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Nasıl Çıkar Karanlıklar 
Aydınlığa?

Zor bir soru. Ancak, zor olduğu kadar da kolay bir soru. 
Kağıt üzerinde yanıtını bilmeyen yok sayılır. Halk kendi so-
runlarına sahip çıkacak, o temelde hareketlenecek, örgüt-
lenecek, hareketlenirken ve örgütlenirken bilinçlenmeye 
başlayacak, devletin şiddeti ve yaptırımları ile karşı karşıya 
kalacak, bunun etkisinde sınıf bilinci de gelişecek ve dev-
rimin ordusu oluşacak. Bu ordu burjuva iktidarını işçi sını-
fının öncülüğünde bağlaşıkları ile yıkacak ve halkın ezici 
çoğunluğunun istem ve arzularını temsil eden iktidarını 
kuracak.

Buraya kadar yine kolay. Çünkü kağıt üstünde. Bütün 
mesele bu “iyi bildiğimizi” sandıklarımızı yaşamın pratiğin-
de sınamak ve başarmak. İşte asıl zorluk da burada başlı-
yor. Ve bu zorluk çözülemediği sürece işimiz her gün biraz 
daha zorlaşıyor. Bunun da farkındayız hepimiz.

Sesli düşünelim. Her birimizin etrafında, dilimizin dön-
düğünce ülkenin sorunlarını ve çıkış yollarını anlatabildiği-
miz kaç kişi var? Kimimizin beş, kimimizin on beş. Ortala-
ma alalım ve 10 diyelim. Peki Türkiye’de böyle düşünebilen 
kaç kişi var? Kaç devrimci var diyelim. 1 milyon dersek 
abartmış olur muyuz? Bizce hayır. Bu 1 milyon ortalama 
10 kişiye ülkemizin sorunlarını ve çıkış yollarını anlatırsa 10 
milyon kişiye ulaşmış oluyor muyuz? Evet. Bir de 1 milyon 
biz varız, etti 11 milyon. Kendi ailemizi de ortalama 5 kişi-
den hesaplasak 5 milyon da onlar etti. Oldu 16 milyon. O 
konuştuğumuz 10 milyon da ailelerinden üçer ferdi kaza-
nırsa, 30 milyon daha arttık. 

Şimdi toplayalım: Hepsinin toplamı 46 milyon etti mi? 
Etti. Türkiye’nin nüfusu kaçtı? 78 milyon. İşte nüfusun yüz-
de 58,9’unu örgütledik bile. Dikkat edin, seçmenden bah-
setmiyoruz. 7 Haziran’da seçimler oldu da ne oldu? Adam-
ların kendi tapulu malıymış gibi al takke ver külah işi kendi 
kitaplarına uydurdular. Demek ki sadece seçimle olmuyor-
muş bu işler. Ama biz 46 milyonu bulalım, o zaman seçim 
mi olur, seçime gerek bile mi kalmaz, onu zamanı gelince 
değerlendiririz.

Fakat unutmayalım, fazla zamanımız da yok. Elimizi 
çabuk tutmamız lazım. Zor değil, bugünden itibaren 10 
arkadaşımız ile böyle bilinçli ve hedefli bir çalışmaya başla-
yalım. Bu 10 arkadaşın bir kısmı iş arkadaşımız, diğeri kom-
şularımız, bazıları öğrenciysek okul arkadaşımız, emekliy-
sek kahve arkadaşımız olabilir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Her 
şey günlük doğal ilişkilerimiz içinde cereyan ediyor, farkın-
da mısınız? Bütün mesele bu kadar basit. Hadi iş başına 
diyelim ve yürüyelim. 
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Türkiye kamuoyu bin bilinmeyenli 
bir bulmaca çözer gibi 15 Temmuz dar-
be girişimi ve o gün başlayan AKP-Saray 
darbesini anlamaya çalışıyor. Bizlerin de 
farklı olduğu söylenemez. Belki tek farkı-
mız bugüne kadar yaşayıp gördüklerimiz 
ve öğrenmeye çalıştıklarımız sayesinde 
konuya sınıfsal açıdan yaklaşarak doğru-
ya yakın sonuçlara ulaşmamızdır.

Kimin ne zaman haberinin olduğu, 
kimin kiminle birlikte hareket ettiği, bu 
darbenin bir senaryo mu yoksa istihba-
ratı alınıp karşı darbe gerçekleştirmek 
için ortam oluşturma amacıyla engel-
lenmediği gibi sorular hala tartışılan ko-
nular arasında. Biz sadece bir-iki olguya 
değinerek bu tartışmanın çok uzatılma-
ması gerektiğine vurgu yapmak istiyo-
ruz. Çünkü bu konular üzerinden doğru 
sonuçlara ulaşmak mümkün olmadığı 
gibi, bu tür magazinsel konulara yoğun-
laşmak bizleri konunun özünden uzak-
laştırıyor.

Hiç bir askeri özelliği olmayan normal 
bir vatandaş dahi kendisine şu soruyu 
sormalıdır. Tüm yazılı ve görsel yayın or-
ganları 15 Temmuz gecesi Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın canını hedef alan bir su-
ikastten kıl payı kurtulduğunu işliyor. Bir 
an için bu savı doğru kabul edelim. Cum-
hurbaşkanı’nın Baş Yaveri emir subayı, 
darbecilere Cumhurbaşkanı’nın kaldığı 
misafirhaneyi istihbarat olarak verdiği 
söyleniyor. Pekiyi, madem Cumhurbaş-
kanı’nın tüm yaverleri darbeci ve kendisi-
nin en yakınında duran görevliler. Bu un-
surlar bu kadar zaman böyle bir “göreve” 
çözüm bulamamışlar da iş kara ve hava 
kuvvetlerinin Cumhurbaşkanı’nı ailesiyle 
beraber ikamet ettiği tatil malikanesinin 
bombalanmasına mı kalmış? Polisiye ve 
aksiyon filimlerine biraz aşina olan bir 
ortaokul çocuğuna sorsanız, doğru yanıtı 
alırsınız. Onun için bunu geçelim...

“Bayram değil, seyran değil, eniştem 
beni neden öptü” mü derler? Darbe girişi-
minin Cumhurbaşkanına eniştesi vasıta-
sıyla saat 18:00’den sonra iletilmesi bize 
çok gerçekçi gelmiyor.

Neden gelmediğini anlamak için 
Hürriyet gazetesinden Murat Yetkin’in 
13 Eylül 2016 salı günü kaleme aldığı 
araştırma haber niteliğindeki yazısını 
okumak yeter. “Darbe yolundaki gizli 
yazışma: BYLOCK” başlıklı yazıda Yetkin, 

akıllı telefonlarda kullanılan bir uygula-
ma olan BYLOCK uygulaması konusunda 
MİT’in 17-25 Aralık 2013 Yolsuzluk Ope-
rasyonu’ndan hemen sonra iz sürmeye 
başladığını ve 2014 ilkbahar aylarında 
(muhtemelen Nisan - Mayıs), BYLOCK’un 
Litvanya’daki sunucusuna girerek verileri 
MİT merkezine aktardığını ve Aralık 2015 
ile Ocak 2016’da defalarca sisteme gire-
rek sunucunun hafızasında ne varsa alıp 
değerlendirdiklerini uzun uzun anlatıyor. 
Bu arada BYLOCK’u 215 bin 92 hesabın 
(kişi) kullandığını ve bunların 165 bin 
178’inin kimliklerinin MİT tarafından be-
lirlendiğini yazıyor. Bu demektir ki MİT ve 
dolayısıyla Başbakan ve Cumhurbaşkanı 
bu darbe hazırlığının başından itibaren 
takipçileri idiler.

Kim bilir belki de Ahmet Davutoğ-
lu’nun bir yıldırım operasyonu ile Başba-
kanlık görevinden alınması bu istihbari 
bilgilere dayanıyordu. 

Böylece işin magazin kısmına fazla 
girmeden Davutoğlu konusuna gelmiş-
ken, oradan devam edelim. Federal Al-
manya, ABD ve Rusya Federasyonundaki 
basın yayın çevreleri, ülkelerinin istihba-
rat örgütlerinden edindikleri bilgilere 
göre, eğer darbe girişimi gerçekleşseydi, 
Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı, Ahmet 

Davutoğlu’nun da Başbakan olarak gö-
revlendirileceklerini yazıp çiziyorlar. Bü-
lent Arınç, Hüseyin Çelik, Nimet Baş, Ali 
Babacan, Nihat Ergün, Yaşar Yakış, Suat 
Kılıç, Sadullah Ergin, hatta Abdüllatif Şe-
ner gibi isimlerin kabinede bakan olarak 

yer alacakları ve AKP’nin yönetim kade-
melerinde görev alacaklarını yazıyorlar. 

Bu bilgilerden nasıl bir sonuç çıkar? 
ABD, AB ve NATO’nun bu darbe girişimi 
ile amacı Recep Tayyip Erdoğan’sız bir 
AKP ve Türkiye yaratmaktı. AKP’yi 17-25 
Aralık Yolsuzluk Operasyonu temelinde 
R.T. Erdoğan ve yakın kadrosundan arın-
dırarak, AKP’nin varlığının ve toplumsal 
etkisinin sürmesini sağlamaktı. ABD ve 
AB ile pürüzleri ortadan kaldırarak, hiç 
bir çelişki yaşamayacağı bir yönetim ar-
zuluyorlardı. “Erdoğan, bizim adamımız-
dır, onu biz oralara getirdik, kötü bir adam 
değildi ama bazen biraz ileri gidiyordu, 
idare etmesi biraz daha zor bir adamdır.” 
Bu projenin içinde TSK ve üst düzeyde 
generaller ile bugün R.T.Erdoğan’ın ya-
nında görünen üst düzey kimi politikacı, 
bakan ve bürokratlar da vardı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bilgileri 
Murat Yetkin’in yazısında aktardığı gibi 
çok önceden edindi, tedbirlerini aldı ve 
türlü siyasi taktikler ile kendi kontrolün-
de gerçekleşen asıl darbenin kurgusunu 
geliştirdi. Bu riskli bir karardı ama başka 
çaresi de yoktu. Bu politikası ile ABD ve 
AB’yi kendisi ile işbirliğine devam etme-
ye zorlamaktı. Kendi açısından bunu ba-
şardı. Ancak bu ne kadar kesin bir başa-

rıdır ve ne kadar sürer, o ayrı bir tartışma 
konusudur.

R.T.Erdoğan bu riski göze alırken bir 
çok taktiklerde uyguladı dedik. Bunların 
bir tanesi de şuydu: ABD, Montrö, Lozan 
ve SSCB - Türkiye arasında imzalanan 
anlaşmalar çerçevesinde Karadeniz’de 
deniz kuvvetlerini bulunduramıyor, İs-
tanbul Boğazını geçemiyor. ABD ise son 
10 yılda Romanya, Bulgaristan ve Ukray-
na’da deniz üsleri kurdu, ancak gemilerini 
oralara sokamadı. ABD, Türkiye ile Rusya 
Federasyonu’nun uçak düşürme olayın-
dan dolayı aralarının gergin olmasını de-
ğerlendirerek Mayıs ve Haziran aylarında 
ABD savaş gemilerini Karadeniz’e geçir-
me girişiminde bulundu ve Erdoğan’ın 
da Rusya ile olan çatışmasından dolayı 
bu girişimlerinin gerçekleşebileceğini 
düşündü. Fakat Erdoğan sürpriz bir şekil-
de bu isteme olumsuz yanıt verdi. 

Erdoğan böyle taktiklerle (ki bu sade-
ce bir örnektir) Rusya ile Türkiye’nin arası-
nın düzelmesi için dolaylı siyasi yatırımlar 
yaptı. Kaldı ki, Türkiye ile Rusya’nın arala-
rındaki gerginlikleri buzdolabına kaldır-
maları, kamuoyuna açıklandığından haf-
talar önce bağıtlanmıştı. Erdoğan’ın 15 
Temmuz sonrası ilk resmi ziyaretini Rus-
ya’ya yapması ve Putin ile görüşmesi de-
rin anlamlar içeriyordu. Neki, bu olgular 
Türkiye’nin ABD ve NATO ile ipleri kopa-
rıp Rusya Federasyonu ile o değerde ilişki 
geliştirmesi ve Şanghay Anlaşması ülke-
lerine yaklaşması anlamına gelmiyor. Bu 
da bir taktik. Bu hamleleri ile Erdoğan, 
ABD, AB ve NATO’ya “benimle uğraşma-
yın” mesajını veriyor.

Tüm bu aktardıklarımız şu anlama ge-
liyor. Gerek darbe girişiminde bulunanlar, 
gerekse de AKP-Saray rejimi, ve hatta bu-
gün devletin bütünsel bir bileşeni olan 
TSK’sından tutun da CHP ve MHP’sine 
kadar kurum ve kuruluşları ABD emper-
yalizmi, AB ve NATO ile ters durumlarda 
değiller. Türkiye bizzat ABD emperyaliz-
minin ülkedeki temsilcileri olan Mende-
res, Demirel, Ecevit gibi politikacıların 
defalarca ABD ile krizler yaşadıklarına 
şahittir. Menderes sonunda Sovyetler 
Birliği’ne yanaşmaya yeltendiği için idam 

Bir zamanlar bir reklam yayınlanırdı, ne kadar anlamlı ve doğruymuş...

“ Yok Aslında Birbirimizden Farkımız, 
Ama Biz Osmanlı Bankasıyız ”

Sonuçta bu iktidar emperyalizme bağımlı sermayenin ik-
tidarıdır. Çıkar çatışması yaşarlar, kimi zaman bu çatış-
ma kanlı boyutlar da alabilir ama bu Türkiye’de, birinden 
birinin ülkesine, insanına, toprağına bağlılığından değil, 
yeraltı değerlerini kullanmak, işgücünü sömürmek ve ser-
mayesini artırıp kârına kâr katmak içindir. Bu Erdoğan 
için ne kadar geçerli ise, Fethullah için de, işbirlikçi oli-
garşinin tüm bileşenleri için de geçerlidir. 



Türkiye Komünist Partisi bu ülkenin ilk 
kurulan partisidir. TKP 10 Eylül 1920’de ku-
rulmuştur. TKP aynı zamanda bu ülkenin 
en genç partisidir. Çünkü gençler TKP’yi 
bir umut ve Türkiye için çözüm getirecek 
yegane parti olarak görüyorlar.

Burjuvazi onun için kurulduğundan 
beri TKP’ye saldırıyor. Burjuvazinin saldırı-
ları çok yönlü ve biçimlidir. Kurucu Genel 
Başkanımız Mustafa Suphi, Genel Sekre-
terimiz Ethem Nejat ve toplamda 15 Mer-
kez Komitesi üyesi yoldaşımızın 
Türkiye’nin kurtuluşu ve yeniden 
kuruluşu için mücadeleye katıl-
mak için Ankara’ya “davet” üze-
rine giderken Karadeniz’in derin 
sularında canice katledilmeleri 
de, Mustafa Kemal tarafından 
sahte TKP kurularak işçi sınıfının 
öz örgütü TKP’yi yığınlardan so-
yutlamak için kirli oyunlara baş 
vurmak da, binlerce üye ve yö-
neticisini zindanlara atmak da, 
yüzlercesini katletmek de, bin-
lercesini politik göçmenliğe zor-
lamak da Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin TKP ve TKP’lilere karşı 
tarzını sergilemek için yeterli ör-
neklerdir.

En önemli olgu ise TKP’nin 
kuruluşundan bir yıl sonra ya-
saklanması ve bu yasağın halen 
sürmesidir. Parti içinde ajan-
provokatörlerin devşirilmesi ve 
yerleştirilmesi, likidatörlerin satın alınması 
burjuvazinin partimize karşı ne denli he-
defli ve planlı saldırdığının diğer örnekleri-
dir. Ancak, tüm bu planlar ve uygulamalar 
TKP’yi Türkiye işçi sınıfı ve Türkiye’nin ezi-
len, sömürülen emekçi halklarının bağrın-
dan söküp koparmayı sağlayamadı.

Türkiye Komünist Partisi bir olgudur 
ve bu topraklardan sökülüp koparılamaz 
! İşçi sınıfı var oldukça, işgücü sömürüsü 
ve burjuvazi egemenliği sürdükçe TKP de 
var olacaktır ve burjuvazinin korkulu rüyası 
olarak kalacaktır.

TKP’nin amacı bu topraklarda insanın 
insan tarafından sömürülmediği, halkların 
kardeşçe yaşadığı, savaşsız, sömürüsüz ve 
sınıfsız bir toplum kurmaktır. Türkiye’nin 
sosyalizme bugün her zamankinden fazla 
ihtiyacı var. 1920 yılında TKP’nin kurucuları 
Onbeş’ler katledilmeseydi Türkiye’nin sa-
dece ulusal kurtuluş süreci değil, toplum-
sal kurtuluş süreci de başlayacaktı.

TKP bugün Türkiye işçi sınıfının ve baş-
ta Kürt halkı olmak üzere, tüm ezilen, sö-
mürülen yoksul halkların kurtuluşu için bir 
kutup yıldızıdır. Seksenli yılların sonunda 
gerçekleştirilen tasfiye (likidasyon) hamle-
si aşılmış durumdadır. TKP sınıf savaşımın-
da sadece zorunlu ve onurlu yerini almakla 

yetinmemiş, sınıfsal ve toplumsal hareket-
ler içerisinde öncülük rolünü varolan zor 
koşullar altında dahi yaşama geçirmeye 
başlamıştır. Katedilen bu mesafe önemlidir 
ama yeterli değildir.

Niteliksel olarak, teorik, ideolojik ve po-
litik alanda sağlanan netleşme partimizin 
önümüzdeki dönemlerde niceliksel olarak 
erişeceği etki alanının daha da gelişmesi 
olgusunun alt yapısını oluşturmaktadır. 
Partimiz Kemalizmin tüm etki ve sızmala-

rına kapılarını kapatmıştır. 1986 yılından 
itibaren su yüzüne yansıyan reformist, re-
vizyonist, hatta anti-komünist olarak nite-
lendireceğimiz politikalara karşı tavrını be-
lirlemiş, tartışmalarını tamamlamış ve yeni 
program taslağı ile Marksizm-Leninizm 
temelinde yeniden silahlanmıştır. Marks’a, 
Engels’e, Lenin’e, Stalin’e ve Bilen yoldaşa 
dönmüştür. ABD’nin CIA laboratuvarların-
da üretilen tüm Marksist görünümlü anti-
komünist teori ve politikaların karşısına set 
çekmiştir. Leninci parti anlayışı, proletarya 
diktatörlüğü ve proletarya enternasyona-
lizmi temelinde ülkemiz koşullarına uygun 
ancak Marksizm-Leninizm’in evrensel bili-
mi doğrultusunda programatik yaklaşım-
lar ve politikalar geliştirmiştir. Kürt ulusal 
sorununun çözümü ve savaş yoldaşlığı 
sınıfsal bir hedef olarak parti program ve 
politikalarında önemli yerini almıştır. Kürt 
ulusal sorununa yaklaşım, burjuvazi ile 
uzlaşmaz sınıfsal çelişkilerimizin arasında 
tarif edilmektedir. Türkiye’de emek-serma-
ye çelişkisinin çözülmesi ulusal sorunun 
çözümünü de beraber getirecektir. Ancak 
bugün nasıl kısmi toplumsal ve demokra-
tik haklar için sınıf mücadelesini yükselti-
yor isek, Kürt halkının ulusal demokratik 
haklarının elde edilmesi için de aynı şe-
kilde mücadele etmeyi güncel mücadele 
hedeflerimiz olarak önümüze koyuyoruz. 

Devrimin ordusu bu savaşlar içinde oluşa-
cak, formasyon kazanacak ve zafere yöne-
lecektir.

Türkiye artık bundan 30 yıl önce par-
timizi tasfiye etme girişiminde bulunanla-
rın ve 15 yıl önce partimizin adına ipotek 
koyarak sınıf savaşımındaki yerini, legalist, 
icazetli, ulusalcı, anti-komünist pozisyon-
larla doldurmaya çalışanların at koştu-
rabilecekleri bir alan olmaktan çıkmıştır. 
Kuşkusuz ki Türkiye Komünist Partisi lega-

liteyi mücadele ederek sınıf sa-
vaşımının içinde elde edecektir. 
TKP, işçi sınıfı ve ezilen sömürü-
len yoksul emekçi halklar arasın-
daki meşruiyetini resmi düzeye 
de çıkaracaktır. Ancak, bu süreç 
burjuvazinin istediği ve izin ver-
diği sınırlar çerçevesinde değil, 
Türkiye Komünist Partisi Merkez 
Komitesi’nin kararları ve savaş 
çizgisi doğrultusunda gerçekle-
şecektir.

Türkiye Komünist Partisi bu-
güne dek tarihinde çok bedel 
ödedi ve ödemeye de devam 
ediyor. TKP MK üyesi Kadri Erol 
yoldaşımızın mücadele alan-
larında, sıcak savaşım içinde 
katledilmesi partimiz açısından 
toparlanma döneminde yeri-
ni doldurmakta zorlandığımız 
önemli bir kayıp olmuştur. Onun 
için “Kadri Erol yoldaş komünist 

hamlesi” ile önümüzdeki dönemin savaş 
çizgisi belirlenmiş bulunuyor. Partimizin 
nitel gücünü niteliğe dönüştürmek, genç 
kadroların partide buluşmasını sağlamak, 
likidasyona prim vermemiş kadrolar ile 
genç komünist kadroların kaynaşmasını 
sağlamak 96. savaş yılımızda yerine geti-
receğimiz somut ödevler olarak belirlen-
miştir. Bu dönem aynı zamanda partimizin 
özgürlük mücadelesinde somut adımların 
atılacağı bir dönem olacaktır.

Türkiye Komünist Partisi ister sınıf düş-
manından, isterse de, ajan-provokatörler-
den, sağ ve “sol” sapmalardan partimize 
yönelecek herhangi bir saldırıya prim ver-
meyecektir. Her ihanetin ve görüntüsü ne 
olursa olsun, tüm anti-TKP tutum ve icra-
atların hesabı sorumlularından sorulacak-
tır. İşçi sınıfına ihanet edenler sınıf hukuku 
temelinde gereken yanıtı alacaklardır.

- Yaşasın Türkiye Komünist Partisi 
- Yaşasın Marksizm – Leninizm 
- Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi 
- Daha Güçlü TKP – Sosyalist  Türkiye 

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

10 Eylül 2016
(www.türkiyekomünistpartisi.org    sitesinden 

alınmıştır.)
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Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 10 Eylül 2016 Tarihli Açıklaması

96. Yaşında TKP Saflarına! 
edilmiş ve onu idam edip yargılayan 
sözde demokrat darbeciler değişik de-
recelerde ABD ve NATO’nun en önemli 
müttefikleri olmuşlardır. O Menderes ki, 
Türkiye’yi daha önceki tüm üstü örtülü 
bağımlılığına karşın ABD’ye resmen 
köle yapmış bir başbakandır. 

Erdoğan, Fethullah, Ergenekoncu 
Kemalistler, ABD ve NATO öyle isterse 
yarın tekrar bir araya gelirler. Veya Bu-
gün Fethullah ile kanlı çatışması olan 
Erdoğan, yarın, bugün uzlaştığı Ergene-
koncu Kemalistler ile çatışır ve Fethul-
lah ile olmasa dahi AKP ve Saray içinde 
kendisinin çok iyi bilip de açıklayamadı-
ğı Fethullahçılar ile uzlaşır. 

TÜSİAD ve benzeri patron örgütle-
rinin 15 Temmuz’dan beri R.T. Erdoğan 
konusunda her hangi bir itirazlarının 
ve eleştirilerinin olduğunu duydunuz, 
okudunuz mu? Biz duymadık ve oku-
madık. Sonuçta bu iktidar emperya-
lizme bağımlı sermayenin iktidarıdır. 
Çıkar çatışması yaşarlar, kimi zaman bu 
çatışma kanlı boyutlar da alabilir ama 
bu Türkiye’de, birinden birinin ülkesine, 
insanına, toprağına bağlılığından değil, 
yeraltı değerlerini kullanmak, işgücünü 
sömürmek ve sermayesini artırıp kârına 
kâr katmak içindir. Bu Erdoğan için ne 
kadar geçerli ise, Fethullah için de, işbir-
likçi oligarşinin tüm bileşenleri için de 
geçerlidir. 

15 Temmuz’u değerlendirirken eğer 
sınıfsal bakış açısını yitirirsek yanlış ya-
parız. Bugün CHP’nin peşine takılıp Tak-
sim’e, yarın Yenikapı’ya gideriz... Bu da 
felakete yolculuktur. “Yok aslında bir-
birimizden farkımız, ama biz Osmanlı 
Bankasıyız” reklamını hatırlayanlar ne 
söylemek istediğimizi anlayacaklardır.

DUYURU:
Maliyetlerimizin artması ne-

deniyle gazetemizin yurtiçi ve 
yurtdışı fiyatlarında iki yıldır 
değişmeyen satış ve abone 

fiyatlarında ayarlama yapmak 
zorunda kaldık. Tüm okurları-
mızın anlayışla karşılayacağını 

umuyor, gazetemizi 10.- Kuruş’a 
(Cent’e) okurlarımıza sunabile-
ceğimiz toplumsal koşulların 

yaratılabilmesi için ortak müca-
delemizi daha da  güçlendirme-

ye çağırıyoruz.

Politika
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Vakfımızın Kuruluş Senedi’nde
Vakfın amacı şöyle tarif 
edilmektedir;

“Vakfın amacı, Mustafa Suphi’nin 
politik, ekonomik ve felsefi görüşlerinin 
araştırılması, yaşadığı dönemde geliştir-
diği görüşlerin, bugünün bakış açısıyla 
ve dünya gerçekliği temelinde, tarihsel ve 
sosyal açıdan değerlendirilmesi, Türkiye 
ve Dünyamızın güncel durumu ile ilgili 
sosyal ve siyasi manada etkili yaklaşımlar 
geliştirilmesine katkı verilmesidir.”

Bu ne anlama gelmektedir? 

Mustafa Suphi, Türkiye’de komünist 
düşünce ve örgütlenmenin ilk kadrola-
rından biridir. 10 Eylül 1920’de kurulan 
Türkiye Komünist Partisi’nin ilk Genel 
Başkanıdır. Düşünceleri ve eylemleri ile 
Türkiye’de işçi sınıfının politik örgütlen-
mesine tarihten silinemeyecek nitelikte 
katkılar yapmıştır. Mustafa Suphi, 
Ethem Nejat ve diğer yoldaşları ile Ocak 
1921’de Türkiye’ye giriş yapıp Mustafa 
Kemal ile Ankara’da görüşme yapmayı 
planlarken ve bunu gerçekleştirmek için 
eylem içindeyken Karadeniz’in derin 
sularında katledildi. Peki, Mustafa Suphi 
ve yoldaşlarının Ankara’ya gelme ve 
Mustafa Kemal ile görüşmelerinin amacı 
neydi? Nasıl bir Türkiye için mücadele 
ediyorlardı? Neden ve kim tarafından 
katledildiler? Türkiye Komünist Partisi 
12 Eylül 1922’de neden yasaklandı? 
Yanıtlanması gereken birinci soru grubu 
budur.

İkinci konu; Mustafa Suphi’nin 
düşünceleri temelinde bugünü nasıl yo-
rumlayabiliriz? Yarına nasıl bakabiliriz? 
Türkiye nüfusunun ezici çoğunluğunu 
oluşturan işçi ve emekçilerin sorunları-
nın sınıfsal çıkarları temelindeki çözüm-
leri nasıl sağlanacak? Bunun için nasıl 
bir politika ve nasıl bir örgütlenmeye 
ihtiyaç vardır?

Üçüncü konu; ülkemiz açısından bu 
konuları tartışıp çözüm önerileri geliş-
tirmek için çalışmalar yürütürken, bölge 
ve dünya düzeyinde bizim tartıştığımız 
konular nasıl ele alınıyor? Farklı ülkeler 
bazında nasıl çözümler geliştiriliyor, 
üretiliyor veya uygulanıyor? 

Dolayısıyla Vakfımızın çalışma prog-
ramı çok geniş bir alanı kapsamaktadır. 
Ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız ile ilgili 
birçok sorunsala sınıfsal açıdan yakla-
şırken Mustafa Suphi ve savunduğu 
görüş ve düşünceler temelinde nasıl bir 
yaklaşımda bulunabileceğimiz konusu 
çalışmalarımızın ana rotasını oluştura-
cak.

Bu alanda bilimsel toplantılar, 
sempozyumlar, forum ve konferanslar 
düzenleyerek, yerli ve yabancı uz-
man bilim insanlarının bu etkinliklere 
katılmasını sağlayarak çalışmalarımızı 
şekillendirmek istiyoruz. Üç ayda bir 
yayınlamayı planladığımız ‘Araştırma-
İnceleme ve Politik Strateji Dergisi’ nde de 
bu çalışmaların sonuçlarını yayınlamayı 
düşünüyoruz. 

Örneğin, Mustafa Suphi Vakfı, 
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının neden ve 
kimler tarafından katledildikleri konu-
sunda bir çalışma yürütür ve konferans 
düzenlerken, Mustafa Suphi’nin düşün-
celeri ve Genel Başkanlığını yürüttüğü 
Türkiye Komünist Partisi’nin sürece mü-
dahale edilmesi engellenemeseydi nasıl 
bir Türkiye tasavvur ettikleri konusunu 
da ele alan, ama aynı zamanda ‘Sosya-
lizmin Dünya’da Geleceği’ konusunu da 
kapsamlı olarak ele alan toplantılar ve 
konferanslar da düzenleyecektir.

Mustafa Suphi Vakfı, tarihi değer-
lendirerek, ancak kendisini tarih ile 
sınırlamadan geçmiş yaşanmışlıklar ve 
bugünün gerçekleri temelinde günü-
müz ve ileriye yönelik perspektiflerin 
oluşturulmasına katkı sağlamayı he-
deflemektedir. Bu görevi yerine getir-
mek için ise benzer amaçlar temelinde 
çalışan kişi ve kuruluşlar ile işbirliğine 
yönelecektir. Yürütülen ve gerçekleştiri-
len farklı çalışmaları tekrarlamak yerine, 
onlardan yararlanarak, bilimsel işbirliği 
yaparak, kendi bakış açısını oluşturup 
geliştirecektir. Ama aynı zamanda bu 
işbirliklerini kalıcı ve sürekli hale getirip, 
ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi amaç 
edinecektir. 

Bu temelde, Türkiye ve Dünya’da 
Mustafa Suphi’nin savunduğu görüşle-
rin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, 
bu alanda geçmişte ulusal ve uluslara-
rası deneyimleri değerlendirmek, tek 
tek öznelerin ve kuruluşların üstlendik-
leri rolü de eleştirel bir bakış açısıyla 
ele alacak bir çalışma yürütecektir. Bu 
anlamda, yaşamının farklı dönemle-
rinde Mustafa Suphi’nin görüşlerini 
destekleyen ve/veya yaşamın pratiğine 
uygulamaya çalışan, ancak bugün farklı 
ve eleştirel bir bakış açısına sahip olan 
kişi ve kuruluşların da yaklaşımları, bu 
değişimlerinin sebeplerinin tartışılması 
ve sonuçlarının değerlendirilmesi Vakfı-
mızın çalışmaları için önem taşımaktadır.

Kısacası, bu vakfın kurucusu olan biz-
ler, kendimize, düşünce ve görüşlerimize 
güveniyoruz. Onun için farklı görüşleri 
tartışmak, değerlendirmek ve algılama-
ya çalışmaktan da çekinmiyoruz. Fakat 
tüm bu çalışmaları Mustafa Suphi’nin ve 
onun yaşama geçirdiği politik örgütlü-
lüğün penceresinden süzerek, bir taraf 
olarak değerlendirip sınıf hareketinin 
gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. 

Vakıf çalışmalarına az veya çok 
demeden katkıda bulunmayı doğru 
gören tüm dost, arkadaş ve yoldaşları-
mızı Vakfımızın çalışmalarına katılmaya, 
üye olmaya ve Mütevelli Heyeti’nde yer 
almaya davet ediyoruz.

MUSTAFA SUPHİ VAKFI 
Yönetim Kurulu

Mustafa Suphi 
Vakfı Kuruldu

Çalışmaları yaklaşık bir yıldır süren 
MUSTAFA SUPHİ VAKFI, tüm prosedür-
leri tamamlanıp  RESMİ GAZETE’de ya-
yınlanarak kuruluşunu tamamladı. 

MUSTAFA SUPHİ VAKFI’nın kurulu-
şu ile, önceden planlandığı gibi gazete-
mizin imtiyaz sahibi de Vakıf oldu.

Kuruluş prosedürlerinin kolaylaş-
tırılması için MUSTAFA SUPHİ’nin dü-
şüncelerini savunan kısıtlı sayıda arka-
daşımızın (Naci Sümeli, Hamza Tığlay, 
Kemal Atakan, Cengiz Yeter, Orhan De-
mirbağ, Murat Çakır, Ayla Boran, Vehbi 
Özer, Nurani Ersoy, Tayfun Benol –ve-
fatından dolayı düştü-) görev alması ile 
kurulan Vakıf’ın Kurucu Mütevelli Heyeti 
toplanarak bir dizi kararlar aldı.

Kurucu Yönetim Kurulu, görevini 
Asli Yönetim Kurulu’na devretti.

Yeni Yönetim Kurulu’na; Kemal Ata-
kan (Başkan), Vehbi Özer (Sayman), 
Naci Sümeli (Başkan Yardımcısı) olarak 
seçildi. Yedek üyeliklere Hamza Tığlay 
ve Murat Çakır seçildiler.

Denetim Kurulu’na; Orhan Demir-
bağ, Ayla Boran, Cengiz Yeter ve yedek 
üye olarak Nurani Ersoy seçilmiştir.

Vakfın Birinci Mütevelli Heyeti Top-
lantısında, organların seçimi dışında alı-
nan kararlar şunlardır:

- Vakfın kuruluşu tamamlandığı-
na göre, Vakıf Senedi’ni onaylayan tüm 
arkadaşlar Vakıf’a üyelik başvurusunda 
bulunabilirler.

- Vakfın 2016-2017 Faaliyet Progra-
mı için hazırlık çalışması yapılacaktır.

- Vakıf, POLİTİKA Gazetesi’nin imti-
yaz sahibi olacaktır.

- 2017’den itibaren üç ayda bir 
‘Araştırma-İnceleme ve Politik Strateji 
Dergisi’ çıkarılacaktır. 

- Vakıf Senedi en kısa sürede Vakfın 
resmi web sitesi olan www.mustafa-
suphivakfi.org adresinde yayınlana-
caktır.

- Web sitesinde Vakıf üyeliği için 
online başvuru formu bulunacak ve 
isteyen arkadaşlar elektronik posta yo-
luyla da bilgi@mustafasuphivakfi.org 
adresinden vakıf üyeliğine başvurabile-
ceklerdir.

MUSTAFA SUPHİ VAKFI 
Yönetim Kurulu

Temmuz 2016

Mustafa Suphi Vakfı 
Neden Kuruldu?



Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’ 
de yayınlandı. Nişasta bazlı şekerlerin 
kotası yine yükseltildi. Her sene uygulanan 
bir yöntemle pancar üreticileri ve tarım 
işçileri yine mağdur oldu. Hükümet kotayı 
% 25 oranında artırdı.

ABD’nin dev tarım firması Cargil’in 
başını çektiği grup yine istediğini elde etti. 
Bu grubun içindeki diğer firmalar AMY-
LUM NİŞASTA, SUNAR MISIR, TAT NİŞASTA, 
PENDİK NİŞASTA’dır.

Bakanlar Kurulu kararı ile nişasta 
kotasının her yıl %50 oranında artırılması 
mümkün görünüyor. Ancak Danıştay, 
şimdiye kadar, hükümetlerin bu kararını 
sürekli olarak reddetmişti. 2014-2015 yılı 
haricinde, Danıştay’ın kararlarına rağmen, 
hükümetler aldıkları kararları uygulamıştı.

Türkiye’nin imza attığı uluslararası söz-
leşmeler, nişasta bazlı şekere %10’luk bir 
kota uygulanmasını öngörüyor. Bunun tek 
istisnası, ülkenin şeker darlığına düşme-
sidir. Bu taktirde, hükümetlerin %50 kota 
artırma-düşürme yetkisi var. Türkiye’de 
hükümetler, şeker ihtiyacı açığı bulunma-
masına rağmen, son 13 yıldır bu kotayı her 
yıl artırmışlardır.

NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker) üreticileri, 
sanayinin glikoza ihtiyaç duyduğu gerek-
çesiyle sürekli kota miktarını arttırmaya, 
hatta glikozu kota dışında bırakmaya 
çalışıyorlar. Oysa sanayicinin glikoz talebi 
NBŞ üreticilerinin mevcut kapasitelerinin 
yüzde 50’si ile karşılanması mümkündür. 
NBŞ üreticileri kapasitelerinin yüzde 
20’sini glikoz üretiminde kullanırken, 

kalan kısmını sanayicinin talebini gerekçe 
göstererek şeker muadili olan izoglikoza 
yönlendiriyorlar. Bunu da yüksek kâr elde 
etmek için yapıyorlar. Pancar şekeri, Sakka-
roz 100 birim tatlandırıcı ise, izogilkoz 174 
glikoz ise, 73 birim tatlandırıcıdır.

Belirlenen yüksek kotalar sebebiyle, 
2002 yılından itibaren toplamda 2.7 mil-
yon ton şekerpancarı ekilememiştir. 320 
bin dekar ekilebilir alan pancarsız bırakıl-
mıştır. Bunun üreticiye maliyeti 4 milyar 
dolar olmuştur. Bu yüzden 12 yılda 900 bin 
tarım işçisi işini kaybetmiştir.

Şeker pancarının bir çok
kullanım alanı var
 Benzine etanol karıştırma oranı yüzde 

2’den yüzde 5’e çıkarılıyor. Şu anda etanol 
kapasitesinin yüzde 56’sı şeker üretilmiş 
pancardan karşılanıyor. Yani pancarın 
geri kalan melası içindeki alkol etanole 

çevriliyor. Bunun dışında kalan kısımları da 
gübre ve ilaç sanayinde kullanılıyor.

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ)’in
olumsuz sağlık etkileri
Pancar şekeri, karaciğer tarafından 

doğrudan algılanabilen bir ürün. NBŞ’ler 
doğrudan algılanamıyor. Yağa çevriliyor, 
bir sürü sağlık sorunlarına yol açıyor. 
Sakkarozun da içinde glikoz olduğunu 
söyleyerek kendilerini savunuyorlar ama 
ikisi aynı şey değil. Yüksek früktozlu mısır 
şurubu olan tanımlamayı mısır şekeri 
olarak değiştirdiler. Mısır da pancar gibi 
doğal algısı oluşturmaya çalışıyorlar. NBŞ 
içinde nişasta olan her şeyden, patatesten 
de üretilebilir.

NBŞ için ülkeler önlem alıyor

AB ülkelerindeki kota %20 dir. 2017 
yılında bu kotayı kaldırmayı planlıyorlar. 

Ancak NBŞ’nin gıda dışı uygulamalarda 
kullanılmasını hedefliyorlar. NBŞ üretici-
lerinin ürünlerini, diğer ülkelere satması 
yönünde düzenlemeler var.

Dünyanın bir çok ülkesinde %50 şeker 
pancarı şekeri kullanma zorunluluğu var. 
Vergilerini artırarak izoglikozla mücadele 
ediyorlar.

Şeker fabrikaları 
özelleştirilmek isteniyor
NBŞ kotalarının yükseltilmesindeki asıl 

neden Şeker Fabrikalarının özelleştirilmek 
istenmesidir. Onbeş yıldır gündemde 
tutulan özelleştirme baskısı nedeniyle fab-
rikalara tek bir çivi bile çakılmıyor. Mevcut 
25 fabrikanın özelleştirilmesinin ardından 
verimsizlik gerekçesiyle 17 tanesinin 
kapatılması hedefleniyor. Ortaya çıkacak 
açığı kapatmak için der NBŞ üretiminin 
zorunlu hale gelmesinin planları yapılıyor. 
NBŞ üretimi, şeker pancarına göre %300 
daha karlı bir yatırım olarak öne çıkıyor. 
Şeker pancarının tadlandırma oranı 100 
kabul edildiğinde NBŞ’nin oranı 174 olarak 
hesaplanıyor. Buna üretim ve şeker elde 
etme kolaylıkları da eklenince paradan 
başka bir şey düşünmeyenlerin hedefi 
haline geliyor.

Şeker pancarı 
diğer ürünleri de etkiliyor
Pancar münavebeli (ekim nöbeti) ürün 

olup; mısır, ayçiçeği, patates gibi ürünlerle 
birlikte sırayla ekiliyor.Bu ekim sırasının 
içinden pancarı çekip çıkardığınızda, 
toprağın verim dengesi bozuluyor. Bu 
ürünlerin topraktan aldığı besin değerleri 
ve derinliklerinin birbirinden farklı olması 
nedeniyle nadasa gerek kalmıyor.

Üreticiler tüm şeker 
fabrikalarına talip
PANKOBİRLİK çatısı altında 1 milyon 

450 bin üretici var. Yapılan hesaplara göre, 
bedelsiz bir devirde bile 5 sene içinde, 
işletmeler kendini amorti edebiliyor. 
Yaratılan katma değer ve ödenecek olan 
vergiler özelleştirmeden alınacak parayı 
rahatlıkla karşılıyor.

PANKOBİRLİK tüm şeker fabrikalarını 
devir almaya hazır olduklarını açıkladı.

Benzer bir özelleştirme programı 
sonrasında Polonya tüm şeker fabrikalarını 
üretici birliklerine devir etmek zorunda 
kalmıştı.

Yararlanılan Kaynaklar:

- Milli Gazete / Sadettin İnan yazısı
- Tarımdan Haber yayınları

Politika / Ekonomi Servisi
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Şeker-İş Sendikası Ne Diyor?
Üretim Reform Paketi Kanun Tas-

lağı’nın 46’ıncı Maddesi ile, 4634 sayılı 
Şeker Kanunu’nun 3’üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir.

Kotalar ve kotaların tespiti

Madde 3- Şeker üretimi ve arzında is-
tikrarı sağlamak amacıyla pazarlanacak 
şeker miktarı, sakaroz kökenli ve diğer 
şekerler için ayrı ayrı olmak üzere şeker 
türlerine göre, gerektiğinde dönemsel 
olarak kotalar ile belirlenir. Glukoz ya 
da polimerlerinden üretilen ve kuru 
madde bazında ağırlık itibarıyla % 10 
ve daha fazla oranda fruktoz içeren ni-
şasta kökenli izoglukoz için belirlenecek 
toplam A kotası, ülke toplam A kotasının 
%10’unu geçemez. Bakanlar Kurulu 

bu oranı, Kurumun görüşünü alarak % 
50’sine kadar artırmaya, % 50’sine kadar 
eksiltmeye yetkilidir.

