliği sağlamak, kadro oluştur-
mak, daha iyi örgütlenmek için bir işlev 
üstleniyorlar. Daha sonra, partilerin kitle-
lere gittiği, grev, direniş ve kitle eylemle-
rini yönetmeye başladığı aşama gelişiyor. 
Bu aşama çok önemlidir, “kendiliğinden 
işçi sınıfı hareketinin” sosyalist fikirlerle 
birleşme, bilinçlenme ve örgütlü işçi sınıf 
hareketine dönüşme sürecidir. Bunu ta-
kip eden aşama ise, partinin yalnızca işçi 
sınıfının değil, geniş halk kitlelerini de 
yönlendirebilecek yetenek ve siyasi güce 
kavuştuğu süreçtir. 

Devrimden sonra ise partinin görevleri 
daha da çeşitlenir ve gelişir. Sosyalizmin 
kuruculuk döneminde eğitici, yönetici, 
bilinçlendirici rolü artarak önem kazanır. 
Sosyalist toplum düzeninin teminatı ko-
münist parti ve onun kadrolarıdır.

İşçi Sınıfının İktidarının 
Kurulması

Kapitalizmin yıkılması ile iktidardan 
uzaklaştırılan sömürücü sınıfların yerine 
işçi sınıfının tüm emekçi halkın çıkarları 
doğrultusunda devleti yeniden örgütleme-
si süreci başlar. Bu dönemin başlıca özel-
likleri şunlardır;

1. İşçi sınıfının politik iktidarının, 
proletarya diktatörlüğünün oluşturul-
ması: Burjuvazi iktidardan uzaklaştırıl-
mış ve işçi sınıfının iktidarı kurulmuştur. 

Ancak burjuvazi direnecek ve kaybettiği 
iktidarı gerek kendi olanaklarına, gerekse 
de dış emperyalist güçlerin desteğine da-
yanarak geri kazanmaya çalışacaktır. Poli-
tik açıdan sızma dahil, ekonomik sabotaj 
ve devrimin kadrolarına yönelik suikast-
lere kadar ulaşan yöntemleri zorlayacak-
tır. Diğer yandan ise proletarya, toplumun 
çoğunluğunun çıkarlarını ifade eden yeni 
sosyalist toplumun her alanda kuruculu-
ğunu örgütleyecek ve kazanımlarını iç 
ve dış düşmana karşı koruyacak, savuna-
caktır. Toplumun tümü siyasetten, ekono-
miye, kültürden, spora ve eğitime kadar 
yeniden örgütlenecektir. İlk aşamada sos-
yalizmi kurma, daha sonra geliştirme ve 
komünizme yükseltme sürecinde proletar-
ya diktatörlüğü, çoğunluğun demokrasisi 
olarak işlev görecek ve komünizme yük-
selme sürecinde görevini devletin sönüm-
lemesi ile tamamlayacaktır.

2. Üretim araçlarının toplumsal-
laştırılması: İktidar sorununun ve işgü-
cü sömürüsünün belirleyici ögesi üretim 
araçları üzerindeki mülkiyet konusudur. 
İşçi sınıfının iktidarını kurması ile birlik-
te sanayiinin temel işletmeleri, tekeller, 
bankalar, sigortalar, enerji işletmeleri, 
havalimanları, limanlar, demir yolları 
işletmeleri, tarım sanayii kompleksleri, 
büyük tarım tekelleri, eğitim ve sağlık 
kurumları, dış ticaret devletleştirilme yo-
luyla toplumsallaştırılacaktır. Onun dışın-
da kalan orta ölçekli işletmeler toplumsal 
ekonomik sisteme, mülkiyet ilişkileri ye-
niden düzenlenerek toplumsallaştırılacak-
tır. Küçük işletmeler, kooperatifleşme ve 
benzeri yöntemler ile toplumsallaştırıla-
caktır. Şahsi mülkiyete dayalı en küçük 
işletmeler, zanaatçılar ve küçük esnaf, teş-
vik edilmek amacıyla yeni oluşturulacak 
ticari ağlara entegre edileceklerdir. Bu çok 
önemli değişim ile işgücü sömürüsünün 
maddi temeli ortadan kaldırılacak, özel 
mülkiyet sahiplerinin politikada belirleyi-
ci rollerinin ekonomik dayanağı olan bu 
unsur yok edilmiş olacaktır.

