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olitikaP

Neden Özgürlük 
Seferberliği

Ülke 15 Temmuz’dan beri yeni bir durum ile karşı 
karşıya. Darbe girişimine karşı gerçekleştirilen AKP-Saray 
Darbesi süreci derinleşerek sürüyor. CB Erdoğan, “Darbeye 
karşı halkımız darbe yaptı” dedi, yetmedi “Darbeye darbe 
yapan ‘tek millet’ olarak tarihe geçtik” diyerek dozu artırdı. 
Bu ifadeler gerçeğin itirafıdır. Bir süre sonra zamanı gele-
cek “Bu darbeyi biz şu şekilde yaptık” mealinde açıklama 
yapacaktır. 

15 Temmuz öncesi bu ülkede siyasal bir kriz durumu 
vardı. Fakat bu kriz hükümet krizi çerçevesinde idi. 15 Tem-
muz ile birlikte bu kriz bir rejim krizine evrilmiştir. Devlet 
tüm kurumları ile kriz içindedir. AKP 15 Temmuz öncesinde 
Ergenekoncu güçlerle ittifak oluşturdu. 15 Temmuz sonrası 
MHP’yi tamamen  ve kısmen CHP’yi yanına aldı. Bu ittifak 
zorakidir. Tutkalı sağlam değildir. Kriz daha da derinleştikçe 
aralarındaki çatlamalar ortaya çıkacaktır. Asıl kaos ondan 
sonra gündeme gelecektir.

Siyasi iflas ekonomiyi de iflasa sürüklemiştir. Yapı, 
ulaşım, montaj ve hizmet sektörleri ile 78 milyonluk bir 
toplumun ekonomisi diri tutulamaz. Bu sektörler dingin 
bir ekonomik yapıda sonuç anlamında işlevleri olabilecek 
sektörlerdir. Türkiye gibi ekonomisi dışa bağımlı bir ülkede 
de bu mümkün değildir. “Dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz”  
ifadesi de hamaset edebiyatından öte geçemez. Bankalar 
bugünden kriz emareleri gösteriyor. Kısa zamanda kredile-
ri iptal edip geri çağırmaya başladıklarında, icralar, hacizler 
günlük yaşamın bir parçası haline geldiğinde kredi ile ge-
çinen ve standartlarının üstünde yaşayan toplum perişan 
hale gelecektir.

Zurnanın zırt dediği zaman işte o zaman olacaktır. 
Ekonomik olarak çöken bir yapının altında ezilen işçi ve 
emekçi halklar o zaman rejime karşı mı yönelecek, yoksa 
“Vatan-Millet-Sakarya” edebiyatı ve “Siz yaradılanları yara-
dandan dolayı seviyorum” demagojileri eşliğinde köleliğe 
devam mı edecek? 

Tam da bu noktada devrimci-demokratik, sosyalist ve 
komünist muhalefet merkezlerine belirleyici rol düşüyor. 
İşçi sınıfına ve emekçi halklara, ezilenlere ve yoksullara sı-
nıfın politik özneleri bir çözüm umudu olabilecekler mi? 
Olursak çözüm de olur, olamazsak varlık nedenlerimiz sor-
gulanır hale gelir. Onun için kendimize çeki düzen verme-
miz gerekiyor. Başkalarını beklemek için artık geç. Bizler, 
sınıfın bize yüklediği sorumlulukla öne atılmak, niteliği 
niceliğe yükseltmek ve politik önderlik görevini yerine 
getirmek zorundayız. Onun için tüm okuyucularımızı, çev-
remizi, eski-yeni dostlarımızı ve yoldaşlarımızı ÖZGÜRLÜK 
SEFERBERLİĞİNE çağırıyoruz. 
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ÖZGÜRLÜK 

SEFERBERLİĞİ...