Sakaroz kökenli şekerler dışındaki 
depolanabilir nitelikte olmayan diğer 
şekerler için B kotası belirlenmez.

Bu yeni düzenleme; yürürlükteki 
Şeker Kanunu’nda kota kapsamında 
olan, “likit ve kurutulmuş haldeki glukoz 
şurubu”nu kota kapsamından çıkaran 
bir düzenlemedir. 

Bu yeni düzenleme ile; 1.350.000 
ton Glukoz ve İzoglukoz kurulu 
kapasiteye sahip olan ve tamamına 
yakını yabancı mülkiyetli  nişasta 
kökenli şeker sektöründe kapasite-
sinin tamamının kullanılmasının önü 

AKP Hükümetlerinin Şeker Oyunu
900 Bin Pancar İşçisini İşsiz Bıraktı

açılırken, tamamı 
yerli sermayeden 
oluşan pancar 
şekeri sektörü ciddi 
tehdit altında
bırakılmaktadır.

Türkiye’nin bugünlerde 
içinde bulunduğu konjonk-
türden ve OHAL uygulamalarının 
avantajlarından yararlanılarak, 
yabancı sermayeli NBŞ 
şirketlerinin bu düzenlemeyi bir 
oldu bittiye getirmeye çalıştıkları, 
hatta konjonktüre bağlı bir 
pazarlık konusu haline getir-
dikleri düşünülmektedir. 



q Yunus ÖZGÜR
İnşaat-İş Örgütlenme Sekreteri

Bugün Türkiye ekonomisinin temel 
taşlarından birisi olan inşaat sektörü 
gün geçtikçe gelişmekte. Resmi rakam-
lara göre inşaat sektöründe yaklaşık 2 
milyon işçi çalışmakta. Fakat kayıt dışı 
çalışmanın yaygın olduğu ülkemizde 
bu rakam 2.5-3 milyonu bulmakta. 
Dev büyüklükteki şantiyeler ve kentsel 
dönüşüm adı altında işçi ve emekçilerin 
evlerinden edilerek şehrin dışına itilme-
leri sayesinde inşaat sektörü tüm Türkiye 
çapında bir ağ gibi gelişmekte. Fakat, bu 
konseptin hızla yaşam bulduğu kentler 
içerisinde İstanbul belirleyici halka niteli-
ğindedir. Bunun birinci nedeni, dev 
büyüklükteki şantiyelerin ve neredeyse 
İstanbul’un tüm emekçi semtlerinin 
kentsel dönüşüm ile dev birer şantiyeye 
dönüştürülmesidir. İkinci neden ise, 
birinci nedenin doğal bir sonucu olarak, 
Türkiye yapı işçilerinin nitelik ve nicelik 
açısından İstanbul’da yoğunlaşmasıdır. 
Bu durum bugün açısından değerlen-
dirildiğinde, yapı sektöründeki kuralsız 
çalışmaya karşı söz söyleyebilmenin 
ve bu orman kanununa karşı bir set 
olabilmenin yolunun stratejik nokta olan 
İstanbul’daki dev büyüklükteki şantiye-
ler ve kentsel dönüşümle binlerce yapı 
işçisinin yoğunlaştığı inşaat havzalarında 
örgütlenmekten geçtiği tüm çıplaklığıy-
la karşımızda durmaktadır. İstanbul’da 
bulunan ve gün geçtikçe gelişmekte 
olan bu dev büyüklükteki şantiye ve 
inşaat havzalarında hatırı sayılır bir güç 
biriktirmeyen ve bu noktalarda giderek 
maddi bir güç konumuna gelemeyen 
bir öncü sendikal hareketin işçi sınıfı 
arenasında bir güç olarak kendini var 
edemeyeceği de aşikârdır.

Zincirin Can Alıcı Halkasını
Tayin Edebilmek ve...

İnşaat-İş sendikası olarak öncesi 
bir yana kuruluş tarihimiz olan 2014 
yılından bu yana yüzlerce eylem ger-
çekleştirdik. Eylemlerimizin neredeyse 
% 90’ı ücretlerin ödenmemesi üzerine 
gerçekleşti. Türkiye’nin çeşitli kentlerin-
de gerçekleştirdiğimiz bu eylemlilikle-
rin tamamı başarıyla sonuçlanmasına 

rağmen görünürde mevzi kazanma ve 
kalıcı örgütlülükler yaratma noktasında 
oldukça geri bir noktada seyir izledik. 
Bu durum, sendika olarak örgütlenme-
ye çalıştığımız yapı sektörünün doğal 
handikapları göz önüne alındığında bir 
nebze anlaşılır yan taşımaktadır. Bu-
gün İstanbul’da ilişkiye geçilen inşaat 
işçisini 1 veya 2 ay sonra farklı bir kentte 
görmek kaçınılmazdır. Veya çalışma 
yürüttüğünüz şantiyenin 2-3 ay sonra 
son bulması diğer bir dezavantaj olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, 
yapı sektöründe kalıcı örgütlülükler 
yaratamamamız ve şantiyelerdeki temel 
sorun olan ücretlerin ödenmemesi soru-
nuna yoğunlaşma anlaşılır bir düzlemde 
görülmektedir. Fakat işçi sınıfı mücade-
lesinde atılan hiçbir taşın boşa gitme-

yeceği tam da bu noktada karşımıza 
çıkmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz yüzler-
ce eylem kendi içerisinde geri dönü-
şümünü yaratarak sendika olarak farklı 
bir düzleme adım atabilmemizin motor 
gücü olmuştur. Ücretlerin alınamaması 
temel sorunundan çıkış alan eylemlilik-
ler sayesinde binlerce, hatta on binlerce 
inşaat işçisiyle ilişkiye geçilmiş ve zaman 
içerisinde işçilerin ücret dışında farklı 
sorunlarının da gün yüzüne çıkartılması 
ve inatla bunların sendikamız tarafın-
dan işçilere anlatılması sayesinde geri 
dönüşler yaşanmaya başlanmıştır. Başta 
ücretlerin ödenmemesi üzerinden ilişki-
ye geçilen ve bu noktada karşılıklı güven 
sağlanan işçiler artık çalışma koşullarının 
düzeltilmesi noktasında da harekete 
geçmeye başlamıştır. Bugün açısından 
bu durumun zayıf olmasına rağmen 
Emaar şantiyesinde yaşanan kazanımlar 
buna verilebilecek örnekler arasında 
başta gelenidir. Kısacası, sendika olarak 
bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 
eylemlerimizin (Emaar’ı dışında tutar-
sak) büyük çoğunluğunun ücretlerin 

ödenmemesi üzerinden gerçekleşmesini 
“tahsildar”lık olarak gören kurum ve 
yapıların aksine, İnşaat-İş sendikası ola-
rak yapı sektöründeki bu temel soruna 
gözlerimizi kapamayarak adımlarımızı 
attık. Bundan sonra da yapı sektöründe 
temel sorunlardan biri olan ücretlerin 
ödenmemesi sorununun üstünden asla 
atlamadan farklı bir düzlemde çalışmala-
rımızı yoğunlaştıracağız.

Bu bağlamda, İnşaat-İş sendikası ola-
rak işçi sınıfı mücadelesinde, çalışmanın 
yoğunlaşacağı pilot şantiyeler ve inşaat 
havzaları belirlemek ve bu pilot nok-
talara bütünsel anlamda yoğunlaşarak 
mevziler kazanmak başlara yazmamız 
gereken adımlardan biri olarak karşımız-
da durmaktadır.

Daha doğru bir ifadeyle zincirin can 
alıcı halkasını tayin etmek ve o noktaya 
yüklenmek. Zincirin belirleyici halka-
sını bulmak; yaşamın o anda ortaya 
çıkarıverdiği bir sorunla uğraşmak ve 
onu çözünceye kadar diğer sorunları 
ihmal etmek anlamına gelmez kuşku-
suz. Böylesi bir yaklaşım, tek yanlılık ve 
dar pratikciliğin daniskasıdır. Zincirin 
esas ve can alıcı halkasını kavramak ve 
o noktaya yüklenmek; belli bir anda, 
mücadelenin bütününde veya belli bir 
alanında, mücadeleyi gerileten, tıkayan 
ya da gelişmesini engelleyen temel 
zaafı, temel eksikliği veya temel sorunu 
açığa çıkarmak, bu sorunun nasıl ve 
hangi yöntemle çözüleceğini ortaya 
koymak ve diğer tüm sorunlara bu temel 
sorunla bağlantısı içerisinde yaklaşmak-
tır. Önemli olan, bu sorunun, belli başlı 
birçok sorunun da çözümünü kendi içe-
risinde taşıması ve çözüldüğü takdirde 
mücadeleyi bir bütün olarak sıçratacak 
nitelikte olmasıdır. İşçi sınıfı çalışmasın-
da belli başlı noktalara yoğunlaşarak kök 

salmak ve bu pilot noktalarda ısrarlı bir 
şekilde çalışmanın sürekliliğini garanti 
altına almak: bugün açısından zincirin 
kavranması gereken temel halkası tam 
da bu noktadır.

Pilot Şantiyeler ve İnşaat
Havzalarının Önemi

Yapı sektörünün bir bütün olarak 
hızla gelişmesi beraberinde dev bü-
yüklükteki şantiyelerin ve inşaat hav-
zalarının gelişmesini doğurdu. Tekno-
lojik gelişmenin yapı sektöründe de 
muazzam gelişmeler sağlaması inşaat 
yapımlarının temelinin atılması ve bir 
anda son bulmasını gerçekleştirdi. 2 
ay önce geçtiğiniz bir sokaktan tekrar 
geçtiğimizde sokağın yapısının neredey-
se tamamen değiştiğine şahit oluyo-
ruz. Mantar biter gibi 3-4 ay içerisinde 
hızla tamamlanan yapılar artık şaşırtıcı 
gelmiyor. Bu noktada, göz açıp kapanın-
caya kadar son bulan şantiyelerin aksine 
4-5 yıl süren ve içerisinde 4-5 bin işçiyi 
barındıran dev büyüklükteki şantiyele-
rin de hızla yaygınlaşması bu sektörde 
örgütlenmenin kısmen avantajı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan, 
kentsel dönüşüm adı altında evleri 
başlarına yıkılan işçi ve emekçilerin 
terk etmek zorunda bırakıldıkları uçsuz 
bucaksız arsalar da inşaat havzalarına 
dönüşerek on binlerce inşaat işçisini bir 
noktada toplamaktadır. Bu noktada, yapı 
sektöründe örgütlenmeyi önüne temel 
hedef olarak koyan sendikamız İnşaat-İş 
bundan sonraki çalışmalarında bu dev 
büyüklükteki şantiye ve inşaat havzala-
rında örgütlenmeyi önüne vazgeçilmez 
çalışma alanları olarak koymaktadır.
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Zincirin Esas Halkası: 
Dev Şantiyeler ve İnşaat Havzaları



q Armağan BARIŞGÜL

İşçi sınıfının politik mücadelesinin 
nihai amacı sosyalizmdir. Bu amaca 
ulaşabilmek için  faşizme yönelmiş, 
zorla, baskıyla ve savaşla ayakta kalarak 
iktidarını sürdüren AKP-Saray iktidarı 
yıkılmalıdır. Bu, kendiliğinden olmaz. 
Çıkarları faşizmle çelişen en geniş kitle-
lerin asgari noktalarda bir araya gelerek 
Demokrasi Cephesini oluşturarak militan 
bir mücadeleyi sürdürmekle olur. Bunun 
için en geniş kitleler burjuvazinin etki-
sinden kurtarılarak kendi öz çıkarları için 
bu cephenin içinde yer almalıdır.

Demokratik bir yaşamda halk; başka 
bir deyimle işçiler, emekçiler, ezilen-
ler, köylüler, dar gelirliler, aydınlar ve 
sanatçılar, kendi yaşam alanlarında 
oluşturdukları örgütlenmeleri sayesinde 
ülkenin yönetimine katılırlar ve etkinlik 
kazanırlar. Ne kadar güçlü ve doğru bir 
halk örgütlenmesi yapılırsa demokrasi 
mücadelesi de o kadar güçlü olacaktır. 
Bugün ülkede faşizm zirveye doğru gi-
diyor. En ufak “demokratik” kırıntılar bile 
törpüleniyor. Bu olguyu çoğu kişi kanık-
samış durumda ve kılı bile kıpırdamıyor. 
Diğer yandan halkın ve işçi sınıfının 
devrimci mücadelesi gelişiyor. Sömürü 
düzeni kapitalizmi aşarak “sömürüsüz ve 
savaşsız bir dünya”nın yolunu açmak için 
halkın ve üretim alanlarının örgütlenme-
si gerekiyor. Yerel Halk Meclislerinin ve 
Demokrasi Meclislerinin kurulmasının 
önemi burada ortaya çıkıyor. Yerel Halk 
Meclisleri ve Demokrasi Meclisleri kurul-
madan örgütlenmenin, birlik olmanın, 
dayanışmayı sağlamanın ve mücadele 
etmenin olanakları hep cılız kalacaktır.

Hep belirttiğimiz gibi teokratik-faşist 
diktatörlüğü durduracak, AKP-Saray 
iktidarını geriletecek ve demokratikleş-
menin önünü açabilecek politik güçler 
vardır. Dağınık durmak, ayrı kulvarlarda 
koşmak, egemen güçlere yaramaktadır. 
Çok güçlü devrimci bir halk hareketi-
nin yaratılması gerekmektedir. Bunun 
oluşabilmesi için aynı zamanda işçi 
sınıfının güçlü bir devrimci hareketinin 
de olması gerekiyor. Karşılıklı bir diyalog 
ve etkileşim olmalıdır. Ülkenin en ücra 
köşesinde ve merkezinde yapılan direniş 

ve çalışmaların koordinasyonu sağlan-
malıdır. Demokratik bir halk hareketine 
ve sendikal mücadelenin birliğine giden 
yolun önü açılmalıdır.             

Halk Meclisleri; değişik sınıf, katman, 
inanç, politik düşünce ve yapılanmaların 
içinde yer aldığı bir örgütlenme biçimi-
dir. Bunun işyerlerinden mahallelerden 
başlayarak ülke düzeyine yükseltilmesi, 
faşizme karşı bir Demokrasi Cephesinin 
kurulması demektir.

Mahalle ve yörelerdeki işçi sendika 
ve dernekleri, hemşeri, il ve ilçe yar-
dımlaşma, dayanışma ve güzelleştirme 
dernekleri, spor kulüpleri, lokalleri ve 
taraftarları, siyasi parti örgütlenmeleri, 
alevi ve diğer inanç  grupları, öğrenci, 
gençlik ve kadın dernekleri, kooperatif-
ler, doğa ve çevre inisiyatifleri, meslek 
odaları ve birlikleri, demokrasi ve barışın 
savunulması adına kurulmuş dernek ve 
platformlar demokratik ilkeler etrafında 
bir araya gelerek Yerel Halk Meclislerini 
oluşturarak aktif bir çalışmayı yürütme-
lidir.

Faşizmin panzehiri, en geniş ve güçlü 
halk ve işçi örgütlenmeleridir. Bugün 
ülkemizin  gerçekliğiyle bağdaşan 
örgütlenme biçimi Halk ve İşçi Meclis-
leridir. Halk Meclisleri, meşrutiyeti olan, 
halkça oluşturulan, anlaşılan ve günlük 
pratik içinde rahatlıkla çalışılan yapılan-
madır. Halk Meclisleri aracılığıyla doğa 
sorunlarından genel seçim çalışmasına, 
bir şölen düzenlenmesinden kooperatif-
leşmeye kadar en ufağından en büyü-
ğüne, en basitinden en karmaşığa kadar 
her çalışma, birleşik bir güç ile birlikte 
yapılabilir. Bu öneminden dolayı Halk 
Meclisleri demokratik gündemimizden 
düşmemelidir. Aksine, bu konu, Trak-
ya’dan Mezopotamya’ya kadar ülkenin 
en küçük yerel birimlerine kadar vücut 
bulmalıdır.

Bütün demokratik güç ve kişilerle 
beraber ortaklaşarak ilk adımları ataca-
ğımıza, onurlu ve zorlu olan bu görevin 
üstesinden geleceğimize inanıyoruz. 
Bu düşüncemiz çoğalmalı ve halka mal 
olmalıdır. Böyle olduğunda bu devrimci 
hat yaşam alanı bulacaktır.  

Bu Meclislerin oluşturulması için ne 
yapmalıyız? Ülke nüfusunun çoğunluğu 

işçiler, emekçiler ve ezilenlerdir. O kitle-
lerle konuşarak, tartışarak işe başlamalı-
yız. Görüşme, forum, toplantı, panel dü-
zenlenmelidir. Komiteler oluşturulmalı, 
koordinasyon sağlanmalıdır. Her katılım 
ve çalışma gönüllüce yapılmalıdır.  Ne 
gerekiyorsa onu yaptığımızda, gecemizi 
gündüzümüze kattığımızda, yüreğimizin 
tamamını çalışmaya sunduğumuzda 
yapamayacağımız ve başaramayacağı-
mız iş yoktur.

Barış, demokrasi ve özgürlük için 
mücadelenin başarısı kitlelerin örgütlü-
lüğüdür. Yerellerde Demokrasi Meclisleri 
oluşturularak ülke düzeyinde sağlanan 
koordinasyonla Demokrasi Konseyi 
kurulmalıdır. İşyerlerinde İşçi Komiteleri 
oluşturularak ülke düzeyinde İşçi Konse-

yi oluşturulmalıdır.

Yerel Halk Meclisleri, en geniş halk 
kesimlerinin demokratik taleplerini dile 
getirerek çalışmalıdır. İşçi Meclisleri, işçi 
ve emekçi kitleler arasında örgütlenerek 
onları sendikal mücadeleye kazandır-
mak için çalışmalıdır. Böyle bir çalışma 
biçimiyle seçilmiş belediye başkanı ve 
meclislerinin görevden alınmasının ve 
on binlerce kamu emekçisinin keyfi 
biçimde işten atılmalarının önüne geçi-
lebilir. 

Ülkenin içinde ve dışında yürütülen 
savaşı ancak ve ancak barış ve demok-
ratik taleplerle ayağa kalkan örgütlü bir 
halk hareketi durdurabilir. Kaostan çıka-
rarak barışa ve demokrasiye yönelmek, 
kitlelerin ellerindedir.
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Belediye işçileri; “Avcılar 
Belediyesi kamuoyunu yanıltıyor”

Avcılar Belediyesinde çalışırken, sendikalaştıkları için işten atılan temizlik işçi-
lerinin direnişlerinin devam ettiğini belirten Belediye-İş, “Handan Toprak Benli ve 
ekibi kamuoyunu gerçek dışı bilgilerle yönlendirmeye çalışıyor. Talebimiz sendikaya 
üye olduğu için işten atılan arkadaşlarımızın, yine belediye bünyesinde işe başlatıl-
masıdır. Bu sorunun çözümü de Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin 
elindedir” dedi.

Belediye Başkanı Benli’nin ‘Ben sorunu çözmek istiyorum, onlar istemiyor, 
bunların amacı başka’ dediğini hatırlatan sendika yetkilisi şunları söyledi:  “Bu 
anlayışı hangi mantık kabul eder? Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiç kimse demokrasinin 
en temel ilkesi olan örgütlenme hakkını yok sayamaz. Avcılar Belediye işçilerinin 
sendikalaşma mücadelesini görmezden gelemez. 153 günün ardından bu mücadele, 
ana muhalefet partisinin tüm söylemleri için bir gerçeklik ve samimiyet testidir. Mü-
cadelemizin başından beri bir tek talebimiz var. O da sendikaya üye olduğu için işten 
atılan arkadaşlarımızın, yine belediye bünyesinde işe başlatılmasıdır. Bu sorunun 
çözümü de Avcılar Belediye Başkanı Sayın Handan Toprak Benli’nin elindedir.” 

Politika /İşçi-Sendika Komisyonu

Yerel Halk Meclisleri ve 
Demokrasi Meclislerinin Önemi



q  Murat CEYİŞAKAR

15 Temmuz’da düşük yaptırılan Nur 
Cemaatinin en büyük kolu, Gülen Tarika-
tı’nın darbesini henüz bütün detaylarıyla 
değerlendirmek olanaksızsa da, darbe-
den sonra en azından görünürlülüğü 
nedeniyle kılavuz istemeyen bazı olgular 
tartışılabilir.

Darbe girişiminin sonuçları açısından 
çok görünür, hatta göze batar önemli 
bir olgusu devletin inzibat ve istihba-
rat kuvetlerinin (asker-polis) yıllardır 
halkın paralarından kendilerine ayrılan 
yüksek bütçelerin, hukuki ayrıcalıkların, 
dokunulmazlıkların karşılığında darbe 
sırasında ve öncesinde gösterdikleri per-
formansın sadece ‘’lapacı’’ olduklarının 
ortaya çıkmasıdır.

Burjuva devleti ordusuyla, polisiyle, 
bürokrasisiyle yıllardır bir dini cemaatin 
hazırladığı karanlık komployu ya göre-
memiş, duyamamış ya da duyduğu hal-
de siyasal otoriteyi bilgilendirmemiştir. 
Yüzbinlerce askere sahip, on binlerce po-
lise, istihbarat örgütlerine maaş ödeyen, 
envanterlerinde binlerce uydu, dinleme 
cihazı kayıtlı devlet, darbeyi ‘’eniştesin-
den’’ öğrendiğini itiraf etmek zorunda 
kalmıştır.

Şimdi darbeye katıldıkları için, ya da 
darbecilerle ilişkileri oduğu için yüzlerce 
üst rütbeli subay, polis, savcı ya da yük-
sek yargı mensubu görevden alınıyor. 
Bu darbenin arkasında yer aldığı iddia 
edilen örgütün iki üç sene öncesine ka-
dar bütün faaliyetlerinin siyasal iktidarın 
önde gelen temsilcileri tarafından des-
teklendiği, himaye edildiği ‘’sağır sultan’’ 
tarafından bile biliniyorken siyasal iktida-
rın ve Cumhurbaşkanının, başbakanlığı 
döneminde ‘’istedikleri her şeyi verdik’’le 
dolu konuşmaları, nisyan ile sakatlanmış 
dimağlardan gayrı herkesin hafızasında-
dır. 15 senedir askeri okulların sınav so-
ruları bu cemaatin adaylarına önceden 
verilmekte ve bu okullara haketmedikle-
ri bir şekilde girdikleri bilinmektedir, sa-
dece askeri okullara mı, polis teşkilatına 
alımlardan, MİT’e girişte yapılan sınavla-
ra kadar her yerde ‘’tarikat katakullileri’’ 
ile örgüt adamlarının devletin kilit nok-
talarına yerleştirildikleri yazılmakta çizil-

mekteydi... Ancak konu hep kapatılıp git-
mekte, ‘‘yen içinde’’ kalmaktaydı. Bütün 
bu haksızlıklara, yolsuzluklara yol vermiş 
siyasal iktidarın bu darbecilerle yollarını 
sadece son iki senedir ayırmış olması onu 
sorumluluktan kurtarmaz.   Bütün alave-
re-dalavere işlerde örgütler birbirlerine 

girebilir, yollarını ayırabilir... Bunun dev-
leti yönetenler arasında olması veya ta-
raflardan birinin şu an iktidar olması onu 
daha masum kılmaz...

Darbecilerle beraber darbecileri ve 
cemaatleri devletin kilit noktalarına ta-
şıyan siyasi iktidarın bu gün ve geçmiş-
teki sorumluları da yaptıklarının hesabını 
mahkemelerde darbecilerle yan yana 
oturtularak vermelidir... aralarındaki bir 
fark siyasal iktidarın kadrolarının sadece 
son iki senedir bu kardeşleriyle kavgalı 
olmalarıdır. Ama bu darbe iki yılın ürünü 
değil on yılın ürünüdür. Hesabını ise AKP 
ve Fethullah beraber vermelidir.

Tarikatlar, Cemaatler 
Sivil Toplum Örgütü değildir

Tarikatçıların, dini cemaatların, mez-
hep örgütlerinin seçime ve denetime 
açık olmayan karanlık örgütsel yapıları-
nın iktidara gelmek ya da iktidarda ka-
labilmek için kullanılmasının sakıncala-
rının en dehşetli örneğini hep beraber 
yaşadık. Yaşanılanlardan ders çıkarmak 
isteyenler bu din maskesi altında örgüt-
lenen karanlık çetelerden de bir an evvel 

hesap sorulmasını talep etmelidir. AKP 
iktidarlarından hesap sormadan demok-
rasiye doğru adım atılamaz. Devlet, dini 
eğilimi ne olursa olsun bütün vatandaş-
ların ödediği vergilerle yönetilmektedir. 
Yönetimleri seçimle gelmeyen, kongre 
yapmayan, çalışmaları kamuya açık ol-

mayan toplumsal yapılanmalara meşru-
iyet kazandırılması, onların sivil toplum 
kuruluşu mertebesine yükseltilmesi 
giderek  onları iktidar yapısının parçası 
haline getirilmesi bile tek başına bu ik-
tidarın demokrasi kulvarından çoktan 
uzaklaştığının  ve suç işlediğinin bir gös-
tergesidir.  

Örtülü Ödenek, Güvenlikten
Başka Herşeye Harcandı

Yıllardır devletin ‘‘sözüm ona’’ güven-
liği için ayrılan yüksek tonajda paraların, 
güvenlikten başka her şey için harcan-
dığı ortaya çıkmıştır. Meclis içinde ya da 
dışında bütün partililerden oluşan bir 
araştırma komisyonu son on yılın bütün 
ödeneklerinin nerelere aktarıldığını in-
celemeli ve halka bu konuda bilgi veril-
melidir. Devlet, birbirinden ayrı ve gizli 
çalışan onlarca çıkar şebekesi, tarikat, 
uyuşturucu şebekeleri, silah lobilerinin 
bataklığı haline dönüşmüştür.  Devlette-
ki bu yozlaşma toplumu da en derin bir 
şekilde etkilemektedir, rüşvet, yolsuzluk, 
neredeyse dini inancın hoş gördüğü, 
‘’yüce amaçlarla’’ yapılırsa ahlaksızlık sa-

yılmadığı bir alışkanlık haline getirilmiş-
tir.

AKP İktidarı suç üstü 
yakalanmıştır

Darbe sonrası baskıcı, milliyetçi, ci-
hatçı, şöven ve şeriatçı entrikalarına rağ-
men AKP,  tarihinin en zayıf döneminde-
dir. Darbe sonrası yapılacak yargılamalar 
ne kadar iktidar yanlısı olursa olsun, 
mahkemelere darbe sanıklarının suna-
cakları belgelerde AKP’nin darbecilerin 
tarikatine ve örgütlerine yaptığı para yar-
dımlarının delillerini de ortaya çıkaracak-
tır. AKP’nin en üst düzey yöneticilerinin 
Cemaat’ın toplantılarında yaptıkları övü-
cü ve destekleyici konuşmalar,  cemaatin 
buna karşılık kendilerine verdiği destek 
bir kirli çamaşı sepeti gibi ortaya dökü-
lecektir. Bu mahkemelerin darbecilerle 
beraber AKP’nin de yargılandığı ve mah-
kum edildiği bir sürece dönüşme ihtima-
li demokrasi güçlerinin bu mahkemeleri, 
iki gurubun da yargılandığı bir adalet ve 
hesap sorma platformuna çevirmelerine 
bağlıdır.

İktidar böylesine zayıf ve böylesine 
suçüstü yakalanmışken onun muhalefet 
ile ‘‘seviyeli’’ beraberlikler arayışı sadece 
iki yüzlü bir meşruiyet arayışıdır, samimi 
değildir ve sadece darbedeki suç ortak-
lığını örtmek içindir. Şimdi başta sos-
yal-demokratlara düşen görev AKP’nin 
bu tuzağına düşmemektir. CHP’nin Tak-
sim’de düzenleyeceği mitingin bileşimi 
ve katılımı ve içeriği çok önemlidir. (*) 
Türkiye’de demokrasi için savaşan bu 
kadar meslek odası bu kadar sendika 
bu kadar kitle örgütü varken mitingi 
AKP’lilere beyaz eldiven giydirip ellerin-
deki kiri gizleme şovuna dönüştürmek 
demokrasi mücadelesine sadece zarar 
verecektir. Hele Taksim’de oynanmaya 
hazırlanan ‘‘kardeşlik senaryosunu’’  bile 
bile onu izleyeceği kaçınılmaz başka kara 
senaryoları görerek, oraya destek verme-
ye gidecek sosyalist partilerin, yapıların 
kazanımı (!) doğrudan AKP mitinglerine 
katılmaktan farklı olmayacaktır.

Halkın gerçek talebi; darbecileri dev-
lete taşıyanlar da darbecilerle aynı dava-
larda yargılanmalıdır. 

(*) Bu yazı CHP’nin Taksim Mitingi ve 
Yenikapı Mitingine katılma karar verme-
sinden önce kaleme alınmıştır.

Darbecileri Devlete Taşıyanlar da 
Darbecilerle Birlikte Yargılanmalıdır
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q Orhan DEMİRBAĞ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 
havada darbecilerin elindeki F-16’lar 
uçarken Marmaris’ten İstanbul Atatürk 
Havaalanı’na gelen CB Erdoğan’ın basın 
toplantısında sarfettiği bir cümle dikkat 
çekiciydi. “Bu Allahın bize büyük bir lüt-
fu.” (NTV Haber, 16 Temmuz 2016 Cumar-
tesi) Doğrusu kimse sarfedilen bu cüm-
lenin altında nelerin yattığını, gelecek 
günlerin nelere gebe olduğunu o toz du-
man içinde kavrayamadı, kavrayamazdı 
da... 

Darbe girişimi bastırılıp darbeci-
ler derdest edildikten hemen sonra 20 
Temmuz 2016 Çarşamba günü Saray’da 
5 saate yakın süren MGK toplantısının 
ardından CB Erdoğan, “Bakanlar kurulu 
kararıyla 3 ay süreyle Olağanüstü Hal 
ilan edilmesini uygun gördük.” dedi. 3 
ay süreyle ilan edilen OHAL; AKP, MHP ve 
CHP oylarıyla meclisten geçti. “Lütuf”un 
ne olduğunun ilk görüntüsü böylece or-
taya çıkmış oldu.

Gerekçesi; FETÖ/ PDY (Paralel Devlet 
Yapılanması) olarak açıklansa da, OHAL 
uygulamasının 81 ili kapsayacak şekilde 
ilanı bir şeyi açıkça ortaya koydu. Uzunca 
bir süredir, özellikle de 7 Haziran seçim-
lerinde gelen oy kaybıyla iktidarı kay-
betme korkusu, AKP’lileri ve CB’nını te-
laşlandırdı. Her fırsatta “millet iradesi”ne 
vurgu yapan CB, ülkeyi olağan koşullarda 
yönetemeyeceğini gördüğü anda seçim 
sonuçlarını tanımayarak 1 Kasım’da er-
ken seçimi dayattı. Seçimlere gidilirken 
de “Ya AKP, ya kaos” söylemi miting 
meydanlarında haykırılır oldu. Suruç’ta 
Kobane ile dayanışmaya giden gençlerin 
canlı bombayla katledilmesi ve ardın-
dan Ceylanpınar’da iki polisin evlerinde 
öldürülmesi “kaos” senaryosunun dev-
reye girmesinin işaretiydi. Kürtleri top-
tan imha “projesi” sahneye  konuldu ve 
Kürt kentleri tanklarla, savaş uçaklarıyla 
bombalanmaya başlandı. 10 Ekim’de An-
kara’da Türkiye tarihinde görülmemiş bir 
katliam yaşandı. Barış ve demokrasi güç-
lerinin düzenlediği miting iki IŞİD’li canlı 
bomba tarafından kana bulandı. 103 in-
sanımız hayatını kaybetti, onlarcası yara-
landı. HDP Genel Merkezi dahil 170 il ve 
ilçe binası, seçim bürosu saldırıya uğradı. 

HDP, seçime gidilirken tüm mitingleri-
ni ve toplantılarını iptal etti. Bana göre, 
yanlış bir karardı bu. 1 Kasım seçimlere 
hangi koşullarda gidildiği malüm. HDP’yi 
ne pahasına olursa olsun parlamento dı-
şında bırakmak için neler yapıldığı da...

Bu savaş konsepti halen sürüyor ve 
yeni içişleri bakanı, “ya herro ya merro” di-
yecek kadar hükümetinin gözü dönmüş-
lüğünü dile getiriyor.

Türkiye 2 aya yakındır OHAL ile yö-
netiliyor. Hükümet kanadından gelen 
sinyallere göre de 2017 yılına OHAL ile 
girilecek. OHAL ve Kanun Hükmünde 
Kararnameler (KHK) ile parlamento fi-
ilen devre dışı bırakılmış durumda.  Fa-
şist generallerin halka dayattığı 1982 
Anayasası’nın Bakanlar Kurulu’na tanıdı-
ğı KHK’ler; TBMM tarafından siyasi ola-
rak ve Anayasa Mahkemesi tarafından 
da yargı açısından denetlenebiliyordu. 
OHAL ile Cumhurbaşkanı’nın başkanlık 
ettiği Bakanlar Kurulu tarafından yayın-
lanan KHK’ler tümüyle denetim dışıdır. 
Bir Anayasa hukuku hocasının OHAL ve 
KHK’ler hakkında yazdıkları bize bir fikir 
verebilir: “Anayasamız, olağan dönemler-
de KHK çıkarma yetkisini konu unsuru ba-
kımından sınırlandırmıştır. Buna karşılık, 
sıkıyönetim ve olağanüstü hâl KHK’lerinde 
Anayasamızın öngördüğü bir konu sınır-
laması yoktur. Çünkü, olağan KHK’ler için 
sınırlamayı getiren 91’inci maddenin 1’inci 
fıkrasının 2’nci cümlesinin hemen başında 
‘sıkıyönetim ve olağanüstü haller sak-
lı kalmak üzere’ demektedir. Ayrıca aynı 
maddenin 5’inci fıkrasında ‘sıkıyönetim ve 
olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kuru-
lunun KHK çıkarmasına ilişkin hükümle-
rin saklı olduğu’ bir kez daha belirtilmiştir.

Dolayısıyla, sıkıyönetim ve olağanüstü 
hâl KHK’leriyle temel haklar, kişi hakları, 
siyasî haklar ve ödevler de düzenlenebilir. 
Kaldı ki Anayasamızın 15’inci maddesi de, 
aynı doğrultu da, olağanüstü hâllerde ‘te-
mel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının 
kısmen durdurulabileceği’ öngörülmek-
tedir.” (Prof. Dr. Kemal Gözler, Türk Anayasa 
Hukuku Dersleri)

KHK’lerle zaten bir etkinliği ve ağırlığı 
olmayan TBMM tümden devre dışı bıra-
kılmış, CB’nın emir ve direktifleri doğrul-
tusunda ülke yönetilir olmuştur. Bilindiği 
gibi meclisin toplanabildiği nadir bir bir-

leşimde, getirilmek istenen belediyelere 
kayyum atanması ve Hakkari ile Şırnak’ın 
il statüsünden çıkarılması yasası tartış-
malar üzerine 4 partinin oybirliğiyle geri 
çekilmişti. Meclisin bu iradesi de çıkarılan 
KHK ile yerle bir edildi. DBP’li 24 beledi-
yeye kayyum atanması geçtiğimiz gün-
lerde KHK ile gerçekleşti. Cumhurbaşka-
nı’nın değerlendirmesi; “Geç kalmış bir 
karar” olarak basına yansıdı. 

“Allahın Erdoğan’a ikinci büyük lütfu” 
da CHP ve MHP’nin AKP ile birlikte Mini 
Anayasa çalışmasına başlamaları olsa 
gerek. Bu “Milli İrade” güçlerinin Meclis 
iradesi ve HDP’yi tamamen dışlayarak 
yaptıkları anayasa çalışması AKP-Saray 
rejiminin KHK’ler yoluyla çıkardıkları ka-
rarnamelerin kanun haline dönüştürül-
mesinin ön çalışmasıdır. Çünkü normal 
koşullarda şu anki Anayasa’ya ve kanun-
lara göre OHAL döneminde çıkarılan 
KHK’lar, OHAL’in sona ermesiyle ortadan 
kalkmaktadırlar. Şimdi OHAL yürürlük-
teyken hazırlanacak ve yürürlüğe kona-
cak olan mini Anayasa, KHK’lerin bir daha 
çıkmamak üzere diktatörlük yönetiminin 
yasal dayanakları haline getirilecektir. 
CHP de bu senaryonun aktörlerinden 
biri olarak “şerefli” yerini alacaktır. Tür-
kiye’nin devrimci, demokratik, sosyalist 
güçlerinin bu tezgaha karşı özellikle Ba-
tı’da harekete geçmesinin zamanı geldi 
de geçmedi mi ?

OHAL’in Kürt illerinde ne anlama gel-
diğini Kürt halkı iyi biliyor: Yok sayma, 
baskı, katliam, imha... Bugün ülkenin 
batısında yaşayan Türkler henüz OHAL’in 
ne anlama geldiğinin farkında değil. On-
lar için hayat şimdilik normal seyrinde 
devam ediyor. 28 bin 163’ü Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) bünyesinde, 2346’sı YÖK 
çalışanı olmak üzere, toplam 50 bin 875 
kamu çalışanının hiçbir soruşturmaya 
tabi tutulmadan, savunmaları alınmadan 
ihraç edilmesi de birçoğunu pek ilgilen-
dirmiş görünmüyor şimdilik. Hatta yıllar-
dır atanamayan, bir işe sahip olamadan 
yaşlanan işsizler kendilerine iş olanağı 
doğacağı için belki de içten içe sevini-
yordur bile... Ancak bilindik hikayedir. 
Bugün sesini çıkarmayanların gelecekte 
de fazla yakınmaya hakkı olmaz. OHAL 
altında normal bir yaşam sürüldüğü gö-
rülmüş şey değil çünkü...

OHAL’de Normal Bir Yaşam 
Sürdürelebilir mi?
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“Hakimiyet 
Milletin”mi 
Acaba?

q  Ethem GÜRSU

15 Temmuz darbe girişiminden son-
ra Türkiye’nin her yerinde çarşaf çarşaf 
HAKİMİYET MİLLETİNDİR sloganını gö-
zümüze sokan pankartlar, bayraklar, 
afişler ve bina giydirmeleri içinde bo-
ğulduk.

Sloganın fonu da bütün sathı kapsa-
yacak Türkiye bayrağı...

Şimdi sormak lazım; Türkiye’nin 
“Misak-ı Milli” içindeki 28 il ve ilçede ya-
şayan millete neden egemenlik hakkı 
tanımıyorsunuz? Egemenlik haklarını 
ellerinden alıyorsunuz ?

Türkiye’nin 28 il ve ilçe belediye baş-
kanları Kanun Hükmünde Kararnameler 
ile görevden alındı ve kayyumlar atandı. 
Bunu duymayan bilmeyen yok gibi.

Halkın oyları ile seçilen, yüzde 
60’dan 97’ye kadar oy alan bu seçilmiş 
belediye başkanlarını hangi hakla gö-
revden alabiliyorsunuz? Sizin kitabınız-
da milletin egemenliği böyle mi yazıyor.

Peki 78 milyon nüfusun 28 il ve ilçe 
seçmenini çıkarırsak kalanı buna ne tep-
ki gösterdi?

Liberal, demokrat, sosyal-demokrat, 
devrimci, sosyalist örgütlerimiz, sendi-
kalarımız, meslek örgütlerimiz, parti ve 
toplum örgütlerimiz nasıl bir tavır orta-
ya koydu?

AKP, CHP, MHP seçmeni... Siz hiç dü-
şünmediniz mi, yarın birileri gelip aynı 
uygulamayı sizin seçilmişlerinize uygu-
lasa... O zaman da bu kadar tepkisiz mi 
olacaksınız? 

Yazık hepinize ! 

Sözde demokrasi anlayışınız bu ise 
siz kendiniz için demokrasi istiyorsunuz 
demektir. Biraz daha ayrıntıya girip irde-
lersek, kendi partileriniz için istiyorsu-
nuz. Biraz daha irdelersek, burjuva par-
tisi olan partileriniz için istiyorsunuz...

Yani... Burjuvazinin diktatörlüğünü 
yeğliyorsunuz. Parti yönetimlerini anla-
dık da seçmenlerin yüzde 90’ı o burju-
vazinin iliğine kadar sömürüp posasını 
kenara attıkları işçi, emekçiler ve yoksul-
larsa, ki öyle... Bu nasıl bir dünya, nasıl 
bir demokrasi, nasıl bir egemenlik, nasıl 
bir anlayış?

Anlaşılan herkes “kendine Müslü-
man”. Kitap öyle yazmıyor ama demek ki 
sizin müslümanlığınız da, demokrasiniz 
de, egemenliğiniz de bu kadar.

Yalanın, dolanın, kandırmanın gözü-
müze soka soka bu kadarı da pes doğ-
rusu...



q  Aras CANDAN

Yollar, köprüler, lüks rezidanslar, AVM’ler 
inşa edeceksiniz ama özellikle de iş, aş ve 
refah yaratan fabrikalar, üretim tesisleri ku-
racaksınız... Paranız varsa bu yatırımları kendi 
kaynaklarınızla finanse edersiniz. Yoksa da 
borçlanmayla yaparsınız, tabii borcun faiz 
maliyetini de üstlenerek... 

Yeri gelmişken vurgulayalım, “bu faiz 
zulümdür” efelenmesiyle faizler düşmez, 
düşerse de matematiğe aykırı bir durum var 
demektir, onun da bedelini üç vakte kadar 
ödersiniz. 

Gelelim ekonominin gündemindeki son 
bombaya... 