3. Ekonominin merkezi planlama-
sına geçilmesi: Sözde serbest “rekabet-
çi”, tekelci kapitalist ekonominin yerine, 
ihtiyaca dayalı, ülke nüfusunun gereksi-
nimleri ve dış ticaretin ihtiyaçları doğrul-
tusunda merkezi planlı bir ekonomik sis-
teme geçilecektir. Proletarya iktidarı, ülke 
nüfusunun gelir düzeyine uygun olarak 
sosyal tüm ihtiyaçların en uygun şekilde 
karşılanacağı ve ülke ekonomisinin sınıfın 
ve ülkenin çıkarları doğrultusunda en iyi 
şekilde yönetileceği ekonomik yönetim 

modelini gerçekleştirecek, üretim araçla-
rının sahibi olan toplum, emek üretkenli-
ğini artırma ve sosyal politikaları yerine 
getirici nitelikteki yeni ekonomik yapıda, 
proletarya iktidarı sayesinde söz hakkı sa-
hibi olacaktır. 

Proletarya Diktatörlüğü 

Lenin; “Proletarya diktatörlüğü, za-
fere ulaşan, iktidarı ele geçiren proletar-
yanın, yenilen, fakat henüz yok edilmeyen, 
ortadan kalkmayan, direnmekten vaz geç-
meyen, direnişini bir kat daha şiddetlen-
diren burjuvaziye karşı savaşıdır” der. ( 
V.I.Lenin, Tüm Eserler, C.28, S.233, Rus-
ça)

Bu demektir ki, iktidarı almak ile pro-
letaryanın sömürücü sınıflara karşı müca-
delesi sona ermez. Geçiş döneminde de 
sürer, hatta bazen çok daha keskinleşerek 
devam eder. Yeni olan, emekçi sınıfların, 
daha önce sömürücülerin elinde olan ikti-
dara ilk kez sahip olmalarıdır.

Devrimden hemen sonra, eski yönetici 
sınıfların temsilcileri bir takım avantajlara 
sahiptir; Daha yüksek bir eğitim düzeyi, 
üretim ve yönetimi örgütleme deneyi, 
mühendis, teknik elemanlar ve askeri uz-
manlarla olan bağlar. Günümüzde yeni 
teknolojilerin üretilmesi ve bilişim sana-
yiinin toplumun bütün hücrelerine nüfuz 
etmiş olması, bu alanda o güne kadar bur-
juvazinin hizmet ve yönetiminde çalışan, 
mühendis, uzman, danışman ve yazılımcı-
ların ellerindeki stratejik olanaklar önlem 
alınmadığında proletarya iktidarı için teh-
like arz etmektedir.

Lenin; “Geçiş dönemi sona ermedikçe 
sömürücüler geriye dönüş umudunu yitir-
mezler. Bu umut, geriye dönüş eğilimine 
dönüşür. İlk ağır bozgundan sonra, dev-
rilmeyi hiç de beklemeyen, daha önceleri 
böyle bir şeye inanmayan, düşüncesini 
bile kabul etmeye yanaşmayan sömürü-
cüler, yitirdikleri ‘cenneti’ yeniden elde 
etmek, öylesine tatlı bir hayat sürerken 
‘ayak takımı’ tarafından mahvolmaya, 
yoksulluğa (ya da ‘bayağı işlerde’ çalış-
maya) mahkum edilen ailelerini kurtar-
mak için var güçleriyle, canlarını dişle-
rine takarak, gözü dönmüşçesine hırsla, 
yüz kat artan bir kinle savaşa atılırlar.” 
diyordu. (V.I.Lenin, Tüm Eserler, C.28, 
S.233, Rusça)

Şiddet Faktörü

Proletarya Diktatörlüğü burjuva ka-
lemşörlerinin, anti-komünistlerin, işçi 
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sınıfının iktidarını karalamak ve işçi sını-
fının kafasını karıştırmak için propaganda 
ettikleri ve ajan provokatörler tarafından 
işçi sınıfı hareketinin içine taşımaya çalış-
tıkları gibi “totaliter” ve “şiddete dayalı” 
bir iktidar biçimi değildir. Lenin “amacı-
mız insanlara karşı şiddete yer vermez” 
derken bunun altını çizer. 