q Kemal ATAKAN

Fırtına öncesi bir gece düşünün, bu-
lutlar kapkara, ay ışığı bulutları yarmaya 
çalışıyor ama bulutlar o kadar hızlı hareket 
halinde ki fırsat bulamıyor. Ardından çok 
güçlü bir fırtına geleceği havanın kokusun-
dan anlaşılıyor. Ağaçlar uğuldayarak rüzga-
ra eşlik ediyor, kuşlar gelecek fırtınayı hisse-
diyor, öterek kanatlarını çırparak korunacak 
yer arıyorlar. Belli ki gün de karanlık olacak. 
Güneş bulutları delip etrafı aydınlatama-
yacak . Fırtına gündüz de alaca karanlık 
ve tatsız bir havada etkinliğini sürdürecek. 
Dallar kırılacak, çatılar uçacak,  yoksulların 
camları kırılacak, sokakları su basacak... 
Tatsız, zevksiz ve insanlarda moralsizlik 
yaratan bir hava. Ama bu ne kadar sürer? 
Fırtına en şiddetli düzeyine eriştikten son-
ra, bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, 
süt liman olur. Havadaki tüm keskinlik kay-
bolur gider, kadife gibi bir yumuşak, dingin 
hava hakim olur.

Türkiye ve bölgede yaşananları bu tas-
vire benzetmek mümkün. Toplumsal geliş-
meler hiç bir zaman doğadaki gelişmeler-
den farklı olmamıştır. Olmazlar, olamazlar 
da. Dünyaya bakış açımız bize bunu öğret-
miştir. Ancak, sadece bu bilimsel doğruya 
dayanarak kollarımızı kenetleyip oturup 
beklememiz de çok akıllı bir davranış ol-
maz. Ona bakarsanız dünya er veya geç 
komünizme evrilecek. Bu da nesnel bir ger-
çeklik. Böyle olacak diye oturup seyrederek 
beklememiz mi gerekir? 

***
En büyük sorunumuz gerçekleri işçi 

sınıfına ve emekçi halklara götürme mese-
lemiz. Evet, devlet ve iktidar elimizdeki en 
küçük basın yayın haklarına dahi müdahale 
ediyor. TV’ler, gazeteler kapatılıyor. Yığınlar 
ile ilişki içinde olabilecek tüm kadrolar ve 
aydın unsurlar tabiri caizse ‘trafikten çe-
kiliyor’. Örgütler yasaklanıyor. Bütün bun-
lar yetmiyormuş gibi kendilerinden farklı 
düşünen her fert potansiyel terörist ilan 
edilerek linç kampanyaları için “seferberlik 
çağrıları” yapılıyor. Halkın tümü ajanlaştı-
rılmaya çalışılıyor. Tüm bu faşizan baskı ve 
uygulamalara karşı bir yolunu bulup sınıfı 
ve halkları aydınlatmamız gerekiyor. 

Bazı hastalıklarımızdan kurtulmamız 
şart. Üst perdeden, akıl verircesine, halkın 
anlamayacağı dilden ve kavramlarla konuş-
mak yerine onların anlayacağı dilden konu-
şup onlar ile bağları kopmayacak şekilde 
sağlamlaştırmamız ilk almamız gereken 
önlem. Bazılarımız bu yaklaşımı ‘devrimcili-

ğe’ yakıştıramıyorlar. Devrimci dediğin dev-
rimden, sosyalizmden bahsedecek, halka 
düşmanı gösterecek, hemen reaksiyon 
bekleyecek ve o beklediği olumlu tepkiyi 
alamazsa ‘bundan bir cacık olmaz’ diyecek. 
Bu doğru değil. Bir kere önce kuma kuşu 
gibi kendi aramızda sıkışıp kalmaktan kur-
tulmalıyız. Gerekli toplantılar ve bilgi alış-
verişleri dışında hedefli, amaçlı bir şekilde 
yığın çalışmalarına ve o yığınların içinde 
sözü dinlenen arkadaşlar ile çalışma yürü-
tecek pratiği gerçekleştirmeliyiz. Bu ilişki ve 
diyaloglar çok doğal olmak durumundadır. 
Kadrolarla görüşme yapar gibi davranarak 
bu çalışmadan sonuç alınamaz. Bu zor mu? 
Hayır! Nedenini açıklamaya çalışalım.

***

Bugünkü iktidar bu konularda hiç bir ik-
tidarın sunmadığı kadar olanaklar sağlıyor. 
Son günlerde ve haftalarda ülke gündemi-
ni belirleyen gelişmeleri düşünün. Bir iki 
örnekle ne demek istediğimizi açıklamaya 
çalışacağız.