19 Ağustos’ta Türkiye Varlık Fonu’nun ku-
rulmasına dair teklif yasalaştı. 26 Ağustos’ta 
da Varlık Fonu’nu yönetecek Türkiye Varlık 
Fonu Yönetimi A.Ş.’nin kurulmasına dair ka-
nun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

Peki nereden çıktı bu 
Varlık Fonu? 
“Ülkemiz G20 ülkeleri içinde varlık fonu bu-

lunmayan tek ülkedir” gibi ekonomi açısından 
içi boş bu lafı bir yana koyarsak, (Çünkü Türki-
ye, OECD içinde cari açığın milli gelire oranın-
da açık ara ilk sıradaki ülkedir) ilgili yasada, fo-
nun kurulmasına ilişkin ekonomik gerekçeler 
şöyle sıralanıyor:

- Sermaye piyasalarının derinleşmesi, 

- İslami finansman varlıklarının kullanımı-
nın yaygınlaştırılması, 

- Stratejik sektörlerin, firmaların proje ba-
zında desteklenmesi, 

- Otoyollar, Kanal İstanbul, 3. köprü ve ha-
valimanı, nükleer santral gibi altyapı projele-
rine kamu borcu artırılmadan (nasıl olacaksa) 
finansman sağlanması, 

- Arz güvenliğini sağlamak üzere Türkiye 
için önem taşıyan doğalgaz ve petrol gibi 
yurtdışındaki stratejik sektörlere YASAL VE 
BÜROKRATİK KISITLAMALARA BAĞLI KALMA-
DAN doğrudan yatırım yapılabilmesi...

Ve 200 milyar lira kaynak toplaması he-
deflenen bu fon, gelecek 10 yılda büyümeye 
yıllık yüzde 1.5 oranında katkı verecekmiş. 
(eğer puan denmek istenmemişse, örneğin 
yüzde 4’lük yıllık büyümeye katkısı 0.06 puan 
olacakmış) 

***

Peki kaynak?..

Fon yönetim şirketinin 50 milyon lira 
olarak belirlenen sermayesi Özelleştirme Fo-
nu’ndan karşılanacak. Yasaya göre; 

- Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından; 
özelleştirme kapsam ve programında bulu-
nan ve Türkiye Varlık Fonu’na devrine karar 
verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme 
Fonu’ndan Türkiye Varlık Fonu’na aktarılması-
na karar verilen nakit fazlasından,

- Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu 
altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve 
varlıklardan; Bakanlar Kurulu tarafından Tür-
kiye Varlık Fonu’na aktarılmasına veya Şirket 
tarafından yönetilmesine karar verilenlerden,

- Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve 
yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili 
mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar 

aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynak-
lardan,

d) Para ve sermaye piyasaları dışında di-
ğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kay-
naklardan oluşacak...

Gelelim bu ifadelerin Türkçesine...

1- Elde kalan son kamu işletmeleri de 
özelleştirilecek ve elde edilen gelir bu fona 
aktarılacak.

2- Kamuda tasarruf fazlası bulunan tek 
kurum İşsizlik Sigortası Fonu... Temmuz sonu 
itibarıyla fonda biriken paranın büyüklüğü 
yaklaşık 98.3 milyar lira ve yıl sonunda 100 
milyar lirayı aşması bekleniyor.  Harcamaları-
ödemeleri 10 milyar liranın biraz üzerinde. 85 
milyar lirayı aşkın kısmı devletin borçlanma 
kağıtlarına yatırılmış durumda. Yani devlete 
borç verilmiş... Anlaşılan o ki,  çalışanlarından 
ve işverenlerden çalışan adına yapılan kesin-
tilerle oluşan bu para, amacı dışında kullanı-
larak fona aktarılacak.

3- YASAL VE BÜROKRATİK KISITLAMALA-
RA BAĞLI OLMADAN ifadesinin anlamı ise şu; 
Fonun işleyişi ve faaliyeti Meclis ve Sayıştay 
denetimi dışında tutulacak. İhale mevzuatı 
uygulanmayacak.

4- Varlık fonu, fonu yönetecek şirket ile 
bunların altında kurulacak şirketler ve alt fon-
lar gelir, kurumlar vergisinden muaf olacak, 
bir kısım işlemlerine de KDV istisnası uygula-
nacak. 

***

Şimdi iktisat literatürüne 
bir göz atalım...
1- İngilizcesiyle Sovereign wealth fund 

(SWF), -birebir Türkçe çevirisiyle “devlet refah 
fonu”- ulusal varlık fonları, cari işlemler fazlası 
veren, ağırlıkla doğal kaynak zengini ülkele-
rin kullandığı bir finansal yatırım aracıdır.

2- Büyük ağırlığı petrol olmak üzere be-
lirli bir malın büyük üreticisi konumundaki 
ülkelerin yabancı para rezervlerindeki artışla 
oluşan kaynakların değerlendirilmesi arayı-
şından ortaya çıkmış bir enstrümandır. Bir 
yandan da hani gün olur, bu kaynaklar veya 

bu kaynakların gelirinde sıkıntı olursa diye, 
belli alanlara ve sektörlere uzun vadeli yatı-
rım yapılır. Bir tür sigorta diyelim... 

Nitekim, bugün itibarıyla aralarında ABD, 
Körfez ülkeleri, S. Arabistan, Rusya, Norveç, 
Venezüella, Nijerya gibi petrol geliri olan 51 
ülkenin 80’in üzerindeki fonlarının 43’ü, yani 
yarıdan fazlası petrol gelirlerine dayalı fonlar-
dır. 7’sinin kaynağı maden ve kıymetli metal-
lere dayalı, kalan fonların ağırlığı da yine cari 
fazlası bulunan ya da tasarruf oranı yüksek 
Çin, Almanya, Japonya, Hong Kong, Singa-
pur, Kanada gibi ülkelerin emeklilik fonları vb. 
kaynaklardan oluşmaktadır. 

***

Türkiye’nin petrolü yok, elması da... Dün-
ya piyasasını belirleyecek bakır varlığına sa-
hip değil... Cari fazlası olmak bir yana, daha 
birkaç yıl öncesinde -kıyı köşe ekonomileri 
hariç- cari açıkta dünya rekoruna imza atmış 
bir ülke... Tasarruf oranı yüzde 12-13’lerde ve 
tasarruf-yatırım dengesi negatif bir ülke... 

Peki tablo bu iken, 
Türkiye niye bir fon kurma
sevdasına kapılır ki?

Türkiye dünyada parasal bolluğun yaşan-
dığı son 15 yılda dışarıdan aldığı düşük faizli 
borç parayla rant temelli altyapı ve üretken 
olmayan konut vb. projelere devasa büyük-
lükte paralar aktardı. Bir yandan 2001 krizi 
sonrası getirilen geçici vergilerin kalıcı hale 
gelmesi, bir yandan da özelleştirme ve kamu 

arazilerinin satışı, varlık barışı adı altında kay-
nak yaratma vb. tek seferlik gelirlerle bütçe 
dengesinde göreli bir istikrar sağladı. Nitekim 
son bütçe rakamlarında açığı dengeleyen 
gelirler, Merkez Bankası’nın kârı ve 4.5G iha-
lesinden gelen para olmuştu. 

Dolayısıyla cari denge ve bütçe dengesi 
göz önüne alındığında, Türkiye’nin hangi var-
lığı ile varlık fonu kurduğu sorusunun rasyo-
nel bir yanıtı bulunmuyor. 

Ama bir yanıtı var: Görünen o ki, dünyada 
faizlerin yeniden artmasıyla birlikte -FED ey-
lülde faiz artışı için güçlü sinyal verdi- Türki-
ye’nin başının büyük bir belaya girmiş olduğu 
ortaya çıkacak... İhracat, turizm ve dış müte-
ahhitlik gelirleri gibi kalemlerde gidişat pek iç 
açıcı değil. Dolayısıyla Türkiye cari açık ve dış 
borç ödemeleri için ihtiyaç duyduğu kaynağı 
geçen 15 yıldaki kadar bulamayacak, buldu-
ğu kaynağa da daha yüksek bir maliyet bedeli 
ödeyecek... 

Aynı durum köprü, otoyol, Kanal İstan-
bul, nükleer santral gibi büyük projeler için 
de söz konusu. Her biri her yönüyle tartışmalı 
bu projelere artık dış kaynak bulunamıyor ya 
da bulunmasında ciddi güçlükler yaşanıyor. 
Nitekim bu projelerin büyük bölümü artık 
onlarca yıllık gelir garantisi verilerek kamu 
bankaları üzerinden alınan dış borçlarla fi-
nanse edilmeye çalışılıyor. İşte Varlık Fonu, bu 
değirmene su taşıyacak yeni bir kanal olarak 
inşa ediliyor...

***

Peki İşsizlik Fonu’na Varlık Fonu tarafın-
dan el konulması, özelleştirme gelirlerinin bu 
fona aktarılması, Maliye Bakanı’nın ifade et-
tiği gibi kıyılardaki kiralık hazine arazilerinin 
gelirlerinin fon kaynağı olarak kullanılması 
gibi esasen bütçe gelirlerini artıran ve daha 
az borçlanma gereği yaratan ve buna bağlı 
olarak faiz yükünü aşağıya çeken tüm bu ge-
lirler bütçe dışına çıkınca ne mi olur? 

1- Hazine’nin borçlanma ihtiyacı ve 
borçlanma maliyeti artar

2- Büyük bütçe açıkları ortaya çıkar,
3- Kamunun daha fazla kaynak ihtiyacı, 

özel kesime gidecek potansiyel kaynakların-
kredilerin maliyetini-faizini yükseltir,

4- Maliyet enflasyonu yaratır,
5- Türkiye’nin kredi notu düşer,
6- Makro dengelerde bozulma başlaya-

bilir...  

Vaziyet bu iken, Türkiye gibi ülkelere böy-
lesi bir girişimi için “Ayranı yok içmeye...” diye 
başlayan Türk atasözünü hatırlatırlar ve derler 
ki, “varlık fonu kurup yönetecek kadar varlığın 
varsa, önce şu borçlarını öde de her gün şikayet 
ettiğin borçlanma-faiz maliyetinden kurtul...”

Dolayısıyla, Türkiye Varlık Fonu ile kurta-
rılacak olan, hukuk ve yasa tanımaz bir icra-
atla büyük rant projelerinin finansmanı işidir. 
Anayasa’ya aykırıdır... Rant ekonomisinde zir-
ve noktası olmaya aday bir cinliktir...

Varlık Fonu ve Arkasındaki Gerçekler
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Görünen o ki, dünyada faizlerin yeniden artmasıyla birlikte 
-FED eylülde faiz artışı için güçlü sinyal verdi- Türkiye’nin ba-
şının büyük bir belaya girmiş olduğu ortaya çıkacak... İhracat, 
turizm ve dış müteahhitlik gelirleri gibi kalemlerde gidişat pek 
iç açıcı değil. Dolayısıyla Türkiye cari açık ve dış borç ödeme-
leri için ihtiyaç duyduğu kaynağı geçen 15 yıldaki kadar bula-
mayacak, bulduğu kaynağa da daha yüksek bir maliyet bedeli 
ödeyecek...  yacak yeni bir kanal olarak inşa ediliyor...



q  M. Naci SÜMELİ
 

Son dönemlerde sol kamuoyunun 
özellikle ilgilendiği ve ısrarla müdahil 
olunup sürdürülmeye çalışılan bir tartışma 
var. Çok kolay ve en üst perdeden görüş 
belirtilen bir konu. Müdahil olmayan ner-
deyse yok gibi. 7 Haziran sonrasında HDP 
ve  Kürt Özgürlük Mücadelesi’ne yönelik 
elestiri ve karalama kampanyaları halen 
sürüyor, hem de hız kaybetmeden.

 Kuşkusuz ki bu kampanyayı en yüksek 
dozda  hükümet ve RTE  taifesi sürdürüyor 
ve yönetiyor. Bizim burada dikkatinizi 
çekmek istediğimiz ise, eskiden Türkiye 
Komünist Partisi’nde üye olarak yeralmış, 
hatta kimi yığın örgütlerinde yöneticilik 
yapmış veya aktif sempatizanlar olarak 
bulunmuş, partinin çalısmalarina katılmış, 
halen de Türkiye’de politika ile ilgili ve 
kendince olumlu bir rol oynamak isteyen 
bir çok insanın adeta a-politik bir bilinçle 
olaya müdahil olmaya çalışmalarıdır.

Türkiye ve Ortadoğu’daki Kürt so-
rununa yaklaşımdan sözediyoruz. Artık 
Rojawa’daki süreci de Türkiye’deki Kürt 
özgürlük mücadelesi sürecinden ayrı ele 
almanın mümkün olmadığını Kürt Özgür-
lük Mücadelesi karşıtları da kabul ediyor.

Soruna nasıl yaklaşacağız?

Uzun uzadıya yaşanılan süreçleri özet-
lemeyi de çok gerekli görmüyoruz. Hali 
hazırda çözümlenme aşamasındaki bu çet-
refilli sorunun iki tarafı var. Ve taraflardan 
biri sorunu her ne olursa olsun süregelen 
biçimde ÇÖZMEK (çözmemek) istiyor. Bu 
amaca ulaşmasının tek yolunun, sorunun 
muhatabı olan öteki tarafı sindirmek, ez-
mek, dağıtmak, yoketmek olarak görüyor. 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümran-
ların da bu politikayı izliyor.

Taraflardan birinin niyeti bu iken diğer 
taraf ne yapacak? Hazretlerin gönülleri 
hoş olsun, amaçları doğrultusunda ellerini 
kollarını sallayarak ilerleyebilmelerine yolu 
mu açacaklar? Yani taraf olmaktan cıkacak. 
”Tamam benden bu kadar” mı diyecek? 
TESLİM OLACAK bir yol mu tutacaklar? Ya 
da çok ciddi kayıpları da göze alarak başa-
rabileceğini düşündüğü, bildiği, inandığı 
yollardan  mücadelesini mi sürdürecek? 
Mücadeleyi sürdürdüğü sürece hem 
yeni, hem de eskisinden cok daha ağır 
kayıpların olacagı ihtimal dahilinde. Hatta 
mücadelenin bu aşamasında yenilmek de 

mümkün olabilir. Ama  mücadele varsa 
üstün gelme ihtimali sıfır değil. 

Bu politik kurgu nasıl temellendirile-
bir? Şu anda gözlemlenen, Kürt direnişinin 
esas boy verdiği ve gerçek anlamda halkın 
tümünü kapsadığı bölgelerde en az 1 mil-
yon Kürt nüfusun yaşam alanlarını terk et-
tiğidir. Yaşam alanlarını terk etmemek için 

direnen onbinlerce Kürt, çok ağır koşul-
larda bulundukları kentlerde, beldelerde 
kalmayı göze almış durumdalar. Bunların 
ne kadar dayanabileceğini bugünden ne  
bilesiliriz ne de öngörebiliriz. Bu durumda 
bu insanların önüne direnişten başka bir 
yol konulabilinir mi? 

Direnilmezse ne olur? Bu devlet zih-
niyeti ve hükümranları, Kürt  insanlarının 
süregiden  direnişinin içinde, yanında ve 
yakınında durulmasına tahammül etme-
yeceğini bin kanıtla gösteriyor. Bu faşist 
devletin şimşeklerini üstlerine çekmek için 
ille de barikatların içinde yeralmaya, hen-
dek kazanların yanıbaşında durmak çok 
da gerekli değil. Örneği çok. Barış isteyen 
aydınlara karşı tavır. Kürt gazetecileriyle 
dayanışan aydın ve yazarların hapishane-
lere kapatılmaları yaşamımızın bir parçası.

14 bin öğretmen hangi fiili direniste, 
neredeki barikatta yer alıyordu ki şimdi 
işten atılmış, aç, açıkta sokakta işsiz ve 
mesleklerinden uzakta bırakılmak isteni-
yor? Çok geçmeden bu 14 bine bir 28 bin 
daha ekleneceginden kimin kuşkusu var?

O zaman bu sorunu tartışmaya farklı 
noktalardan yaklaşmak zarureti ortada. 
Komünist gelenekten gelen insanlar 
olarak Kürt direnişini izledikçe aklımıza 
Paris Komünü gelmez mi? Lütfen izan edip 
Marks’in Komün günlerinde yazdıklarına, 
sonrasında çıkardığı derslere bir göz ata-
lım! Lenin’in Papaz Gapon’un eyleminde 
bile devrimcilere önerdiği mücadele yol ve 
yöntemlerini hatırlamaz mıyız?

Bir direnişin haklı mı, haksız mı, yerli mi 
yersiz mi, zamanlı mı zamansız mı, uygula-
nan taktiklerin tam olarak güne ne ölçüde 
denk düştüğünü tartışmaktan başka ne 
yapabiliyoruz? Gözümüzün önünde bir 
yaşam sürüyor.”Berxwedan jiyan e” (Diren-
mek yaşamdır) diyorlar adına ve Kürtler 
şu anda direniyor. Ve hem de on yıllardır 
bunu sürdürüyor. Tek bir yolla, tek bir araç-
la, tek bir ilişkiyle de değil. Gerilla mücade-
lesi de veriyor. Parlamento’da da yeralıyor. 
Yerel yönetimlere de talip oluyor seçimlere 
katılıyor. Bağımsız halk örgütlenmelerinin 
başında da yer alıyor. Görülebilen, bilinen 
tüm mücadele yöntem ve araçlarına yeni-
lerini katıyor, herhangi birini dışlamıyorlar.

Biz bütün bunların. neresindeyiz? 
Bilmiyor muyuz direnilmezse mücadelenin 
zaten kaybedilmiş olunduğunu. 12 Eylül’ü 
hatırlayalım. TKP’nin politikası geri cekil-
me, kendimizi koruma, fabrika ve mahal-
lelerde direnmeme üzerineydi. Sonrasında 
sözde mücadelenin sahibi olacaktık? Böyle 
bir şey mümkün mü? Sonunda hep birlikte 
yaşadık. Geriye ne kaldı? Direnen Mustafa 
Hayrullahoglu’ndan baska, tutuklanıp 
cezaevlerine düşen TKP üyelerinin teslim 
olmayan nidalarından başka yaslanacağı-
mız ne kaldı? Savaşılsaydı, direnilseydi TKP 
likide edilebilir miydi? O direnen, savaşan 
kadrolar, yöneticiler buna müsaade eder 
miydi? Birileri böyle bir girişimde bulunsaydı 
dahi, direnenler ve savaşanlar onlara “çekilin 
günahlarınızı da alın gidin” deyip yola devam 
etmez miydi?

Mücadele edersen kaybedebilirsin. Ama 
mücadele etmezsen zaten kaybetmişsindir. 
Zaten mağlupsundur. Peşinen teslim olanın 
bayrağı bile olmaz! Mezarında mum yakanı 
bile bulamazsın! Sadece bu nedenle bile olsa 
bizlerin, solcu, devrimci, sosyalist ve komü-
nistlerin, işçi ve emekçi halkın Kürt halkının 
mücadelesinin yanında yeralması bizim de 
hayat bulmamızın kaynağıdır.

Bütün Türkiye destek vermiyorsa da dua 
etsin ki Kürt Özgürlük Hareketi’nin direnişi 
kırılamasın! Bu direniş kırılırsa Türkiye’de 
hayat 70 yıl geriden yeniden başlar. Bizim 
orada da yerimiz olur mu bilinmez. Yani o 
zaman herkese geçmiş olsun!
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Polemik 
politikasının kime, 
ne yararı var?

q  Orhan DEMİRBAĞ

Medyanın neredeyse tümünü kont-
rol eden CB ve AKP iktidarı, bununla da 
yetinmeyip devrimci, demokrat, sos-
yalist güçleri de kendi belirlediği gün-
demlerle tartıştırıyor. Deyim yerindeyse 
meşgul ediyor. CB, Başbakan ve AKP 
yöneticileri, bilinçli olarak denize atılan 
oltanın ucundaki yem gibi absürd bir 
laf ortaya atıyor, günlerce bu laf tartışılı-
yor. Daha tartışmaya girmeyen kesimler 
ne söyleyeceklerinin hazırlığını yapar-
ken, hop yeni bir inci ortaya dökülüyor. 
Muhalif güçlerin bu oyuna gelmesine 
elbette “gündem belirleyicileri” kıs kıs 
gülüyordur, saray ve köşklerinde. 

Parlamentoda grubu bulunan 
muhalefet de, salı günkü grup toplan-
tılarını CB’nın ağzından çıkan ipe sapa 
gelmez laflara ayırıyor. MHP liderinin 
grupta yaptığı “sert” konuşmalar, esip 
gürlemeler sadece AKP’nin yedek las-
tiği rolünü maskeleme amacını taşıyor. 
Tabanı bu yüzden kaynıyor. “Kaynama-
yanlar”, AKP saflarındaki yerini alırken 
bakanlık ve bilumum “devlet” göreviyle 
ödüllendiriliyor. CHP lideri Kılıçdaroğ-
lu, bütün mesaisini CB ile polemiğe 
ayırıyor. CB’na ne kadar sert çıkarsa o 
kadar alkış alıyor gruptan!.. Bu tavrı 
bana  Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet 
Calp ile Başbakan T. Özal arasındaki 
polemikleri hatırlatıyor. Özelleştirmenin 
babası T. Özal, “köprüyü satacağım” diye 
bir laf ortaya atmış, Calp’te “sattırmam 
da sattırmam” diye ortalığı velveleye 
vermişti. Köprü satılmadı ama, Özal, 
devlet işletmelerinin en önemlilerini 12 
eylül faşist darbesi öncesi danışmanlı-
ğını yaptığı tekelci sermayeye peşkeş 
çekmişti. Özalleştirmeyi, rejimin sadık 
partisi CHP’nin devamcısı olduğunu 
söyleyen Halkçı Parti hiç umursama-
mıştı bile.

Peki ne yapmalı? Saray ve iktidarın 
söylediklerine, suçlamalara hiç yanıt 
verilmemeli mi? Elbette polemik de 
yapılabilir. Ama bütün politika bu olma-
malı. Yatıp kalkıp birilerine laf yetiştir-
me derdine düşülmemeli. Aslında bana 
kalsa hiç ciddiye almamak, muhatap 
görmemek en doğrusu. Kendi prog-
ramatik hedeflerimize bağlı kalarak, 
işçi sınıfı ve emekçilerin, Kürt halkının 
taleplerini öne çıkarmalıyız. Birileriyle 
polemik yapacağız diye kendi gün-
demimizi unutup ha bire birilerine laf 
yetiştirme yarışına girmenin devrimci, 
demokrat, sosyalist ve komünistlere 
bugüne dek bir yararının olduğunu bu 
yaşıma kadar görmedim. Bundan sonra 
da göreceğimi hiç sanmıyorum...

Mücadele Etmezsen 
Zaten Kaybetmişsindir!

Mücadele edersen kaybede-
bilirsin. Ama mücadele et-
mezsen zaten kaybetmişsindir. 
Zaten mağlupsundur. Peşinen 
teslim olanın bayrağı bile 
olmaz! Mezarında mum ya-
kanı bile bulamazsın! Sadece 
bu nedenle bile olsa bizlerin, 
solcu, devrimci, sosyalist ve 
komünistlerin, işçi ve emekçi 
halkın Kürt halkının müca-
delesinin yanında yeralması 
bizim de hayat bulmamızın 
kaynağıdır.



Atılım : Taner yoldaş, partimiz 96. kuruluş 
yıldönümünü hangi durumda karşılıyor? Ya-
şadığımız süreçler ve geldiğimiz durum hak-
kında bizi bilgilendirebilir misiniz?

S. Taner yoldaş : Yoldaşım, önce partimi-
zin doksan altıncı kuruluş yıldönümü tüm 
parti üyeleri, yandaşları, çevresi, işçi sınıfımız 
ve başta Kürt halkı olmak üzere, tüm sömü-
rülen, yoksul emekçi halklarımıza kutlu olsun.

Sorunuza gelince. Böyle bir partinin men-
subu olmak yaşamda en önemli gurur kayna-
ğımız. Düşünün; Türkiye’nin ilk partisi, en eski 
partisi. Çok bedel ödemiş bir parti. Mustafa 
Suphi’den, Bilen yoldaşımıza, Deniz yolda-
şımızdan, Kadri yoldaşımıza kadar binlerce 
üye, kadro ve sempatizanını Sosyalizm için 
savaşımda yitirmiş bir parti. İşkenceler, mah-
pusluklar, sürgünler, siyasi göçmenlikler...  
Bunların bütünü parti tarihimizde gerçek 
olan yaşanmışlıklar. Önce tüm kavgada dü-
şen yoldaşlarımızın anıları önünde saygıyla 
eğilerek, onların taşıdığı kızıl bayrağın emin 
ellerde olduğuna ve gücümüzü son evresine 
kadar kullanarak, kanımızın son damlasına 
kadar Onların mücadelesini sürdüreceğimize 
dair söz verdiğimizi tekrarlayalım. Bu ifade-
mizi boş bir söz olarak algılamayın. Bugün, 
TKP’mizin örgütlülüğünü sürdürmeye karar 
vermiş kadrolar kendi aralarında birbirlerine 
söz verdiler, ant içtiler. Yoldaşlarımızın canına, 
kanına kasteden, onları katleden her unsur-
dan bunun hesabını Türkiye Komünist Parti-
si’nin tarihsel misyonunu yaşama geçirerek 
soracağız. Bu yemin bizden sonra gelecek 
kuşaklar için de geçerlidir.

Partimizin likidasyon girişimi bir anda 
olup bitmiş bir olay değildir. Yıllara yayılan bir 
hazırlık sonucunda son nokta koyulmaya ça-
lışılmıştır. Dünya Komünist Hareketi’nin, özel-
likle SBKP’nin yöneticilerinin bu konuda ciddi 
etkilerinin olduğunu tespit ediyoruz. Hiç bir 
kardeş partinin yöneticileri ve Sosyalist Ül-
ke’lerin devlet başkanları Sovyetler Birliği 
çıkışlı böyle bir ihanete ihtimal vermedikleri 
için, belirli bir zamana kadar Sovyetlerdeki 
belirli uygulamalar eleştirildiyse de konunun 
vahameti ciddiye alınmamıştır. Bunu sözlerle 
anlatmak çok zor, hatta mümkün değil. Biz 
Gorbaçev son noktayı koyarken kimi kardeş 
parti yöneticilerinin kollarını çimdikleyerek 
gerçekten bu gelişmelerin gerçek yaşamda 
mı olduğuna yoksa kabus mu gördüklerini 
anlamaya çalıştıklarına şahit olduk. Bizim par-
timizin Merkez Komitesi ve Politik Bürosunda 

da benzer örneklerin yaşandığına söyleyebi-
liriz. 

Atılım : Yoldaş, bu süreç nasıl gelişti, kısa-
ca anlatabilir misiniz?

S. Taner yoldaş  Bize göre bu süreç Sta-
lin yoldaşın ölümü ile başlamıştır. Kruşçev 
SBKP’nin XX. Kongresi’ne sunduğu raporda 
Sovyetler Birliğinde’ki sosyalist inşa süre-
cinin imdat frenini çekmiştir. Kimin adına 
çekti, neden çekti... bu konular tartışılıyor 
ve araştırılıyor. Daha sonra Brejniev dönemi 
“idare-i maslahatçı” bir süreç olmuştur. İçine 
girilen sapmalar düzeltilmeden yola devam 
edilmeye çalışılmıştır. Ardından, Andropov 
ve Çernienko dönemleri kısa kısa yaşanmış-

tır. Gorbaçev’in göreve getirilmesinin son 
hazırlıkları Andropov döneminde gerçekleş-
tirilmiştir. Andropov önceleri KGB Başkanlığı 
yaptığı için Sovyetler Birliğin’de durumu to-
parlayacak bir yönetici olarak değerlendiril-
miş ve Gorbaçev’in onun talebesi olarak gö-
reve gelmesi de bu bağlamda ele alınmıştır. 
Bu bir yanılgıdır.

Şimdi burada iki ihtimal var. Ya Andropov 
ve dolayısıyla Gorbaçev, hakikaten Sovyet 
Sosyalizmini içine girdiği atalet ve deformas-

yondan kurtarmak ve tekrar Marksizm-Leni-
nizm’in ilkelerinin rotasına oturtmak amacıy-
la davranmışlar, fakat bunu başaramayınca 
sosyal demokratlaşarak emperyalizm ile uz-
laşmışlardır. Ya da Gorbaçev baştan itibaren 
karşı-devrimci bir amaçla o noktaya kadar 
tırmanmış ve tırmandırılmıştır. Gorbaçev’in 
kendisi, yıllardan beri Sosyal Demokrat dü-
şünceye eğilimli olduğunu, ancak bunu açık-
lasaydı Sovyetler Birliğindeki bu “değişimi” 
(siz karşı-devrim anlayın) gerçekleştiremeye-
ceğini yazmıştır. Karısı Raisa’nın da bu yönde 
ifadeleri mevcuttur. 

Gorbaçev’in en yakın çalışma arkadaşla-
rından Alexander Yakovlev, ölmeden önce 
yaz-dığı kitabında, 1954 yılında Almanya’dan 

Sovyet savaş esirlerinin döndüğü dönemde 
kendisinin komünist düşüncelerden kop-
tuğunu, ancak bunu belli etseydi, parti ve 
devlet kademelerinde yükselemeyeceği için 
bunu gizlediğini yazmıştır. Sovyetler Birliği’ni 
“Halkların Zindanı” olarak adlandırdığı kita-
bında bu süreçlerin bilinçli yürütüldüğünü 
açıklamıştır.

Gorbaçev, 1992 yılında İstanbul Boğazi-
çi Üniversitesinde katıldığı bir konferansta 
“1989 yılında Çinli yöneticiler benim Tiyana-

men Meydanı’nda çinli öğrencilere seslenmemi 
engellediler. Eğer onlara hitap edebilseydim, 
dünya bugün daha barışçıl olurdu” diyebiliyor.

Perestroika ve Glasnost’un ideologu ola-
rak adlandırılan Yakovlev, altmışlı yılların so-
nunda bir deneme amacıyla İspanya, İtalya 
ve Fransa gibi Komünist Partilerin güçlü ve 
yığınsal olduğu ülkelerde “Avrupa Komü-
nizmi” deneyiminin bizzat SBKP tarafından 
planlı olarak yaygınlaştırıldığını yazmıştır. Bu 
konular üstünden atlanmayacak ciddiyette 
ifşaatlardır.

Biz bunların gerçekliklerini ancak ABD 
dış istihbaratının belgeleri açıldığında veya 
kontr-spiyonaj konusunda görev almış yük-
sek rütbeli istihbaratçı veya politikacıların 
açıklamalarından anlayabileceğiz. Bu konuda 
bilinip dillendirilmeyen gerçekler de olabilir. 
Ancak biz bugüne dek kardeş parti yönetici-
leri ile yaptığımız ikili görüşmelerde de sağ-
lıklı ve somut verilere dayalı yanıt veya görüş-
ler alamadık. Bize göre bu konunun belgeleri 
ile netleşmesi gerekiyor. 

Biz bu sürecin “adam satın alma” yöntemi 
ile uzun bir süreçte emperyalizmin istihbarat 
servisleri tarafından planlanarak yürütüldüğü 
kanısındayız. 1985-1991 arası Sovyet prati-
ği de, öncesi de, bu sürecin öznesi olanların 
yazdıkları, çizdikleri bizi bu sonuca götürüyor.

Atılım : Partimizin likidasyon girişiminin 
bu süreçlere bağlı geliştiğini mi tespit ediyor-
sunuz?

S. Taner yoldaş: Evet, partimizin 1983’deki 
5. Kongre’de aldığı daha önceki dönemlere 
kıyasla çok daha ileri ve savaşkan kararla-
rı, onayladığı program ve belgeleri, Kong-
re’den hemen sonra alt-üst edildi. “Barış ve 
Ulusal Demokrasi Programı” gibi reformist 
bir belge, 1986 Ulusal Konferans kararları ve 
belgeleri, TİP ile 5. Kongre kararlarının içeri-
ğine tam tersi içerikte bir birleşme, “Dönüş” 
kararı, TKP’nin 6. Kongre’de feshi ve ertesi 
gün TBKP’nin illegal olarak kurulması, en so-
nunda da ülkede legal TBKP’nin kurulması ve 
amblem olarak Orak-Çekiç ve Kızıl Bayrağı bir 
kenara bırakarak Çınar Ağaçı armasının seçil-
mesi... Ondan sonra BSP, SBP, ÖDP süreçleri... 
Cem Boyner ile parti kurma girişimleri ve 
TBKP programının “mülkiyet ilişkileri” bölü-
münün değiştirilerek TBKP programı benzeri 
bir programın Cem Boyner liderliğinde “Yeni 
Demokrasi Hareketi” parti programı olarak 
kamuoyuna açıklanması. Aklın, izanın bittiği 
son nokta ! En azından komünistler açısından.

Fabrikalar Kalemiz, 
Vura Vura Çıkacağız Legale
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Bugün TKP olarak Marksizm - Leninizm 
ilkeleri doğrultusunda bu mücadeleyi sürdü-
ren yoldaşlarımızdan kimimiz 1986 ve 1988 
yıllarında 25-30 kişilik gruplar halinde Mosko-
va’da üç ve altı aylık eğitimlere davet edildik, 
daha doğru ifade etmek gerekirse gönderil-
dik. Bizler “kafası karışık yoldaşlar” kategori-
sindeydik. Bu gruplarda yer almış ve hayatta 
olan yoldaşlarımız anımsayacaklardır. O gün-
den bu güne yitirdiğimiz kimi yoldaşlarımız 
da “kafası karışık yoldaşlarımız” arasındaydı. 
Yaşayanlar hakkında ip ucu vermeyelim ama 
yitirdiğimiz, Sıtkı Coşkun, Ertan Uyar, Mu-
rat Tokmak, Ekrem Aydın, Kasım Yeşilgül 
gibi değerli yoldaşlarımızın adını sayabiliriz. 
İnanırmısınız, fiziken yitirdiğimiz yoldaşla-
rımızdan daha fazlasını manen yitirdik. Bu 
yoldaşlarımız Marksizm-Leninizm’in ilkeleri-
ne sıkı sıkıya sahip çıkarak SBKP ve Sovyetler 
Birliği’ndeki gelişmelere karşı tavır takındılar. 
Ancak hiç bir zaman parti içinde bir hizip 
veya fraksiyon olmadılar. Her alanda bulun-
dukları organlar içinde ve yazılı olarak eleştiri 
ve görüşlerini belirttiler. Bu yoldaşların büyük 
bir kısmının mücadeleden kopması ise hayal 
kırıklığı ve demoralizasyon nedeniyle olmuş-
tur. 3-5 tanemiz hariç bugün partimizin dışın-
dalar. Dünya Sosyalist Sistemi gibi büyük ve 
güçlü bir yapının, sosyalizmin ana yurdu Sov-
yetler Birliği’nin ve göz bebeğimiz SBKP’nin 
gözlerimiz önünde erimesini ve yıkılmasını 
hazmedemediler. Sınıf savaşımının, partimi-
zin dışına düştüler. Bu yoldaşlarımız onurlu 
yoldaşlarımızdır ancak tepkileri yanlış olmuş-
tur. Bugün kimisi Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
içinde, kimisi Yeşiller çevresinde, kimisi belli 
bir döneme dek ÖDP çevresinde bulunmuş-
lar ancak önemli bir bölümü devrimci-de-
mokrat çevrelerin içinde kalmakla birlikte 
Marksizm-Leninizm’in ilkelerinden uzaklaş-
mışlar, Leninci parti, devlet ve sosyalizm 
teorilerini gerçekleşmeyecek teoriler, hatta 
kimileri Dünya Sosyalist Sistemi’nin yıkılması-
nın nedeni olarak irdelemeye başlamışlardır. 
Hayat bazen onurlu özneleri maalesef düzen 
içi çözümler çerçevesinde düşüncelere kadar 
itebiliyor.

Legal TBKP sürecinde Türkiye’de yayınla-
nan Adımlar dergisinin eski sayılarını okursa-
nız, orada Veysi Sarısözen, Sıtkı Coşkun gibi 
eski Politik Büro üyesi yoldaşlarımızın kurula-
cak partinin artık komünist adını taşımama-
sı ve orak-çekiç gibi sembolleri “sosyalizmin 
adının kirlenmesinden dolayı” kullanılmaması 
gerektiğini içeren yazılar kaleme aldıklarını 
görürsünüz. “Kafası karışık yoldaş” olmaktan 
bu noktaya gelmek maalesef partimizin o dö-
nemde likidasyonunun karşısında durabile-
cek yoldaşlarımızın bu göreve soyunmaması, 
burjuvazi ve işbirlikçi oligarşinin ellerini ovuş-
turmasına sebep olmuştur.  

Partimizin en üst yönetiminde bulunduk-
ları halde, önce “Marksizm aşıldı”, ardından 
“Leninizm aşıldı”, “işçi sınıfı kalmadı”, “devrim 
ütopyadır” silsilesiyle Marksizm’in günümüz 
sorunlarına artık ekonomik ve politik olarak 
yanıt vermeyecek durumdadır diyenlere söy-
leyecek hiç sözümüz yok. Onlardan farklı bir 
beklentimiz olamazdı, kendileri tercihlerini 
yapmışlardı.

Sonuç olarak Politik Büro düzeyinde par-
timizin devamını savunan kimse kalmamış-
tır. Merkez Komitesi düzeyinde ise durum 
bundan farklı değildir. Kimi eski yoldaşların 
devrimci-demokrat hatta liberal-demokrat 
çevrelerde dolaşmaları ise diğerlerinin ya-
nında bir farklılıktır. Bugün AKP’yi hala açık-
ça destekleyen ve 15 Temmuz darbe girişimi 
sürecinde “şehit düşen kahraman halkımız 
darbe girişimini engellemiştir” nitelemesini 
kullananları okudukça tüylerimiz diken diken 
oluyor. Bu ifadeyle karşılaştırıldığında liberal-
demokrat veya dışardan Kürt ulusal demok-
ratik hareketini destekleyen eski yoldaşları-
mız gönlümüzü ferahlatıyor. 

Atılım : Taner Yoldaş, o dönemde hiç bir 
önlem alınamaz mıydı?

S. Taner yoldaş: Geçmişe ilişkin son bir 
cümle ekleyelim: O dönemde Kutlu ve Sar-
gın yoldaşların (o dönem açısından yoldaş 
diyoruz) geri dönüş kararına, 5. Kongre karar-
larına aykırı olarak TİP ile bu biçimde birleş-
me pratiğine, reformist bir TBKP programına 
karşı çıkan yönetici yoldaşlarımız, eski veya 
dönemin MK ve PB üyeleri, fraksiyonculuk 
anlamında değil ama “geri dönüş kararı” alın-
dığında veya ama en geç TBKP İstanbul Kong-
resinde bu gidişata dur deyip Marksizm-Leni-
nizm ilkeleri temelinde yola devam edelim 
girişiminde bulunsalardı yaşadığımız acıları 
ve yıkımları daha az yaşar bugün çok farklı 
noktalarda olurduk. Bunu da söylemeden o 
konuyu kapatmayalım istedik. Marksizm-Le-
ninizm’in toplumsal sorunları çözeceğine ve 
Leninci bir komünist partisine gereksinim 
olmadığını savunan Genel Başkan, Genel 
Sekreter, PB ve MK üyeleri istifa edip yolları-
nı partimizden ayırabilirlerdi veya ayırmaları 
sağlanabilirdi. Böyle bir davranış yine de daha 
dürüst bir davranış olurdu. Ancak onlar parti 
sanki babalarının malıymış gibi, partiyi yok 
etme yoluna girdiler. Belki de birileriyle öyle 
“anlaştılar” veya “görevleri” buydu. Dürüst bir 
yoldaş istifa eder helalleşir giderdi.

Atılım : Bugün partimizin durumu nedir? 
Çok iç açıcı olmayan bilgiler aktardınız.

S. Taner yoldaş : Çok mu karamsar bir tab-
lo çıktı ortaya bilmiyorum ama gerçek budur. 
Bu yaşanmışlıkları hazmettik, gerekli sonuç-
ları çıkardık. Biz şimdi bu deneyleri yaşamış, 
yakın tarihin öznesi olmuş ve Komünizm 
ideallerinden bir milim sapmayan yoldaşlar 
olarak ne yapıyoruz, ona bakmamız lazım. 
Kimi önemli adımları atarak ülkede ciddi bir 
çevre haline geldik. Yoldaşlarımızın niteliksel 
gelişimi üzerine çalışıyoruz. Hem teorik-ide-
olojik-politik, ama aynı zamanda pratik ör-
gütsel olarak... Sendikal alanda, demokratik 
kitle örgütlerinde, cezaevlerinde, devrimci 
demokratik kitle partilerinde, yerel girişim ve 
meclislerde, amatör yerel spor kulüplerinde, 
köylü kooperatif ve birliklerinde... kısacası 
toplumsal yaşamın her alanında ilerici, yurt-
sever, devrimci, demokratik kuruluş ve hare-
ketler ile ilişkileniyor ve içinde yer alıyoruz. 
Kimi önemli oluşumlarda yönlendirici gö-
revlerimizi yerine getirecek düzeyi yakaladık. 
Parlamentonun içine kadar etki sağlayabile-
cek durumdayız. Web yayınlarımız düzenli 

olarak  ortalama 35.000 okuyucu ve takipçiye 
ulaştı. Sosyal medyada 250.000 haftalık eri-
şim yakaladık. Yasal yayınlarımız 15.000 oku-
yucuya ulaşıyor. Merkez Organımız ATILIM 
900 ile 1200 arası bir okuyucu sayısına ulaştı. 
Ülkenin 59 ilinde ilişkilerimiz ve irili ufaklı ça-
lışmalarımız yürüyor. Bunlar pratikte geldiği-
miz düzeyi ifade ediyor.

Tüm bu pratik çalışmalar sürecinde yeni 
Program ve Tüzük çalışmalarına önemli bir 
yer ayırdık. Programatik tartışmayı tüm çalış-
malarımızın temeli olarak değerlendiriyoruz. 
Teorik, ideolojik ve politik olarak homojen bir 
yapı Leninci Parti anlayışının en temel ilkesi-
dir. Bunu takiben Tüzük ise örgütsel anlayışı-
mızın ve ilkelerimizin ana halkasını oluşturu-
yor. Her yoldaşımız bizim için çok kıymetlidir. 
Parti politikalarını sınıfa ve yığınlara taşın-
masına, kamuoyunu etkilemede görev alan 
tüm yoldaşlarımız önemli işler başarıyorlar. 
Partimizin 96. kuruluş yıl dönümünde Merkez 
Komitemiz adına tüm yoldaşlarımıza, sempa-
tizanlarımıza ve çevremize bin selam gönde-
riyoruz. 

Kürdistan’da barikatlarda savaşan, sığı-
naklarda yaşayan yoldaşlarımızı devrimcili-
ğimizin olanca ateşi ile selamlıyoruz. İstan-
bul, Bursa, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon, 
Samsun, Ankara gibi metropollerde işaret 
bekleyen genç partizanlarımıza selam olsun. 
Otomotiv, tekstil, tersane, depo, inşaat, ban-
ka-sigorta,büro sektörlerinde, üretim alanla-
rında iğneyle kuyu kazan, direnen yoldaşla-
rımızı ve tüm devrimci kadroları alınlarından 
öpüyoruz.