Burjuvazi için, onları amaçlarına götü-
recek her yol mübahtır. Son yirmi altı yılda 
Batı Avrupa’nın göbeği, Yugoslavya’dan 
başlamak üzere, Orta ve Kuzey Afrika, 
Orta Doğu ve Kafkaslar’da emperyaliz-
min nelere kadir olduğunu gördük, bu ol-
guyu halen de yaşamaktayız. Belki de en 
yakın örnek Türkiye egemenlerinin Kürt 
halkına yönelik aylardır sürdürdüğü vah-
şice imha hareketidir. 

Sovyetler Birliği’nde 1917 Ekim Dev-
rimi’nden 1938 yılına kadar, Japon, Çek, 
Polonya, Yunan, İngiliz mevcutları bazen 
250.000 askere varan işgal birliklerinin 
varlığından kimse söz etmez, ama Stalin 
adını duyunca onu şiddet ve terör ile bağ-
daştırırlar. Lenin’in karşı devrimci bir su-
ikast denemesinde zehirli mermi ile boy-
nundan vurulması ve bu yaranın kendisini 
erken kaybına kadar götürdüğünü, büyük 
edebiyatçı Maxim Gorki’nin güvenlik 
aparatının başına sızmış Troçkist kadrolar 
tarafından zehirlenerek öldürüldüğünden 
kimse bahsetmez. II. Dünya Savaşı ile ana 
hedefin Sosyalizmin Ana Yurdu Sovyetler 
Birliğini yok etmek olduğunu ve milyon-
larca Sovyet vatandaşının ölümü dışında 
tüm sanayii ve ekonomiyi felce uğratma-
ya çalıştıklarını kimse hatırlamak istemez. 
Ama gerçekler bunlardır. 

İşçi sınıfı şiddetten yana değildir, an-
cak  komünistler, meşru savunma hakkı 
olarak kimi koşullarda şiddetin zorunlu 
olduğunu kabul ederler. Proletarya dik-
tatörlüğünün ve şiddet kullananlara karşı 
şiddetle karşılık verilmesinin insanlığa 

yakışmayacağını düşünmek yanlıştır. Bu-
nun tersi doğrudur.

Marksist Olmanın Kıstası

Proletarya Diktatörlüğü, Marksist-Le-
ninistler arasında ideolojik anlaşmazlık-
ların en belli başlı sorunlarından biridir. 
Sadece sınıf savaşımının gerekliliğini 
savunan ve onunla yetinen kimse komü-
nist sayılmaz. Bu sorun, sömürü temeli 
üzerine kurulu toplumun iğrençliğine ve 
zulmüne son vermenin tek yolu olduğu 
teorisi, işçi partilerinin ve onların yöne-
ticilerinin sosyalist özlem ve amaçlarının 
ne derece içten ve dürüst olup olmadığının 
sınama ölçüsüdür.

Lenin bu konudaki tespitini şöyle ifa-
de ediyordu; “Sınıf mücadelesinin kabu-
lünü, proletarya diktatörlüğünün kabulü-
ne kadar vardıran bir kimseye marksist 
denilebilir. Marksistleri, basit küçük (ve 
büyük) burjuvalardan temelde ayıran işte 
budur. Marksizmin gerçekten anlaşılıp 
anlaşılmadığı, kabul edilip edilmediği bu 
mihenk taşıyla sınanmalıdır” (V.I.Lenin, 
Tüm Eserleri, C.25, S.445, Rusça) 

II. Enternasyonal liderlerinin mark-
sizmin revizyonu sonucunda proletarya 
diktatörlüğünü inkar etmeleri ve burjuva 
ideolojisinin etkisinde “katkısız” veya 
“sınıflar üstü” demokrasi teorilerini geliş-
tirmeleri sosyalizme geçmememenin teo-
rileridir. Lenin, bu sebepten dolayı Karl 
Kautsky’yi dönek olarak nitelendirdi ve 
“Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky” 
yapıtında toplanan yazılarını yazdı. Gü-
nümüzün Sosyal Demokrat partileri ise bu 
oportünist teoriye sarılarak bugün ulaştık-
ları, sermayenin sözcüsü olma konumları-
na ulaştılar. 