Ülkede rejimin siyasi krizine koşut ola-
rak ekonomik kriz yaşanıyor. Bu kriz daha 
da derinleşecek. İktidar çıkmazda. Henüz 
tüm emareleri ile krizin sonuçları yığınlara 
yansımış değil. Ama bu kısmen gerçek-
leşiyor. Tam böyle bir durumda, özellikle 
TL’nin Dolar ve Avro karşısında değer kaybı 
nedeniyle Cumhurbaşkanı “Dövizlerinizi 
TL’ye çevirin” kampanyası başlattı. Ve bu 
kampanyayı  kendi deyimleriyle “devletine, 
milletine, ülkesine bağlılığın ölçüsü” ola-
rak açıkladı. Bankalarda dövizleri olanlar 
paniğe kapıldı. Devlet bir şekilde bu dö-
vizlerden haberdar olursa hesaplarıma el 
konur, paralarımı kaybederim düşüncesi 
yaygınlaştı. Küçük ve orta düzeyde esnaf 
ve tüccar, döviz varlıklarının ortaya çıkması 
sonucunda devletin, mesela Vergi Dairele-
ri’nin yaptırımları ile karşı karşıya kalacakla-
rı korkusuna kapıldılar. Peki biz ne yaptık? 
Bu insanlara ne anlattık?

Büyük tekeller, devlet kurumları sizce 
TL ile mi ödeme yapıyor? Veya Cumhurbaş-
kanı AVM’lerde kiralar Dolar üzerinden de-
ğil, TL ile ödensin derken neyi amaçlıyor? 
Bütün bu kampanya ek kazanç sağlamak 
ve cebindeki paranın değerini korumak 
için parasını dövize yatıran yoksulları he-
defliyor. Onların birikimlerine göz dikiyor. 
Madem öyle, sormak gerekmez mi? Üçün-
cü Boğaz Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü-
nün geçiş ücretleri neden dövize endeksli. 
Marmaray’ın ve önümüzdeki günlerde 
açılacak Avrasya tünelinin ücretleri neden 
dövize endeksli? Akkuyu ve övünerek an-
latılan duble yol ve tünel yapımlarının be-

delleri müteahhitlere TL ile mi ödeniyor? 
Bu soruları insanlarla konuşurken dillendir-
mek onları bazı konularda aydınlatmak için 
değerlendirilemez mi?

***

Veya yapılan ‘terör’ edebiyatı. Batı’da 
kaç kişi, Kürt illerinde, ilçe ve köylerinde 
taş taş üzerinde kalmadığını, her haneden 
birden fazla şehit verildiğini biliyor? Bu tab-
loyu TV ve gazetelerde görmek mümkün 
değil. Bir yöntem bulup bu gerçekleri gör-
sel örnekleri ile anlatmak hiç de önemsiz 
olmayan bir çalışmadır.

‘Seferberlik’ çağrıları yapmak kolay. 
Gerçekler gün yüzüne çıkarsa bu çağrıları 
kimse dikkate almaz. Onun için bu çağrıla-
rı, kampanyaları başlatmadan tüm muhalif 
basın-yayın organlarını susturmadılar mı? 
Bunu da anlatmalıyız insanlara.

İnsanlara sormak lazım. “Kaç para kredi 
kartı, tüketici kredisi, konut kredisi veya araç 
kredisi borcun var? Yarın ekonomi daha da 
çıkmaza girdiğinde, bankalar bugün yaşa-
dıkları krizi gizleyemeyecek hale geldiklerin-
de bu kredileri geri çağırdıklarında ne yapa-
caksınız? Bunu hiç düşündünüz mü?” 

***

Eğitim ve öğretim kurumlarının hali-
ni düşünün. Uygulanan müfredatı merak 
edip takip edin. ‘İmam Hatip’ okullarında 
nasıl uygulamalar olduğunu tespit edin. Bu 
okullar vasıtasıyla mahallelerimize kadar 
indirilmeye çalışılan dinsel gericiliğin, cami 
hocaları, muhtarlar, gerici öğretmenler ve 
belediyeler eliyle nasıl koordine edildiğini 
mahalleliye ifşa edin. Bu konuda çevremizi 
halk toplantılarında bir araya getiremez mi-
yiz? Bu konuları tartışıp, daha da gericileşe-
cek olan bu uygulamalara karşı velilerin, 
yani halkın tepkisini örgütleyemez miyiz?