Atılım : Yeni Program taslağının temel 
çizgileri konusunda bize ne söyleyebilirsiniz? 
Nasıl bir program çalışması yürütülüyor?

S. Taner yoldaş : Program taslağımız 
önemli köşe taşlarının netleşmesi temelinde 
yazılmıştır. Birinci ve en önemli konu teorik, 
ideolojik netliktir. Marksizm-Leninizm’in te-
mel ilkeleri ve Büyük Ekim Devrimi’nin de-
neyleri ışığında, özellikle 80’li yıllarda tartış-
maya açılan ve sulandırılmaya çalışılan temel 
ilkeler konusunda açık ve kesin tavır belirle-
dik. Proletarya devrimi, proletarya diktatörlü-
ğü ve bilimsel sosyalizm anlayışımızı ortaya 
koyduk. İkincisi, Sovyetler Birliği ve Sosyalist 
Dünya Sistemindeki karşı-devrim konusunda 
görüşlerimizi ortaya koyduk. Üçüncüsü, 1991 
sonrası dünyanın, emperyalizmin ve Türki-
ye’nin politik ve ekonomik tahlilini yaptık. 
Dördüncüsü, Türkiye için önerdiğimiz Sos-
yalizm modelini ayrıntılandırdık. Sosyalizm 
modeli konusunda ayrıntıya girmemiz kimi 
çevrelerin eleştirilerine hedef oldu. Ancak biz 
bu konunun çok önem taşıdığına inanıyoruz. 
Sınıfa ve yığınlara giderken, varolan kapita-
list devlete karşı ne önerdiğimizi, onların da 
anlayacakları, gözlerinin önünde resmede-
bilecekleri şekilde açık ve net olarak ortaya 
koymamız gerektiğine inanıyoruz. Federatif 
Sosyalist Türkiye Cumhuriyeti projesini ge-
rekçelendirdik. Beşincisi; Sosyalist devrim sü-
reci konusunda ödevlerimizi tarif ettik ve ön 
görülerde bulunduk. Türkiye devrimci hare-
ketinin dağınıklığına da son verecek bir Dev-
rim Cephesi anlayışı geliştirdik ve devrimden 

sonra Devrimci Halk Cephesi olarak TKP’nin 
öncülüğünde tüm devrimci ve demokratik 
güçlerin, kitle örgütleri, sendikalar, kadın ve 
gençlik örgütlerinin katılımı ile bu Sosyalist 
Türkiye’nin yönetilebileceğini ve sosyalizm 
kuruculuğunun geliştirilebileceğini ortaya 
koyduk.

Programın en önemli diğer bir yanı Ke-
malizm ile arasına kesin sınırlar koymuş ol-
masıdır. Kemalizm burjuvazinin geliştirdiği ve 
ideoloji dahi olmayan bir akımdır. Resmi tarih 
anlayışının etkisinden kurtulamayan ilerici ve 
hatta devrimci kesimlerin, aydınların, sanatçı-
ların bu ülkede 93 yıldır ne yaşıyorsak, bunun 
Kemalizm adına uygulandığını dikkate alarak 
ve aynen İslam konusunda da alışkanlık hali-
ne gelen bir ifade olan “gerçek İslam bu değil” 
gibi, “gerçek Kemalizm bu değil” yorumlarına 
sebep olan düşünceler konusunda komü-
nistlerin görüşlerini ortaya koyduk. Gerçek 
İslam nasıl ki uygulamaların ve yaşamda gör-
düklerimiz ise, gerçek Kemalizm de 93 yıldır 
yaşananların ta kendisidir. Kendimizi kandır-
mayalım. İşçi sınıfının bilimi doğrultusunda 
bağımsız politikamızın takipçisi olalım. 

Kürt ulusal sorununun çözümü Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren 
çözüm yerine yok sayılmaya çalışılan bir ol-
gudur. Ulus devlet oluşum sürecinde gelişti-
rilen tekçi anlayış Türk milliyeti, sünni İslam 
temelinde olmuştur. Program taslağımız Kürt 
ulusal sorununun çözümü konusunda net 
çözümlemeler ortaya koymuştur ve özellikle 
1980’den sonra gelişen Kürt halkının ulusal, 
demokratik özgürlük mücadelesini hem sınıf-
sal hem de siyasi anlamda değerlendirerek, 
bağlaşıklar politikasında doğru yere oturt-
muştur. Kürt halkının, ezilen ve sömürülen 
yoksul halk olarak sınıfsal anlamda sosyalist 
devrim sürecinin önemli bir bileşeni olduğu 
tespitini yapmış, özgürlük hareketinin siya-
sal örgütünü de politik bağlaşıklıkların etkin 
güçlerinden biri olarak tarif etmiştir. Kürt hal-
kının özgürlük mücadelesi Türkiye’deki sınıf 
mücadelesinin aktif, etkin ve güçlü bir bile-
şenidir. 

Program taslağımız Alevi halkımız için 
de çok önemli açılımlarda bulunmuştur. Alevi 
halkımız, işçi ve emekçiler burjuva partilerine 
verdikleri desteği artık geri çekmeli ve hakla-
rına sahip çıkmalıdırlar. 

Biz sayıları yaşanmışlıklardan dolayı artık 
sadece binlerle ifade edilebilen Ermeni, Rum, 
Süryani, Ezidi halklarımız konusunda hassas 
davranırken, eşit haklar talep ederken, 25 
milyona yakın bir nüfusu olan Alevi halkımız 
burjuvazi karşısında Devrim Cephesi içinde 
yerini almalıdır. Bunu sağlamamız gerekiyor.

Biz parti örgütlerinde tartışmaya açtı-
ğımız bu program taslağımızda Komünizm 
idealinin Türkiye ve dünya halkları için tek 
umut ışığı olduğunu ortaya koymaya çalıştık. 
Ve sadece yoldaşlarımızın ve parti örgütleri 
ile sınırlı kalmadan, taslağı devrimci kamu-
oyunun görüşüne açtık. Onların katkılarını 
istedik. Küçümsenmeyecek şekilde olumlu 
reaksiyon aldık. Program taslağımız konu-
sunda görüşlerini ileten hukuk, ekonomi ve 
politika profesörleri oldu, milletvekilleri oldu. 
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Programımızdaki temel yaklaşımların tümü-
ne katılmasalar dahi, çalışmanın selamlana-
cak bir çalışma olduğu konusunda görüşler 
aldık. Somut görüş, eleştiri ve katkılar ilettiler. 
Program Komisyonu bu katkıların tümünü 
değerlendirmeye aldı. 

Atılım : Parti MK’mız önümüzdeki döne-
me ilişkin nasıl bir savaş politikası geliştiri-
yor?

S. Taner yoldaş: Partimiz, 10 Ekim 2015’de 
Ankara Katliamında can veren MK üyemiz 
Kadri Erol yoldaşımız adına KADRİ EROL 
YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ kararını almış-
tır. Kadri Erol yoldaşımız, partimizin likidas-
yonu kırma mücadelesinde önemli görevler 
üstlenmiş bir yoldaşımızdı. Bu HAMLE ile üç 
ana hedef belirledik. BİR: Likidasyonu kırma 
sürecinde yaratılan nitel gücü nicel güce 
yükseltmek. İKİ: Partiyi gençlik ile bağlamak, 
Fabrikalarda kaleler oluşturmak. ÜÇ: Yığınsal, 
savaşkan, legal bir Türkiye Komünist Partisi 
yaratmak ve Türkiye’nin politikasına müdahil 
olacak bir güç durumuna yükselmek. Bu üç 
hedefin gerçekleştirilmesi partimizin temel 
çekirdek kadrolarının ısrarlı, sabırlı ve karar-
lı çalışmalarıyla gerçekleşecektir. Partimize 
gönül vermiş, politikasını destekleyen, ülke-
de güçlü ve etkin bir TKP’den yana olan tüm 
dostlarımız bu hamleye katılmalıdır, en azın-
dan katkı sağlamalıdır. 

Atılım : Partimizin HDP’ye yönelik yakla-
şımı nedir? Bizi bu konuda bilgilendirir misi-
niz?

S. Taner yoldaş : Halkların Demokratik 
Partisi, Türkiye’nin bugüne kadar gördüğü 
en somut, sürekli ve güç birliğinin siyasi par-
tisidir. HDP, Halkların Demokratik Kongresi 
tarafından seçimlerde yer almak üzere kurul-
muştur. 6 milyon oy potansiyeline sahip olan 
ve doğru bir gelişme sürdürülürse 10 milyon 
oya rahatlıkla ulaşacak bir partidir. HDP sol 
cenahta yer alan demokratik bir kitle partisi-
dir. Marksist, Komünist veya Sosyalist bir parti 
değildir. HDP, AKP-Saray iktidarına muhalif 
tüm barış ve demokrasi güçlerinin, ki doğal 
olarak bu güçlerin içinde devrimciler, Kürt 
devrimci-demokratları, sosyalistler ve komü-
nistler de vardır... bütün bu güçlerin bir siya-
sal ittifakıdır. 

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde 
Gezi Direnişi güçlerinin tümünü kucakla-
mıştır. Şimdi, OHAL koşullarında ve baskıcı 
faşizan rejimin kurumsallaşmaya çalıştığı bir 
dönemde, AKP-Saray rejimi ile karşı karşıya 
gelen en geniş devrimci ve demokratik güç-
lerin ittifakı düzeyine yükseltilmesi gerekir. 
AKP-Saray iktidarının HDP’yi etkisizleştirmek 
ve parlamento dışına itmek istediği bir dö-
nemde yapılması gereken, HDP’nin çerçeve-
sini daha da genişletmektir. Haziran Hareketi, 
Halkevleri ve hatta mümkünse Halk Cephe-
si’nin de bileşeni olacağı yeni ve daha geniş, 
daha güçlü bir ittifakın HDK ile birlikte oluş-
turulması bizce günceldir. HDK’nin böyle bir 
genişlemeye hazır olduğunu biliyoruz. Hazi-
ran Gezi Direnişinden daha güçlü, kalıcı ve et-
kili bir ayaklanmanın koşullarının yaratılması 
ancak bu görev yerine getirilirse mümkün 
olacaktır. 

Biz DEP döneminden beri, BDP ve HDP 
süreçlerinin içinde bulunduk. BDP sürecinde 

daha aktif görev almaya, HDK / HDP döne-
minde ise sadece görev almaya değil, daha 
fazla rol almaya da başladık ve bu politikamızı 
sürdürüyoruz. Sadece yer aldığımız merkezi 
yönetim organlarında değil, yerel düzeylerde 
yoldaşlarımız çalışmalara aktif olarak katılıyor 
ve katkılarını yapıyorlar. HDK / HDP çalışma-
sı, bizim siyasal yığın çalışmalarımızın ve it-
tifaklar politikamızın bir alanıdır. AKP-Saray 
rejiminin HDP’ye karşı tavrı bizler için gerekli 
referans vazifesi görmüyor mu? 

Atılım : Türkiye’de TKP adını kullanan par-
tiler var, bu konuda yaklaşımımızı biraz açar 
mısınız?

S. Taner yoldaş : Bu konuda çok yazdık 
ve açıklamalarımız oldu. Biz SİP’in “TKP” adı-
nı alarak partimizin yerini doldurmak için 
böyle bir girişimde bulunmasını Mustafa 
Kemal’ın kurdurduğu “TKP” ‘ye benzetiyoruz. 
Buradan kesinlikle şöyle bir sonuç çıkmama-
lı, o partide yer alan üyelerin ve kadroların 
iyi niyetinden şüphe etmiyoruz. Onlar orayı 
TKP zannettikleri için için gittiler, üye oldular, 
mücadele ettiler. Yönetici ekibin içindeki dar 
bir kliğin durumu ise farklıdır. TKP ile hiç ilgisi 
alakası olmayan, hatta TKP düşmanı olan bu 
klik bu işi yapmıştır. Bizim örgütsel açıdan zor 
bir dönemimizde, likidasyonu aşma mücade-
lemiz döneminde bu adımı atmaları sadece 
kurnazlık ve fırsatçılık değildir. “Görevlerini” 
yerine getirmişlerdir. Fakat tekrar edelim, bu 
suçlamayı kesinlikle bu partinin üyelerine 
yapmıyoruz. Hatta bu kliğin bugün başında 
olduğu “KP” ‘nin de üyelerine yapmıyoruz. 
Fakat, zamanında bizim partimizden atılan, 
poliste çözülerek parti sırlarını ele vermiş, 
konspirasyon kurallarına uymamış, fraksi-
yonculuk yapmış, Troçkist, Kemalist ve Kürt 
halkının düşmanı kimi unsurları bu kapsama 
almıyoruz, onlar SİP’e bilinçli olarak gitmiş-
lerdir. Sonuçta bu parti 2 sene önce bir ayrış-
ma geçirdi. Bu ayrışma partimizle bir alakası 
olmasa da likidasyonun yeni bir aşamasıdır. 
Yüzlerce üyeleri pasifize oldu ve politikanın 
dışına düştü. Bu süreçleri iyi algılamak lazım. 

HTKP’ye ayrımlı yaklaşıyoruz. Kendileri ile 
yakın bir temasımız yok ancak izlediğimiz ve 
aldığımız bilgiler doğrultusunda değerlen-
dirirsek, bu arkadaşlar, SİP “TKP” pratiğinde 
gerek ideolojik gerekse de örgütsel olarak 
bir takım sonuçlar çıkararak devrimci bir çizgi 
geliştirme konusunda “KP” ’de yer alanlardan 
farklı bir yol izlemişlerdir. Bu yoldaşlar TKP’yi 
bulmak ve TKP’li olmak için zamanında SİP 
“TKP” içinde mücadeleye atılmışlar ve ger-
çeği yaşayarak görmüşlerdir. Genç ve savaş-
kan, devrimci bir kadrodur. Türkiye’de legal, 
yığınsal, güçlü ve etkin bir Türkiye Komünist 
Partisi yaratılmasında ciddi katkılarının olabi-
leceğine inanıyoruz. Bütününde, Marksizm-
Leninizm’e, Kürt ulusal sorunun çözümüne 
ve Kemalizm’e yaklaşımlarında olumlu doğ-
rultuda arayışları ve gelişme süreçleri içinde 
olduklarını izliyoruz. Örneğin, “işçi sınıfının 
politik örgütü biziz” demiyorlar. “İşçi sınıfının 
politik örgütünü birlikte yaratmak için devrim-
ci komünist unsurların birlikte çabası gerekir” 
diyorlar. Biz bunu legal, yığınsal ve etkin bir 
Türkiye Komünist Partisi yaratma çabası ve 
amacı olarak değerlendiriyoruz ve bu yakla-
şıma değer veriyoruz. Aynı zamanda, sırala-
rında 12 Eylül öncesi ve sonrası partili olan, 
parti çalışmalarımızda emeği geçen dürüst, 
çalışkan yoldaşlar mevcuttur. 

“KP” ise ulusalcı, reformist, politikaların-
da ısrar ederek Perinçek’in İşçi Partisi’nin Va-
tan Partisi’ne dönüşmesi sonucunda oluşan 
boşluğu doldurmaya çalışıyor. Kürt özgürlük 
hareketini emperyalizm ile işbirlikçi ve milli-
yetçi bir akım olarak nitelendiriyor. En son 4 
Eylül’de Türkiye’deki tüm güçlerini seferber 
ederek Kartal’da düzenledikleri 2700 kişinin 
katıldığı “yığınsal ve başarılı” bir mitingde ana 
konuşmayı yapan klik mensubu bir hokkabaz, 
“Onlar Abdülhamit’i, Vahdettin’i alsınlar göğüs-
lerinde taşısınlar, biz Mustafa Kemal’i alalım. 
Onlar Saidi Nursi’yi taşısınlar göğüslerinde, biz 
Mustafa Suphi’yi taşıyalım“ diyebiliyor. Musta-
fa Kemal ile Mustafa Suphi yoldaşın adlarını 
birlikte anmak anti-komünist olmanın ifade-
sinden başka bir anlama gelmez. Bunun adı 
Mustafa Suphi ve TKP düşmanlığıdır. “KP” 
bir parti değil, bir tekkedir. Sınıf bağları yok-
tur. “Sosyalist Devrim” kavramını bir nakarat 
gibi tekrarlayarak, böyle bir amaca ulaşmak 
için hiç bir planları olmayan entel-dantel bir 
gruptur. 

Kısa adıyla “TKP” 1920 de, 15 Temmuz’da 
darbe girişimini halk yığınlarının engellediği 
ifadeleri ile gerçek yüzlerini ortaya koymuş-
lardır. HDP’yi, ABD emperyalistlerinin senar-
yosu olarak nitelemektedirler. Onlar da Vatan 
Partisi’nden doğan boşluğa aday olmuşlardır. 
Baas’çı, milliyetçi politikalar ile, “Vatan-Emek-
Cumhuriyet” sloganları ile komünist kavramı-
nı yan yana getirmek mümkün değildir. Ko-
münistler bu tabelayı indirmelidir. 

Dikkat edin, ne “KP” ne de “TKP” 1920’nin 
devlet ile sorunu yoktur. Tüm yazılarını, poli-
tik belgelerini inceleyin, onların devrim diye, 
işçi sınıfının politik iktidarı, proletarya dikta-
törlüğü gibi bir amaçları yoktur. İnceleyin gö-
receksiniz.  

Bugün Kürdistan’da halkın oylarıyla se-
çilen Belediye Başkanları’nın görevden alı-
nıp kayyum atanmasına tepki göstermeyen, 

HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılması karşısında susan, kendi tabanın-
da ve partisinin propaganda faaliyetinde bu 
konuda gerekli çalışmayı yapmayan, sokağa 
çıkmayan hiç bir güç, adında devrimci adı da 
komünist adı da geçse AKP-Saray rejimine 
muhalif bir siyasi güç değildir. Aynı derecede 
önemli diğer bir konu Kürdistan’da yürütü-
len, son haftalarda sınırları aşan ve Suriye’nin 
işgaline kadar uzanan imha ve savaş politi-
kalarına karşı yığınların ayağa kaldırılması 
sorunudur. Kürt sorununa yaklaşım sadece 
komünist olmanın değil, günümüzde dev-
rimciliğin de kıstası olmuştur. Bu konuya yak-
laşım da bırakın komünist olmayı, barış ve de-
mokrasiden yana olmanın, ilerici ve devrimci 
olmanın kıstasıdır.

İşçi sınıfı ile, yığınlarla, yoksul ve sömürü-
len emekçi halkla yığın bağları olmayan, gün-
lük yaşamının içinde olmayan, sınıfa ve yok-
sul emekçileri hor gören, komünist olmayı 
entellektüel ve akademik bir çalışmadan iba-
ret gören, bunu da ideolojik ve politik olarak 
çarpıtarak yapanların SoL adına konuşmala-
rının önüne geçilmelidir. Bu görevi Türkiye 
Komünist Partisi yerine getirecektir. TKP’nin 
sınıfa karşı sorumluluğu bunu gerektiriyor.

Atılım : Yoldaş, çok teşekkür ederiz, en son 
vermek istediğiniz mesaj var mıdır?

S. Taner yoldaş : Türkiye zor ve baskıcı bir 
dönemden geçiyor. Tüm burjuva partileri bir-
likte hareket ediyor. Sermaye güçleri birbirle-
rine kenetlenmiş durumda. İşbirlikçi Oligarşi 
bu süreçte yeterli dirençle karşılaşmıyor. Kürt 
Özgürlük Hareketi dışında onlara karşı dire-
nen ve savaşan güç yetersiz. İşçi ve emekçi 
kitleler, ekonomik sorunlarından ve milliyetçi, 
dinsel söylemlerin etkisinde iktidar güçlerini 
güçlendirici bir rol oynuyorlar. Devrimci bir 
alternatifin oluşturulması nitelikli, güçlü ve 
yığınların mücadelesine önderlik edebilecek 
bir Türkiye Komünist Partisi’nin öncü rolünü 
yerine getirmesine bağlı. Onun için AKP-Sa-
ray iktidarına karşı mücadeleyi yükseltmek 
ve İşbirlikçi Oligarşik düzeni yıkarak Sosyalist 
bir Türkiye’nin yolunu açmak bugün her za-
mankinden daha önemli bir görevdir. Türkiye 
Komünist Partisi’nin varlığı ve savaşımı bu 
görevlerin yerine getirilmesi için gereklidir. 
Türkiye’nin politikaya müdahil olan güçlü bir 
TKP’ye ihtiyaç var.

“Türkiye Komünist Partisi’ne Özgürlük!” 
belgisinin nasıl ve ne zaman yaşama geçiri-
leceğinin kararını TC devleti ve onun icazetli 
kadroları değil, Türkiye Komünist Partisi Mer-
kez Komitesi verecektir. Bu çok ciddi bir konu-
dur ve bu konunun böyle bilinmesi gerekir. 
KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ 
bu sorunu çözecektir. Bilen yoldaşımızın slo-
ganlaştırılan bir ifadesi vardır: FABRİKALAR 
KALEMİZ, VURA VURA ÇIKACAĞIZ LEGALE ! 
Savaş hattımız budur.

Partimiz 96. kuruluş yıldönümünü bu bi-
linç ve görev anlayışı ile karşılıyor tüm yoldaş, 
dost ve çevremize sınıf savaşımının zorlu yol-
larında ve önümüze koyduğumuz görevlerin 
gerçekleştirilmesinde başarılar dileriz.
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“Halkların Demokratik Parti-
si, Türkiye’nin bugüne kadar 
gördüğü en somut, sürekli ve 
güç birliğinin siyasi partisidir. 
HDP, Halkların Demokratik 
Kongresi tarafından seçimler-
de yer almak üzere kurulmuş-
tur. 6 milyon oy potansiyeline 
sahip olan ve doğru bir geliş-
me sürdürülürse 10 milyon oya 
rahatlıkla ulaşacak bir parti-
dir. HDP sol cenahta yer alan 
demokratik bir kitle partisidir. 
Marksist, Komünist veya Sos-
yalist bir parti değildir.” 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM Ga-
zetesinin Eylül 2016 sayısında yayınlanmıştır. www.

türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır
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q Mahinur ŞAHBAZ

Emekliler Dayanışma Sendikası
Genel Başkanı

Yaşlılık kronolojik, biyolojik, psikolojik 
sosyal boyutları olan bir kavramdır. DSÖ 
(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından krono-
lojik olarak 65 yaş ve üzeri kimseler yaşlı 
olarak kabul edilmiş. Bu sınırın önümüzde-
ki yıllarda 74’e çekilmesinin düşünüldüğü 
ifade edilmektedir. Yaşlanma sürecini aktif 
ve sağlıklı geçirebilme, yalnızca bireyin 
kendisi ile ilgili değildir. Yaşanılan ortam 
ve çevre, toplumun da bu sürece uyumlu 
bir değişim geçirmesi gerekir.

2002 yılında Madrid’de toplanan Bir-
leşmiş Milletler Meclisi Dünya 2. Yaşlılık 
Asamblesinde “Herkes insan hakları ve 
özgürlüklerin geliştirildiği, korunduğu bir 
toplumda güven içinde ve saygın şekilde 
yaşlanmalı” kararı alınmış ve Uluslararası 
Eylem Planı hazırlanmıştır. Yaşlılarda ciddi 
sağlık sorunları yaratan şiddet ve suiisti-
mallere karşı 15 Haziran “Dünya Yaşlılara 
Şiddet ve Suiistimal Farkındalık Günü”  
kabul edilmiş. Bu konu da az gelişmiş ül-
keleri uyarılmıştır. Bu eylem planı Birleşmiş 
Milletlere üye Devletleri dolayısı ile Türki-
ye’yi de bağlar, Hükümetler bu kararların 
uygulanmasından sorumludurlar.

Biz de, Emekliler Dayanışma Sendika-
sı olarak 15 Haziranı yaşlılarla dayanışma 
günü kabul ediyoruz. Amacımız, yaşlıların-
emeklilerin her türlü sorunlarının çözül-
mesi, ekonomik, sosyal, fiziksel daha iyi 
koşullarda aktif ve sağlıklı yaşamaları için 
mücadele etmek,  yaşam standartlarının 
yükselmesi için çalışmaktır. Uygulanan 
ekonomik, sosyal politikalar iktidarların 
tutumu; demografik değişikliklerle sayıları 
8 milyona ulaşan yaşlılarımızın sorunlarını 
artırmış, yaşam koşullarını ağırlaştırmıştır. 
Ülkemizde yaşlıların bakımı ağırlıklı olarak 
aile, piyasa, çok az sayıda sivil toplum ör-
gütü ve kamu tarafından yapılıyor. Devlet, 
yaşlıları yük görüyor ailesi baksın diyor. 
Bilinçli bilinçsiz ihmal ve suiistimal o kadar 
büyük ki artık görmezden gelinemez. 
Yaşlıların sağlığını bozan, sakat bırakan ha-
yatını karartan şiddetin ortadan kalkması 
gerekiyor. Yaşlılara uygulanan şiddetten 
bugün söz ediyoruz diye bu utancın dünü 
yok değil, hatta uzun bir geçmişi var. Bu 
bizleri, insan olarak inciten aşağılayan, 
toplum olarak vicdanımızı sızlatan sorun-

dur. Sosyal sorunlar fark edilirse çözüm 
üretilir. Bu konuda farkındalık yaratmayı 
görev edindik. 15 Haziran 2016 tarihinde 
Kadıköy Kalkedon Alanında açtığımız stan-
dı ziyaret edenlerin paylaşımları endişele-
rimizi haklı çıkardı.

Yaşlılara “Bakım Hizmeti”

Kamu Hizmeti Olmalıdır

Yaşlılık döneminde karşılaşılan aile 
içi şiddet; bireyi, toplumu bir arada tutan 
bağları, erdemi zayıflatıyor. Türkiye 1. Ge-
rontoloji Atlası Araştırmasına (2012 İsmail 
Tufan) göre: On yaşlıdan dokuzu psikolojik 
şiddet, iki yaşlıdan biri fizyolojik şiddet 
görüyor. Fizyolojik şiddet gören yaşlıların 
çoğunun ailesi dar gelirli. Ekonomik sıkıntı 
aile ortamında şiddeti artırıyor. Şiddet 
özellikle ailenin yetişkin genç kadınları 
tarafından uygulanıyor. Fizyolojik şiddete 
maruz kalan yaşlıların % 85’i kadın. Bunu 
gelinler ve kızlar yapıyor. Ekonomik sıkıntı 
yüzünden kadının kadına şiddet uyguladı-
ğını görüyoruz.

Aile içi şiddet sağlığı da tehdit eden 
toplumsal bir sorun. Bütün bireyler bun-
dan etkileniyor. Ama en çok da kadınlar 
çocuklar ve yaşlılar etkileniyor. Aile içinde; 
dayak fiziksel şiddet uygulamaları, İlgilen-
meme, ihtiyaçların giderilmemesi, aşağıla-
ma, küçümseme, yalnızlığa terk etme gibi 
duygusal şiddet. Yeterli hijyen, beslenme, 
bakım koşullarının bilerek sağlanmama-
sı, gelirine el konulması, sahip olduğu 
mal ve mülkün elinden alınması, fiziksel 
koşulların uygun olmadığı mekanlarda 
yaşamaya zorlanması, sağlık hizmetlerin-
den yararlanmasının önlenmesi gibi ihmal, 
istismar ve ekonomik şiddet her geçen 
gün artmaktadır. Şiddet, öğrenilen bir 
davranıştır. Kişi gençliğinde eşine çocuğu-
na şiddet uyguladıysa yaşlandığında da 
şiddet mağduru olma olasılığı artmaktadır. 
İhtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti kamu 
tarafından verilmeli, profesyonel bakıcılara 
yaptırılması gerekmektedir.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi 
bizde de yaşlılar sadece aile içinde değil 
her ortamda şiddete ve negatif ayrımcılı-
ğa maruz kalıyor. Yaşlılar sağlık ve sosyal 
hizmetlerin verildiği kurumlarda da fizyo-
lojik, psikolojik, duygusal şiddet görüyor, 
ekonomik istismara uğruyor. DSÖ’ne göre 
(2014) dünyada yaşlıların %4 ile %6’sı istis-
mara uğrarken, Türkiye’de bu oran %85 ve 
bunun %71’i kadın, %29’u erkek.

1. Gerontoloji Atlası Araştırmasına 
göre: “2012 yılında sayıları 6 milyon olan 
yaşlıların 3 milyonu bakıma muhtaç.800 
bini demans hastasıdır. 300 bin yaşlı 
Alzheimer hastası ve bunların sadece 30 
binine profesyonel olarak bakılıyor. Bakımını 
yapamadıkları için her yıl 250 yaşlıyı aileleri 
sokağa bırakıyor.” Bu gün yaşlı istismarını 
geçim kaynağı yapan çeteler türemiştir. 
Yaşlıların toplum içinde ya da ilişkide oldu-
ğu kurumlarda, bakımevlerinde, huzurev-
lerinde aşırı ilaç verme, korkutma, dayak 
gibi şiddet ve istismara uğrama oranları 
artmştır. DSÖ’ne göre (2011) “Türkiye’nin 
de içinde olduğu 46 ülkede her gün 10 bin 
yaşlı, her yıl 6 milyon yaşlı fiziksel şiddete, 
29 milyon yaşlı psikolojik istismara maruz 
kalıyor. 8 bin 500 yaşlı öldürülüyor.”

Türkiye’de iki milyona yakın yaşlı sosyal 
güvenlik sisteminin dışında. Ekonomik ve 
sosyal güvenceden yoksun. Kamu emek-
lilerin de ekonomik güvencesi ve sağlık 
hakkı 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal 
Güvenlik Reformu ile yok edildi. Kamu 
emekliliğinin kuralsız, esnek, güvencesiz 
hale getirilmesi ile sayıları 11 milyonu aşan 
emeklilerin %7’ ini yoksullaştı. Yoksulluk 
toplumsallaştı. Yaşlılara şiddetin önüne 
geçmenin öncelikli şartı yaşlı yoksulluğu-
nun tüketilmesidir. Çünkü yoksulluk en 
aşağılayıcı şiddettir. Devlet,  sermayeye 
kaynak aktarıp devasa yaşlılık ekonomisi 
alanı yaratırken, “yaşlılara aileleri baksın” 
diyor. Türkiye’de ailelerin (TAYA 2011) % 93 
ünün geliri 2500 liranın altında. Yaşlısına 
bakacak durumda değil. Yaşlı bakımı 
yönetmeliği yaşlıya bakım değil, yaşlının 
durumundan yararlanma ve yetersiz muh-
taçlık yardımı var. Bu yönetmelik yaşlıya 
saygısızlık, aileye çiledir. Devlete maliyeti 
yüksek oluyor gerekçesi ile huzurevleri 
kapatılacakmış. Bu kadar ihtiyaç varken 
kapatılması ciddi sosyal sorun yaratır. 
Gündüzlü, yatılı bakımevlerinin sayıları 
artırılmalı ve insan onuruna yaraşır ve 

isteyen yaşlının kalabileceği yerler haline 
getirilmelidir. Özel huzurevleri yönetmeli-
ği değiştirilmeli, uluslararası standartlara 
uygun hale getirilmelidir.

Belediyeler Yasal Görevlerini
Yerine Getirmeli
Kentsel ortamda değişen yaşam biçim-

lerine bağlı olarak yaşlı bireylerin sürekli 
değişen, dönüşen kent dinamiğine uyum 
sağlamaya çalışmaları, yaşlıları fiziksel, 
sosyal, ekonomik, psikolojik birçok sorunla 
karşı karşıya bırakıyor. Sorunların çözü-
münde belediyelerin sadece üçte biri yasal 
sorumluluğunu yerine getiriyor. Bunların 
da %50’ si yetersiz. Genellikle evde bakım 
hizmeti öne çıkıyor, sağlık hizmeti yok. 
Bakımevleri, bakım merkezleri yok. Kentler 
yaşlılar için güvensiz. Kaldırımlar yürümeyi 
zorlaştırıyor. Yeşil alan, parklar yetersiz. Ev 
içi tamirat, refakatçi hizmetleri yok. Nüfu-
sun %54’ü belediye hizmetlerinden haber-
siz. Her belediye yaşlı bakım hizmeti ağı 
kurmalıdır. Daha çok şiddet ve istismara 
uğrayan Alzheimer, demans hastaları için 
gündüzlü, yatılı bakımevleri açılmalıdır. 
Yaşlılar için ulaşımı kolay iletişim kanalları 
oluşturulmalı. Yaşlıların aktif ve sağlıklı 
yaşlanmalarını sağlayacak “Yaşlı Dostu 
Kentler” yaratmak için çalışılmalıdır.

Emniyet görevlileri, sağlık çalışanları 
şiddet konusunda eğitilmeli. Şiddete ma-
ruz kalan yaşlının korunması için gerekli 
yasal düzenlemeler yapılmalı ve aktif hale 
getirilmeli. Şiddet mağduru yaşlıların 
devlet koruması ve bakımına alınarak in-
sanlık onuruna uygun yaşama koşullarının 
sağlanmasına acil ihtiyaç vardır. Sağlıklı 
bir toplumsal yaşam için emeklilik sistemi, 
çalışma hayatı, sağlık sistemi ve sosyal 
politikalarda reformlara ihtiyaç var. 2007 
yılında uygulanmaya başlanan “Türkiye’de 
Yaşlanma ve Yaşlılık Ulusal Eylem Planı”  
uluslararası kriterlere uygun, gerontoloji  
biliminin esaslarına göre yeniden düzen-
lenmelidir. Sağlık Bakanlığı “yaşlılıkta ba-
kım hizmeti” anlayışını değiştirmeli. Çünkü 
yaşlılık hastalık ve özürlü olmak değildir, 
yaşanılması gereken doğal bir süreçtir. Ya-
şama ve yaşlıya “saygı” sözcüğüne toplum 
olarak yeniden anlam kazandırmalıyız. 
Herkes gibi yaşlılarımız da toplum içinde 
itibar görmeli güven içinde yaşamalıdır. 
Sömürüden, fiziksel, zihinsel istismardan 
uzak tutulmalıdır. Bu toplumsal  bir görev-
dir, sosyal sorumluluktur. Herkese sağlıklı 
yaşama ve yaşlanmalar diliyoruz.

Yaşlılar Geçmişle Gelecek Arasında 
Köprüdür, Köprülerimizi yıkmayalım!



q  Ferhat ÇELİK

Yaşadığımız bu son dönemde tarihin 
ivmesi hız kazanmış, yeni direniş ve sava-
şım sayfaları aralanıyor. Bunların son bir 
örneği de geçen öğrenim döneminin son 
aylarında gerici ve totaliter AKP rejimine 
liseli öğrencilerin yayınladıkları bildiriler 
ve eylemlerle baş kaldırışlarıdır. Öğrenci-
lerin ellerinde büyüyen bu insiyatif kısa 
bir zaman dilimi içerisinde birçok kesim 
tarafından kucaklanıp, dayanışma ve di-
reniş çağrıları art arda yayılmıştır. Yeni 
öğrenim döneminin başladığı bugün-
lerde hafızalarımızı tazelemek ve ilerici, 
devrimci liseli gençliğin mücadelesi ko-
nusunda görüşlerimi aktarma gereğini 
hissetim.

Lise direnişlerini neden ve hangi ko-
şulların tetiklediği, çok yönlü olmakla 
birlikte, direnişi ve direniş zeminini ha-
zırlayan mekanizmalar bizi bu yazıda ilgi-
lendiren asıl konudur. Direniş ve direniş 
öncesi nedenleri ve etkenleri detaylıca 
ele almak  bu yazının formatı ve kısıtlı yer 
imkanları düşünüldüğünde imkansız ol-
duğundan sadece önde gelen tetikleyici 
etkenleri  genel bir bakış ve anlayışı satır 
başlıkları ile vermekle yetineceğim. 

Önce lise direnişlerinin hedefi olan 
AKP-Saray rejiminin dayattığı bu gerici, 
muhafazakar, bilim karşıtı ve rekabetçi 
eğitim siteteminin, ortaya çıkardığı so-
runları ve bunların etkilerini –yukarıda 
belirttiğimiz engeller nedeniyle- kısmen 
dar bir tarihsel yaklaşımla irdeliyelim.

Programatik olarak 
AKP’de ’’Eğitim’’

AKP’yi Türkiye (siyasi) tarihinde ayırt 
edici kılan gerçekler, ‘’ideolojik, örgütlülük 
ve stratejik olarak kendisini nasıl farklı bir 
alternatif olarak ortaya çıkardığında yat-
maktadır’’ desek az olur, ama yanlış da 
olmaz. Bununla ilgili POLİTİKA’nın  daha 
önceki sayılarında ‘’Türkiyenin Neoliberal 
Dönüşüm Süreci’’ adı altında bir yazı dizi-
sinde ele alınmıştı zaten. Bu yüzden bu 
yazıdaki ağırlık noktası, elimizden geldi-
ğince, eğitimde öne çıkan yönlerini öne 
sürüp bugüne bakmak olacaktır. 

AKP dönemi, Türkiye’deki neoliberal 
dönüşüm ivmesinin tavan yaptığı dö-
nemdir. Yabancı sermaye girişinin artırıl-
ması, dünya piyasasına entegre olma, tü-
ketimin artırılması, düşük faizli kredilerle 
yapay bir piyasa sirkülasyonu yaratılma-
sı, kentsel dönüşüm adı altında inşaat 

sektörünün özelleştirilerek büyütülmesi 
vs. gibi ekonomik ve politik yönelimler, 
özelleştirmeyi ve haliyle neoliberal bir 
toplumun şekillenmesini beraberinde 
getirdi. AKP yürüdüğü neoliberal yolu 
islamcı ve muhafazakar, Türk-İslam, söy-
lemiyle yürümüştür. Yani alttan işçi ve 
emekçileri neoliberal piyasalaştırma ile 
sömürürken, üstten de işçi ve emek-
çi halkların sorunlarına ve ihtiyaçlarına 
islamcı ve muhafazakar bir dayanışma 
çağrısına parmak basarak haraket edi-
yordu. İslamcılığın ve muhafazakarlığın 
neoliberalizmle harmanlanması, eğitim-
de de kendisini olduğu gibi yansıtıyordu. 

2001’de kurulan AKP’nin, parti  prog-
ramında, ‘’Eğitimin en önemli kalkınma 
unsuru olduğu ve beşeri sermayeyi kulla-
namayan toplumların rekabette kaybet-
meye mahkum oldukları’’ belirtilmiştir. 
Bunda da zorunlu eğitimin öğrenciler için 
kademeli ve yönlendirici  olacak şekilde 
11 yıla çıkartılması gerektiği yönünde 
bir retorikle işçi ve emekçilerin karşısına 
çıkılmıştır. Seçimleri kazandıktan sonra 
AKP, 58. Hükümet programında ise eği-
timin kültürel ve muhafazakar yönlerini 
öne sürmüştür. Programda, ‘’hükümetin 
temel politikasının bizi biz yapan değerler 
olduğu ve din eğitiminin laiklik çerçeve-
sinde etkin kılınması, hükümetin amaçları 
arasında yer alıyor(du)’’. Görüldüğü gibi 
AKP’nin ilk programı, seçim bildirgesi ve 
hükümet programı hem piyasacı hem de 
muhafazakar bir toplum ve en sonunda 
eğitim hedefi olan bir rejim/parti resmi 
ortaya çıkarıyor. 

59. ve 60. Hükümet programlarında 
da eğitimin amacı ‘’insan kaynağı yükselt-
mesi ve beşeri sermayenin  çağdaş stan-
dartlara ulaştırılması’’ olarak belirtilmişti. 
AKP’nin şimdiye kadarki hükümet prog-
ramları gösteriyor ki,  eğitime ilişkin olan 
hedefleri aynı zamanda bir karakter ve 
kimlik oluşturma hedefidir de. 60. Hükü-
met programında eğitimle ilgili bölümde 
eğitim politikalarının karakter ve kişiilik 
tanımı şu şekilde yapılmıştır, ‘’ Kendi çev-
resiyle uyumluluk, sosyal ve kültürel değer-
ler ile toplumsal aidiyet duygusu’’.

AKP neoliberal ve Türk-İslam sentez-
li paradigmayla kendisini hem Avrupa 
Birliği’ne ve kuruluşlarına benimsetebil-
miş hem de Dünya Bankası, UNICEF ve 
Avrupa Birliği’nin desteğini arkasına ala-
bilmiştir. Böylelikle Türkiye’nin neolibe-
ral dönüşümünde eğitimde de özellikle 
ekonomi odaklı politakalar izlenmiş ve 
izlenmektedir. 

AKP’nin programatik olarak öngör-
düğü  neoliberal ve muhafazakar eğitim 

sistemi, 2012’de yürürlüğe konulan yeni 
4+4+4 eğitim sisteminde ete kemiğe bü-
rünmüştür. Daha önce 5+3 şeklinde olan 
8 yıllık zorunlu ve kesintisiz eğitim siste-
mi,  4+4+4  şeklinde zorunlu fakat kesin-
tili hale getirilmiştir. Kurulan yeni sistem-
de 4 yıllık ilkokuldan sonra, açık ortaokul 
ve liseye devam edilebilecekti. İlkokulun 
5 yıldan 4 yıla düşürülmesiyle, ortaokul 
kavramı tekrar piyasaya sürülerek, İmam 
Hatip ortaokulları tekrar açılabildi. Haf-
talık ders saatleri çoğalırken, Ortaokul 
ve Liselere seçmeli dersler artırıldı. Hz. 
Muhammed’in hayatı, Temel Dini Bilgiler, 
Kuranı Kerim, Yaşayan Diller ve Lehçeler 
gibi bilimsel olmayan, ezbere dayanan 
ve düşünmeye özellikle teşvik etmeyen 
dersler gibi.  Okula başlama yaşının düş-
mesiyle, öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı da yükselirken, beraberinde sosyal 
ve ekonomik sorunları getirdi. 