Proletarya Diktatörlüğü’nün
Farklı Uygulamaları

Proletarya Diktatörlüğü burjuva dev-
leti yıkıldıktan sonra Sosyalizm’in kuru-
luş aşamasında işçi sınıfının oluşturduğu 
devletin ta kendisidir. Bu devlet yapısının 
çeşitli biçimleri olabilir. Proletarya dik-
tatörlüğünün, devrim gerçekleştirilen ül-
kelerde, devrimin gerçekleşme biçimine, 
ülkenin sınıfsal ve toplumsal yapısına, o 
ülkede kapitalizmin gelişmişlik düzeyi-
ne ve o güne kadar yönetilmişlik şekline 
bağlı olarak nasıl uygulanacağı, ülkeden 
ülkeye değişebilir. Fakat özünde, nitelik-
sel olarak, biçimleri farklı da olsa tümü 
proletaryanın diktatörlüğüdür.

“Bütün uluslar sosyalizme varacak-
lardır, bu kaçınılmazdır, fakat bunların 
hepsi sosyalizme, mutlak biçimde aynı 
yollardan varmayacaklardır, her biri şu 
ya da bu demokrasi biçimine, şu ya da bu 
proletarya diktatörlüğü biçimine, toplum-
sal hayatın çeşitli yönlerindeki sosyalist 
dönüşümlerin şu ya da bu temposuna ken-
di özelliklerini getirecektir.” (V.I.Lenin, 

Tüm Eserleri, C.23, S.75-76, Rusça).

Tarihte proletarya diktatörlüğünün ilk 
uygulaması olan Rusya’da İşçi, asker ve 
köylü milletvekilleri sovyetleri biçiminde 
bir sovyet iktidarı biçimi oluşturulmuş-
tur. Yani yalnız işçi temsilcileri sovyeti 
olarak kurulmamıştır. Ancak işçi sınıfı-
nın öncülüğünde, iktidar organları olarak 
kurulmuştur. Lenin 1917 Kasımında “Biz 
bir sovyet koalisyon hükümeti istiyorduk. 
Sovyetten hiç kimseyi hariç tutmadık” 
diyordu. Fakat ülkede patlayan amansız 
iç savaş ülkede farklı bir şekillenmeyi ve 
sovyetlerin yönetiminde politik anlamda 
tek parti sistemini zorunlu kıldı ve Komü-
nist Parti sovyetlerde çoğunluğu elde etti. 

II. Dünya Savaşı’nın sonucunda, ulus-
lararası kurtuluş hareketinin gelişmesi 
farklı bir proletarya iktidar biçimi yarattı. 
Orta Avrupa’da Halk Demokrasileri biçi-
minde proletarya diktatörlükleri oluştu. 
Demokratik Almanya, Polonya, Çekosla-
vakya, Macaristan, Romanya, Bulgaris-
tan ve Yugoslavya buna örnektir. Alman 
faşizmi ve II. Dünya Savaşı sırasında fa-
şizme karşı mücadelede ve genç Sovyet 
iktidarını desteklemek amacıyla bu ül-
kelerde oluşan demokratik ve anti-faşist 
güçlerin tek cepheleri, zaferden sonra tek 
tek ülkelerde iktidarın nüvelerini belirle-
diler. Bu cephelerde başlangıçtan itibaren 
yönetici rolü oynayan işçi sınıfını, köylü-
lük, şehir halkının orta tabakaları,  küçük 
ve orta burjuvazi ile yurtsever aydınlar 
desteklediler ve yeni yapılanmanın içinde 
yer aldılar. Onun için bu ülkelerde komü-
nist parti önderliğinde oluşan ulusal cep-
helerde farklı partiler temsil edildiler. Bu 
ulusal cepheler savaş sırasında yaratılan 
cephelerin devamıydı. Bunun sonucunda 
proletarya diktatörlüğü görevlerini yerine 
getiren yeni halk iktidarları, halk demok-
rasileri olarak adlandırıldılar.

Güney Doğu Asya’da, Çin’de Japon-
ya’ya karşı savaş sırasında oluşan ulusal 
kurtuluş cephesi, tüm halk katmanlarını 
kapsamakla beraber ulusal burjuvaziyi de 
kapsadı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurul-
ması ile işçi sınıfının iktidarında, mütte-
fiklerini oluşturan nicelik olarak büyük 
kitle, kademeli olarak sosyalizmi destek-
ledi.