Bu ve benzeri binlerce konu, insanları 
düşündürmeye, kafalarındaki kalıpları yık-
maya ve soru işaretleri uyandırmaya yar-
dımcı olur. Paralı eğitim sistemi, sağlık sis-
teminin bir rant kapısı olarak kullanılması, 
kitle taşıma ücretlerindeki fahiş düzeyler, 
sendikal haklar, çalışma koşulları, çalışma 
saatleri, yıllık izin günlerinin azlığı, emekli-
lik sorunları..... Bu konular listesi çoğaltıla-
bilir. 

Öncelikle bu genel konuları tespit et-
meliyiz ve günlük çalışmalarımızda de-
ğerlendirmek için hazırlanmalıyız. Bu da 
örgütlü olur. Gazete okuyucusu arkadaşlar 
olarak bir araya gelip bu konularda kafa 
yormalı, söylemler geliştirmeliyiz. 

***

Ondan sonra bu konuları nerede ele 
alacağımızı doğru değerlendirmeliyiz. İş-
yerlerimiz, semt, mahalle ve sokaklarımız 
bu konuda en uygun ve doğal alanlardır. 
Bu konuları doğal çevre ilişkilerimiz içinde 
ama bir yan meşgale olarak değil, günlük, 
planlı ve hedefli ve düzenli bir çalışma 
olarak yürütmek gerekmektedir. Okuyucu 
grupları oluşturarak hem genel siyasi ge-
lişmeleri, ama aynı zamanda yerel sorunları 
ve çözümlerini konuşmak durumundayız. 
Okuyucular olarak da yukarıda örnekleri-
ni verdiğimiz konularda aramızda görüş 
alışverişinde bulunduktan sonra birlikte 
oluşturduğumuz görüşleri çevremizde yay-
gınlaştırmalıyız. Konuların sadece fikir alış-
verişi düzeyinde kalmaması için de, işyeri 
ise işyeri, mahalle ise mahallemizin sorun-
larını ve halk arasında dayanışma amacıyla 
yapılacak faaliyetleri planlayarak yaşama 
geçirmeliyiz. 

Bu çalışmaları yürütürken, işyerleri ve 
mahallelerimizde, hatta yaşadığımız böl-
gede halkı ilgilendiren konuları ele alan ha-
ber, röportaj ve yazılar kaleme almalıyız. Bu 
konuda zorlanırsak gazete merkezini ara-
yarak ilgili sorumlu arkadaşlardan yardım 
talep etmeliyiz. Gerekirse bölgemize en ya-
kın bir görevlinin davet edilmesi sağlanma-
lıdır. Gazetemizin dağıtıldığı tüm alanlarda 
bu çalışmaların bugüne dek olduğundan 
daha düzenli olarak geliştirilmesi, sınıf ve 
halk arasında görüşlerimizin ve iktidarın 
politik manipülasyonlarına karşı doğru, 
dürüst ve çıkış yolu gösteren politik hattı-
mızın yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Genel 
propaganda ve ajitasyonun destekleyici 
hizmeti etkisinde birebir yürütülecek bu 
çalışmalar görüşlerimizin ve politikalarımı-
zın sınıf ve halkla bütünleşmesinde belirle-
yici rol oynayacaktır. Yarın kabaracak olan 
sınıf hareketinin ve halk ayaklanmalarının 
toplum içindeki kökleri bu yolla teminat 
altına alınmış olacaktır. Evet, kimileri bu 
tarz çalışmayı ‘iğneyle kuyu kazmak’ olarak 
adlandırıyorlar. İtirazımız yok. Çünkü bu 
tarz bir çalışma olmadan sonuç almak im-
kansızdır. Bugünü ‘Fırtına öncesi sessizlik’ 
olarak nitelendirirsek, direniş, kabarma ve 
ayaklanmalar da ‘Fırtına’nın ta kendisidir. 
Fırtına’nın sonucunda güneşin geceleri 
de etkisini sürdüreceği, mehtabın bir gü-
neş gibi topraklarımızı aydınlattığı, özgür, 
adaletli, eşitlikçi toplumsal yaşamın hakim 
olmasını kalıcı hale getirmek bugünden 
yürüteceğimiz çalışmaların sonucunda ola-
caktır.
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Umutsuzluğa Kapılmak İçin Bir Sebep Yok!

Gazetemizin Nasıl Bir İşlevi Olabilir?