Dershaneleri kapatma ve özel okula 
çevirme dalgasıyla gelen yeni yapılan-
ma beraberinde sosyal ve ekonomik so-
runları da getirdi. Hemen hemen 4 bin 
dershaneden sadece 263’ü özel okula 
dönüştürüldü. Çalışan personelin şartlı 
mülakatlarla MEB’na alınacağı AKP tara-
fından söylendi. Altını çizmek gerekir ki  
dershanelerin kapatılma süreci ve müla-
kat ile kadrolaştırma, AKP ve Cemaat’in 
birbirlerine patlama olayı sonrasının 
devamında gelmekte. Yani bu demek 
oluyorki, eğitim sistemi hükümetler için 
sadece programatik değil, aynı zamanda 
politik menfaatlerin de pekiştiği bir alan 
oluyor. Yani AKP’li olanlar öğretmenlik 
yapamadı. Öğretmen atamalarında da  
liyakat ve kıdem göz ardı edilerek, öğret-
men atamalarını kategorize edildi: stajyer 
öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli 
öğretmen, kadrolu öğretmen, uzman 
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öğretmen, başöğretmen gibi. Yönetici 
atamalarında da aynı durum söz konusu.  
Yandaş yönetimle hem eğitim üyelerini 
kendi ideolojileri çerçevesinde konsoli-
de ettiler hem de kendileri gibi olmayan-
ları baskıyla sindirme işlemi sürdürüldü. 
Buna paralel olarak da sendikalaşmada 
eğitim emekçileri hükümete bağlı sendi-
kalara kanalize edilmeye çalışıldı. Bugün 
sendikalı olan çalışanların sendikalara 
göre dağılımı gözler önündedir. Bu şe-
kilde hem yandaş kadrolaşma hem de 
sistem tek tip bir şekle oturtulmaya daha 
elverişli hale getirildi.  

Eğitim Sistemi ve Lise Direnişleri

Şimdiye kadar çizmeye çalıştığım 
tablodan yola çıkarak, lise direnişlerinin 
neden birden patlak verdiğini az çok 
anlayabiliriz. Burada dikkate alınması 
gereken bir hususun adını anmak önem 
kazanıyor. Çizilen tabloda eğitime dair 
olan yönler özellikle diğer toplumsal 
ilişkilerden hemen hemen soyutlanarak 
ele alınmıştır.. Bugün toplumda yaşanan 
sosyo-ekonomik ve politik faktörler ön 
planda tutulmamıştır. Bunlarda ön plana 
çıktığı zaman, tablo daha net bir şekle 
bürünecektir. 

Liselilerin yayımladıkları bildirileri 
okuduğumuzda öğrencilerin özellikle 
gericiliğe, dayatmacılığa, eşitsizliğe, re-
kabetçiliğe, bilim karşıtlığına, muhafa-
zakarlığa, dinci ve cinsiyetçiliğe karşı bir 
tavır aldıklarını görürüz. Ve dikkat edi-
lirse, tam da AKP’nin hem programatik 
hem de politik olarak yaratmaya çalıştığı 
gençliğe ve nesile karşı bir baş kaldırıdır. 

Bu yüzden gençlerde bulunan isyancı 
ve devindirici potansiyeli görmeli ve ku-
lak verebilmeliyiz. Örnek olarak gezi dire-
nişlerinde ve HDP seçim çalışmalarında 
da gördüğümüz gibi, gençlerin ne kadar 
azimli, savaşkan, direngen ve özverili 
olabileceğini gördük. Ama özellikle gezi 
olaylarında da gördüğümüz gibi, eğer 
gençliğin enerji ve potansiyeli kanalize 
edilemez ve süreklilik içine itilmezse, gür 
yanan bir saman ateşinden farkı kalmaz. 
Kendimizi bu ateşe feda etmezsek, sön-
mesi kaçılmazdır bu ateşin. Nazım diyor 
ya hani, Sen yanmazsam ben yanmaz-
sam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa...
sormalıyız o zaman kendimize, ne için 
yanmalı? Değil midir daha da ve sürekli 
gür yanabilmek için? 

Lenin de diyor ya hani;

Gençliğe gidin beyler! 
Bu, her şeyi kurtaracak olan tek yoldur: 
Tanrı aşkına, Aksi halde geç kalacaksınız...
ve ‘bilgiççe’ taslaklar, planlar, çizimler, 
şemalar ve harika reçetelere 
        sahip olacaksınız
ama örgütlülük olmazsa,
canlı faaliyet olmazsa
ortada kalacaksınız.
Gençliğe gidin! 

CHE:
 “STALİN 
SAYESİNDE 
KOMÜNİST 
OLDUM”

q  Nikos MOTTAS
İngilizceden çeviren:  Sinan DERVİŞOĞLU

Ernesto Che Guevara şüphesiz 20. yüzyıl komünist hareketinde, geniş bir siyasi ideoloji yelpazesinden insanların ilgisini çeken tarihsel 
bir figürdür. Bolivya’da alçakça katledilmesini takip eden yıllarda, Che Troçkistlerden, militan Leninistlere ve sosyal demokratlardan anarko-
liberterlere kadar bir dizi marksist eğilimli, solcu ve ilerici parti ve örgüt için devrimci bir sembol haline geldi. Arjantin’li devrimciye hayran 
olanların kayda değer bir kısmı kendilerini “anti-stalinist” olarak tanımlıyorlar, Stalin döneminin “cinayetleri”ne atıfta bulunurken Stalin’den 
nefret ediyor ve onu lanetliyorlar. Çelişki ve tarihin ironisi ise tam buradadır: Che Guevara’nın bizzat kendisi Stalin’in bir hayranı idi.

Büyük Sovyet liderinin ölümünün 63. yılıdönümü dolayısıyla, Che’nin Jozef Stalin hakkında ne düşündüğünü, Guevara’nın yazılarını 
ve mektuplarını göz önüne alarak hatırlayalım.

1953’de, Guetamala’da iken o zamanlar 25 yaşında olan Che, teyzesi Beatriz’e yazdığı mektupta şunları not düştü: “Yol boyunca United 
Fruit’un (Latin Amerika’yı sömüren ABD tarım şirketi – SD) sömürgelerinden geçme fırsatım oldu ve bu kapitalist ahtapotların ne kadar korkunç 
olduğuna bir kez daha ikna oldum. Bu kapitalist ahtapotların yok edildiğini görmeden rahat durmayacağıma dair, yaşlı ve saygıyla anılan yoldaş 
Stalin’in resmi önünde yemin ettim”  (John Lee Anderson, “Che Guevara-Devrimci bir Hayat”, 1997)

Guatemala mektubundan yıllar sonra -Küba’daki devrimci sürecin tam ortasında- Guevara, Stalin konusundaki tutumunu teyit ede-
cekti:

“Stalin’in hataları denilen konuda, devrimci bir tavırla revizyonist bir tavrın farkı ortaya çıkmaktadır. Stalin’e içinde hareket ettiği tarihsel çer-
çeve içinde bakmanız gerek. Ona bir zorba gibi bakmamalı ve o özel tarihsel çerçevede değerlendirmelisiniz. Komünizme Stalin baba sayesinde 
geldim ve kimse gelip bana Stalin okumamam gerektiğini söyleyemez. Onu okumanın çok kötü olduğu bir dönemde onu okudum. O başka bir 
zamandı. Ve çok zeki olmadığım ve dik kafalı biri olduğum için, onu okumaya devam ediyorum. Özellikle onu okumanın daha da kötü olduğu bu 
yeni dönemde. Ve o zaman olduğu gibi şimdi de bir dizi çok iyi şey buluyorum.”

Stalin’in liderliğini överken Che, Troçki’yi “gizli amaçları” ve “temel hataları” dolayısıyla sürekli kınayarak onun karşı-devrimci rolüne 
dikkat çekiyordu. “Troçki’nin görüşlerinin üzerine kurulu olduğu temel hatalı ve sonraki davranışları yanlış ve son yılları da oldukça karanlık. 
Troçkistlerin devrimci harekete hiçbir katkıları olmadı. En fazla Peru’da bir şeyler yaptılar, ama sonunda başarısızlığa uğradılar, çünkü yöntemleri 
kötüydü.” (“Ekonomi Politik üzerine Eleştirel Notlar” üzerine Yorumlar, Che Guevara, Devrimci Demokrasi Gazetesi, 2007)

Ernesto Guevara, gelişkin bir Marksist felsefe bilgisine sahip üretken bir okuyucu olarak, Stalin’in yazılarını klasik Marksist-Leninist 
okumalara dahil ediyordu. Bir Troçkist ve Küba Devriminin tanınmış bir lideri olan Armando Hart Davalos’a yazdığı mektupta da söylediği 
buydu:

“Parti sizin için bunu yaptı ve siz bunu sindirmelisiniz” diyerek  “sizin düşünmenize izin vermeyen Sovyet tuğlalarını bir tarafa bırakırsak, Kü-
ba’da hiçbir şey basılmıyor. Marx, Engels, Lenin, Stalin (metinde altını bizzat Che çizmiş) ve diğer büyük Marksistlerin bütün eserlerinin basılması 
zorunlu olmalı. Daha sonra, diğerlerinden daha iyi ve derin analiz edilmiş olarak, sıra büyük revizyonistlere (istersen buraya Kruşçev’i ekleyebilir-
sin) ve yaşamış ve görünüşe göre bir şeyler yazmış olan arkadaşın Troçki’ye  gelir.”(Contracorriente, no:9, Eylül 1997)

SBKP 20. Kongresi’nden sonra Sovyet liderliğinin izlediği revizyonist yol, Che için yoğun bir ilgi konusu oldu. Kruşçev liderliğinin 
1956’dan sonra gündeme getirdiği “De-stalinizasyon” diye anılan politika, ve sosyalizmin kuruluş sürecine ilişkin hatalı, oportünist  kavra-
yışlar, Guevara’nın Devrim ve Sosyalizm konusundaki görüşlerine eleştirel bir etki yaptı.

Guevara’nın biyograficilerinden biri olan Meksika’lı politikacı Jorge Castaneda (anti-komünist bir hava ekleyerek) şunları yazdı:

“Binlerce insanın resmi “komünizm” konusunda hayal kırıklığı yaşadığı bir dönemde, Guevara bir Stalinist oldu. Kruşçev’in 1956’da Stalin’in 
cinayetlerini teşhir eden konuşmasını “emperyalist propaganda” diyerek reddetti ve aynı sene Macaristan’da işçilerin isyanını ezen Rus istilasını 
savundu.” (Jorge Castaneda, “Companero: Che Guevara’nın Yaşamı ve Ölümü”,1997)

Kruşçev’in “de-stalinizasyon”unun başlamasından 4 yıl sonra, Kasım 1960’da, Ernesto Che Guevara Moskova’yı Küba hükümetinin res-
mi temsilcisi sıfatıyla ziyaret ediyordu. Küba elçisinin böyle bir şey yapmamasına yönelik tavsiyesine rağmen Che, Kremlin mezarlığını 
ziyaret etme ve Stalin’in mezarına çiçek koyma konusunda ısrarlı oldu.

Che, lider Jozef Stalin ve onun sosyalizm inşasına katkısı için derin bir hayranlık besliyordu. Çünkü, kendisinin de belirttiği gibi, “Stalin’e 
içinde hareket ettiği tarihsel çerçeve içinde, o özel tarihsel çerçevede bakmanız gerek.” Stalin’in Sovyetler Birliği’nin yönettiği tarihsel çerçeve, 
ve son derece düşmanca ve zor toplumsal, iktisadi ve siyasi ortam, anti-stalinizmin destekçileri tarafından yok sayılıyor. Sovyetler Birliği’nde 
sosyalizmi kurma sürecinin keskin bir sınıf çatışması ortamında, çok sayıda (iç ve dış – emperyalist kuşatma) tehditle yüzleşerek gerçekleş-
tiği, güçlü sanayileşme atılımının tepkiler ve yaygın sabotajlarla karşılaştığı (örneğin kollektifleştirme süreci kulakların negatif duruşuyla 
yüz yüze geldi) gerçeği konusunda susuyorlar ve bunları bilinçli olarak görmezden geliyorlar.

Bir kişilik ve lider olarak Jozef Stalin, özgün bir tarihsel çerçevedeki kitlelerin eyleminin ürünüydü. Ve Bolşevik Parti’ye (VKP-B) ve Sov-
yet halkına, Lenin’in sağlam ideolojik mirasına dayanarak 30 yıl boyunca o önderlik etti. Gerçek bir komünist, -teoride ve pratikte- samimi 
bir devrimci olarak Ernesto Che Guevara’nın bu tarihsel gerçekliği kabul ve takdir etmesi kaçınılmazdı.



q Tufan ŞİŞLİ

Türkiye G20 ülkelerinden birisi. Enerji 
ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Son 
15 yılda,kurulu elektrik enerji kapasitesi 
iki katına çıkmıştır.

2000 yılında, elektrik üretiminde do-
ğalgazın payı %37 iken, bu oran 2014 iti-
bariyle %48 oranına yükselmiştir.

Türkiye’nin elektrik enerjisi açığı,2014 
yılı itibarıyla GSMH’nin %6’sı oranındadır.

Enerji dış bağımlılığının doğalgaz alı-
mında yoğunlaşması ve sağlayıcıların be-
lirli bir coğrafyada yoğunlaşması devlet 
tarafından risk olarak kabul edilmektedir. 
Doğalgazın %70’si Rusya ve İran‘dan alın-
maktadır. Suriye ve Irak politikalarında 
bu iki ülkenin benzer bir çizgi izlemesi TC 
için büyük bir baskı oluşturmaktadır. Al-
manya’nın da Rusya doğalgazına bağımlı 
olması ve bundan kurtulmak istemesi 
iki devleti birbirine yaklaştırmaktadır. 
Almanya ve Türkiye’nin hedefinde İsrail 
doğalgazından faydalanma fikri vardır. 
Buradan gelecek doğalgaz hattı için Irak 
Kürdistan Özerk Bölgesi’ni geçiş yolu ola-
rak kullanmak için gerekli adımları atmış-
lardır. Türkiye ile Barzani bölgesi arasında 
boru hattı döşemesi bitirilmiştir. Ancak 
bölgedeki ‘güvenlik riski’ devam etmek-
tedir.

Bu veriler ışığında TC, enerji açığı-
nın yerli kaynaklarla tolere edilmesi için 
‘’önlem almaya’’ başlamıştır. İlk planda 
doğalgaz ithalini %30’lar seviyesine ge-
tirme kararındadır.

Bunun için çizdiği yol haritası ise fe-
lakete davetiye çıkarmak şeklinde ol-
muştur. Linyit santrallerinin sayısını ar-
tırmak ve üç nükleer reaktörü devreye 
sokmak. Ayrıca en küçük akarsulara bile 
HES’ler kurdurarak enerjide dış bağımlı-
lığı kırmak. Tüm  gelişmiş ülkeler yönünü 
güneş enerjisine çevirirken Türkiye tam 
ters yönde koşmaya başlamıştır. RES’le-
rin payı şimdilik oldukça düşüktür. RES 
uygulamasında, ekolojik verilere önem 
verilmemektedir. Yenilenebilir enerji kay-
naklarının insanlığa nasıl zarar verebile-
ceğine dair paradoksal bir deneyim yaşa-

maktayız. Jeotermal uygulamaları için de 
aynı durum söz konusudur.

Yenilenebilir kaynaklarla üretilen 
elektrik enerjisinin pazar payı 2009 tarihi 
itibarı ile %0’dır. 2015 verilerine göre bu 
rakam %7.8 seviyesindedir. Bir çok Av-
rupa ülkesinin hedefi %100 iken bizim 
ulaştığımız yer hiç parlak değildir.

Yüksek Planlama Kurulu’nun 18 Ma-
yıs 2009 tarihli kararıyla “Elektrik Enerjisi 
Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi” 
kabul edildi. Bilinen tüm linyit ve taşkö-

mürü kaynaklarının 2023’e kadar tama-
mının elektrik üretimi amacıyla değer-
lendirilmesi karar altına alındı.

Devlet linyit odaklı enerji santralleri 
kurarak açığı kapatmak için planını yap-
mıştır. 2015 yılı itibarı ile 32 TWh olan lin-
yit kaynaklı üretim  2018 yılı sonunda 57 
TWh’ye çıkarılacaktır. Çoğu linyitle çalışa-
cak 71 termik santral ihalesi uygulamaya 
girmiştir.

Termik enerji santrallerinin belirli böl-
gelerde yoğunlaşmasıyla birlikte çevre 
koşulları olumsuz etkilenmektedir. Şu 
anda kurulu santrallere ek olarak Çanak-
kale’de 11 yeni santral daha hedeflen-
mektedir. Çanakkale’de, havadaki parti-
kül oranı dünya standartlarından üç misli 
fazladır. 11 santralin daha devreye gir-
mesi ile birlikte kitlesel ölüm yaşanması 
riski tespit edilmiştir.

4.6.2016 tarihi itibarı ile Elektrik Piya-

sası Kanunu’nda değişiklik teklifi yasalaş-
mıştır. Buna göre, Askeri yasak ve güven-
lik bölgelerinde, ülke güvenliğiyle ilgili 
TSK’ya tahsisli, fiilen kullanımda olan ara-
ziler, harekat ve savunma amaçlı yerler-
deki tesisler (konut ve sosyal tesisler ha-
riç) özel güvenlik bölgelerindeki tesisler, 
rafineri, petrokimya tesisleri ile nükleer 
santral projeleri kapsamında yapılması 
öngörülen tesis ve faaliyetler hakkında, 
Kıyı Kanunu’nun kıyılar, sahil şeritleri, 
doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan 
arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dahil 

sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak. 
Nükleer santral projeleri kapsamında 
yapılması öngörülen tesis ve faaliyetler 
hakkında, Zeytinciliğin Islahı ve Yabani-
lerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 
sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacaktır.

Ayrıca, kömür işletmeciliği konusun-
da lisans kısıtlamaları kaldırılmıştır. Do-
ğalgaz depolamada da miktar sınırlama-
sı kaldırılmıştır.

Kömür işletmelerine metan gazı iş-
letme hakkı verilmiştir. Bu güne kadar 
ocaklarda biriken metan gazını, tahliye 
etmeyi bile beceremeyen işletmelere, 
metan gazı depolama hakkı verilmiştir.

Yeraltı madenlerindeki metan gazı, 
yeryüzünden veya ocak içerisinden üre-
tilecek. Üretilen metan gazı maden iş-
letme ruhsat sınırları içerisinde kalmak 
kaydıyla, maden sahibine işletme ruhsatı 
verilecek. Ancak, işletme ruhsatının ve-

rilmesinde, anılan madenlerin bünyesin-
deki metan gazı miktarı, ton başına en az 
beş metreküp olması şartı aranacak.

Üretilen metan gazı, Doğalgaz Piya-
sası Kanunu kapsamında lisanslandırıl-
mak kaydıyla piyasada faaliyete konu 
edilebilecek. Üretilen metan gazından 
alınacak devlet hissesi, yasada belirtilen 
oranda alınacak. Bu oranı 4 katına kadar 
artırmaya veya yarısına kadar indirmeye 
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
yetkili olacak.

Yenilenebilir enerji sektörüne kısıt-
lamalar getirilirken, kömür ve nükleer 
enerji üretimi için tüm kapılar ardına ka-
dar açılmıştır.

Her türlü kayıp-kaçak bedelinin tü-
keticiye ödetilmesi de yasa içinde yer 
almaktadır.

Gelişmiş Ülkelerin 
Enerji Politikaları

projesi bulunmuyor. Ekonomik ömrünü 
tamamlamış kömürlü santrallerini zamanı 
geldiğinde kapatarak adım adım kömür-
den uzaklaşıyor. Aynı yönelimi, İngiltere, 
Avusturya ve Portekiz ‘de görüyoruz. Bel-
çika, son kömürlü santrallini 2016 yılında 
kapattı. Çin kömürlü santrallere kapasite 
kullanım sınırlaması getirdi. Dünyada en 
çok kömür tüketen ülke olan Çin %69 olan 
kömür payını 2020 yılında %59’a indirme-
yi planlamaktadır. Ortaya çıkacak açık, 
yenilenebilir kaynaklarla kapatılacaktır. 
Güney Afrika Cumhuriyeti de kömüre olan 
teşviklerini kısıtlamış yüzünü yenilenebilir 
kaynaklara dönmüştür.’’ (*)

Kapitalizmin ilk yıllarından başlayıp, 
son çeyreğine kadar uzanan dönemde, 
kömür üretimi gelişkinliğin bir ölçütü 
olarak görülürdü. Şimdi durum tersine 
dönmüştür.

- Kömür üretimi verimlilik açısından 
yenilenebilir kaynaklarla rekabet edeme-
mektedir

- Kömür üretiminin ilk yatırım mali-
yetleri eskiye oranla artmıştır

- Kamu sağlığı üzerinde yarattığı tah-
ribatın giderilmesi maliyeti çok yüksektir

- Kömürle çalışan santrallerin küresel 
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Türkiye’nin Kömür Enerjisi Programı
ve Dünyadaki Gelişmeler
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iklim değişikliklerindeki olumsuz etkisi 
açığa çıkmıştır

- Hava, su ve toprak kirliliğine neden 
olmaktadır.

Türkiye kömürlü santrallere teşvik 
tedbirleri getirirken dünya bunun tam 
tersini yapıyor.

Yenilenebilir enerji sektörü ayrıca 
daha geniş ekonomiye de yayılabilecek 
inovasyonlara da erişim sağlayarak iş be-
cerisi alanında gelişim ve yeni istihdam 
imkanları yönünden daha büyük bir 
potansiyele sahiptir. Yenilenebilir enerji 
alanındaki istihdam düzeyi 2013 yılına 
göre yüzde 18’lik bir artışla 2014 yılında 
7,7 milyona ulaşmıştır. 2014 ve tüm gös-
tergeler bu trendin devam ettiği yönün-
dedir.   

Kömür Şirketleri 
Tüm Dünyada Kriz İçinde  

2007-2011 yılları arasında kömür üre-
timine büyük yatırım yapan şirketler bu 
gün zor günler yaşıyor.

Kötü bir örnek olarak Hindistan de-
neyimi ortada durmaktadır. Hindistan’da 
yoğun devlet teşvikiyle desteklenen 
ve elektrik dağıtımından sorumlu olan 
kamu kuruluşlarının toplam borç tutarı 
75-85 Milyar ABD Doları düzeyindedir.

Kömürün yenilenebilir kaynaklar 
karşısında hiç şansı yoktur.

‘’ABD’deki kömür üreticilerinin borç-
ları ve karşılıksız yükümlülükleri 2015 iti-
bariyle 70 Milyar ABD Dolarına ulaştı; bu 
durum kömür sektörünün artık kendi ba-
şına sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. 
Dünyadaki en büyük özel sektör kömür 
üreticisi olan Peabody Energy şirketinin 
nisan ayında iflas başvurusu yapması bu 
mesajı daha da güçlendiriyor. Ve Peabody 
bir istisna değil. Peabody’nin yanı sıra di-
ğer iki büyük ABD kömür şirketi olan Alpha 
Natural Resources ve Arch Coal şirketleri 
de dahil olmak üzere başka onlarca kömür 
üreticisi de iflas için baş vuruda bulundu. 
İsveç kamu kuruluşu Vattenfall’in Alman-
ya’daki linyit varlıklarını tahmini  2,7-3,3  
Milyar ABD Doları tutarında bir değer kay-
bı karşılığında satma planı da birçok şirket 
sahibinin sektördeki zararlarını sınırlan-
dırmak için kömür ve linyit varlıklarından 
acil olarak kurtulma çabasını ortaya koy-
makta. Halka açık şirketlerinin hisse de-
ğerlerinin son beş yıl içerisinde %60-100 
arasında düştüğü düşünülürse kömürün 
dünyadaki en büyük servet öğütücüsü 
olduğu söylenebilir. ‘’ (*)

 Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkın-
ma Bankası’nın (EBRD) politikaları, çok 
nadir ve istisnai durumlar dışında kömü-

re veya kömürle yapılan üretime yatırım 
yapmasını yasaklamaktadır.

Dünya Ölçeğinde 
Yenilenebilir Enerji Yatırımları

2015 yılında, tüm dünyada yapılan 
enerji yatırımlarının %90’ı yenilenebilir 
enerji için yapılmıştır. Gelişmekte olan 
ülkeler bu trendin motor gücüdür.

 Yenilenebilir enerjinin en büyük 
avantajı işletme maliyetlerinin çok dü-
şük olmasıdır. Fosil yakıt üretimi ile kı-
yaslandığında ‘’0” olarak düşünülebilinir. 
Kömür ocaklarında çalışan yüzbinlerce 
insanın ücretlerini, her gün daha derine 
kazılması gereken tünelleri ve bunların 
yakılması için gerekli fırınları düşünürse-
niz, gerçek daha iyi anlaşılacaktır.

Güneş enrjisinde, kapasite artırımla-
rında, ilk kurulum maliyeti %26 oranında 
düşmektedir.

“Yenilenebilirlere yatırım yapma tren-
di özellikle gelişmekte olan ekonomi-
lerde göze çarpmakta. Çin 2015 yılında 
15-18 GW yeni solar kapasite kurulumu 
ve 2016’nın ilk üç ayında eklediği 7 GW 
ile kümülatif kurulu solar kapasitesini 50 
GW’ye yükseltti. IEEFA( Enerji Ekonomisi ve 
Finansal Analiz Enstitüsü) Çin’in portföyü-
ne sadece 2016 yılında 22 GW ilave rüzgar 
ve 18 GW solar elektrik kaynağını ekleye-
ceğini öngörüyor (bunun yüzde 70’i şebeke 
ölçeğinde). Ekonomisi güçlü merkezi plan-
layıcılar tarafından sıkıca yönetilen Çin 
elektrik üretiminde yenilenebilirlerin payı-
nı 2014’deki %10 düzeyinden 2020’de %20
’ye yükseltmeyi hedefliyor. Hindistan çok 
iddialı biçimde 2022 itibarıyla yenilenebi-
lir enerji kapasitesini 175 GW’a çıkartmayı 
planlamaktadır. Bu da toplam öngörülen 
elektrik üretimi kapasitesinin %33’ü anla-
mına gelmektedir.’’ (*)

2015’de dünyada yenilenebilir 
enerji yatırımlarına yapılan yatırım tu-

tarı 266 milyar ABD Dolarıdır. Bu rakam 
yeni kömür ve doğalgaz santrallerine 
yapılan yatırımın iki katından fazladır.

2015’de gelişmekte olan ülkelerde 
yenilenebilir enerji ve yakıtlara yapılan 
yatırımlar, gelişmiş ülkeleri geçti. Bu 
alanda en büyük artış Çin, Hindistan, 
ve Brezilya’da gerçekleşti. Güney Afrika, 
Meksika, ve Şili’de ise belirgin artışlar 
kaydedildi. (grafik 7 ve 9).

Türkiye’nin Enerji Talep 
ve Arz Dengesi

2002 - 2011 arası hesaplamalarında 
%5.5 ortalama ekonomik büyüme tespiti 
yapan TC hükümetleri, enerji ihtiyaçları-
nı da buna göre tespit etmişlerdir. Enerji 
yatırım politikalarını da bu ivmeye göre 
planlamışlardır. 2012’den itibaren büyü-
me hızının %3.3 ortalamaya düşmesiyle 
birlikte yapılan enerji yatırım planlaması 

arz fazlası verir hale gelmiştir. İmalat sa-
nayindeki enerji talebi 2012 yılındaki ra-
kamlarda sabitlenmiştir. IMF’nin tahmin-
lerine göre Türkiye’nin büyüme hızı 2024 
e kadar %3.5’i geçemeyecektir.

AKP hükümetlerinin yaptığı hesapla-
rın %15 oranında yanılacağı IEFFA rapor-
larında yer almıştır. Enerji yatırımların-
da alım garantisi veren bir devletin, bu 
gerçeklik üzerinden bakıldığında, büyük 
oranda zarara uğraması kaçınılmazdır.

‘’Şubat 2016 itibarıyla linyit ve doğal 
gaz santrallerinden elde edilen elektrik 
miktarı 2015’in aynı dönemine kıyasla 
sırasıyla %10 ve % 18 düşmüştür. (grafik 
13) Bazı doğal gaz santralleri üretimi dur-
durmuştur. Kömür ve doğal gaz, Türkiye 
piyasaları daha da serbestleştiği, rekabetçi 
piyasaların geliştiği, ve arz fazlası devam 
ettiği sürece baskı altında kalmaya devam 
edecektir. İşletme maliyeti yüksek olan te-
darikçiler büyük ihtimalle iş yapamaz hale 
gelecektir.’’ (*)

Türkiye enerji piyasası özelleştirme-
ler, mevzuat ve piyasa yapısı değişiklik-
leri sayesinde büyük bir dönüşüm geçir-
miştir. Özelleştirmeler ile piyasada aktif 
şirket sayısı artarken, 2015’de EPİAŞ gibi 
enerji piyasasında işlem yapan şirketle-
rin kurulması, saatlik elektrik fiyatlarının 
piyasa arz ve talebine göre belirlenmesi-
ni sağladı.   

Damat Berat hükümetinin işlevi bu 
gidişi yandaş işverenler yararına çözmek-
ten ibarettir. Türkiye’de burjuvazi devlet 
eliyle yaratılıp semirtilen bir zümredir. 
Devletin kendi kurduğu organizasyo-
nun, teknolojik gelişmelerin gerisinde 
kalmasının yarattığı olumsuzluk yüzün-
den, yükseltmek istediği işbirlikçi bur-
juvaziyi (Yandaş da diyebiliriz) vurması 
engellenmek istenmektedir. AKP hükü-
metinin enerji politikalarındaki revizyon-
dan anladığı tek şey budur.

 AKP hükümeti doğalgaza bağımlı 
elektrik enerjisi üretimini kısmak istiyor. 
Doğalgazın payını %49’dan, %30’a dü-
şürmek istiyor. Bunun için yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelmek yerine Lin-
yit kaynaklı termik santralleri teşvik edi-
yor. Linyit le çalışan santrallerin oranını 
%27’den, % 45 e çıkarmak için çalışıyor. 
Mevcut hükümetin 2025 için hedefi böy-
le tespit edilmiştir. Teknolojik gelişme-
lerin gerisinde kalan bu üretim biçimini 
korumak için de, öncelikli alım garantisi 
veriyor. Linyit santralleri, elektiriği paha-
lıya da üretse, alım yapılacak ilk sektör 
olarak belirleniyor .Damat Berat Hükü-
meti’nin aldığı bu kararın ekolojik yıkım 
ve parasal kayıpların dışında ülke için bir 
getirisi olmayacaktır. Zaten hükümetin 
tek hesabı yandaş burjuvazisini koru-
maktan ibarettir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
göre Türkiye’deki toplam linyit rezervleri-
nin %68’i düşük kalorilidir (2000 kilokalo-
ri/kg’dan az). Rezervlerin %23,5’i 2000 ila 
3000 kilokalori/kg, %5,1’i 3000 ila 4000 
kilokalori/kg ve %3,4’ü 4000 kilokalori/
kg’dan fazladır.

Enerji Yatırımları Krizi 
Kapıya Dayandı

AKP hükümetinin geleceğini uzun 
erimli görmemektedir. Bir hükümet de-
ğişikliğinin ardından Önümüzdeki 10 yıl 
içinde Türkiye’nin 40 GW’lik bir ek ener-
jiye ihtiyaç duyacağı hesap edilmiştir. 
Mevcut doğalgaz santralleri kapasite 
düşürme durumuna gelmişken, ondan 
daha ilkel bir yöntem olan linyit bazlı 
termik santraller kurarak enerji üretme 
politikasının tıkanması kaçınılmazdır. 
Yatırımcılar, hükümetin verdiği garan-
tilere rağmen, istekli değillerdir. Büyük 



yatırımcılar enerji politikalarında yeni bir 
sayfa açılacağı beklentisine girmişlerdir.

2012’de yürürlüğe giren “Yatırımlar-
daki Devlet Teşvikleri” mevzuatına göre, 
enerji yatırımlarında kömür üretimi ve 
termik santral yatırımlarında önemli 
gelişmeler bekleniyordu. Çünkü karar-
nameye göre yatırım yapacakların işçi 
sigorta prim ödemeleri 10 yıl süreyle 
devlet tarafından karşılanacaktı. Ayrıca 
yatırımların yüzde 50’si nispetinde yeni 
yatırım yapanlar vergi ödeme yükümlü-
lüğünden de muaf tutuluyordu. Bu teş-
vik avantajı ile enerji sektöründe verilen 
teşviklerde dikkat çekici rakamlar orta-
ya çıktı. Ancak özel sektör yatırımlarının 
büyüme rakamlarına bakıldığında teş-
viklerin kağıt üzerinde kaldığı görüldü. 
2012’den itibaren 3 yılda alınan 25.7 mil-
yar TL’lik teşvike karşılık fiili teşvikli enerji 
yatırımlarının bunun %10’ları düzeyinde 
kaldığı görüldü. 

2012 yılında 9,5 milyar ABD Doları 
olan enerji sektörü yatırımları 2015 yılın-
da 4,8 milyar ABD Dolarına düşmüş ve 
ortalama işlem büyüklüğü 216 milyon 
ABD Dolarından 107 milyon ABD Doları-
na inmiştir (grafik 14). 

Bankalar sistemi 50 milyar dolarlık 
enerji kredisi baskısının altında kalmıştır.
Yeni krediler açmakta istekli davranma-
yacaklardır. Bankaların küçülme operas-
yonu yaptığı bu günlerde (2015 in son 
6 ayı ve 2016’nın ilk 6 ayı), başka bir so-
nuç beklemek aptallık olur. AKP’nin bu 
sıkıntıyı devlet bankalarının kredileri ile 
aşmak istemesi, muhtemeldir.

Linyit Santrallerine Üretim
Alım Garantisi Elektrik 
Fiyatını Yükseltecektir

Linyit santrallerine verilecek olan 1.1 
milyar dolarlık başlangıç desteğinin tü-
ketici fiyatlarına yansıması halinde orta-
lama %19’luk bir artış görülecektir. Proje 
devam ettiği takdirde destek 2 milyar 
dolara yükselecektir. Bu durumda tüketi-
ciye yansıyan oran %29 olacaktır.

Türkiye 2000’li yıllardan bu yana 
kamu şirketlerini özelleştirerek, enerji 
sektörünü özel yatırıma açarak ve elek-
trik fiyatlarının gün öncesi ve gün içi 
piyasalarca belirlenmesine izin vererek 
enerji piyasalarını serbestleştirmektey-
di. Linyit kömürü kullanan santrallere 
verilen teşvik ve üretim alım garantileri 
neo-liberal politikaların da delinmesi 
anlamına gelecektir. Daha beter, daha 
acımasız, tahrip edici, saldırgan bir enerji 
politikasına geçilmektedir. Tüm bu ge-
lişmeler Türkiye’nin siyasi konjektürü ile 
uyumludur. Linyitli santrallerin ürettiği 

enerjiye, öncelik verilmesi ‘’serbest piya-
sanın sihirli elini’’ bozacaktır. Burjuvazinin 
kendi içindeki çelişkilerin bu sektörde 
yoğunlaşacağını söyleyebiliriz. Özel iş-
letmelerin kurduğu mevcut santrallerin 
hemen hepsinin banka borçları devam 
etmektedir. En ucuz fiyata öncelik veren 
sistemin terk edilmesiyle, arz fazlası ya-
şanan bir sektörde krizin nasıl derinleşe-
ceğini görebiliriz. Önce enerji sektörün-
de yaşanacak olan kriz hemen ardından 
bankacılık sektörünü vuracaktır.

TC hükümeti uluslararası antlaşma-
lara koyduğu imzaları gerçekleştiremez 
hale gelmektedir. COP21 ve Küresel İklim 
Anlaşması sözleşmeleriyle, karbon gazı 
salınımının önleneceğine ilişkin tahahüt-
ler verilmiştir. Linyite bağlı termik santral 
genişlemesi politikasıyla bu taahhütle-
rin gerçekleştirilmesi olanaklı değildir. 
TC’nin mevcut taahhüdü, karbon gazı sa-
lınımının 2030 yılına kadar %20 oranında 
kısılacağı şeklindedir.

Türkiye’nin Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Potansiyeli
Heba Edilecektir

Ülkemiz, güneş, rüzgar, su ve jeoter-
mal enerji kaynaklarının kullanılabilmesi 
için son derece elverişli bir coğrafyada-
dır. Bu sistemleri kuracak ve geliştirecek 
yerli teknolojiye ve ihtiyaç duyulacak ni-
telikli işgücüne sahiptir.

Bu güne kadar, hükümetler, yenile-
nebilir enerji kaynaklarına kısmi teşvikler 
uygulamaktaydı. Yenilenebilir kaynak-
larla enerji üreten yatırımlar, önceden 
belirlenen bir fiyat üzerinden üretimleri-
ni satma garantisine sahipti. Bu yüzden 
2009’da sıfıra yakın olan, yenilenebilir 
enerji üretimi 2015’de 5.7 GW’ye yük-
selmiştir. Bu oran mevcut kurulu gücün 
%8.8 ine denk düşmektedir.

HES yağmacılığı ile hidroelektrik üre-
timi toplam enerji üretiminin % 35’ini 

karşılar hale gelmiştir. Bunun karşılığı 26 
GW’dir.

Rüzgar enerjisinin payı 4.5 GW’dir.

Güneş enerjisinin payı 0.3 GW’dir

‘’Bu öngörüler ve mevcut ulusal enerji 
kalkınma planları şaşırtıcı biçimde güneş 
enerjisi potansiyelinin çok altındadır. Tür-
kiye AB’de, İspanya, Portekiz, Malta ve Kıb-
rıs’ın ardından en yüksek ortalama güneş 
ışınımına sahip ülkedir. İspanya’nın 7 GW 
ve Almanya’nın 40 GW seviyeleriyle karşı-
laştırıldığında Türkiye’nin 0,3 GW kurulu 
güneş enerjisi kapasitesi son derece cılız 
kalmaktadır. 2019 yılına dek yalnızca 3 GW 
güneş kapasitesi planlanması, Türkiye’nin 
dünya çapındaki enerji piyasası dönüşü-
müne ayak uyduramadığının göstergesi-
dir. ‘’  (*) 

AKP Hükümetlerinin Enerji
Politikaları Akılcı Değildir

Güneş enerjisi yatırımları büyük dü-
şüş göstermektedir. Bireysel yatırımlar 
bile 3-5 sene içinde kendini amorti et-
mekte ve getiri elde eden bir yatırıma 
dönüşmektedir. Mikro ölçekli bir prog-
ram bile Türkiye’nin, güneş enerjisi ala-
nında atılım yapmasına yetecektir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
oluşacak arz fazlalarını diğer ülkelere pa-
zarlamak mümkün olacaktır. Fosil yakıt-
ların yüksek maliyeti bunun önünde bir 
engeldir.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kay-
naklarına öncelik veren bir programı 
yaşama geçirmesi halinde global bir ilgi 
odağı olması kaçınılmazdır .Fosil yakıtla-
ra yatırım yapmanın dünya çapında çeki-
ciliği kalmamıştır. Ülkemiz, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının tümü için büyük bir 
potansiyele sahiptir.

Önümüzdeki tek engel siyasi iradedir.

Yararlanılan kaynaklar :

- IEFFA Enerjide yol ayrımı (Pelin Yenigün 
Dilek-David Schlissel)

* ilgili metinden alınan bölümler

Tüm istatistik verileri ve tablolar adı geçen 
çalışmadan alınmıştır.

(İstatistiki bilgilerin yorumlanması yazar 
tarafından yapılmıştır)

- EMO yayınları ve açıklamaları

- Günlük basından ilgili haber derlemeleri
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15 Temmuz askeri darbe girişimin-
den sonra, darbenin ardından tartışılan 
konulardan birisi de; “Türkiye eksen mi 
değiştiriyor?”

AKP-Erdoğan çevresine ve yandaş 
medyada yazılıp çizilenlere bakıldığında 
ise, darbenin arkasındaki ABD ve AB 
istenmiyor. ABD ve AB medyasına bakıl-
dığında ise Erdoğan’ın artık istenmediği 
gerçeği var.

ABD ve AB’nin Erdoğan yönetimi-
ni köşeye sıkıştırmak istediği ve hatta 
kendisini istemediği açık. Ancak, Türk 
burjuvazisi, ekonomik veriler ortadayken 
ne ABD’ye ne de AB’ye sırtını dönebilir. 
Tersi de olmaz. Yani, AB ve ABD’de Türk 
devletinin kendi kontrolleri dışına çık-
masına izin vermezler. Tersi bir durumda, 
AB ve ABD Türk devletini sıkıştırmak için 
elindeki tüm kozlarını masaya sürer ve o 
zaman da Türk burjuvazisinin kımıldıya-
cak bir yanı kalmaz.

Türkiye gibi emperyalizme bağımlı, 
ekonomik ve ticari ilişkilerinin yarıya 
yakını bu ülkelerle sürerken, sırtını bu 
ülkelere dönmesinin olanağı yoktur. 
Türk burjuvazisi anti-emperyalist bir 
özelliği olduğu zaman bunu yapabilir ki, 
günümüzde anti-emperyalist bir “ulusal” 
büyük burjuvazi bulmak da artık ola-
naksızdır. Tekelci burjuvazinin böyle bir 
niteliği zaten söz konusu değildir.

Türkiye, Şah’ın devrilip 1979 Şubat’ın-
da Humeyni’nin iktidara gelmesiyle 
eksen değiştiren İran gibi yapabilir mi? 
Yapamaz. Çünkü İran’da milli burjuva 
(sağ) bir devrim oldu. Devrimi gerçekleş-
tiren burjuvazinin anti-emperyalist, en 
azından güçlü bir anti-ABD’ci yanı vardı. 
Ve bu devrime İran ulusal burjuvazisi 
önderlik etmiş olmasına karşın, işçiler, 
şehir küçük burjuvazisi ve köylüler de 
bu devrimin içinde güçlü bir şekilde yer 
almıştı. Hatta kendine sol ve komünist 
diyen örgütlerde bu devrime katıldılar. 
Sonradan bu hatalarını hayatları pahası-
na ödemek zorunda kalmış olsalar da...

Türkiye’de ise, Türk egemen sınıfla-
rın, Batı’yı (ABD ve AB) terk edip Rusya 
ve Çin’in başını çektiği Şanghay İşbirliği 
Örgütü (ŞİÖ) içinde yer alması, Türk 
egemen sınıflarının bağımlılık ilişkileri 
çerçevesinde olası değildir. Başta buna, 

Türk egemen sınıfların büyük bir kesimi 
karşı çıkacaktır. Türk devletinin Batı’ya 
bağlı olan eksen ipini koparmaya RTE’nin 
ve arkasındaki “Anadolu Kaplanları” 
denen sermaye kesimlerinin de gücü yet-
mez. RTE’nin arkasında olduğu söylenen 
%50’nin gücü bu ekseni değiştirmeye 
yeter mi? Yine hayır! Çünkü bu “güç”ün 
de homojen olduğu söylenemez. Serma-
ye güçleri arasında bir ittifak ortaklığı söz 
konusudur.