Bu ülkelerin tümünde de parlamento 
yapıları kendi özellikleri temelinde şekil-
lendi. Lenin de, “... daha sonra yapılacak 
devrimler kuşkusuz Rusya devriminkin-
den farklı karakterler ve daha büyük bir 
çeşitlilik gösterecektir” diye yazıyordu. 
Farklı ülkelerde ve bugün gelişen koşul-
larda proletarya iktidarının çeşitli biçim-
leri yaratılacaktır. Ancak temel ilkeleri ve 
nitelikleri değişmeyecektir. 
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q Ali Özenç ÇAĞLAR

Coşkun Çağlar’ı ancak şu cümlelerle tanımlamak 
yerinde olur: “O, bir yazardan, bir şairden çok, 12 
Eylül 1980 öncesi ve sonrasında yaşanılan trav-
malı sürecin bir çığlığıdır.” Evet, aynen böyle ifade 
edilebilir. Çünkü o, bir yanıyla karanlık dönemin canlı 
tanığıdır. Burada yazar, yazdığı öykülerle ve şiirlerle 
de, tarihe bir not düşmektedir.

***

Coşkun Çağlar, 1954, Mecidiye Köyü, Akhisar-Manisa 
doğumlu. İlk Kitabı, “12 Eylül’e Kadar” türü, anlatı. İkincisi 
ise, şiir kitabı: “Özgürlük Ve Aşk”, son çalışması bir öykü 
kitabı olan “Eşkiya”dır. Çağlar, büyük ölçüde şiir tutkunu 
biri. Onun şiirleriyle bağ kurmak, şiirdeki karmaşayı aşarak 
dizelerdeki şiirsel örgüyü anlamak için, kuşkusuz yaşadığı 
dönemi irdelemekte yarar var. Kullanılan üslup kimileri-
ne göre sert olabilir. Ancak 1980 12 Eylül’ün o acımasız 
sürecini birebir yaşayanlar bunu daha kolay algılarlar. Zorlu 
baskıların, işkencelerin koyu gölgesinde, içsel yapısını, ruh-
sal dengeleri görece dumura uğratılan bir birey, geçmişe 
tanıklığını ancak bu sözcüklerle dile getirebilir. Çünkü altı 
çizilen yaşanmışlıklar, şiirden ziyade, isyan öncesi bir çığlığı 
çağrıştırır. Durum böyle olunca, Çağlar’ın yazılarında, şiirle-
rinde edebi süs değil, vurgun yemiş bir gerçekliğin izlerini 
aramakta yarar var. 

Coşkun Çağlar’ın “Özgürlük ve Aşk” isimli şiir kitabı bu 
süreç içinde 4 kez soruşturma gördü. (BirGün, 24 Haziran 
2011) Aynı adı taşıyan şiirindeki bazı sözlerden dolayı üç 
kez soruşturma geçiren, 12 Eylül tanıklarından Çağlar’a 
beraat ettiği halde  “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla dör-
düncü kez soruşturma açıldı. Ancak bu da sonuç vermedi 
ve sonunda dava beraat ile sonuçlandı.

Coşkun Çağlar’ı, sanırım şu cümlelerle anlatmak yerin-
de olur: “O, bir yazardan, bir şairden çok, 12 Eylül 1980 öncesi 
ve sonrasında yaşanılan travmalı sürecin bir çığlığıdır.” Evet, 
aynen böyle ifade edilebilir. Çünkü o, bir yanıyla karanlık 
dönemin canlı tanığıdır da. Burada yazar, yazdığı öykülerle, 
şiirlerle, tarihe bir not düşmektedir aslında; onun, çeşitli ga-
zetelerde çıkan köşe yazılarında da bu hassasiyeti görmek 
mümkün. Yazar, son yazılarından birinde şunları söylüyor:

“Ülkenin itibarını kişinin itibarından ayıramazsınız. 
Demek ki her ikisi bir bütünü oluşturuyor. Ülkede asgari ücret 
yaşam standartlarının çok altındayken, siz kalkıp 1,3 milyar 
liraya kendinize bin odalı saray yaptırtmasınız. Kaldı ki bu 
sarayın sadece elektrik gideri için kamunun cebinden yıllık 

yaklaşık 8,5 milyon TL çıkacağı söyleniyor. Senin halkının 
çoğunluğu kirada ve gecekondularda açlık sınırında yaşar-
ken, kırsal kesimde vatandaşlarının büyük bölümü taşıma 
aracı olarak hala eşek, beygir ve hatta öküz kullanıyorken, 
kendinize son model özel uçaklar tahsis edemezsiniz; eğer 
yaparsanız buna da, halkının sırtından geçinmek derler. 
(...)   Tabi ki, ülken ekonomik, siyasi ve askeri olarak hala dışa 
bağımlı ise, emperyalistler vatanı dört koldan sömürüyor ise, 
aynı zamanda. İtibarsızsın demektir de.“ 