KOMÜNİST Teorik Dergi ile Politika Gazetesi tarafın-
dan okuyucuları ile Türkiye genelinde çeşitli illerde bölge 
toplantıları gerçekleştirilecektir. Güncel siyasal durumun 
değerlendirileceği ve komünistler olarak Türkiye’nin so-
runlarına nasıl çözümler üretildiği konularının ele alınaca-
ğı toplantılarda, okuyucuların yöneticilere soru yöneltebi-
lecekleri, görüş ve önerilerini dile getirecekleri bir bölüm 
de olacaktır. Bu toplantılar bir yandan merkezi çalışmaların 
ülke çapında koordinasyonunun geliştirilmesini hedefler-
ken, bölgesel ve yerel çalışmaların nitelik ve niceliğinin de 
artırılmasını amaçlamaktadır. İki yayının okuyucularının 
katılacağı toplantılara, Türkiye’de komünist politika ve al-
ternatifin geliştirilmesine katkıda bulunmak isteyen dev-
rimci ve sosyalist bireylerin de katılmasının selamlanacağı 
açıklandı. 

Bölge toplantıları 24 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2017 ara-
sında gerçekleştirilecek, akabinde de 28/29 Ocak 2017 
tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Mustafa Suphi ve 
yoldaşları ONBEŞ’lerin anılacağı merkezi bir salon top-
lantısı ile bir üst aşamaya taşınacaktır.

Her iki yayın organı, MUSTAFA SUPHİ VAKFI’nın 2017 
yılı için ilan ettiği ‘BÜYÜK EKİM DEVRİMİ’nin 100.YIL-
DÖNÜMÜ’ faaliyetlerini desteklediklerini ve 28/29 Ocak 
Merkezi ONBEŞLERİ Anma Toplantısı ardından, 100.Yıl et-
kinliklerini Rus Devrimi’nin başlangıcı olarak kabul edilen 
Çarlığın yıkıldığı ve Geçici Hükümetin kurulduğu Şubat 
ayında başlatacaklarını ve bu etkinlikleri 7 Kasım 1917 
Ekim Devrimi’nin yıldönümü olan Kasım 2017’ye kadar 
sürdüreceklerini açıklamışlardır. 

BÖLGE TOPLANTILARI TARİH, YER VE SAATLERİ:

24 Aralık 2016/Cumartesi ÇORLU saat 18.00 HTKP 

25 Aralık 2016/Pazar ANKARA saat 16.00 NHKM 
06 Ocak 2017/Cuma KOCAELİ saat 18:00 EĞİTİM-SEN
07 Ocak 2017/Cumartesi ANTEP saat 14:00 Özgür Düşünce Der.
08 Ocak 2017/Pazar ADANA saat 14:00 EĞİTİM-SEN
13 Ocak 2017/Cuma İSTANBUL saat 18:00 HTKP

14 Ocak 2017/Cumartesi BURSA saat 14:00 İşçi Hakları Derneği 

14 Ocak 2017/Cumartesi BANDIRMA saat 19:00 Pazartesi Kültür Sanat

15 Ocak 2017/Pazar İZMİR saat 14:00 NHKE

20 Ocak 2017/Cuma TRABZON saat 15:00 EĞİTİM-SEN

21 Ocak 2017/Cumartesi ANTALYA saat 16:00 Dev.Turizm-İş

22 Ocak 2017/Pazar AMED saat 14:00 78’liler Vakfı

Ayrıntılı bilgi, olası değişiklikler ve ilişki için 
başvuru telefonu: 0535 / 568 32 36

28/29 Ocak 2017 
İstanbul’da
Merkezi 
ONBEŞLERİ 
Anma Toplantısı

ARALIK VE OCAK AYI BOYUNCA BÖLGE TOPLANTILARI...

Barış, Demokratik Haklar, Özgürlük, Laiklik, 
Eşit Haklar, Halkların Kardeşliği, Birlik, Dayanışma, 
Toplumsal İlerleme ve Sosyalizm için...

AKP/SARAY Rejimi  Türkiye’yi 
zifiri karanlığa ve kaosa sürüklüyor

 15 Temmuz’u bir “lütuf” olarak gören iktidar, 
darbe girişiminin bastırılmasının ardından ilan ettiği 
OHAL ile gerici-faşist uygulamalarını arttırdı. Tür-
kiye AKP eliyle bir açık hava hapishanesine çevrildi. 
Emperyalist-kapitalist sistemin küresel krizi, sıcak 
paraya bağımlı Türkiye ekonomisini de derinden etki-
ledi. Ülkemiz iç içe geçmiş iktisadi ve siyasi bunalım-
ların içinden geçiyor.