Türk egemen sınıfların eksen değiş-
tiremeyeceğinin en önemli etkenlerinin 
başında, AB ve ABD sermayesinin Tür-
kiye’deki gücü ve ortaklığının varlığıdır. 
Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yarısı 
(%48,5) AB ülkelerine yapılmaktadır. 
Bunun 2015 yılı için tutarı 64 milyar ABD 
doları kadardır. Ayrıca, Türkiye’deki doğ-
rudan yatırımların aslan payı AB ülkeleri-
ne aittir. Bu bile Türk egemen sınıflarının 
AB’ye ve AB içinde ise öncelikli olarak Al-
manya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya 
gibi ülkelere bağlı olduğu anlamına gelir.

ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişki 
AB ile olduğu kadar büyük ve kapsamlı 
değildir. Türkiye ihracatının %4,4’ünü 
ABD’ye yapmaktadır. ABD’de toplam 
ihracatının ancak 0,6’sını Türkiye’ye yap-
maktadır. Toplam ticaret hacmi ise 2015 
yılında 17,5 milyar dolar olmuştur. Ancak, 
ABD ve Türkiye arasındaki esas ilişki, 
askeri alandadır ve Türk ordusu üzerinde 
ABD’nin ciddi etkinliği vardır.

Türk sermayesinin en büyüklerinin 
ortakları AB ve ABD ortaklıdır. Sermayeler 
bu derece içiçe geçmiştir ve emperyalist 
Batı ağırlıklı sermayenin bir başka efendi 
seçmesi kendi ölümü demektir. Türk ege-
men sınıflarının böyle bir seçme hakları, 
bu ekonomik ve siyasal koşullar altında 
olmadığı gibi, bir başka yöne kayma 
gibi eğilim gösterdikleri anda, artık eski 
sermaye olamayacaklarını da, bizden çok 
kendileri daha iyi biliyorlardır.

Ayrıca, Türk egemen sınıfların, efendi 
değiştirme gibi bir dertleri de yoktur. Er-
doğan’ın atıp-tutmaları, onun zayıflığın-
dan kaynaklıdır. ABD ve AB’ye “kafa tutu-
yor” gözükmesi, gözükmenin dışında bir 
şey değildir. Erdoğan’ın blöfleri gerçekle-
şemez. Erdoğan’ın blöfleri gerçekleşecek 
gibi olsa, Türkiye’nin, Suriye gibi olmasa 
da, Irak’ın durumuna düşme olasılığı 
daha fazladır. İran saf değiştirdiği için, 
sadece ekonomik ve siyasal yaptırımlarla 
karşı karşıya kalmadı, ayrıca, 7-8 yıllık çok 

yönlü yıkıcı bir savaşa maruz bırakıldığı 
da unutulmamalıdır. Bu, ABD ve AB’li 
emperyalistlerin “yüksek demokrasisi”nin 
bir gereğidir.

Türk egemen sınıfları Batıya sadece 
ekonomik olarak değil, aynı zamanda 
askeri olarak da bağımlıdırlar. Türk or-
dusu NATO ordusudur ve onun dışın-
da hareket edemez. Türk ordusunun 
elindeki silahlar ABD ve AB patentlidir. 
Darbe girişiminden sonra TSK içinde bazı 
değişikliklerin yapılması, Türk ordusunun 
PENTAGON ve CİA’nın kontrolünden 
çıktığı ya da çıkarılabileceği anlamına 
gelmez. Bugünkü koşullarda bu olası 
gözükmüyor.

Türk egemen sınıfların Rusya ile yeni-
den “barış”ması, bir zorunluluğun gereği-
dir. Türk sermayesi RTE’ye, Rusya’dan özür 
dileterek tükürdüğünü yalattı. Erdoğan 
sermayenin çıkarları dışına çıktığı ya da 
ona zarar vermeye başladığı anda ken-
disininde sonunun geleceğini iyi biliyor. 
Yine İsrail ile ilişkilerin resmi düzeyde (ve 
kamuoyuna açık olarak) düzeltilmesi, 
daha doğrusu Türk devletinin geri adım 
atması, bugünkü ekonomik ve siyasal 
ilişkiler bağlamında kaçınılmazdı.

Türk egemen sınıfların “Osmanlı 
hayalleri” Kürt direnişine çarptı. Bunu 
daha önceki bir yazıda belirtmiştim. Os-
manlıcılık AKP iktidarını darbe tehdidiyle 
karşı karşıya bıraktı. Daha ileri gitmesi ise 
artık olası değildir. Ayrıca “Kürt Sorunu”, 
Türk devletini, yeniden çevre komşu-
larıyla “dost” olmaya zorlayan önemli 
etkenlerden birisidir. Bu nedenle, Esad ile 
yeniden anlaşması uzak değildir.

Türkiye’nin islamlaşması Batı’yı fazla 
ilgilendirmiyor. Batı’yı ilgilendiren yan, 
Türk egemen sınıfların Batının isteklerini 
yerine getirmesidir. Sermaye akışının 
sağlanması, bölgesel çıkarların korunma-
sı, Batı sermayesinin büyümesine hizmet 
edilmesidir.

Ancak, AB ve ABD artık Erdoğan’dan 
kurtulmak istiyorlar. ABD açısından 
Erdoğan’ın işi, ABD’nin Suriye politika-
sının iflas etmesi ve gerilemesiyle bitti. 
Bundan sonra başka atlara daha fazla 
oynamaya çalışacaktır. AB için de bu 
geçerlidir. Bu nedenle de önümüzdeki 
süreçte Türkiye’nin farklı siyasal gelişme-
çatışmalara gebe olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır.

AB ve ABD Erdoğan yönetimini uzun 

bir süre desteklediler. Çünkü, siyasal 
islam adı altında emperyalist neoliberal 
politikaların uygulanması ve sürdürül-
mesi, emperyalizmin çıkarınaydı. İşçi 
sınıfının baskı altında tutulması devrimci 
ve ilerici kamuoyunun dışlanması ve 
marjinal bir konuma sokulması, RTE’nin 
politikalarıyla oldu. Bu nedenle de AB 
ve ABD burjuvazisi Erdoğan’ı el üstünde 
tuttular.

Gelinen aşamada Erdoğan onların 
politikasına ters düştü. Erdoğan da onla-
ra, arakasındaki %50’lik güçle direnmeye 
çalışıyor. Ayrıca Erdoğan, bugün CHP, 
MHP gibi devlet partilerini de yanına 
alarak, içe ve dışa karşı “milli birlik” şovları 
yapmak zorunda kalıyor. Kukla başba-
kan ve bir çok bakan “laiklik” vurguları 
yapmak zorunda kalıyorlar... CHP’ne Tak-
sim’de miting yaptırılması ve peşinden 
7 Auğustos’ta Kılıçdaroğlu’nun AKP’nin 
Yenikapı mitingine katılmış olması, 
egemen sınıflar arası bir konsensüs gibi 
gözükmektedir. Bütün bunlar, Erdoğan’ın 
ABD ve AB tarafından sıkıştırılmasının bir 
sonucu olduğunun göstergeleridir.

AKP-Erdoğan iktidarı en zayıf anını 
yaşıyor saptaması yanlış değildir. “Milli 
Birlik” şovları da bu nedenle yapılıyor. 
Ne var ki, egemen sınflar arası dalaşma 
durulacağa pek benzemiyor. Eğer AKP-
Erdoğan iktidarı içeride, farklı sermaye 
kesimleriyle geniş bir uzlaşmaya yanaş-
mazsa, ömrünün fazla uzun olmasını 
beklememek gerekiyor.

İşçi sınıfı kendi kaderini eline almadık-
ça, siyaseti ve gelişmeleri, emperyalistler 
arası ve yerli egemen sınıflar arası çelişki 
ve çatışmaların belirlemesi de kaçınıl-
maz oluyor. Sermaye sınıfları arasındaki 
çatışmanın yıkıntıları altında yine işçi ve 
emekçiler kalıyor. Eğer, Kürt Ulusal Hare-
ketiyle ittifak içinde olan güçlü devrimci 
kitle hareketleri yaratılıp emperyalistlerin 
ve Türk egemen sınıfların oyunları bo-
zulmazsa, Türkiye’yi Güney komşularının 
benzeri karanlık günlerin beklediğini 
söylemek subjektif bir saptama olmaya-
caktır.

Batı Bağımlısı Türk Burjuvazisi 
Yön mü Değiştiriyor?

Politika Gazetesi’ni
Oku, Okut!

Abone Ol, Abone Bul!



q Mehmet DEMİR

Yarını bugünden kurmanın mücadelesi-
ni  verirken yanılgılara düşmemek ve doğru 
değerlendirmeler yapabilmek önemli. Bütü-
nü görebilmek için yaz-bozun tüm parçaları 
olmasa da önemli bir kısmını bir araya ge-
tirmek gerekiyor. Bazen gözden kaçırılan bir 
parça önemli olabiliyor. Aynı zamanda bütü-
nü görememenin bir nedeni de budur. Belirli 
bazı çevrelerin ortamı bulanık hale getirmek 
için de büyük bir çaba içerisinde olduklarını 
görmekteyiz. Suyun durulmasını sağlamak 
halklarımızın ortak çıkarları temelinde bü-
tüne bakmakla mümkün olabilir. Öncelikler 
olmakla birlikte bölge halklarının çıkarları 
birbirine bağlıdır. Geniş bir pencereden ba-
kabilmek, olmazsa olmazlardandır. Kuzey 
Kürdistan’da son aylarda yaşanan gelişmeler 
böylesine bir bakışı zorunlu kılmaktadır.

Barışa ulaşmanın yolunun uzun ve çetin 
olacağı ilk adımlar atıldığında da belliydi. 
Dünyadaki diğer örneklere baktığımızda da 
bunu görebiliyoruz. Silahların susması ve 
görüşmelerin başlaması atılacak ilk adımlar-
dan birisidir. Bu konuda başlangıç için ge-
reken  adımların atıldığını da gördük. Türk 
Devletinin sorunu çözme konusunda ciddi 
yaklaşmadığı bir sonraki adımın atılması 
noktasında ortaya çıktı. Yasal bir çerçeveye 
kavuşturulması noktasında bilinen deyimle 
masa devrildi ve ‘çözüm süreci buzdolabına’ 
kaldırıldı. Bu da gösterdi ki Türk devleti yıllar-
dır sürdürdüğü inkarcılığını kolay terketmek 
niyetinde değil. Silahların susması ve çözü-
me yönelik adımların atılması da gösterdi 
ki, bundan kazançlı çıkan, demokrasi cep-
hesinde yer alan halklarımızdır. Bu da bugün 
AKP’de ifadesini bulan faşist devlet yapılan-
masını korkutan önemli bir gelişme oldu. Ku-
zey Kürdistan’ın kendisine özgü koşulları olsa 
da çatışmaların sona ermesi bir çok etkene 
bağlı. Dağdan inmenin koşulları yaratılma-
dan silahların sussa da bırakılmayacağı açık-
tır. İlk adım olarak barış masasına yeniden 
dönülmesi gerektiği konusunda demokrasi 
güçlerinde bir hemfikirlilik var.

Barış, ulaşılması uzak gibi görünse de, 
içerde ve dışarıda yaşanacak yeni gelişmeler, 
imkansızı imkanlı hale de getirebilir.

Hendekten atlamak, 
barikatı aşmak
Bizim açımızdan barış sürecini kimin 

bozduğu bellidir. AKP hükümeti kaybetme 
korkusu ile derin devlete tamamen teslim ol-
duktan sonra masa da devrildi. Görüşmelerin 
geldiği nokta yasal bir çerçevenin oluşturul-
ması ve bir sonraki adımın atılmasıydı. Buna 

Rojava’daki gelişmelerin etkisini de eklemek 
gerekir. Kürtlerin bu yüzyıla damga vuracak 
gelişmelere yol açan bir direniş ve mücadele 
göstermesi derin devleti korkutmakla kalma-
dı, Kürt meselesinin çözümünden kaçmanın 
mümkün olmadığını da gösterdi. Buna bir de 
HDP’nin gösterdiği seçim başarısı eklenince 
korkuları daha da arttı. Kandırma siyaseti-
nin devam ettirilmesi mümkün olmayacağı 
açığa çıkınca, Türk devleti masayı devirerek, 
çatışmaya geri döndü.

Çatışmaların başladığı günden bu yana 
tartışılan konulardan biri de, PKK çatışmadan 
uzak durabilir miydi? sorusu. Bir çoklarının 
hedef haline getirdiği HDP, bu çatışmala-
rın önüne geçebilir miydi? HDP, daha başka 
neler yapabilirdi? Bu günden düne bakınca 
ortaya çıkan sonuçlara göre değerlendirme 
yapabilmek daha kolay. Ya da hendek ve bari-
katlar üzerinden tartışmayı yürütebilmek çok 
kolay. Bunlar sadece resimin parçaları. Bütün 
içerisinde önemli olsalar da tamamı değiller. 
Bugün Kuzey Kürdistan’da yaşananları sade-
ce hendek ve barikatlarla açıklamaya çalış-
mak yeterli değildir. Bir başka ifade ile Kürt 
siyasetini hendek ve barikatlarla izah etmeye 
çalışmak, ya da bunlarla sınırlı tutmak, TC’nin 
gerçek niyetini maskeleme çabasını gözardı 
etmek için yürüttüğü kirli propagandasını 
görmememize yol açar. Bu açıdan hendek-
ten atlayarak barikatları aşmamız gerekiyor. 

Ötesinde neler yaşandı? Çözüm süreci-
nin ilk günlerinde de görüldü ki çatışmasızlık 
sürecinde silahlar sustu. Peki hendekler ve 
barikatlar görüşmeler yoluyla kaldırılamazlar 
mıydı? Bunun örnekleri daha öncede yaşan-
mış olduğu halde, neden bu kez büyük bir 
vahşet örneği ile saldırı yapıldı? Bu saldırılar 
görüldüğünde PKK ya da YPS mücadeleyi bir 
başka yöne kaydırabilir miydi? Soruları ço-
ğaltmak mümkün. Bu sorulara verilen cevap-
lar da değişkenlik arzediyor. HDP içerisinde, 
demokrasi cephesi diye adlandırabileceği-
miz kesimlerde, Kürt halkı ve değişik siyasi 
örgütlenmelerinde farklı bakış açılarının ol-
duğunu görebiliyoruz. 

Yıkılan şehirler, yapılan katliamlar, bod-
rumlarda yakmalar, sürgünler ve aylarca 
süren sokağa çıkma yasakları ile birlikte en 
temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma... Bun-
lar yaşanılan vahşetin sadece en kısa yoldan 
anlatılması. Ama hepsini tek bir kelime ile 
ifade etmek gerekirse: Kürtlerin özgürlük  
isteğine olan düşmanlıktır. Bu derece büyük 
bir saldırganlıkla aynı zaman da Türkiye işçi 
ve emekçilerine de bir gözdağı verilmek is-
teniyor. Direniş gösterdiklerinde başlarına 
nelerin getirileceği canlı bir örnekle gösteri-
lerek, Kürt Özgürlük Hareketiyle dayanışma 
içerisine girmelerinin önü kesilmeye çalışıldı. 

Barış bildirisine imza atan aydınların başına 
getirilenler ve hala da onlara karşı yürütülen 
saldırılar bunun küçük bir örneğidir. Sadece 
barış istedikleri ve vahşete ortak olamaya-
caklarını açıkladıkları için hedef haline geti-
rildikleri göz önüne getirilirse, devletin nasıl 
bir saldırganlık içerisinde olduğu daha iyi 
görülebilir. Arkalarına aldıkları havuz med-
yasının desteğiyle de Kürt sorununu ‘hendek 
ve barikat‘lardan ibaretmiş gibi göstermeye 
çalıştılar. Oysa hendek ve barikatlar çözüm-
süzlüğün bir sonucu olarak ortaya çıktılar. Bi-
linen deyimle çözüm süreci devam ettirilmiş 
olsaydı, bugün daha farklı sorunları tartışıyor 
olacaktık. Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da bu-
gün daha farklı gelişmeleri yaşıyacaktık.

10 ay süren şehir savaşlarında direnişin 
önemini gözardı etmeden yaşanan hataların 
ortaya çıkarılması, sadece Kuzey Kürdistan 
açısında değil Türkiye‘deki işçi sınıfı ve de-
mokrasi mücadelesi açısından da önemli-
dir. Direnişin etkileri ileriki yıllarda kendisini 
gösterecektir. Devletin toplumu kendi iste-
diği yönde zapturap altına alma çabasına 
vurulmuş bir darbedir. Yıkımların olması ve 
yaşanan can kayıpları, savaşı şehirlerin dı-
şına taşımanın ya da şehir mücadelesinin 
farklı metodlarla yürütülmesi sorusunu da 
sık sık sorulur hale getirmiştir. Sur’da devle-
tin vahşeti görüldüğünde taktik değişikliğe 
gidilemez miydi? Devletin bu boyutta bir 
saldırganlığı tahmin edilemediği söylense 
de sonrasında ne gibi adımlar atılabilirdi 
sorusuna cevap bulmak ilerisi açısından bir 
önem taşımaktadır. Mücadele ve direniş, ka-
yıpları ve acıları da beraberinde getirir. Ama 
esas olan daha az acı ve kayıpla mücadeleyi 
ileri boyutlara ulaştırmaktır. Bunun olanak-
larını zorlamanın ve fırsatlarını yaratmanın 
devrimcilerin bir görevi olduğunu da sanı-
rım söylemek yanlış olmaz. Şimdiye kadar 
devletin saldırılarına karşı gösterilen direniş, 
bugünkü mücadeleye temel olmuşsa bugün 
verilen mücadele de gelecekteki direnişlere 
yol göstericilik yapacaktır.

Sur, Cizre, Nusaybin, Silopi, Şırnak, Lice, 
Gewer, yakılıp yıkılan Kürt şehirlerinden ba-
zıları. Derin devletin teslim aldığı AKP faşist 
iktidarının; tank, top, helikopter ve uçakları 
kullanarak yürüttüğü bu vahşi saldırıda en 
asgari insan haklarının bile nasıl çiğnendi-
ğine tanık olduk. Halk açlığa terkedildi, ce-
nazelerine sahip çıkmaları bile engellendi. 
Cenazeler günlerce sokak ortasında bırakıl-
dı. Çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı yapılmadan 
rastgele katliamlar yapıldı. Evler talan edildi, 
yakıldı, yıkıldı. Duvarlara yazılar yazıldı. Bir de 
‘Esedullah timleri’ çıktı ortaya. Kimdi bunlar? 
Tasmaları çözülen kuduz köpekler gibi insa-
na ait olan her şeye saldırdılar. Yüreğinde in-

san sevgisi olanların kabullenemeyeceği bir 
vahşet örneği yaşandı. Üç beş sokakta hen-
dek ve barikat var diye böylesi bir vahşete 
girişen suçlulara hala ses çıkaramayan bazı 
gafillerin olması da insan olmanın önemini 
daha da elzem kılıyor. Türkiye ve Kürdistan’da 
bu vahşete karşı sessiz kalmayan aydınların, 
demokratların olması insana dair umutların 
bu topraklarda da yeşerme şansının var ol-
duğunu göstermektedir. Yürekli insanların 
sayılarının çoğalması, AKP’de ifadesini bulan 
faşist saldırıların geriletilebilinmesi için de 
önemlidir. Uluslararası kamuoyunun tepkile-
ri artıkça direnişin boyutlarının büyüyeceğini 
de söyleyebiliriz. BM, bodrumlarda insanlar 
yakıldı diye tepki gösterdi ve Almanya’da ise 
bir kısım siyasetçi ile aydın, Erdoğan hakkın-
da savaş suçu işledi diye dava açtılar. Bunlar 
devletin yaptığı vahşetin dünya kamuoyu-
nun gündemine girmesi için önemli adımlar 
olmakla birlikte yeterli olmadığını da belirt-
mekte yarar var.

AKP 
çözümsüzlükte çözüm arıyor
Şu an yaşanan gelişmelere baktığımızda 

AKP Kürt sorunununda çözüm getirmeyen 
askeri yöntemlerden vazgeçmek istemiyor. 
40 yıldır denenen askeri yöntemlerin başarı 
şansı olmadığını bilmelerine rağmen bunda 
ısrar etmelerinin bir mantığı yok dibi görün-
se de ısrarla sürdürmelerinin sebebleri neler-
dir? Kürt sorununun demokratik bir temelde 
çözüme kavuşması Türkiye’nin demokratik 
bir evreye girmesinin önünü de açacaktır. TC, 
Kürt meselesini kullanarak, işçi ve emekçile-
rin haklarını gaspetmenin yolunu da açmada 
küçümsenmeyecek bir başarı gösterdi. Milli 
duyguları öne çıkarak hedef şaşırtmaya çalış-
tı. Şu son yüzyılda TC önemli bir varlık nedeni 
olarak misak-ı milli içerisinde Kürt meselesini 
sadece bugün söylenen şekliyle  buzdola-
bına kaldırmayı değil tümden yok etmeyi 
önüne hedef olarak koydu. Buna karşı Kürt 
halkının bir direnişi oldu. En son örneği Der-
sim olmak üzere kanla bastırılan ve peşinden 
idam ve sürgünlerin yaşandığı isyanlar ya-
şandı. Bugünkü direnişler, o zaman toprağa 
düşen tohumlardan  filizlendi. Bu direnişler 
de gösterdi ki Kürtleri inkar politikası iflas 
etti. Ama hala cumhuriyetin o kuruluş yılla-
rında hedef alınan ‘tek millet tek devlet’ politi-
kasında ısrar eden ve bunu her türlü vahşeti 
uygulayarak sürdürmek isteyen ulusalcı-mil-
liyetçi bir derin devlet gücü var.  Ve bu güç 
AKP’yi de çemberine alarak askeri çözümde 
ayak diriyor. Erdoğan bunun yüzeyde görü-
nen parçası olsa da Kürt meselesi olduğunda 
CHP ve MHP’nin de derin devletin yanında 
yer aldığını gördük. Bu ortaklık halen de de-
vam ettiriliyor. Bu, yüzyıllık inkâr politikasının 
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yürütülemediği açıkça ortaya çıkmasına rağ-
men sürdürülmek istenmesi, çözümsüzlüğü 
derinleştirdiği gibi, bugün yaşanan sorunla-
rının temel kaynağıdır da. Bugünkü vahşet 
boyutlarındaki saldırılar ve tüm askeri gücün 
harekete geçirilmesine rağmen, elde edilen 
sonuç; TC’nin korkularının derinleşmesidir. 
Bu korkunun bugünkü politikaya yön verdi-
ğini görüyoruz. Kürt halkının özgürlüğüne 
kavuşması esasında Türkiye’de yaşayan diğer 
halkların da çıkarınadır.

 İçeride ve dışarıda yürüttüğü politika-
ları duvara toslayan, Kürt Özgürlük Hareketi 
karşısında istediği sonucu alamayan AKP ve 
derin devlet, yeni adımlar atmaya başladı. 
Suriye politikası ve DAİŞ’e verdiği  destek 
nedeniyle giderek yalnızlaşan Türk devleti, 
yeni bir manevraya yöneldi. Rusya ve İsrail’e 
tavizler verilerek bozulan ilişkiler yeniden 
onarılmaya çalışılıyor. Rojava’da elde edilen 
başarılar ve bir çok cephede DAİŞ çetelerinin 
geriletilmesi ile birlikte AKP’nin dış politikada 
attığı bu adımlar Kürt korkusunun sonucu-
dur. Düne kadar söylediklerinin tersini yap-
maları şaşırtıcı değildir. Bu, ilk tükürdüğünü 
yalama dönüşü de değildir. Bunun örnek-
leri çokça yaşanmıştır. Dün Esadsız çözüm 
diyenler bugün Rojava’nın federal bir statü 
kazanmaması için Esad ile anlaşmaya çalış-
maktadırlar. Cezayir görüşmeleri bu konuda 
atılan ilk adım oldu. AKP ve derin devlet bu 
değişiklikle birlikte ellerindeki DAİŞ ve diğer 
islamcı çeteleri kozunu hemen bırakmaya-
caklardır. Desteklerini devam ettirecekler ve 
Rojava’daki kazanımlara karşı, bu çetelerin 
bir set vazifesi görmeleri için de ellerinden 
geleni arkalarına koymayacaklardır. Çetele-
rin bir çok bölgede yenilgiye uğramaları ve 
geriletilmeleri, aynı zamanda AKP’nin büyük 
osmanlı hayalini yeniden canlandırmak için 
yürüttüğü çabaların da sonu olacaktır. Tüm 
çabalarına rağmen ABD ve diğer batılı müt-
tefik güçlerinin YPG’nin ana gücünü oluştur-
duğu QSD’ye verdikleri desteği devam ettir-
meleri, çeteleri geriletmekte ve adım adım 
yenilgiye doğru götürmektedir. Bundan do-
layı da AKP hükümeti elinde son olarak ka-
lan az sayıdaki seçenekleri devreye koymaya 
başladı. Dış politikadaki değişiklikleri de bu 
şekilde okumak gerekiyor.

Sessiz kalmamak 
AKP’de ifadesini bulan derin devletin 

Kürtleri yok etme planının bugün uygulana-
bilmesi için en ufak demokratik bir ses bile 
susturulmak isteniyor. Hendek ve barikatla-
rın öncesine dönersek, nasıl adım adım bir 
saldırı planının gerçekleştirildiğini görebi-
liriz. Sadece 7 Haziran seçimlerinden önce 
HDP’nin 128 örgüt binası saldıya uğradı. Di-
yarbakır mitinginde patlatılan bomba, teh-
didin ve saldırganlığın boyutunu göstermek 
için yeterli bir örnektir. Son 10 ay içerisinde 
şehirlerin katliamlar gerçekleştirilerek yıkıl-
ması, çok önceden planlanan bir saldırının 
devamıdır. Bununla da yetinmeyerek en ufak 
bir demokratik sesin çıkmaması için de HDP 
milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıl-
dı. Şimdi de belediyelere kayyum atanması 
gündeme getiriliyor. Türkiye demokrasi güç-
leri üzerinde de büyük bir baskı ve yıldırma 
politikası yürütülmekte, en ufak bir muhalif 

sesin çıkmasının önüne büyük bir set dikil-
mek istenmektedir. Denizde balıklar gibiyiz. 
AKP faşist iktidarı ağını atmış ve bekliyor. 
Sırası geldikçe en çok yükselen muhalif ses-
lerden başlayarak, bizleri birer birer  suyun 
dışına çıkararak yakalamakta ve seslerimizi  
boğmak istemektedir. Bugün takılmayanlar 
için bir başka sebepden sıra onlara da gele-
cek ve yarın onlar ağın içerisine alınıp suyun 
dışına çıkarılacaklardır. Sıra onlara da gelmiş 
olacak. Büyük bir faşist saldırganlık örneği ile 
karşı karşıyayız. Buna karşı direnmenin yolu-
nun Kuzey Kürdistan’da sürdürülen vahşete 
sessiz kalmamaktan geçtiğini de belirtme-
den geçmeyeceğim.

AKP’nin bu dizginsiz saldırganlığının 
arkasındaki gerçekleri göremeyerek, hala 
sorunu hendek-barikat ve HDP’nin ‘seni baş-
kan yaptırmayacağız’ çıkışına indirgeyenler 
var. Barış isteyen iyi niyetli çabaları bunların 
dışında tutmak gerekiyor. Kaldı ki barış süre-
ci Kürt Özgürlük Hareketinin ve demokrasi 
cephesinin güçlenmesini sağlamakla kalma-
dı, bir başka çözümün, silahları susturarak da  
mümkün olduğunu gösterdi.

Şimdilerde AKP etrafında toparlanmış 
bazı işbirlikçi Kürtler ‘yeni ve milli Kürt poli-
tikası’nı dillendirmeye başladılar. Hatta bu 
unsurlar kayyum atanacak belediyelere de 
talip çıkarak, bir an önce ‘askeri başarının’ 
hedefine ulaşmasını bekliyorlar. İdris-i Bit-
lisi’den bu yana Atatürk ile de devam eden 
Kürt işbirlikçilerinin egemen devlete bu ya-
manmaları bugün de varlığını koruyor. Barı-
şın gelmesi önünde bunların da önemli bir 
engel olduklarını  ve sırf  birkaç kemik daha 
fazla almak için, bu kadar yıkıma ve vahşete 
sessiz kalmakla kalmayıp, devletin yanında 
katliamlara ortak olduklarını görebiliyoruz. 
Bunlar dün vardılar, bugün de varlar belki sa-
yıları azalsa da yarın da olacaklardır. Bunların 
halk nezdinde yüzlerinin açığa çıkarılması ve 
teşhir edilmeleri son derece önemlidir.

Bir de sorunun hendek ve barikatlar ol-
madığını anlamayanlar veya anlamak iste-
meyenler var. Bunlar hendeklerde düştükleri 
yerlerden kalkamayanlar, barikatlara takılıp 
yere çakılanlardır. Resmin bütününe bakma 
cesaretine sahip olamayanlardır. Lice’de ya-
şananlar da gösterdi ki Kürt halkının direni-
şinin kırılamadığı her alana saldırılmaktadır. 
Her yer yaşanmaz hale getirilmek isteniyor. 
AKP’de ifadesini bulan faşist saldırılar öyle bir 
boyut kazandı ki her türlü muhalif ses daha 
çıkmadan korku duvarları içinde hapsedil-
mek isteniyor. Esas mesele de bu. Her türlü 
saldırganlığa karşı ses çıkarma cesaretini 
gösterebilmekte. ’Toprak kanla sulanmayınca 
vatan olmaz olsa olsa tarla olur’ diyen faşist 
bir zihniyete karşı direnişin önemi vazgeçil-
mez derecededir. Bu nedenle işçilerin, emek-
çilerin ve aydınların direnişi Kürt halkının 
haklı mücadelesi için büyük bir önemdedir. 
Demokrasi mücadelesinin ortak bir direniş-
le yüksetilmesi kaçınılmaz bir görev olarak 
önümüzde durmaktadır. Bu faşist saldırgan-
lığı geriletmenin başka bir yoluda yoktur.

 (*) Bu yazı 15 Temmuz darbe sürecinden önce 
kaleme alınmıştır. Yazıyı güncelliğini koruduğu ve 
bugün yaşanan gelişmelere bakış açısı için önemli 
ip uçları da içerdiği için yayınlamayı uygun gördük.
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Küçük-burjuvalığın belirlemeleri, küçük-burjuva tipolojisi devrimci düşünce ve devrimci siya-
set alanına uzandığı ölçüde, burada çeşitli hadiseler yaratmaktadır. Bu bağlamda mücadele edil-
mesi gerekli tutum ve davranışlar karşımıza çeşitli düzeylerde ve çeşitli kılıklarda çıkıyor. Ancak 
bunların bütününü sarmalayan bazı ortak özellikler var. Zora gelememek, eleştiriye tahammül-
süzlük, devrimci disiplinden kaçmak, kolay elde edilecek başarılar peşinde koşmak, pohpohlanma 
isteği, kariyerist emellerle hep önde görünme arzusu vb. sıralayabileceğimiz başlıca özelliklerdir. 
Öncü savaşçı rolünün, ancak en ileri teori ile yönlendirilen devrimci bir parti tarafından gerçekleş-
tirilebileceği açıktır. Ne var ki, küçük-burjuva yaklaşımlar bu temel konuda da nice savrulmalara yol 
açmaktadır. Teorinin öneminden dem vurup teoriye gereken önemi vermeme küçük-burjuvanın 
tutumudur. Yine bir küçük-burjuva, teorik mücadeleyi örgütlü yaşamdan kopuk entelektüel bir fa-
aliyet düzeyinde algılayıp, devrimci eylem ve örgütlülükten kaçmaya yatkındır. Diğer yandan, işçi 
sınıfının mücadelesi, devrimci örgütlülüğün her koşul altında sürekliliğinin sağlanmasını gerektirir. 

Küçük-burjuva, yasalcı ve reformist solculuğun düzen içi karakterini kavramayı da mümkün kıl-
maktadır. Küçük-burjuvanın yaşam felsefesinde ve çeşitli türden olaylar karşısında tutum alışında 
ortalama bir istikrar, akılcı bir denge bulmak pek mümkün değildir. Koşulları soğukkanlı ve mantıklı 
biçimde gözden geçirip, tutarlı bir davranış çizgisi sergilemek küçük-burjuvaya yabancı bir tutum-
dur. Onun özelliği, kendiyle fazla meşgul olma, olguları ve kişileri kimi zaman abartılı bir yüceltme, 
kimi zaman yerin dibine batırma eğilimine sürüklenmektir. Bu nedenle, devrimci mücadele alanın-
da da bir küçük-burjuva, bağlı olduğunu iddia ettiği şu ya da bu örgütsel varlık karşısında kolaylıkla 
kara sevdadan kara sövgüye geçebilir. Küçük-burjuvanın felsefesine aykırı olan hususlardan biri 
de, planlı, sabırlı, azimli ve uzun soluklu bir çalışma alışkanlığı temelinde yol almaktır. Acelecilik ve 
savrukluk küçük-burjuvalığın önde gelen tezahürleri arasındadır. Bu gibi hususları aşmak, “az olsun 
öz olsun” kuralını izlemekle mümkündür. 

Türkiye’de insanlar eleştiriden hiç hoşlanmazlar. Devrimci düzeyi yükseltmeyi amaçlayan sert 
fakat yapıcı eleştiriler, bu topraklarda çoğunlukla yersiz suçlamalar olarak algılanır. Bu ülkede in-
sanlar eleştiriden kaçar, nabza göre verilen şerbetin tadına ise bayılırlar. Bu bir gerçekliktir, fakat 
ortalama insan davranışının üstüne çıkabilme çabası sarf etmeden, eleştiri ve özeleştiri silahlarını 
kuşanmadan da devrimci olunamaz. 

Özellikle bölgemizde küçük burjuva hastalığı kendini çokça ve açık hissettirmektedir. HDP 
veya DBP’de bu hastalık devam etmekte ve bir türlü ahbap çavuş, dar grupçu zihniyetten kurtu-
lamadık. Küçük burjuvalar barışçıl günlerde en ön safta yer alırlar, belediye başkanlarını, belediye 
meclis üyelerini, milletvekillerini, parti yönetimlerini onlar belirlerler, toplantılarda, panellerde, 
kongrelerde kimseye konuşma hakkını vermezler, sınıf bilinçli devrimci insanları karalamak onla-
rın görevidir. Gerilla cenazelerine LAND-ROVER, MERCEDES arabalarla gelirlerdi, şimdi ise faşizmin 
zorluğunu görünce evlerinde oturup ortalıktan kayboldular. İş devrimci insanlara kaldı. Bunları iyi 
tanımak gerekiyor, yaşananlardan sonuç çıkarmak gerekiyor. 

Küçük-burjuvalığın bir başka tezahürü ise devrimci disipline gelememektir. Devrimci mücade-
le hakkında ahkâm kesip, sıra iş yapmaya geldiğinde devrimci partinin ve disiplinin gereğini inkâr 
etmek küçük-burjuva zihniyetiyle sakatlanmış entelektüellerin neredeyse ortak özelliğidir. Bu gibi 
unsurlara verilecek en ufak ödünler bile, bir devrimci organizmayı içten içe oyacak ve neticede işçi 
mücadelesinin burjuvazi karşısında güçsüz düşmesine neden olacaktır. Özellikle bir konuda son 
derece dikkatli olunmalı. Devrimci ahlak insanlığın geldiği üst evredir ve özüne uygun olmayan 
hiçbir davranışı kabul etmez onaylayamaz, sömürüyü, baskıyı, yalanı, iftirayı, haksızlığı, ihaneti, 
bozgunculuğu, hizipçiliği özünde doğasında barındırmaz, hele hele orta sınıf veya küçük burjuva 
düşüncesini hiç barındırmaz. 

Hiç kimse Kürt halkının dirençli güzel onurlu mert duygularıyla oynayamaz. Kürt halkı sayesin-
de mecliste yer alıyorlarsa o karanlık düşüncelerinden arınmalıdır, o karanlık düşünce onları kemirir 
bitirir. Bu halk ateş çemberinden geçip geldi buralara, kendini de onları da yakar. Kürt’ün özgürlük 
özlemini ezmek, Kürt’ü bitirmek ve yeniden soykırımcı sömürgeci düzen içine sokmak isteyenleri 
değil de, bazı tüketici, konformist orta sınıf bireylerin duygusuyla, direnenleri, “neden direndiniz” 
diye suçlamak gerçekten de büyük bir bilinçsizliği ve korkaklığı ifade etmektedir. Bu tür söylemler 
kendilerindeki irade kırılmasının dışa vurumudur. 

Şunu vurgulamalıyız ki, hiçbir şey özgür ve demokratik yaşam tutkusu ve bunun için kendini 
feda edenlerden daha değerli değildir. Bu nedenle halkımız dünyayı da başımıza yıksanız ülkemiz-
den, özgür ve demokratik yaşamdan vazgeçmeyiz diyerek tavrını ortaya koymuştur. Hiç kimse ken-
di karamsar duygularını toplumun duygularıymış gibi yansıtmasın! Kazanan; militanca direnenler 
ve halkımız olmuştur. Teslim alma ve ezme saldırısı karşısında mücadele edilmeseydi işte o zaman 
Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin başına felaketler gelirdi. Dışarıda ve içeride güçlenen Kürt’e 
karşı irade kırma savaşı başlatan soykırımcı sömürgeciliğe karşı direnilmeseydi, işte o zaman tarihi 
bir aymazlık yaşanırdı. Kürt halkı ve Özgürlük Hareketi tarihine yakışır bir biçimde zindan direnişçi-
lerinin haykırdığı gibi “teslimiyet ihanete, direniş zafere götürür” diyerek direnmişler; zaferin direniş 
kültürünü, iradesini ve yolunu daha fazla güçlendirmişlerdir. Kürt halkına artık hiç kimse, hiçbir 
güç teslim olma alçalmayı kabul ettiremeyecektir. Özgür ve demokratik bir cumhuriyet ve özerk 
Kürdistan için toplumda hayat bulan demokratik meclislerin oluşumu için örgütlenmeli faşizme 
karşı ortak mücadele verilmelidir.

“Sol” Hastalık ve Orta Sınıf Düşüncesi
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Darbe girişimi ve sonrasına
Avrupalı emperyalist 
güçlerin yaklaşımı

Eylül 2016 itibariyle azalmış olsa da, 
son aylarda Avrupa’daki burjuva medyası 
neredeyse her gün Türkiye ile yatıp kal-
kıyor, manşetlerinde sürekli Türkiye ile 
ilgili haberler yer alıyor, hatta kimi gün-
ler iki veya üç haber aynı anda sayfalar-
da ve ekranlarda yer buluyor. Görünüşte 
burjuva medyası AKP rejimini ve bilhassa 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef tahtası-
na oturtuyor. Özellikle F. Almanya’daki 
burjuva medyası Türkiye’deki gelişmele-
re son derece sert eleştirilerle yaklaşıyor, 
ama aynı zamanda da Türkiye’nin oyna-
dığı “anahtar role” dikkat çekiyor. Siya-
set arenasında da benzer bir durum söz 
konusu. Bugün dahi Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinin yöneticileri AKP hükümetini 
eleştiriyor, uygulamalarının “demokrasi-
ye zarar verdiğini” söylüyor, Erdoğan’ın 
“diktatörleştiğine” dikkat çekiyorlar.

Örneğin BM İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği’nin 33. Eylül ayı İnsan Hak-
ları Oturumlarında söz alan Fransa ve 
İsviçre temsilcileri AKP rejimini sert bir 
dille eleştirdiler. Olağanüstü hâl uygula-
malarının hâlen devam ettiği Fransa’nın 
temsilcisi, Türkiye’nin “bireysel ve basın 
özgürlüğünü askıya aldığını” vurgulaya-
rak, Türk hükümetine “temel özgürlükle-
ri” koruma çağrısı yaparken, “endişeli” 
olduğunu belirten İsviçre hükümeti tem-
silcisi, Türkiye’yi “temel insan hakla-
rını esas alarak hareket etmeye ve aynı 
zamanda bağımsız yargıyı esas almaya” 
davet ediyordu. Aynı günlerde Erdoğan’ın 
bir resmini ve ateşlenmiş rokete benzetil-
miş minareleri başlığına taşıyan F. Alman 
“Der Spiegel” dergisinin Türkiye özel 
sayısı, Erdoğan’ı “diktatör” olarak nite-
lendirerek “bir ülke özgürlüğünü kaybedi-
yor” başlığını atıyordu.

15 Temmuz’daki darbe girişimini ve 
sonrasını Erdoğan’ı ve AKP rejimini eleş-
tirerek ele alan burjuva medyası ve siya-
setçilerin bu tavrı Avrupa toplumlarında 
da karşılık buluyor, kamuoyunda yaygın 
bir Türkiye karşıtlığı ortaya çıkıyor. Aynı 
şekilde Avrupa toplumsal ve siyasî solu 
içerisinde de Türkiye konusunda belirli bir 
şaşkınlık ve kafa karışıklığı mevcut. Bil-
hassa reformist sol, aynı burjuva medyası 

gibi, Avrupa’nın “despotik bir devlet baş-
kanı karşısında çaresiz kaldığı” yanılgısı-
na düşüyor. Yapılan kimi sol yorumlarda, 
AB’nin “otoriterleşen Türkiye’ye daha 
fazla baskı uygulaması gerektiği” veya 
“Erdoğan’a Almanya’ya giriş izni veril-
memesi” türünden söylemler yer alıyor. 
Erdoğan’ın Avrupalı hükümetlere yönelik 
sözleri ve tersinden Avrupalı politikacıla-
rın Erdoğan karşıtı söylemleri temel alı-
nırsa, bu pozisyonlara hak vermemek elde 
değil.

Ama, Avrupa ve Türkiye arasındaki 
ilişkiler sahiden de “kopacak derece-
de” kötü mü? Kimilerinin belirttiği gibi, 
AB’nin patroniçesi Merkel ile Erdoğan 
arasında bir “düello” mu söz konusu? 
Avrupalı emperyalist güçler neden böyle 
davranıyor ve sahiden var olan eleştiri gö-
rüngüsünün ardında neler yatıyor? Darbe 
girişimi ve sonrası emperyalist merkezler-
de nasıl ele alınıyor? Bu ve benzeri soru-
ların yanıtlarını bulabilmek için, güncel 
durumu F. Almanya-Türkiye ilişkileri öze-
linde bir irdeleyelim.