C. Çağlar, düz yazılarında ve şiirlerinde salt bir olaya 
takılıp kalmıyor. O, yaşanılan tarihsel süreçteki savaşları da 
irdeliyor. İran, Irak, geçmişte kalan Körfez savaşları dahil 
olmak üzere, Çeçenistan, Bosna Hersek, Suriye, Doğu’da 
devletin sürdürdüğü kirli politikaları, Sur, Cizre gibi böl-
gelerde yaşanan acılar, onun yazılarının başlıca konusunu 
oluşturuyor:

“Eller yumruk, içlerinde bir avuç toprak
Gözler bir noktada büyüyor
Ağlayanlar Kürt, Türk Ermeni...
Hıçkırıklar hep aynı”  

Diyerek, bir ölçüde bizim geçmişte kalan acıları duyum-
samamıza yardımcı oluyor ve ekliyor ardından:

“Bir beden de can
 Bir bedende kol
 Bir beden
 Yerde paramparça”

Ekliyor hemen ardından:

“Özgürlük 
Bedel ister.
Özgürlüğü sahiplenmek,
Zindan.
İdam,
Ve 
Ölüm ister;
İsmi geceyle gündüzün
Yüreğimin acılı sevinci...

Coşkun Çağlar’ın son yazdığı şiirler de yaşadıklarıyla 
büyük ölçüde örtüşüyor. Aslında yayımlanan üç kitap 
arasında yalın, ince bir örgü var. Kitaplarda altı çizilen ko-
nular, sanki geçmişteki o tarihsel sürecin ciddi fotoğrafını 
sunuyor okuyucusuna. 

Yazarın, son Soma Katliamı üzerine kaleme aldığı bazı 
şiirleri, Akhisar’da 16 Şubat tarihinde yapılan Soma Davası 
Yargılamaları sırasında bildirilerle birlikte yüzlerce dağıtıl-
mış olması, bize göre, o dizelerin içinde taşıdığı yaşanmışlı-
ğın gerçekliğinden başka bir şey değildir...
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Coşkun Çağlar, 
Darbeler Döneminin Yazarı

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

Coşkun Çağlar
Coşkun Çağlar, 1954 yıllında Akhisar Mecidiye köyünde 

dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin yedincisiydi. Hırçın, 
kavgacı, kural tanımaz bir çocukluk süreci geçirdi. Babası-
nın isteği üzerine, yağlı pehlivan güreşlerinde yer aldı. Bir-
kaç kez Edirne’de Kırkpınar Güreşleri’ne katıldı. Ancak daha 
sonra güreşi bıraktı. 1977’de Akhisar Halkevleri yönetiminde 
yer aldı. Akhisar Tüketiciler Kooperatif’inin çalışmalarında 
bulundu. Ege Tütün Üreticileri Sendikası’nın (ETÜS) Genel 
Sekreterliğini Üstlendi. Tutuklanmasına kadar, 1979 – 1981, 
İzmir’de Tariş direnişinde yer aldı.12 Eylül 1980 darbesinin 
estirdiği koyu fırtınada -birçok insan gibi- o da ağır  bedel 
ödedi.

C. Çağlar, “12 Eylül’e Kadar” isimli bir anlatı kitabı ile ede-
biyata girdi; ardından, “Özgürlük ve Aşk” (şiirler) çıktı. Son 
olarak, 2012 yılında “Eşkiya” isimli öykü kitabı okuyucularıyla 
buluştu... 

Çağlar’ın “Özgürlük ve Aşk” isimli kitabı 4 kez soruşturma 
gördü. Aynı adı taşıyan şiirindeki bazı sözlerden dolayı üç 
kez soruşturma geçiren 12 Eylül tanıklarından Coşkun Çağ-
lar, beraat ettiği halde “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla 
dördüncü kez dava açılsa da” konu yine beraat ile sonuçlan-
dı.

Elinizdeki kitap “Eşkiya”nın genişletilmiş ikinci baskı-
sıdır. Birincisinde yer almayan “Çeltik İsyanı”, ile “Yaşam 
Kavgası”, isimli iki öykü, son baskıya eklenmiştir... 