OHAL rejimi, işçi sınıfımızı hedef alıyor

Dünyada işsizliğin en yoğun yaşandığı ülkeler-
den biri olan Türkiye’de emekçiler “işçi kiralama”, 
“zorunlu bireysel emeklilik” gibi düzenlemelerle ağır 
saldırılara maruz kalıyor. Kıdem tazminatı tümden 
ortadan kaldırılmak isteniyor, kamuya ait bütün 
kurumlar peşkeş çekiliyor. İşçi sınıfımıza, bütün ka-
zanımlarının elinden alındığı, güvencesiz bir çalışma 
ortamı ve kölelik koşulları dayatılıyor. Kriz bahane 
edilerek toplu işten çıkarmalar yaşanıyor, sendikalar 
rejim kontrolünde etkisizleştiriliyor.

OHAL rejimi, demokratik haklarımızı ve
siyasi özgürlüklerimizi hedef alıyor

En temel insan hakları olan ifade özgürlüğü ve 
basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor. Toplanma ve 
yürüyüş hakkımız elimizden alınmak isteniyor, der-
neklerimiz kapatılıyor ve örgütlenme özgürlüğümüze 
darbe indiriliyor. Meclis fiilen işlevsiz hale getiriliyor 
ve milyonlarca yurttaşın siyasi iradesi rehin alınma-
ya çalışıyor. Bu faşizan uygulamaların kalıcı hale 
gelebilmesi için, iktidar yeni anayasa ve başkanlık 
dayatmasında bulunuyor.

OHAL rejimi, halkların kardeşliğini 
hedef alıyor

Kendi iktidarını kalıcılaştırmak için Türkiye’yi ve 
bölgemizi ateşe atmaktan çekinmeyen AKP iktidarı 
kirli bir savaş politikası yürütüyor. Irk ve mezhep 
ayrımları kaşınıyor. Türk-İslam sentezine dayanan 
ideoloji kullanılarak, Kürtler düşman ilan ediliyor, 
Aleviler yok sayılıyor. İktidar tarafından destekle-
nen cihatçı terör örgütleri katliamlara imza atarken, 
emperyalist hiyerarşide yukarılara tırmanmak isteyen 
patron sınıfı ve onun temsilcisi AKP, Irak ve Suri-
ye’yi tehdit ediyor. 

OHAL rejimi laikliği ve özgür düşünceyi,
kadınlar ve gençleri hedef alıyor
AKP iktidarı insanların kardeşçe bir arada yaşaya-

bilmesi, bilimsel düşüncenin yaygınlaşabilmesi, siya-

setin ve toplumsal ilişkilerin taassuptan kurtarılabil-
mesi için elzem olan laiklik ilkesini tümüyle ortadan 
kaldırmak için seferber olmuş durumda. İktidar bu sa-
yede sömürünün sorgulanmasını engellemek, yurttaş-
lık kavramını tebaa ile ikame etmek istiyor. Akademi, 
saraya tabi kılınarak özgür düşüncenin önü kesiliyor, 
gençlerimiz “kindar ve dindar nesil” hedefine uygun 
olarak yetiştiriliyor. Yobazlık, en çok kadınları tehdit 
ediyor. Kadınlar katlediliyor, onlara dönük tecavüz 
ve şiddet sıradanlaşıyor, yasalaştırılmaya çalışılıyor. 
Toplumsal yaşamda kadın yok edilmek isteniyor. 

 Emekçi sınıflarımız bu zifiri karanlıkta bir çıkış 
kapısı, bir umut ışığı arıyor.

 Bütün bu gelişmeler AKP/Saray Rejiminin 
gücünden değil, zayıflığından ve çözümsüzlüğünden 
kaynaklanıyor. 

Gün komünistlerin derlenip dirilmesi, kurtuluş 
mücadelesine önderlik etmesi günüdür. 

Emperyalist-kapitalist düzenin yalnızca Türki-
ye’de de değil tüm dünyada büyük bir kriz yaşadığı, 
halklara savaşlar, ölüm ve kölelikten başka bir yol 
gösteremediği bir ortamda sosyalizmin olanca güzel-
liği ve insancıllığıyla boy gösterme vakti geldi. 