Türkiye’nin 
vazgeçilmez önemi

Erdoğan’a karşı sert bir söylem tuttu-
ran, hatta hakaret derecesinde sert eleşti-
riler yönelten aynı burjuva medyası, Tür-
kiye’nin mülteci “krizinde” oynadığı rolü 
ve jeopolitik anahtar pozisyonunu öve öve 
bitiremiyor. Aynı şekilde Federal Hükü-
met de Türkiye’nin “mülteci krizinin aşıl-
masında verdiği hizmetin büyüklüğünden” 
bahsediyor, F. İçişleri Bakanı “insan hak-
ları konusunda tüm dünya için hakim ola-
mayız” diyerek, Avrupa’nın Türkiye’ye 
“son derece muhtaç olduğunu” vurgulu-
yor. Federal Cumhurbaşkanı Gauck ise, 
“Türkiye’nin milyonlarca mülteciyi ülke-
ye kabul ettiğini unutmamalıyız” diyerek 
hükümetin yaklaşımlarına destek çıkıyor.

Türkiye’nin kabul ettiği Suriyeli (ve 
diğer ülkelerden gelen ) mültecilerin Tür-
kiye tarafından “mülteci” statüsünde gö-
rülmedikleri ve Cenevre Mülteci Konvan-
siyonu ile Ek Protokolün tanıdığı temel 
haklardan mahrum bırakıldıkları, büyük 
bir bölümünün Türkiye’nin farklı kentle-
rinde herhangi bir destek olmaksızın ya-
şamak zorunda kaldıkları, sağlık ve eğitim 
gibi temel hizmetlere ulaşamadıkları Fe-
deral Hükümet tarafından gayet iyi bilin-
mesine rağmen, hâlâ Türkiye’nin “mül-
tecilere insanî ve insan haklarına uygun 
davrandığı” iddia ediliyor. Aslına bakı-

lırsa bu siyasî bir naiflik göstergesi değil. 
Tam tersine, bu yaklaşım “dünya piyasa-
larına, hammadde ve enerji kaynaklarına 
engelsiz ulaşım” talep eden yeni düzen 
kurucularının stratejik önceliklerinin bir 
ifadesidir. Çünkü Türkiye’nin F. Alman 
emperyalizmi için vazgeçilmez önemi bu-
lunmaktadır.

Emperyalizm açısından Türkiye’nin 
jeopolitik anahtar pozisyonunu anlayabil-
mek için dünya haritasına kısaca bakmak 
yeterli olacaktır: Türkiye, Karadeniz ve 
Akdeniz arasında, Kafkasların, Ortado-
ğu’nun ve Merkez Asya’nın piyasalarına, 
hammadde ve enerji kaynaklarına geçişi 
sağlayan yegane köprü konumundadır. 
Rusya deniz kuvvetlerinin Akdeniz’e geç-
mesi için gereksinim duyduğu Boğazların 
sahibidir. Dünyanın en önemli enerji trans-
fer merkezlerinden birisi olarak, AB’ni 
Rus doğal gazından bağımsızlaştıracak 
“enerji çeşitliliğini” olanaklı kılabilecek 
ve modernize edilmiş savaş aygıtıyla Or-
tadoğu’nun “yeniden düzenlenmesinin” 
jandarmalığını yapabilecek bir NATO ül-
kesi. Özellikle F. Alman silah tekellerinin 
yardımıyla semizleşmiş olan Türk askerî-
sınaî kompleksi, F. Alman Silah İhracat 
Yönetmeliğinin etki alanında olmaması 
nedeniyle, yönetmeliğin kısıtlamalarını 
aşmak isteyen silah tekellerinin en önem-
li yardımcısı. F. Alman ürünleri için ucuz 
üretim mevkii olan Türkiye, aynı zamanda 
genç nüfusuyla yüksek kâr vaat eden bir 
pazar. Ve Avrupa’yı “mülteci akınların-
dan” koruyan bir tampon bölge.

Kısacası Türkiye, ABD’nin yanında ve 
onunla rekabette dünya çapında “düzen 
kurucu güç” olmak ve dünya piyasalarına, 
enerji ve hammadde kaynaklarına engel-
siz ulaşmak isteyen F. Alman emperyaliz-
mi için, salt “silah kardeşi” olmaktan çok 
daha fazla stratejik öneme sahip. O açıdan 
ne Federal Parlamento’nun kabul ettiği 
“Ermeni Soykırımı Tasarısı”, ne burjuva 
medyasının ve hükümet politikacılarının 
Erdoğan’ı eleştirmesi, ne de Erdoğan’ın, 
“Almanya Türkiye’nin başarılarını kıska-
nıyor, onun için teröristleri destekliyor” 
suçlaması, F. Almanya-Türkiye ilişkile-
rini belirleyen etmenler değildir. Gerek 
İncirlik Üssü’ne Alman Tornadoları ve 
havadan yakıt ikmal uçaklarının kalıcı 
biçimde konuşlanmasını sağlayacak hava 
üssü inşaatı, gerek Şansölye Merkel’in 
Suriye politikasında Erdoğan’ın “güvenli 
bölge” talebini desteklemesi ve TSK’nin 
Suriye operasyonunu “selamlaması”, ge-
rekse de Ege’de ortak askerî operasyonlar 

düzenlenmesi, ilişkilerdeki “limoniliğin” 
asıl nedenlerinin başka şeyler olduğunu 
gösteriyor.

Emperyalist güçler ve işbirlikçi hükü-
metler arasındaki her işbirliğinde olduğu 
gibi, Avrupalı emperyalist güçler ile AKP 
rejimi arasındaki işbirliği de çıkarlarının 
farklılaşabileceği belirli kurallar çerçeve-
sinde yürümektedir. Duruma göre işbirlik-
çi ülke hükümetinin ilişkilerin yönünü ve 
kriz dönemlerinde de hızını tayin edebil-
mesi, bu kuralların doğasında vardır. Kimi 
zaman farklılaşan, hatta birbirinin zıddı 
olabilen çıkarların söz konusu olması, 
emperyalist güçler ile işbirlikçiler arasın-
da  uzun vadeli ortaklaşmayı engellemez. 
Karşılıklı olan bağımlılıklar devam eder.

F. Almanya-Türkiye ilişkilerine bakıl-
dığında, F. Almanya mülteci sorunu karşı-
sında Türkiye’den daha avantajlı durum-
da. Kaldı ki mülteci sorunu, AB’nin sınır 
rejiminin militaristleştirilmesi ve Avrupalı 
emperyalist orduların yurtdışı görevlerine 
gönderilmesinin meşrulaştırılması için bir 
araç olarak kullanılmaktadır. Gerek Tür-
kiye’nin AB’ne Yakınlaştırılma Süreci, 
gerekse de mülteci sorunu ile ilgili olarak 
AB ve Türkiye arasında varılan uzlaşı so-
nuç itibariyle, başta F. Alman emperya-
lizmi olmak üzere, Avrupalı emperyalist 
güçlerin stratejik çıkarlarının korunma-
sının birer aracıdırlar. F. Almanya için 
Türkiye’nin AB’ne Yakınlaşma Süreci 
içinde tutulması, Türkiye’nin F. Alman 
emperyalizminin etki alanı içinde tutul-
ması için bir zorunluluktur. Diğer taraftan 
AKP rejimi açısından da AB ve özellikle 
F. Almanya’nın yanında durmak, yaşam-
sal bir zorunluluk hâline gelmiştir – çünkü 
Türkiye ekonomisinin bel kemiği hâline 
gelen Gümrük Birliği ve AB desteği ol-
maksızın, Türkiye ekonomisinin ayakta 
kalması olanaksız olacaktır. Salt iktisadî 
veriler, Türkiye’nin F. Alman emperya-
lizminin yanında durması zorunluluğunu 
kanıtlamaktadır: 2015 verilerine göre F. 
Almanya toplam 13,2 milyar Dolarlık it-
halat hacmi ile Türkiye’nin bir numaralı 
ihracat pazarıdır.

Asıl çelişkiler

Tüm bunlara rağmen geleneksel “si-
lah kardeşleri” arasında ihtilaflar ve çıkar 
farklılıkları söz konusudur. Aynı Obama 
yönetimi gibi, F. Alman emperyalizmi de 
“Erdoğan’sız bir AKP” istemektedir. Er-
doğan’ın mutlak boyunduruk altına gir-
mekte tereddüt etmesi ve hükümranlık 

“15 Temmuz” ve Avrupa
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haklarını AB’ne devretmeyi reddetmesi, 
F. Alman emperyalizminin “Erdoğan kar-
şıtlığının” temel nedenidir. 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra “seçilmiş hükü-
mete” sahip çıkan açıklamaların bu kadar 
geç yapılmış olması, Erdoğan’a ve AKP 
rejimine verilen “sınırını bil” mesajları-
dır. Aynı şekilde darbe girişiminin baş te-
tikçisi olduğu ortaya çıkan Gülen hareketi 
konusunda gerek F. Almanya’nın, gerekse 
de ABD’nin gösterdiği tavırlar, emperya-
list güçlerin bu faşizan-tetikçi örgütü hâlâ 
yedek güç olarak gördüklerinin ve zama-
nı geldiğinde tekrar kullanmaktan imtina 
etmeyeceklerini kanıtlamaktadır. Darbe 
girişiminin ardından AKP rejiminin eski 
koalisyon ortağına yönelik operasyonları 
bu nedenle Avrupalı emperyalist güçlerce 
eleştirilmektedir.

Aslına bakılırsa, gerek ABD emper-
yalizmi, gerekse de Avrupalı emperyalist 
güçler bir taşla bir kaç “kuş vurmuşlar-
dır”: darbe girişimi sonrasında hem Er-
doğan ve başında bulunduğu AKP rejimi, 
hem Ergenekoncu Kemalist cephe, hem 
de Gülen hareketi esir alınmıştır. Ne Oba-
ma yönetimi, ne de Gülen hareketinin en 
yaygın örgütlenme ağına sahip olduğu F. 
Almanya hükümeti bu hareketi dağıtmak 
istememektedirler. Özellikle F. Alman em-
peryalizmi, F. Almanya’da yüzlerce örgüte 
sahip olan Gülen hareketine karşı herhangi 
bir hukuksal girişimde bulunmamaktadır, 
ancak bu şekilde de örgüt üzerinde olan 
kontrolünü artırmıştır. Aynı şekilde ABD 
de Fetullah Gülen’i Türkiye’ye teslim 
etmeyerek, elinde bir şartlı rehin olarak 
tutmaktadır: hem AKP rejimine, hem de 
bizzat Gülen hareketinin kendisine karşı.

Emperyalist güçlerin “Erdoğan’sız bir 
AKP” istemelerinin ardında yatan bir di-
ğer neden de, AKP rejiminin dış politika-
daki maceracı tutumu ve realiteleri tahlil 
etmedeki hataları sonucu “güvenilmez bir 
partner” hâline gelmesidir. “Stratejik de-
rinlik” ile başlayan AKP dış politikası, fi-
yasko ve izolasyon ile sonuçlanmıştır. Av-
rupa’nın boğuştuğu krizleri ve ABD’nin 
“Pasifik Stratejisi” çerçevesinde askerî 
potansiyelini Ortadoğu’dan oraya çek-
mesini bölgesel hegemonya sağlamak 
için gören AKP rejimi ciddî bir yanılgıya 
düşmüştür. Erdoğan Türkiye’si gerek Or-
tadoğu’da İsrail, Hamas, FKÖ, ABD ve 
AB için, gerekse de Rusya, İran ve Kafkas 
ülkeleri için “güvenilmez” kategorisine 
girmiştir. Aynı şekilde Irak ve Suriye’deki 
çözülme emarelerini “genişleme umuduy-
la” değerlendiren AKP rejimi, bunu Sünni 
yayında öncü güç olabilme hayalleriyle 
bağlantılı kılmıştı. AKP bu noktada da ya-
nılmıştır. Bu yanılgılar temelinde geliştiri-
len dış politika da sonucunda emperyalist 
stratejileri zedeleyen, hatta bu stratejilere 
ters düşen bir çizgiye girmiştir. Nihaye-
tinde bunun sorumlusu olarak Erdoğan 
görülmektedir.

Avrupa’daki burjuva medyasında yer 
alan yorumlara baktığımızda, Avrupa-
lı emperyalist güçlerin hâlâ Erdoğan’ı 
ehlileştirilmesi gereken bir unsur olarak 
değerlendirdikleri sonucuna varabiliriz. 
Darbe girişimine verilen geç yanıt ve 15 
Temmuz sonrası sürece yönelik sert eleşti-
riler bunu kanıtlamaktadır. Erdoğan’ın ve 
AKP rejiminin darbe girişimi ile ağır bir 
yara alması ve OHAL’e, tek başına hü-
kümet olmaya, yabancı sermayenin sıcak 
para akışıyla desteğine rağmen ciddî bir 
meşruiyet krizi içerisine girmesi, Avrupalı 
emperyalist güçler tarafından yeni koşul-
ların dikte edilmesi için bir fırsat olarak 
algılanmaktadır. Buna direnmeye çalışan 
Erdoğan ve AKP rejimi her geçen gün 
emperyalizme olan bağımlılığın ne derece 
derin olduğu görmekte ve batağa daha çok 
saplanmaktadır.

Stratejik partnerliklerin 
yeniden düzenlenmesi

Erdoğan ve AKP rejimi darbe girişi-
mi sonrasında kendisini dayatan stratejik 
partnerliklerin yeniden düzenlenme sü-
recinde güçlü kalmaya yönelik hamleler 
yapmaktadır. Erdoğan’ın başkanlık siste-
mi projesini – şimdilik – rafa kaldırma-
sı, iktidarı, doğrudan veya dolaylı olarak 
diğer burjuva partileri olan CHP ve MHP 
ile paylaşmaya yanaşması, hem geniş bir 
parlamenter desteğe sahip hükümet oluş-
turularak, yeniden düzenlenme sürecine 
güçlü bir “temsilîyet” ile girmeyi sağla-
ma, hem de, salt basit bir personel değişi-
minden ibaret olmayan “devletin yeniden 
yapılandırılması” sürecini gerçekleştirme 
çabalarıdır. Ve aynı zamanda dış politika-
daki izolasyonu kırma denemesidir.

Erdoğan ve AKP rejiminin bu hesabı 
istenilen sonucu verebilir, çünkü strate-
jik partnerliklerin yenilenmesi hem em-
peryalist güçlerin, hem de Türkiye’deki 
işbirlikçi oligarşinin işine gelmektedir. 
Ayrıca yapılan teklif emperyalist güç-
ler için hayli çekicidir: Kürt karşıtlığı 
ve milliyetçi mutabakat temelinde diğer 
burjuva partilerinin desteği alınarak iç 
politik meşruiyet konsolide edilebilecek, 
yabancı sermaye akışına açıklık sürdürü-
lecek, neoliberal iktisat politikaları tüm 
hızıyla devam edecek ve toplumsal dire-
nişe aman verilmeyecek. Böylelikle oto-
riter yönetimle gerekli olan “istikrarı” 
sağlayan, paramilitarize edilmiş güvenlik 
güçleriyle hem kendi halklarına, hem de 
gerektiğinde komşu ülkelere karşı askerî 
şiddet kullanmaktan çekinmeyen bir rejim 
inşa edilmiş olacak. Emperyalist güçlerin 
stratejik partneri ve vurucu gücü olmaya, 
ulusal ve uluslararası tekellerin çıkarlarını 
korumaya ve Ortadoğu’nun yeniden dü-
zenlenmesinin bekçiliğini yapmaya hazır 
bir rejim oluşturulacak. Jeostratejik, jeo-
politik ve jeoekonomik önemi ölçülemez 
değerde olan bir ülkeyi yöneten böylesi bir 

işbirlikçi rejim, emperyalist güçlerin vaz-
geçemeyeceği bir partner hâline gelebilir. 
Türkiye’deki işbirlikçi oligarşinin hesabı 
bu varsayımlar üzerine kuruludur.

Görüldüğü kadarıyla F. Alman em-
peryalizmi bu varsayımların gerçekçi ol-
duğundan hareket etmektedir. Bu nedenle 
Türkiye’deki askerî-sınaî kompleksin ge-
liştirilmesine hız verilmektedir. Bunu bir 
kaç örnekle kanıtlayabiliriz: Airbus tekeli 
TUSAŞ ile askerî uçak ve Roketsan ile ro-
ket üretimine devam ederken, Rheinmetall 
tekeli Makina Kimya Endüstrisi kurumu-
na silah mermileri ürettirme kararını aldı 
ve Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC 
şirketi ile zırhlı araç üretimi üzerine anlaş-
tı. MTU Friedrichshafen tekeli Türkiye’de 
üretilen “Altay” tankının dizel motorunu 
gönderiyor, Rheinmetall ise 120 mm’lik 
top borusunu. Bununla birlikte F. Hükü-
met AKP rejimine çeşitli konularda siyasî 
destek çıkıyor: örneğin F. Parlamento’nun 
aldığı “Ermeni Soykırımı Kararı” açıkça 
izafileştirildi ve Avusturya gibi bazı AB 
ülkelerinin muhalefetine rağmen Türkiye 
ile olan “ticarî, siyasî ve kültürel ilişkile-
rin derinleştirilmesi” gerektiği savunulu-
yor.

Ancak tüm bu destekler, F. Alman 
emperyalizminin aynı ABD emperya-
lizmi gibi, Erdoğan’ı ve AKP rejimini 
mengenesi altına aldığını ve baskısını ar-
tırdığını gizleyemiyor. Emperyalizm için 
çekici bir teklif hazırlayan rejim, dış po-
litik izolasyondan kurtulmayı ve stratejik 
partnerlikleri yenilemeye çalışırken, hem 
emperyalizme daha da bağımlı hâle geli-
yor, hem de değirmende ufalanan buğday 
taneleri misali ABD emperyalizmi ve Av-
rupalı emperyalist güçler arasındaki çıkar 
çelişkilerinin arasına sıkışıyor. Ağır dar-
beler alan ve içeriden büyük hasar gören 
işbirlikçi oligarşi yaralarını sarmaya çalı-
şırken, daha fazla açık veriyor ve aynı za-
manda da içeride devlet terörünü artırarak, 
dışarıda ise militarist çılgınlığa yönelerek 
tüm bölgeyi tehlikeye sokuyor.

Bu gelişmeler ışığında Erdoğan’ı eleş-
tirdikleri için hâlâ Avrupalı emperyalistle-
re güvenen liberal kesimler ise fena yanı-
lıyorlar. Avrupa’daki burjuva medyasının 
ve Avrupalı hükümetlerin Erdoğan karşıt-
lığı, Türkiye ve Kürdistan’daki emekçile-
rin, ezilen ve sömürülenlerin lehine olan 
bir karşıtlık değildir. Geçerliliğini koruyan 
tek gerçek, emperyalist stratejilerin ve iş-
birlikçi oligarşik diktanın ancak devrimci, 
demokratik ve sosyalist bir alternatifin 
oluşturulması, güçlendirilmesi ve yığınları 
sarması ile geri püskürtülebileceği gerçe-
ğidir. Bunun içinse Türkiye işçi sınıfının 
devrimci güçlerinin oluşturacağı Devrimci 
Cephe ile Kürdistan Özgürlük Hareketinin 
ortak çıkarlar temelinde ortak mücadeleyi 
örmesi bir zorunluluktur.

***
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15 Temmuz Darbe öncesi ve sonrası: 
Türkiye’de neler oluyor?

Gerek Türkiye’de, gerekse dünyada 
çok kişi 15 Temmuz’da Türkiye’de gerçek-
leşen darbe girişimini tartışıyor ve haklı 
olarak kimi sorular soruyor. 

Aynı yolda birlikte yürüyen iki İslami 
grubun, Fethullah Gülen cemaatinin ve 
AKP’deki Erdoğan tayfasının yolları neden 
birdenbire ayrıldı? Dün kolkola olan 
Müslüman kardeşler nasıl birdenbire kanlı 
bıçaklı düşmanlara dönüştüler? 

Darbe girişiminin perde arkasında 
neler ve kimler var? ABD’nin ve Avrupa ül-
kelerinin rolü ne oldu, beklentileri neydi? 
İddia edildiği gibi darbe Tayyip Erdoğan’ın 
senaryosunu yazdığı bir oyun muydu? Er-
doğan daha otoriter bir sisteme geçmek 
ve tüm muhalefeti ezmek için bu darbeyi 
sahneye koydu diyen Batılı gözlemciler 
ne ölçüde haklılar ya da yanıldılar mı? 
Batı’nın uzun süre beklemede kalması ne 
anlama geliyordu? Darbe girişimi ABD’nin 
yazdığı senaryonun ordudaki Gülenciler 
tarafından sahneye konulması mıydı? 
Kemalistlerin, milliyetçilerin, Kürtlerin ve 
solcuların tavırları nasıl oldu?

Asıl önemlisi, bundan sonra neler 
olabilir? Erdoğan nereye kadar gidebilir, 
‘tek ve güçlü adam’ arzusunu gerçekleşti-
rebilir mi? İslam motifli faşizm Türkiye’de 
egemen olabilir mi? Muhalefetin bunu 
önleyebilecek gücü var mı? Türkiye nere-
ye gidiyor? İç savaş tehlikesi var mı? Yoksa 
ülke parçalanıyor mu? Suriye’ye müdaha-
le topyekün bir savaşa yol açar mı?

Bu ve benzeri sorular hepimizin kafa-
sını kurcalıyor ve endişelendiriyor. Çünkü 
anayurdumuzdaki gelişmeler bizleri 
yakından ilgilendiriyor. İşte bu sorulara 
yanıt aramak için 2 Ekim 2016 tarihinde 
HTİB’in Amsterdam’daki lokalinde tartış-
malı bir toplantı düzenliyoruz. Türkiye’den 
iki gazeteci ve yazar arkadaşımız, Hayko 
Bağdat ve İsmail Saymaz bu toplantıya 
katılıp sorularımızı yanıtlayacaklar. Tür-
kiye’deki gelişmelerden kaygı duyan ve 
sorularına yanıt arayan tüm dostlarımız 
bu toplantıya davetlidir.

Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği  
(HTİB)
Toplantı Yeri : HTIB
Eerste weteringsplantsoen. 2C
1017 SJ Amsterdam
Tarih : 2 Ekim 2016
Saat : 14.00 

HTİB
(Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği)
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q Murat CEYİŞAKAR

Din, -ender durumlarda da olsa olum-
lu roller üstlenerek- “Homo-religiös’’ün 
yakasını bırakmadan binbir tanrı  ve ta-
pınma pratiğini  ve kutsal kitaplarını de-
ğiştire gele, uzuncadır onun karışık ama 
heyecanlı serüvenine eşlik etmektedir. 
Uzun bir süre daha eşlik edeceğini tah-
min etmek zor değil...

Bazen bir tahta put, bazen iyi yontul-
muş bir mermer bazen de pişirilmiş top-
raktan uzunca “fallus’’ ile tasvir edilmiş 
bir tanrı figürünün ya da fikrinin, insanlı-
ğı kendi önünde secde ettiren gizemli ik-
tidarı değişmedi. İnsanlar kentler kurdu, 
kentleri birleştiren uzun yollar; denizler 
üzerinde giden gemiler, havada uçan 
dev makinalar yaptı, lakin yontulmuş 
tahta, bronz ya da mermerden heykel-
lerden kurtararak erişilmez yüksekliğe 
çıkardığı tanrı’yı şu günlerdeki tahtını 
bırakmaya kolay ikna edebileceğe ben-
zemiyor.

‘‘Göktanrı’’ bütün tanrıların ‘‘güzel 
özelliklerini’’ kendinde toplayınca, in-
sanlık ürettiği tanrı heykelciklerinin el-
lerinden alınmasını bir türlü unutama-
dı. Musa, Sina Dağı’nda, ‘‘Bazı sorular’’ 
sormak üzere tanrısına gittiğinde, ‘‘Exo-
düs’’teki İsrailoğullarının ilk yaptığı iş, 
altınlarını eritip öküz şeklinde bir tanrı 
heykeli yapmak olmuştu. Parıltıları çok 
uzaklardan görülebilen bir tanrı, öküz 
şeklinde de olsa keyiflerini yerine getir-
mişti. Musa, dağdan inip hepsini azarla-
yıncaya kadar çok mutluydular. Bütün 
gece içki içip dansetmişlerdi. “El yapımı” 
tanrılarının sonsuza dek ellerinden alın-
dığını anladıklarındaysa iş işten geçmişti. 

İlk tanrılardan bazıları iyiydi, bazı-
larıysa güzel. Kuvvetli olan ve bir ökü-
ze ya da yılana benzetilenler de vardı. 
Klanların, köylerin, göçebe aşiretlerin 
kendilerine özgü tanrıları da vardı. Yahu-
dilerin kutsal kitabındaki, İbrahim Pey-
gamber’in Ur’dan Kenan’a göç ederken 
babası Azer’in putlarını da yanına alıp 
almadığını bilmiyoruz. Ancak Tevrat’ta 
tek tanrılı dinlerin, tevhid inancının or-
tak peygamberlerinden sayılan Yakup 
Peygamber’in putlarının kuzeni Raşel 
tarafından çalındığının açık seçik anlatıl-

ması,  tek tanrılı dinlerin peygamberleri-
nin bile bir köşede el yapımı tanrılarının 
olduğunu, putperestliğinin varlığını gizli 
ya da aşikar tek tanrılı dinlerde de devam 
ettirdiğinini gösteriyor.

İmparatorlar tanrı’yı tekellerine al-
mıştı. Tek tanrı fikri köylülerden vergi 
almayı da kolaylaştırıyordu. İmparatorlar 
bütün  vergileri tanrı adına toplatıyor-
du. Vergi ödemeyen köylüler imparato-
run adamları tarafından kırbaçlansa da 
Tanrıya karşı suç işlemiş sayılıyorlardı. 
Cumhuriyet’e kadar miras kalmış ve “laik 

devlet”in sloganı olmuş, ‘‘Vergilendirilmiş 
Kazanç Kutsaldır’’ belgisi, ihtimal o za-
manlara bir özentidir. 

Önce “tanrılarını” arkadan da toprak-
larını kaptırdı imparatorlara küçük köylü-
ler... zanatkârlar da atölyelerini... Dün tek 
tanrıya inananlara yapılan ağır işkence-
ler artık adına ‘‘Hristiyanlık’’ denilen yeni 
dinin kabulüyle şimdi tek tanrıya inan-
mayanlara yapılıyordu. İşkenceyle öldü-
rülenlerden ilk gruba girenlerin tahta 
parçaları üzerine yapılan yaldızlı ikonala-
ra adları verilebildi sadece. Roma’daki bu 
hızlı değişim kimbilir kilise tarihçisi Euso-
bious’u ne kadar şaşırtıyordu. Roma’nın 
imparatorları, Roma’nın ünlü tanrılarını 
terkettiler; zaten neredeyse tamamı Yu-
nan Panteon’undan araklanmış ve sade-
ce isimleri değiştirilmiş putlardı. Elin tan-
rısı ile cennete gidilmezdi  gerçekten...

Kudüs de önceleri bir Roma kentiydi 
ve erkin putperest sahipleri yıllardır ‘‘tek 
tanrı’’ya inanan Yahudilerle kültürel bir 
alışeriş içinde oldukları halde onları ‘‘tek 
tanrı’’ fikrine Hristiyan “‘sahabi’’lerden 
Tarsus’lu hemşehrimiz Pavlus tarafından 
pazarlanmıştı Akdeniz’de. 

Panteonun gelmiş geçmiş tüm tanrı-
larının özellikleriyle mündemiç yeni bir 
tek tanrı fikri, bir imparatorluk fikri kadar 
üretim ilişkilerine de uygundu. Tarım, de-
miri, bakırı işleme, gök cisimlerine bakıp 
bir takvim oluşturarak sel baskınlarını 
hesaplamayı öğreniverdiler önce Babilli-
ler sonra Mısırlılar. Bu günkü üniversite-
lerin öncüleri o yüzyıllarda ortaya çıktı...

Arap yarımadasının yukarılarına doğ-
ru, doğu-batı arasında gerilmiş bir yay 
gibi uzanan verimli hilalde, Hristiyan 
Bizans’la iç içe yaşayan Arap toplulukla-

rı, Hristiyanlık ve Yahudilik karışımı yeni 
bir dinle Müslümanlık’la tanışacaklar ve 
nedenleri hala çok iyi anlaşılamayan bir 
hızla Müslüman olacaklardı. Ticaretin, 
sanayinin, denizcilik ve tarımın  geliş-
mesine çok uygun bu coğrafyada artık 
ticaret tek tanrılı dinlerin en sonuncusu-
nun eline, Müslümanlara geçmişti. Me-
zopotamya’nın verimli topraklarındaki 
tarım arazilerinden toplanan adaletsiz 
vergilerinin Konstantiniye’deki sarayda 
binbir entrikayla paylaşılmasının el de-
ğiştirmesi hızlı oldu. Hipodrom’daki göz 
kamaştırıcı oyunları bile Palelogosoğul-
ları’nın tahtını koruyamadı. Bizans surla-
rının ardında Kırmızılar ve Yeşiller arasın-
daki sınıf savaşımını yeni yetme Osmanlı 
feodalitesi kazandı. Ağızları keskin cellat 
baltaları vergiler, rant ve haracın paylaşıl-
ması yüzünden artık Osmanlı sarayının 
zindanlarında inip kalkıyordu insanların 
boyunlarına. Osmanlı’nın büyük cami-
leri ve sarayları Doğu Roma İmparator-
larının saray ve kilise kalıntıları üzerinde 
yükselmeye başladı. Bir iki revizyonla 
kıbleyi gösteren mihraplarındaki küçük 
açı farkına aldırmadan kiliseler camiye  
çevrildi. Baskıdan tehditten  ya da başka 

bir çok nedenden insanlar akın akın Müs-
lüman oluyorlardı. Bizans’ın yeni efendisi 
II. Mehmet, toplanması Tanrı’yla garan-
tilenmiş Bizans vergi sistemi ‘‘tımar’’ı ay-
nen korudu. 

14. yy ortalarında İstanbul’dan yola 
çıkıp Kırım’dan Avrupa’ya doğru hareke-
te geçen Yersinia Pestis (Veba) yüzünden 
kent meydanları yakılmayı bekleyen ce-
set yığınlarıyla doluyordu. Burjuvazinin, 
topraktan kopardığı ve ‘‘özgürleştirdiği’’ 
köylüler ve zanaatkârlar kent sokakların-
da serbestçe akan lağımlarda dolaşan fa-
reler yüzünden vebadan kırılmaktaydı... 
Bir çok kent nüfusu salgından ölenlerle 
yarılanmıştı adeta. 

Savaşlar, kıtlıklar, salgın hastalıkları 
kilise için iyi ticari konjonktür sayılır. Ki-
lise canbazları her türlü felaketi büyük 
bir kurnazlıkla ganimete çevirirler. Veba 
salgını, kilisenin yeniden meşrulaşması, 
kaybettiği itibarı geri alması için bir fır-
sat olmuştu... Daha sonraları yaygınlaşan 
Cüzzam illeti de kilisenin paraya, iktidara 
ve altına çevirdiği büyük felaketlerden 
biridir. Büyük felaketler sonrası ortaya 
çıkan çaresizlik, korku, acı, ruhban sınıfı 
için bulunmaz nimettir, çaresiz ve hasta 
insanlar kilise kapılarında şifa bulmak 
için, bir kap haşlanmış patates yiyebil-
mek için toplanmaya başladılar. Aşevleri, 
hastaneler muhtaç insanların yüzlerine 
‘‘Tanrıya daha çok inanıp kiliseye daha çok 
bağışta bulunsalardı’’ başlarına böyle bir 
felaket gelmeyeceğini alçak sesle fısılda-
dılar utanmazca... Mihrapları, Apsisleri ve 
tavanları altın yaldızlarla kaplı büyük ka-
tedral binaları ve Selatin camileri de bu 
yıllarda yükselmeye başladı. 

Siyasal İslam: 
Takiyye, Muta Nikahlı Fuhuş, 
Tefeciliğin Meşru Kılınması, 
Bilim Düşmanlığı...
Başa dönersek bir feodal üst yapı ku-

rumu olan ‘‘Din”in, feodalizmin yok ol-
masıyla birlikte beklentileri ihlal ederek 
yeni sömürücü sınıfın, kapitalist sınıfın 
hizmetine girdiğini biliyoruz. Kapitalist 
toplumda dinin geçirdiği evrim  dalgalı 
bir seyir izlese de tek tanrı mabetleri ve 
Tanrı’nın hizmetkârları ustaca ‘‘İllüzyonu’’ 
devam ettirmeyi beceriyorlar. Bu tabii 
ki devlet ile dinin gizli bir sembiyozası 
sonucudur. Marks, insanı dine mahkum 
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Din, Laiklik ve Marksizm (3) 

“Eğer öküzlerin, atların ve aslanların elleri olsaydı ve onlar el-
leriyle insanlar gibi resim yapmasını ve sanat eserleri meydana 
getirmesini bilselerdi, atlar tanrıların biçimlerini atlarınkine, 
öküzler öküzlerinkine benzer çizerlerdi ve onların her birine de 
kendi türlerine uygun bedenler verirlerdi.” “Habeşler tanrıla-
rın kara ve basık burunlu, Trakyalılar ise mavi gözlü ve kızıl 
saçlı olduklarını söylerler.” (B15, 16) 
Ksenofanes MÖ 570-480)



hale getiren koşulların ortadan kaldırıl-
masıyla ‘‘dinin’’ kolayca ortadan kalka-
bileceğini söylerken, daha da önemlisi 
‘‘İnsan dini yapar, din insanı değil” diyerek 
tam da açıklamakta en çok zorlandığımız 
noktada imdadımıza yetişiyor...

 Eğer, ‘‘dini insan yapıyor’’sa, insanın 
ürettiği bütün ideolojiler gibi din de in-
sanoğlu/kızı yaşadıkça kendine zamana 
ve mekana uygun bir ibadet pratiği ge-
liştirecektir. Her şey gibi dinler de deği-
şimin değişmez yasası mucibince değiş-
mektedir. 

Gerçekçi olalım, özünden koparılarak 
imparatorların ve erk sahiplerinin çıkar-
larına uydurulmuş bir din anlayışının 
gerçekte dinin bir tahrifatı değil onun 
yaşayan ve evrilen özü olduğunu -zor 
olsa da- kabullenmek zorundayız. Din 
sanılanın tersine çok dinamik bir üst yapı 
kurumudur. Bügün İslam, ticaretin yağ-
manın saldırganlığın önünde hiç bir en-
gel teşkil etmemektedir, eden yerleri de 
hızla değiştirilmekte ve günün koşulları-
na uydurulabilmektedir. Dinin önderleri 
ve müminler dinlerinin temsil ettikleri 
sınıf  çıkarlarına ciddi engel haline geldi-
ğinde bizleri hayretler içinde bırakan bir 
şekilde yeni bir din, yeni bir kitap, yeni 
bir peygamber etrafında hızla toplana-
caklardır. AKP çevresinin Recep Tayyip 
Erdoğan’ın zaman zaman cılız seslerle de  
olsa “ahir zaman peygamberi” olduğunu 
ifade etmelerine kendi içlerinden hiç 
tepki gelmemesi tekil bir olgu değildir.

1980 sonrasının yapısal kırılmasında 
Türkiye’de bütün sınıflar bedeli ne olur-
sa olsun hiçbir ahlaki ve  vicdani engele 
takılmadan zenginleşmek istemekteydi. 
Devletin stratejistleri bunu çok iyi hesap-
layarak, ‘‘karıncayı ezmenin günah olduğu 
bir dinin’’ mensuplarını adım adım bir 
komşu ülkede, Suriye’de iç savaşı des-
tekleyerek, silah ticareti yaparak (büyük 
ihtimalle savaşan bütün taraflara silah 
satarak) milyonlarca insanın birbirini 
boğazlamasına zemin hazırlayabilmek-
te ya da yüzbinlerce ağacın kesileceği, 
derelerin, göllerin kirlenebileceği bütün 
rant projelerinde mütedeyyin tabanının 
geniş desteğini alabilmektedir.

İslam dinini diğer ‘‘İbrahimi’’ dinler-
den ayıran en büyük özellik faizin hiç bir 
‘‘aması’’ olmadan yasak olmasıdır. Oysa 
ki, Amerikan ve Batı bankacılık sistemi-
nin en büyük paydaşları şeriatla yöne-
tilen İslam ülkeleridir. Müslüman halkın 
da, din görevlilerinin de faizle hiç bir 
sorunu yoktur. Araba ve ev satışlarında 
İslami bankacılık yaptığını söyleyen bir 
şeriatçı Arap bankasında banka müdür-
lerinin kredili satışlarda, ürünü kağıt üze-

rinde üzerine almakta sonra toplam faizi 
ana paranın üzerine ekleyerek tekrar sa-
tış yapmakta ve böylece kağıt üzerinde 
faiz görünmemekte haram bir işlem ‘‘Al-
lahın gözünden’’ kaçırılmaktadır.

“Bir virgülü bile“ değişmeyen İslam’ın 
kutsal kitabını bir kenara koyup, uyduruk 
hadislerle kendi deyimleriyle ‘‘Muharref’’ 
İslam kurmuşlardır. İslam’ın reformas-
yonu bizzat ortodoks İslamca gerçek-
leşmektedir. Bunun üzücü tarafı bu re-
formasyonla İslam, olumlu evrensel bir 
barış fikrine doğru değil faşist ve yağma-
cı bir toplum düzeninin vicdanı yapılma-
ya doğru evriltilmektedir.

Evlilik öncesi cinsel ilşki İslam dininin 
en önemli yasaklarındadır ve  zina yapan 
kadın ‘‘recm’’ ile cezalandırılır.  Muta yo-
luyla, Müslüman ülkelerin otellerinde 
gecelik nikahlarla perdelenen yaygın bir 
fuhuş sektörü vardır. 

Devletin Müslüman yorumcuları isla-
mın sosyal ve ticari hayatın önüne çıkar-
dığı bütün sınırlamaları by-pas edebil-
mekte bu da inananlar arasında hiç bir 
sorun ve tepki doğurmamaktadır. İslam 
ve onun kutsal kitabı bizzat ona inandı-
ğını söyleyen insanlarca çöpe atılmış, ku-
ralları çiğnenmiştir. Hırsızlıklara yağma-
ya, köleliğe uygun yeni reforme bir din 
uydurulmuştur. 

Kutsal kitapların bizzat müminler ta-
rafından çiğnenmesi yeni ve tamamen 
ahlak dışı bir hadis dinine karşı dinin iti-
barını kurtarmak devrimcilere düşen bir 
görev olamaz. Bu bakımdan kendilerini 
‘‘İlerici Müslümanlar’’ olarak tanımlayan-
ların görevlerini paylaşmamızın sosyalist 
bir karşılığı olamaz. 

İslamın ve ona inanan insanların din-
lerini düşürdüğü bu bataklığın sorum-
lusu kendileridir. Tecavüzün, tefeciliğin, 
Amerikan uşaklığının, emek düşmanlı-
ğının manzumesi, siyasallaşmış bir dinin 
içine düştüğü bu utanç verici durumu 
temizlemek ve din tüccarlarına kaybet-
tikleri itibarı geri kazandırmak reddedil-
mesi gereken bir görevdir.

Burjuvazinin Laikliği 
Proletaryanın Çenesini 
Yormasın

Kendilerini modernitenin öncüleri 
ilan eden Kemalist burjuvazinin laiklik 
anlayışı ile cihatçı Selefi şeriat yanlıları-
nın sisteme bakışı arasında pek bir fark 
yoktur. Kemalizm kuyrukçusu ‘‘sol’’ parti-
lerin bizleri iliştirmeye çalıştığı laiklik de 
kodları yüz yıl önce zevahiri kurtarmak, 
askeri rejimin gerçek yüzünü saklamak 
üzere formüle edilmiş iki yüzlü bir laiklik 
anlayışıdır. 

Madem ki tanrı bizi “Bir Elma” yü-
zünden cennetten kovdu öyleyse tekrar 
cennete dönmeye çalışmanın onurlu bir 
yanı kalmamıştır. Cenneti bu dünyada 
yaratmanın anlamı ise insanlık için çok 
daha heyecan verici ve ahlakidir. Bu dün-
ya da onurumuzla yaşamak ve yalan, hu-
rafe ve illüzyon üzerine kurulmamış yeni 
bir toplum  kurmak isteyen bütün sosya-
listlerin kendine özgü devrimci bir laik-
lik ve din anlayışı olmalıdır. Bu anlayışın 
belirli ilkelerle sabitlenmiş bir dogmalar 
bütününden ziyade, kapsayıcı, dinamik, 
ve hayatın akışı içinde kendini yeniden 
tariflemekten korkmayan bir belgesi ol-
malıdır.

Din İnsanı değil, 
İnsan Dini Yapar...

Eğer Marks’ın dediği gibi ‘‘Dini insan 
yapıyor’’sa, sosyalist hareketin kendisine 
gerici sınıfların laik-Aantilaik çatışması 
içinde bir yer açmaya çalışmasının hiç 
bir anlamı yoktur. Gerici sınıflarların laik-
antilaik kavgasında proletaryaya düşen 
ya da düşecek bir şey olmadığı kesindir.  
Sosyalistlerin kolları sıvayarak, üretici 
güçlerin gelişmişlik düzeyine uygun yeni 
ve modern bir sekülarite tanımını yap-
ması, gecikmiş ama zorunlu bir adımdır. 
Ancak bu konuda ilerici sınıf  ve tabaka-
larda var olan kafa karışıklığını gidere-
cek tek dinamik yaklaşım tabii ki ‘‘hiç bir 
düşüncesini halktan’’ gizlemeden, geçici  
kısa vadeli siyasal başarı arzularının ilke-
lerini yok etmesine izin vermeyen sosya-
listlerin konuya yaklaşımları olacaktır...
olmalıdır. 

Fabrikalarda, plazalarda, eğitim ku-
rumlarında, tarım işletmelerinde çalışan 
insanlar için yeni yepyeni bir din yarat-
manın zamanı geldi. Henüz ve hiç bir 
zaman son noktasının konulmadığı, ko-

nulmayacağı bir dinin birleştirici büyüsü 
ve muhteşem aydınlanması etrafında 
birleşmenin zamanı gelmiştir. 

Biz:

“ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,

yârin yanağından gayrı her şeyde

her yerde

hep beraber!

diyebilmek

için”...

Öyle bir din yaratacağız ki hep bera-
ber, kadınların, çocukların, ve tüm emek-
çilerin, bu dini ve onun büyüleyici kural-
larını tartışmaya başladıkları gün onun 
adı artık “Din” bile olmayacak... Peygam-
beri ve din adamları olmayacak...Yarattı-
ğımız bu yeni anlayış kendi eserimiz ola-
cak ama ona tapmayacağız, önünde asla 
secde etmeyeceğiz...

Öylesine ideal bir dünyanın kurucula-
rı olarak, bilime ve öğrenmeye aşık Babil-
lilere tanrı’nın verdiği birbirinden farklı 
dilleri konuşma cezasını bir ödül kabul 
edeceğiz, ayrı dilleri konuşmanın, farklı 
düşünmeninse bir ceza değil bir zengin-
lik olduğunu düşünerek, tanrı tarafından 
cezalandırılan Babillilerin bilim, gözlem, 
ve öğrenme sembolü kulesini gökyüzü-
ne doğru inatla, tekrar ve daha görkemle 
inşa edeceğiz.  

İşe İbadethane ve Ruhban 
Sınıfından Başlamalı
Henüz ve hiç bir zaman son noktası-

nın konulmadığı ve konulmayacağı bi-
limsel bilgi ışığında korkmadan devinen 
ve epistemolojisini tanrısal bir zırha bü-
rünmemiş; kutsallığını ‘‘noktasına ve vir-
gülüne’’ dahi dokunulmamış  kitaplardan 
alma iddiasındaki külleşmiş bir iman ye-
rine, her baskısında gelişen ve değişen,  
bilimin ışığında yeniden gözden geçiri-
len, eksik kalan yerleri tamamlanan, yan-
lışlığı anlaşılan sayfalarının korkmadan 
çöpe atılabildiği bir kitabı, sık sık nokta-
ları ve virgülleri yeri değiştiren bir kitabın 
ateşiyle karanlıkları aydınlatacağız hep 
beraber... O kitabın kutsallığının kaynağı 
artık dokunulamaz olması değil, ‘‘nokta-
sına ve virgülüne’’ dokunulmamış olması 
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hiç değil, tam tersine; her yeni baskısının 
bir önceki baskıdan daha doğru daha 
aydınlatıcı; değişebilmeleri doğal değil, 
zorunlu olan kitabımız, savaşların iç kar-
gaşaların, haçlı seferlerinin, cihad çağrı-
larının değil, barışın, ilerlemenin, insanın 
kendi kaderine hükmetmesinin kitabı 
olmasındandır.

Bütün emekçilerin ortak iradesiyle şe-
killendirdiği ve yarattığı bu dünyayı bile 
her zaman  emekçilerin aleyhine yorum-
layan, onu olmayan bir başka dünyanın 
geçici konaklama yeri sayarak, emeğin, 
sanatın, kültürün milyonlarca yıllık biri-
kimini “yalan” ilan eden bütün kenelerin  
yerine mesleği insan vicdanının ihtiyaç-
larına, insanın hayat karşısında düştüğü 
en çaresiz durumlara ‘‘kaderden’’, ‘‘ilahi 
takdir’’den çok daha ileri ve gerçekçi 
açıklamalar getirebilen, bildiklerini ve 
bilmediklerini saklamayan  bilim insan-
larının aldığı bir vicdan dünyasının ve 
onun hümanist alt yapısınının aciliyetini 
biz şimdi burada dile getirmezsek kim ne 
zaman getirecek... 

Artık bütün dini bilgiler, camiler, ce-
mevleri kiliselerde değil, ancak 18 yaşın-
dan sonra devam edilebilen akademi ya 
da meslek okullarına bağlı bağımsız ku-
rumlarda verilmelidir. Bütün ibadet yer-
leri üniversitelerin ilgili akademik birim-
lerine bağlı olmalı. Akla, sağlığa, bilimsel 
bulgulara aykırı hiç bir şeyin ibadethane 
kürsülerinden dile getirilmesine izin 
verilmemeli, akla, bilime, genel ahlaka 
aykırı tek bir kelime edilmesine bile hoş 
görüyle bakılmamalıdır. İbadethane kür-
süleri din görevlilerin aklına eseni söy-
lediği, boş şeylerin konuşulduğu yalan 
kürsüleri olmaktan çıkarılmalıdır.

Dini Dernek ve Cemaatler

Vatandaşların hangi dini derneğe ya 
da cemaate katılacakları kararı tamamen 
kendi özgür iradelerinin sonucu olmalı-
dır. Bu konuda devletin hiç bir zorlaması 
ya da engeli olmamalıdır. 18 yaşından 
küçük çocukların dini cemaat ve tari-
katlara üye alınması, bunların ayinlerine 
katılması yasaklanmalıdır. Bütün dini 
cemaat ve tarikatların gelir kaynakları 
ve harcamaları tıpkı diğer dernekler gibi 
denetlenmeli; toplanan paraların dernek 
tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun 
harcanması sıkı bir şekilde denetlenme-
lidir. Tarikat ve cemaat yönetimleri de 
şeffaf, denetime ve itiraza açık, hesap 
veren, seçimle gelip seçimle giden yöne-
ticilerden oluşmalıdır, dernek program 
ve tüzüğünde belirtilen görevler dışında 
faaliyet gösteren yöneticiler kongreyi 
beklemeden görevlerinden alınabilme-
lidirler.

Diğer sivil toplum kuruluşları için ge-
çerli olan kısıtlamalar dini dernek ve ta-
rikatlar için de geçerli olmalı, ırkçı, faşist 
halkı birbirine düşman eden söylemler 
beyanlar, eğitimler ve basın faaliyetleri 
yasak olmalı. Cihatçı, intiharcı, insan be-
den ve ruhunu yaralayan sadist, mazo-
hist, sado-mazohist hiçbir ibadet şeklinin 
uygulanmasına müsamaha gösterilme-
melidir. 

Kadınlar
Kadınlar, hayatın hiçbir alanında ama 

hiç bir alanında kadın oldukları için dini 
aşağılamalara uğramamalıdırlar. Kadın-
lar ve genç kızlar bedenlerinden utan-
madan, kadın olmaktan kaynaklanan, 
regl, doğum, emzirme, kürtaj ve çocuk 
bakımı gibi hiç bir özelliklerinden ve 
bedensel faaliyetlerinden ötürü, küçüm-
senmemeli, dışlanmamalıdır aksine bu 
olgular kadınların onur sembolleri olarak 
görülmelidir. 

Evlenme nasıl iki eşin ortak verdikle-
ri bir kararsa, boşanma da evli çiftlerin 
özgür iradesi ile verebilecekleri bir karar 
olmalıdır. Din adamlarının burunlarını 
evlenme ve boşanma dönemlerinde 
eşlerin işlerine sokmaları -işleri sadece 
zorlaştırdığından- yasaklanmalıdır, Bo-
şanma dinin, din adamlarının değil, ön-
celikle karı-kocanın özgür iradeleri üze-
rinden olabilmelidir. Çocuklu ailelerde 
çocukların eğitim ve bakımlarının nasıl 
yapılması gerektiğine ilişkin kararları uz-
man psikologlar vermelidir. 

Anne, baba hiç bir zaman çocukları-
nın bakımsız ve ilgisiz kalacağı korkusu 
ile ıstırap halini almış bir evliliği dini ve 
geleneksel nedenlerle sürdürmemeli-

dir. Cumhuriyet’in, kadına kağıt üzerin-
de verdiği bazı göstermelik haklar gene 
Cumhuriyet’in karakollara doldurduğu 
gerici, ırkçı, faşist ve kadın düşmanı polis-
ler tarafından geri alınmakta, yardım için 
karakollara sığınan kadınlara, kadının 
sağlığının gereklerini göz önüne alma-
dan, din esaslı bir ahlak anlayışının gerici 
erkek egemen kuralları dayatılmaktadır. 
Zor duruma düşürülmüş, imdat isteyen 
bir kadın ya da genç kız, karakollardan 
sonra  aynı kafayı taşıyan savcıların ve ha-
kimlerin insafına terk edilmektedir, böyle 
devam etmesi mümkün değildir. 

Kadınların dini ve diğer nedenlerle 
bir baskıya maruz kaldıklarında hakları-
nı koruması gereken hukuk sistemi açık, 
doğrudan ve katı bir şekilde genç kızları, 
anneleri ve kadınları koruyucu özellikler 
taşımalıdır. Devletin bütün memurları 
ve yasaları kadın özgürlüğünün ve ge-
lişiminin teminatı olmalıdır. Kadın cina-
yetlerinde; tahrik, gelenek gibi bütün 
hafifletici nedenler ceza hukukundan 
çıkarılmalıdır.

Çocuklar
Dini tarikatların ve cemaatlerin en 

çok saldırdıkları ve çürüttükleri şeyle-
rin başında dini eğitim veren kuruluşlar, 
okullar, kuran kurslarına devam eden ço-
cuk zihinleri gelmektedir. Burada çocuk-
lar ailelerine, kardeşlerine anne ve baba-
larına karşı yabancılaştırılmakta, aile ve 
vatan sevgisinden uzaklaştırılmaktadır. 
Buralarda çocuklar sadece cinsel yönden 
istismar edilmekle kalmayıp, tek yanlı, bi-
limden uzak, hurafe ve dogmalarla, inti-
har bombacısı robotlar yetiştirilmektedir. 
İstisnasız bütün dini cemaat okulları, ku-

ran kursları feshedilmeli, yerine bilimsel 
pedagojik formasyona sahip ve 18 yaşını 
bitirmiş insanların devam edebileceği 
din akademileri kurulmalıdır. Buralarda 
sadece dini eğitim değil, sosyal bilimler, 
felsefe ve başka inanç ve dinler de öğre-
tilmelidir. Farklı inançlara hoşgörü dinsel 
eğitimin en temel ilkesi olmalıdır. İngiliz 
Emperyalizmi’nin Kemalizm’e kurdur-
duğu İlahiyat Fakülteleri modeli baştan 
ayağa yeniden yapılanmalı, şu anda oku-
tulmakta olan dinler tarihi gibi göreceli 
bilimsel alanların kapsamı genişletilme-
li, İlahiyat Fakülteleri siyasal iktidara “İl-
lüzyonist” yetiştiren kurumlar olmaktan 
çıkarılıp geleceğin bilimle donatılmış  
ilahiyatçılarının yetiştirildiği akademilere 
dönüştürülmelidir. 

Askerlik

Kapitalist toplumlarda gençlerin bi-
limsellikten uzaklaştırıldıkları kurumlar-
dan bir diğeri de ordudur. Orduların er/
erbaş eğitim programları, sadece genç-
lerdeki isyan, soru sorma, merak etme, 
mizah gibi gençlere özgü en temel özel-
likleri yok etmek için değil, aynı zamanda 
bilim dışı hurafelerin genç dimağlara so-
kulduğu çağdışı  yöntemler izlemektedir. 
Kapitalist ülkelerin ordularının ikbal pe-
şinde koşan generallerine, düşünmeden 
hareket eden, bir emre programlanmış, 
gerektiğinde tanrı için öldüğüne inan-
dırılmış mankurtlar gerekmektedir. Kış-
lalarda genç askerler, bir devletin vatan 
savunması için eğitim almaktan çok, bir 
kutsal dava uğruna orada bulundukla-
rına şartlandırılmaktadır. Sofra duaları, 
Allah!... Allah! diye başlayan hücum tak-
tikleri, ölenlerin şehit yaralıların gazi ilan 
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edilmesi, savaşın, yağmanın sinsice meş-
rulaştırılmaya çalışılmasıdır. Vatanını sa-
vunmak isteyen bir askerin fedakârlığına 
kimsenin diyecek bir şeyi olamaz. Ancak 
modern bir toplumun geleceği az sayıda 
insanın fedakârlık ve kahramanlığı üzeri-
ne değil, en geniş toplumsal kesimlerinin 
katılacağı ortak bir sorumluluk anlayı-
şıyla yürütülür. Bütün bir toplumun so-
rumluluğu cennet vaadedilerek cephe-
ye sürülen uyuşturulmuş, robot haline 
getirilmiş gençlere yüklenemez. Cennet 
vaatleriyle emperyalist talan savaşlarını 
meşrulaştıran din anlayışı da din adam-
ları gibi kışlalardan atılmalıdır. 

İnsanlığın geleceğini savaş bilançola-
rındaki ölü sayıları değil, barışın  ve ulus-
lararası diyalogun insanlığın tek ve ortak 
refleksi olması tayin edecektir. Gençlerin 
yeri Allah yolunda ölümün kutsandığı 
savaş meydanları değil, barış ve insanlık 
uğruna bilim, spor,  ve sanat ödüllerinin 
boyunlarına asıldığı madalya kürsüleri-
dir. 

Laikliğin de Ötesinde...
Yaşamın insanların önüne bazen en 

beklenmedik zamanda en acı sürprizler-
le gelmesi,  var olan bütün maddi destek 
ve imkanlara rağmen insanı  önüne çıkan 
bu sorunlar karşısında aciz ve yetersiz 
bırakabilir. İnsan kendini yalnız, güçsüz 
hatta gereksiz hissedebilir. 

İnsanın altından kalkamadığı bu so-
runların her zaman çok ağır olması da 
gerekmez. Bazen insanlar çok basit, yü-
zeysel sorunlar karşısında da sendeleye-
bilirler... düşebilirler...

 Sebebi her ne olursa olsun, insanın 
altından kalkamadığı sorunlar için baş-
vuru adresi, ağını kurup avını bekleyen 
‘‘zehirli din örümcekleri’’ olmamalıdır. Acı 
çeken insanlar ya da toplumlar; yaşlılar, 
sakatlar ya da onların yakınları şarla-
tanların ağlarına en kolay düşürdükleri 
insanlardır. Onlar insanların böylesine 
zayıf dönemlerini kollarlar, zor durumda-
ki insanlara bir şekilde yanaşıp sahte bir 
umutla acılarını dindirmeyi vaat ederler. 
İnsanları zor durumlarında böylesi tuzak-
lara düşürmeden insanın önüne çıkan 
sorunlardan onlarla yüzleşerek kendini 
tanıyarak çıkmasını sağlayacak kurumla-
rın ve bilimsel alanların tabanın ve etkin-
liğinin artırılması acil hedefimiz olmalıdır.

Köylerde, kasabalarda, kentlerde hiç 
bir insan sorunlarıyla baş başa bırakılma-
malıdır. İhtiyaç duyduğunda her bireyin 
başvurabileceği, ketum insani kanallar 
kurulmalıdır. İnsanın manevi sıkıntıları-
nın çözümüne yardımcı olacak kurumlar 
ne kadar bilimsel çalışırsa çalışsın, hiç 
bir reçete, hiç bir formül insanın dostları 

yakınları, akrabaları, iş arkadaşları kısaca 
toplumun bütünü ile sağlıklı açık bir ilişki 
kurulmasının yerine geçemez. 

Bazı sol Kemalist çevrelerce bize öne-
rilen içi boş bir laiklik anlayışının hayatın 
gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunu 
anlamak için programlarına bir gözatın 
demek isterdik ancak hiç bir şey bulamı-
yacağımız kesin, çünkü hiç bir şey yok...

En “Cumhuriyetçi” laiklik anlayışı bile 
insanlığın sıkıntılarını, bu ve gelecekte 
ortaya çıkabilecek ruhsal hastalıklarını 
çözebilecek bir reçete içermez. Burjuva 
laikliği, Kemalizm’in kendi yarattığı has-
talığa karşı verdiği bir “placebo” dur.

İşçi sınıfı  ve onun devrimci ideoloji-
si,  işçi sınıfı tarih sahnesine çıktığından 
beri toplumsal ilerlemenin, aydınlanma-
nın ve laikliğin en katıksız ve açık sözlü 
tek temsilcisi olmuştur. Onun, aydınlan-
ma ve laik bir toplum mücadelesi için 
burjuvazinin hiç bir katmanının hiç bir 
ideolojisini ödünç almaya ihtiyacı yoktur. 
Yeter ki modern ve eşitlikçi bir toplum 
düzenini arzulayanlar, proletaryanın ve 
onun  henüz bir araya gelmemiş siyasal 
örgütlerinin bu günkü parçalanmışlığını, 
bu günkü handikaplarını, geleceğimizi 
kurmanın önünde kalıcı bir engel olarak 
görmesin...  (Son)
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İmralı
Devlet hazretleri çok uzun bir süreden sonra ailesinin Kürt Halk Önderi Abdullah Öca-

lan ile görüşmesine lütfen müsaade etti. 

Bu görüşmenin gerçekleşmesinin bizce iki nedeni var.

1) HDP ve DBP’li siyasetçilerin görüşme gerçekleşene kadar sürdürmeye karar ver-
dikleri açlık grevi.

2) AKP-Saray Rejiminin sıkışması. Bütün savaş naraları ve “sonuna kadar götüreceğiz” 
propagandasına karşın “şu işi çözün artık” çaresizliği.

İmralı’dan basına yansıyan mesajlar nedir?

1) Bu savaşı biz değil devlet tekrar başlatmıştır.

2) Devlet istesin bu savaşı 6 ayda bitiririz.

3) Barışın sağlanması için elimden geleni yaparım.

Yani hiç de Yalçın Akdoğan’ın dediği gibi “HDP’lileri kovalamaktan” bahis olmamışa 
benziyor.

Selahattin Demirtaş başkanlığındaki bir HDP parlamenter heyetinin Güney 
Kürdistan’a gidip, Barzani, Talabani ve Goran Hareketi liderleri ile görüşmesi şapkadan 
çıkan bir tavşan olmasa gerek. Bu görüşmeler somut adımların bir başlangıcı olabilir.

Rojava
YGP güçlerinin ABD tarafından IŞİD ile mücadelede desteklenmesi konusunda türlü 

yorumlar yapılıyor. “ABD emperyalizmi ile işbirliği” teorilerinden “Kürtlerin CIA ajanlığına 
soyunduklarına” kadar. 

Biraz akıl olsa bunlar dillendirilmez.

Bizce konu şudur: Rusya Federasyonu, siyasi olarak PYD’yi ve askeri olarak 
YPG’yi desteklemesin diye ABD’nin yaptığı bir ön alma taktiğidir bu. Çünkü, Rusya 
kendi politikaları doğrultusunda Rojava’da Federatif bir yapı olarak tüm kantonların 
birleştirilmesi ile bir “koridor” oluşturulmasına sıcak bakar. ABD ise bundan rahatsız. 

Kısacası ABD’nin bu “desteği” kendileri açısından zorunlu bir destektir. Ve hiç merak 
etmeyin PYD de, YPG de, Rusya da bunun farkında. AKP-Saray sözcülerinin ve medyasının 
propagandalarına fazla takılmayın. Onların derdi başka.

CHE Meselesi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, efsane Commandante CHE’ye dil uzatmış. Herhalde 

68’lerden kalma kuyruk acısı var.

Onu anladık da peki bizim SoL’cularımız neden hemen konuyu CHE’ye kilitlediler ? 
CHE’nin yolunda yürüyen değerlerimiz Deniz’ler, Mahir’ler, İbo’lar, Mahsum’lar, Tamer’ler 
varken, sen CHE’ye dil uzatıyorsun ama bizim gerillalarımız senin o dilini keser diyemiyor-
lar. 

Bugün Özgürlük Hareketi saflarında savaşan genç kız ve erkekler, onlara enternasyonal 
dayanışma için giden ve beraber dövüşüp düşen “batılı” genç erkek ve kızlar neden hiç dil-
lendirilmiyor. Ayıp mı, yasak mı... yoksa acaba Kürt oldukları veya Kürt Özgürlük Mücadele-
sine dolayısıyla Türkiye’nin Özgürlük Mücadelesine katıldıkları için olmasın.

Çünkü sizlerin Kürt ulusal sorununun çözümü gibi bir sorununuz olmadığı gibi 
Türkiye’nin özgürleşmesi mücadelesi ile de hiç bir bağlantınız yok.

Erdoğan BM’de
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Eylül’de BM Genel Kuruluna seslendi. Salonda 

25-30 delege vardı. 

Yapılan yorumlardan biri şöyle: “Erdoğan Muhtarlarla yapacağı toplantı için antreman 
yapıyor her halde.” 

“Dünya devleti” bir ülkenin Cumhurbaşkanı için çok hoş bir manzara olmasa gerek...

Fakat kimse kendine niye acaba diye sordu mu?

BM delegelerine demokrasi, din, barış, hak, hukuk, adalet dersi veren “dünya beşten 
büyüktür” söylevleri çeken bir Cumhurbaşkanı’na önce “sen kendi ülkene bak, orayı cehen-
neme çevirdin, gelip bize akıl veriyorsun, bizim senin aklına ihtiyacımız yok” demeye getirmiş 
olmasınlar?

Kısa... Kısa... Kısa... Kısa... Kısa...



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Randevuyu kopartmıştık nasıl olsa 
Hocadan; saat 17.00’de görüşecektik 
kendisiyle. Oldukça heyecanlıydım. Tüm 
gerici baskılara, faşistlerin kurşunlarına 
karşın, yaşam sevincini bir parça olsun 
yitirmeyen o değerli insanı görebilecek-
tim şimdi. Paris’ten sonra Strasbourg’a 
gelen trende de gece boyu bunları 
düşünmüştüm. Kendini insanlığa, barışa 
ve demokrasi savaşımına adayan ve bu 
savaşımda düşmanlarına bir milim dahi 
taviz vermeyen o yürekli insanı görecek-
tim.

Arkadaşlarım Hoca’nın randevula-
rına oldukça titiz olduğunu söylediler. 
Bu nedenle tam zamanında kapısında 
olmak istiyordum. Ancak vakit henüz 
erkendi. Yine arkadaşlarım, Strasbourg 
Üniversite’sinin karşısındaki öğrenci 
kantininde birer kahve içebileceğimizi 
söylediler. Lokal doluydu. Ne ilginç, her 
çeşit insan vardı burada. Çekik, şiş göz 
kapaklarıyla Japonlar, Çin ve Vietnamlı, 
esmer, çok esmer karaderililer, sarışınlar, 
kumrallar. Hepsi iç içe. Barış içinde bir 
arada yaşamak bu olsa gerekti. 

Bana kentte rehberlik eden arkada-
şım sarışın, güzel yüzlü yaşlı bir bayana 
yaklaştı.. Samimi el sıkıştılar, öpüştüler. 
Sonra arkadaşım beni tanıştırdı. Dikka-
timi çekti, Türkçe konuşuyordu çünkü.. 
“Türkçeyi güzel konuşuyorsunuz?” dedim. 
“Evet, burada öğrendim.” diye, yanıtladı, 
yabancı bir aksanla. Ben hala konuşmak-
ta zorlandığım Almanca’nın  sıkıntısını 
anlattım ona. “Katılıyorum.” dedi. “Öyle 
ki, Fransızcayı, Rusçayı iyi bilirim.” Gülerek 
de: “Rus asıllıyım zaten; ancak Almanca’yı 
öğrenmekte epey zorluk çektim.” Şaşkın, 
baktım yüzüne. Ne güzel anlaşıyorduk. 
Bir anda Türkçe konuştuğumuzu da 
unuttum. İşini merak ettim. Arkadaşım: 
“Bayan Melikov, Profesör, dedi. O da karşı 
ki Üniversitede görev yapıyor.”

Arada bir saate bakıyordum. Ya-
nımdaki: “Server Tanilliyi ziyaret etmek 
istiyoruz!” dedi. “Evet çok iyi olur. Ben 
şimdi yanından geliyorum, henüz evdedir 

kendisi.” diye, bitirdi sözünü. Zaman gel-
mişti Kalktık ayağa, el sıkıştık, yürüdük 
çıkışa doğru. Karşıdaki çiçekçi dükka-
nından içinde kırmızı ve beyaz, kırçıllı 
renkleriyle bir kucak karanfil alıp çıktık. 
Yüreğim heyecanla çarpıyordu. Üniversi-
tenin bahçesini boylu boyunca yürüdük. 
Sağa doğru yönelerek karşımıza dikilen 
yüksek blokların birinin önünde durduk. 
Arkadaşım zili çalarak geldiğimizi haber 
verdi. Yukarıya çıktığımızda Server Hoca 
kapıyı bize kendisi açtı. Gülen, sıcak bir 
yüzle karşıladı bizi. Kucaklaştık. Hay-
ret,  sanki kırk yıllık dostmuşuz ve uzun 
bir aradan sonra yeniden karşılaşıyor 
muşuz gibi. Önceden söze nereden baş-
layacağımı düşünürken, şimdi hararetli 
hararetli konuşuyorduk bile.

Federal Almanya’daki isimleri so-
ruyordu bana; bazı arkadaşların ara-
madığından yakınıyordu. “Vefasızlar!” 
diyordu, gülerek. Ben kafamdaki soruları 
sormak için sabırsızlanıyordum. O ise, 
tatlı, yumuşak bir dille anlatıyordu dur-
madan. Beraberimde getirdiğim küçük 
ses alıcısını masaya koydum. Sormak 
istediğim şuydu:  Bugün bir tekerlekli 
sandalyeye bağımlı olan bu insan, ülke-
sinden, ülkesindeki sevdiklerinden uzak. 
Onlarca hastane koğuşlarında yalnızlığı-
nı yaşayan, gerici güçlerin korkulu rüyası  
olarak gördüğü, cıvıl cıvıl hayat akan bu 
insan, yaşam gücünü nereden alıyordu? 
Baktı gözlerimin içine, yüz hatları kasıldı 
birden. O yenilmezliği ile doğruldu 
sandalyesinden: “Ben”, dedi elini sallaya-
rak, “bu gücümü ideolojimden alıyorum 
efendim! Adını da koyalım, Marksizmden 
alıyorum.” Hafif öne doğru eğilerek 
sürdürdü konuşmasını. “Eğer öyle olma-
saydı, dayanamazdım bu acılara; belki de 
intihar ederdim.” Yaslandı geriye tekrar.

Sırasında misafirlerini de kabul 
ettiği şirince döşeli küçük bir büroya 
benziyordu burası. Alçak koltuklar, yan 
tarafta duvar boyu kitaplık, bir de sehpa 
önümüzde; üzeri Türkiye’den gelen der-
gi ve gazetelerle dolu. Server Tanilli’nin 
beni ilgilendiren bir yanı da, şiir yazıyor 
olmasıydı. Çoğu kez değişik dergiler-
de okumuştum bunlardan bazılarını. 
Yaşamaya ve sevgiye dair şiirlerdi bunlar. 
Şimdi yazıyor muydu acaba? “Yok yok, 

şimdilerde yazmadım 
hiç.” dedi. “Efendim, 
şiir başka bir şeydir. 
Bir neden gerekir şiir 
yazmak için. Örneğin 
bir şeyi sever insan, 
ya da aşık olur. İşte 
o zaman yazarsınız. 
Tabi başka türlüsü de 
var bunun!”  Konuya 
girmişken kay-
dedeyim şunları, 
diyerek elimi ses 
alıcısına uzattım. 
“Aman ha, sakın!” 
dedi. “Ben şiirde 
öyle iddialı biri 
değilim. Bu konu-
da hata yapmak 
istemem.” Bu 
kez not defterimi çıkardım. 
Ona da itiraz etti tebessümle. “Aklınızda 
kalanı yazarsınız.” dedi. “Çünkü öyle rahat 
olamıyorum.”  İttim defteri bir kıyıya. 
Hoca dalıp gitmişti kendi şiir dünyasına. 
Ve bizi de öyle çekiyordu ki, anlatamam. 
Sürdü tekerlekli sandalyesini bir ara, kü-
çük küçük notlarla döndü tekrar geriye. 
“İsterseniz size biraz daha şiir okuyayım 
efendim.” dedi.

Daha çok Sovyetler Birliği’nde, 
Leningrad’ta yazdıklarını okudu bir bir. 
Gürül gürül akan bir coşkuyla okudu. 
Ve bir yaprak daha katladı, durdu, baktı 
bize: “Size bu şiirin öyküsünü anlatayım 
çocuklar.” dedi, okumadan. “NATALYA, o 
bir hastaydı benim kaldığım hastanede.” 
Gözleri buğulanır gibi olmuştu. Uzaklara 
dikti bakışlarını, ta uzaklara. Sanki Le-
ningrad’taydı şimdi. Natalya’nın koğuşu-
na ilk geldiği akşamki gibi. “O bir rüya ka-
dınıydı.” dedi, içli bir sesle. “Bir ay gibiydi 
yüzü. Sırtını geriye, yastıklara dayamıştı ilk 
gördüğümde. Beyaz çarşafların üzerinde 
uzun uzun parmaklarıyla, ne de narin 
görünüşü vardı yarabbim. Tutulmuştum 
sanki o haline. Yaklaştım yakınına, elimi 
uzattım, elleri hareketsizdi. Dünyam 
yıkılır gibi oldu birden. Ne korkunç, ellerini 
kullanamıyordu. Bir trafik kazası.” dedi, 
duyulur duyulmaz bir sesle. “Piyanisttim 
ben, Chopen’i, Mozart’ı çalardım verdiğim 
konserlerde, Chykovski’yi...” 

Elindeki sayfaları düzeltti 
Server Hoca, ılık bir ikindi yağmurunda 
ıslanır gibi, hafif çekti boynunu içeriye, 
ve şiirini okudu, ıslak gözleriyle kağıtları 
hışırdatıp:

İNAN NATALYA

Demek ki senin o narin parmakların

Chopen’i çalardı öyle mi?

Beyaz gecelerinde Leningrad’ın,

Kimbilir,

Ne kadar da gezinirdin tuşlarda

                             “Noktürn”ü  dile getirirken! 

Ama gel gör ki,

Bugün,

Böyle bu kadar erken,

                Böyle hayatın baharında,

                          Böyle baştan aşağı mefluç,

                                                   Böyle “esiri firaş” 

Ah! Acımamak mümkün mü sana   
              Natalya,

                          Mümkün mü kahretmemek?

Ve gel de inan Tanrı’ya,

                                Nasıl inanırsın ki?

Hayatın böyle cilveleri var Natalya

                                         Böyle cilveleri var.

Prof. Server Tanilli:  
“Ben bu gücümü ideolojimden... 
Marksizmden alıyorum” 
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Hiç ummadığın bir anda,

Bakıyorsun,

Bir rüzgar, bir rüzgar, bir rüzgar;

Ve arkasından,

Ne ki bakıp büyütmüşsen bahçende,

                                  Her şey yerle bir tarümar.

Hayatın böyle cilveleri var Natalya,

                                                 Böyle cilveleri var.

Ama inanıyorum ki, bir gün

               - Öylesine inanıyorum ki hem de.-

Senin o duygulu parmakların,

Beyaz gecelerinde Leningrad’ın

                                Gene tuşlarda gezinecek.

İnanıyorum Natalya, inan sen de;

Gelecek,

Sana ve bana,

Bak, ne güzel günler getirecek,

Getirecek Natalya, getirecek...

5/ 6/ 1979
Leningrad/ Sestrorestek/ Hospital

Kabaran bir denizi bir uçtan bir uca 
geçmiş gibi, doğruldu ağırdan. “İşte 
böyle!” dedi. “Ben böyle yazarım şiirlerimi. 
Bir anda ve noktalarım. Bakın Lening-
rad’tan ayrılırken uçakta yazdığım bir 
şiirimi okuyayım size.” Hafiften tekerlekli 
sandalyesine yerleşti. Sesinin titreşimleri 
türküleşerek dolduruverdi odayı. Her 
sözcük bir çiçekti sanki, orada burada 
uçuşan, ya da delice bir suyun şırıl şırıl 
akışı gibi.

Şiir bitince bir sessizlik kapladı her 
yanımızı. Sonra gülümseyerek baktı 
yüzümüze. Bense henüz ikinci soruyu 
sormaya hazırlanıyordum.

- Sizce yaşamın ve var olmanın barış-
la bağıntısı nedir?

- “Çok basit” dedi. “Barış olmazsa 
sevgi, yaşam, şiir neye yarar? Barışa 
karşı olanlar, bu saydıklarımın hepsine 
karşıdırlar çünkü. Örneğin bir faşist hayatı 
sevmez. O, normal bir insan da değildir 
üstelik. Efendim, yaşamı kucaklayabilmek 
için, önce barışı kucaklamalıyız.”

Zaman geçiyordu durmadan. İşte 
t-ren saati gelmişti bile. Kalktık; usuldan 
kucaklaştık.

“Bu çok kısa oldu!” dedi biz çıkarken. 
“Sizi tekrar beklerim.”

26 Kasım 1984 

Strasbourg
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Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz 
vasıtasıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. 
Şimdi ikinci aşama olarak il ve ilçelerde 
Kitabevi ve Gazete Bayileri vasıtasıyla da 
dağıtımı genişletmek amacındayız. Siz de 
il ve ilçelerinizde uygun gördüğünüz Ki-
tabevi ve Gazete Bayileri ile ilişki kurarak 
onların isim, adres ve telefon numaralarını 
Gazete Merkezimize iletebilirsiniz.

İSTANBUL

Anadolu Yakası:

Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Muvakkithane Cad. No:5

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

Avrupa Yakası:

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

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

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

Mecidiyeköy: Karaduman Gazete Bayii: Mecidiyeköy

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

Beylikdüzü : Barış Market: Beylikdüzü Mh. Cumhuriyet Çarşı

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

ANKARA

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

Kızılay: Tayfa KitapKafe: Meşrutiyet Mah. Selanik Cad. 82/32
Kızılay: Turhan Kitabevi: Yüksel Cad. No: 8 Çankaya - Ankara

İZMİR

Alsancak: Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri Cad. No:104/A
Buca: Emek Kitabevi: Vali Rahmi Bey, Uğur Mumcu Cd. No:2, 

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

TRABZON 

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

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

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

DİYARBAKIR
Yenişehir: Aram Kitabevi: Koop. Mah. Gevran Cad. 1. Geçit
Sarıoğlu Apt. No:14/4  Ofis
Yenişehir: Özde Büfe: Ofis Ekinciler Cad. Devran Apt Altı

EDİRNE

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

D:Z-08, Balıkpazarı

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

BALIKESİR

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

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

AYDIN

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

MALATYA

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

SAMSUN

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

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

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

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

MANİSA
Akhisar: Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad. No: 150 / A

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler

q Rıdvan YALIN

Küçük burjuvazi özellikle bizim gibi ülkelerde devrimci mücadelede önemli 
bir rol oynar. Hele küçük burjuvazinin aydın, entelektüel kesimi, kitleler üzerin-
deki etkileri, milyonları harekete geçirebilme, sempatisini uyandırma açısından 
daha da öneme sahiplerdir. 

Ancak mücadeledeki koşullar faşist devlet  düzeni ile devrimcilerin örgüt-
lülük düzeyi, güçler dengesine göre belirlenir. Her aydın her koşulda devrim 
saflarında olamaz. 

Yani herkes Yılmaz Güney olamaz. Koşullara göre eğilip bükülebilir. Hatta 
karşı devrimci bir noktaya, düzen saflarına da geçebilir. Aydın olma özellikle-
rinden dolayı bu durumu kabullenmek zor, fakat örgütlü olmamanın verdiği 
zorluklar aydın da olsa kişileri savurur.

Kimileri DEVRİMCİ özelliklerini korudular. Yılmaz Güney, Tuncel Kurtiz, Ka-
dir İnanır  ve bir çok diğerleri gibi. Kimileri çok rezil noktalara savruldular. Sinan 
Çetin, Yavuz Bingöl ve diğer bir çokları gibi.

Kimileri de belli olumlu yanlarını koruyarak kısmen bozulmalara uğradılar. 
Tarık Akan, Rutkay Aziz, Müjdat Gezen ve birçok diğerleri gibi.

70’ler devrimciliğin geçer akçe olduğu, kitleler nezdinde prestij sahibi 
olduğu zamanlardı. Sanat dünyası da bundan etkilendi. Tarık Akan o dönem en 
politikleşen kişilerden biridir. Hem de diğerleri gibi değil. Tamamen apolitik bir 
geçmişe sahip, yakışıklılığı ile oyuncu olduğundan kadın ve eğlence içinde yü-
zebilecek iken, o dönemin en popüler ve tanınan jönü olduğundan para içinde 
yüzebilecek iken, o devrimci mesajları olan filmlerde oynamayı seçmiştir. 

Ağrısız başını ağrıtmayı ve rahatını bozmayı göze almıştır. Belli bedeller de 
ödemiştir. Ancak 12 Eylül sonrasının depolitizasyonu, karşı-devrimin güçlenme-
si onu da Kemalizm limanına demir atmaya zorlamıştır. Yol filminin baş aktö-
ründen, Güney’in en çok tercih ettiği aktör olmaktan (Tuncel Kurtiz ile beraber) 
daha sonraları devletin Kürt halkına karşı yürüttüğü operasyonları destekleyen 
bildiriye imza atmaya kadar savrulmuştur.

Ancak yine de olumlu bazı yönlerini de korumuştur. HDP’ye dönük saldı-
rıları kınamış, Berkin Elvan kampanyasına katılanlar lince uğrarken geri adım 
atmamış ve Şafak Baskınlarına ve tüm dayatmalara rağmen terörist demeyerek 
eylemsellikleri de sahiplenmiştir. Bu yüzden çelişkileri hoş görülmeden, yanlış-
ları eleştirilmeli ama doğruları ve emekleri de görülmelidir. 

Bu yüzden, ben de onu Canım Kardeşim, Hababam, Yol, Sürü, Maden, De-
miryol ve diğer toplumsal filmlerindeki haliyle hatırlayıp yad etmeyi seçiyorum. 
Toprağı bol ışıklar mekanı olsun.

Kendisi; önder ve rehber olacak bir nitelikte olmamasına rağmen, unutma-
yacak ve unutturmayacaklarımız arasında hiç silinmemek üzere  yerini almıştır.

Sevgi ve saygılarımla...

TARIK 
AKAN
Hakkında 
Şahsi 
Düşüncelerim



Gaziosmanpaşa Sokak 
Kültür Merkezi, “Hayat sanatla, 
sanat Sokak’ta” belgisi ile 24 
etkinlikten oluşan ve 24 gün sü-
ren, “1. O’halde Festival” adıyla 
bir etkinlikler zinciri düzenledi. 
1. O’halde Festival’in açılışı 20 
Ağustos Cumartesi günü yapıldı 
ve festival 10 Eylül Cumartesi 
günü sona erdi.

Festival süresince, müzik, 
tiyatro, şiir dinletisi, resim, sine-
ma, dans, belgesel gösterimleri 
ve söyleşiler gerçekleştirildi. 
Festivale katılan isimler arasın-
da, müzisyen Nejat Yavaşo-
ğulları, etnik ve enstrümantal 
müzik yapan FungIstanbul 
grubu, ressam Memet Güreli, 
şair Atilla Birkiye, Deli Kadınlar 
Gecesi’nde iki kadın şair Özgül 
Üstüner Coşkun ile Rabia Mine 
ve yazar Bade Osma Erbayav, 
söyleşilerde gazeteci yazar Le-
vent Gültekin, Aydın Engin ve 
Erdoğan Aydın yer aldılar. Ayrı-
ca festivalin bir başka etkinliğin-
de, Hêvî LGBTİ Derneği’nden 
Can Kaya, Ahmet Kaya ve 
Müzeyyen Araç “LGBTİ yaşamı” 
konuş-

tular.  

Festivalde, “Dansı Pay-
laşmak” başlığı altında farklı 
kültürlerden eşli danslar Ceren 
Yalın ve Özgür Aydın tarafından 
gösterili, uygulamalı, açıklamalı 
olarak sergilenecek. Demokrasi 
sancılarının çekildiği bu gün-
lerden “Ohal’de dans” diyerek 

yüksek moralle geçmenin 
yolları arandı.

Gaziosmanpaşa Sokak 
Kültür Merkezi yaptığı 
açıklamada, “O halde de 
olsak, bu halde de bulunsak, 
insanların sanat yoluyla 
birbirine dokunarak daha 
iyi anlaşacağını, gerçek 
demokrasi, barış ve insan 
hakları mücadelesinde de 
sanatın çok önemli bir yeri 
olduğunu” düşündük-
lerini belirtip, 24 gün 
süren festivalleri ile ilgili 
gazetemiz Politika’yla 
şu bilgileri paylaştılar:

17/Ağustos-10/

Eylül arasın-
da ‘Sokak’ta 
Festival’ 
düzenledik. 
Festival, 17 
Ağustos Çar-

şamba akşamı gazeteci yazar 
Erdoğan Aydın’ın ‘Demokrasinin 
dayanılmaz ağırlığı ve Türkiye’de 
darbeler’ konulu söyleşisiyle 
başladı. Söyleşiye 70’in üzerinde 
insan katıldı.

Festivalin açılış töreni ise 
20 Ağustos Cumartesi günü 
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet 
Meydanı’nda açılan Festival 
Masası ile başladı. Masada, fes-
tival programı halka dağıtılarak, 
akustik müzik ve şiir dinletileri 
gerçekleştirildi. Daha sonra 
oluşturulan kortej, Sokak Kültür 
Merkezi’nin etkinliklerin yapıla-
cağı yazlık bahçesine yüründü. 
Aynı gün saat 20.00’den sonra 
Bulutsuzluk Özlemi’nin temel 
direklerinden Nejat Yavaşoğul-
ları, ortak isteğimiz olan “Acil 
demokrasi” talebimizi gitarıyla 
birlikte seslendirdi.

24 gün süren etkinlik, Kur-
ban Bayramı arifesinde 10 Eylül 

olitikaP
SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarından % 50 indirim, devrimci siyasi tutsaklara ücretsiz abonelik
Kurucu Sahibi ve İlk Sorumlu Müdürü: K. Tayfun Benol 

(10.10.2015’de Ankara Katliamı’nda Kaybettik)

Gaziosmanpaşa’da sanat festivali 
1. O’HALDE FESTİVAL

İki haftalık süreli yayın

İmtiyaz Sahibi : MUSTAFA SUPHİ VAKFI Adına 
  S. Kemal Atakan
Sorumlu Yazıişleri Müdürü : Ayla Boran 

Yönetim Yeri : İbrahim Ağa Cami Sk. No:11/1 Kadıköy-İst.

Telefon  : 0216  428 10 21   Telefax : 0216  428 10 22

E-posta : bilgi@politikagazetesi.org
Web adresi : www.politikagazetesi.org

Avrupa Tems. : Kemal Çelik  Tel: +49 172 53 17 333

Basıldığı yer : Ezgi Matbaa, Sanayi Cad. Altay Sk. No: 14

  Çobançeşme/Bahçelivler- İstanbul      
  Telefon: 0212  452 23 02

Yurtiçi Abone Bedeli : Yıllık 36,- TL 
Yurtdışı Abone Bedeli : Yıllık 36,- EUR / - USD
Hesap sahibi :  Mustafa Suphi Vakfı
Banka : Türkiye İş Bankası, Tepe Nautulius  
  AVM Şubesi - İstanbul / Kadıköy
SWİFT : ISBKTRIS
TRL IBAN : TR35 0006 4000 0011 2090 2226 00 

Yurtdışından ödemeler Ayla Boran Köymen adına WESTERN UNION 
üzerinden veya Avrupa Temsilcimiz Kemal Çelik’e yapılmaktadır.