İnsanlık sosyalizmi özlüyor. 
Komünistlerin söyleyecek sözü, yapacak işi var. 
EMEK adına, emekçinin, yoksulun, ezilenin, 

işsizin hakkını almak için;
ÖZGÜRLÜK adına, muhalifin, gazetecinin, aydı-

nın, akademisyenin, Kürt halkının, kadının ve gencin 
sesi olmak için;

LAİKLİK adına, ilerici değerlerin, yurttaşlığın, 
özgür ve bilimsel düşüncenin kazanması için;

BARIŞ adına, şehirlerin bombalanması, yakı-
lıp yıkılması, sivillerin katledilmesini engellemek, 
milyonların zorunlu göçüne son verebilmek, halkların 
kardeşçe ve birlik içinde yaşamasının koşullarını 
yaratmak için; Türkiye’nin komünistleri Türkiye 
Komünist Partisi’nin 10 Eylül 1920 Bakü Ruhuyla 
bir araya geliyor. 

 İktidarla göğüs göğüse mücadele ediyor, sosya-
lizmin toplumsal bir güç haline gelmesinin yolunu 
açıyoruz. 

Türkiye’nin dört bir yanında buluşuyoruz.  
Dağınık olanı derleyip düzenliyor, parçalanmış 

olanı bir bütün yapıyoruz.
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının izinde yürüyoruz.
Yüreklerimizi, akıllarımızı, güçlerimizi birleştire-

lim.
Safları belirleyelim ve güçlendirelim.
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EMİS’le TİS görüşmelerini 
sürdüren Schneider işçileri: İşçiler, 

kendi işyerlerinde örgütlülükle-
rini kuracaklar. Bunun yolu da 

komitelerden geçiyor.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendi-
kası ile patron sendikası EMİS arasında 
toplam 2 bin 200 işçiyi ilgilendiren grup 
toplusözleşme görüşmeleri sürüyor. Ya-
pılan son görüşmede 14 maddede daha 
anlaşma sağlanırken, EMİS tarafından 
dayatılan 3 yıllık sözleşme teklifi, 2 yıllık 
olarak revize edildi. Birleşik Metal-İş’in 
saat ücretlerine 2 TL artış ve üzerine yüz-
de 12 zam talebine karşılık, patronların 
birinci altı ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay 
için yüzde 4’lük zam önerisi değişmedi. 
Böylece anlaşma sağlanamayan madde 
sayısı 35’e oldu.

Görüşmeler sürerken işçiler bir 
yandan, Birleşik Metal-İş Sendikası 
üyesi Bekaert işçilerinin grevi ile Türk 
Metal Sendikasının Erdemir’de süren 
görüşmelerini, diğer yandan ise OHAL 
uygulamalarını yakından izliyor. Ücretle-
ri EMİS’e bağlı diğer fabrikalardan (ABB, 
Alstom) daha düşük olan Schneider 
Elektrik işçileri, “Buralarda mücadele 

ateşi daha yüksek. Beklenti yüksek” diye-
rek işveren sendikasını uyarıyor. 

‘İşçinin onaylamadığı TİS imza-
lanamaz’ 

İstanbul Samandıra’da kurulu 
Schneider Elektrik fabrikasında 50 
kadar işçi çalışıyor. Sözleşme taslağının 
hazırlandığı dönemi, “Taslak hazırlığın-
da komite toplandı, konuşuldu, işçilere 
soruldu. Talepler alındı. Şuan ortaya 
çıkan sözleşme işçinin bizzat hazırladığı 
sözleşme. Sendika bizim ortaya koydu-
ğumuz sözleşmenin arkasında duruyor” 
sözleriyle anlatan işçiler, şimdi yapılan 
görüşmeleri yine komitede madde mad-
de takip ediyor. Bir işçi şöyle devam etti: 
“Biz içeriye sözleşme verdik, giden hak var 
mı ya da gelen hak var mı? İmzalanan ne? 
Olanı kaybettik mi yoksa olmayanı aldık 
mı? Mesele o. Teslim olmamak için işçiler 
kendilerine güvenecek. Kendi işyerlerinde 
örgütlülüklerini kuracaklar. Bunun yolu da 
komitelerden geçiyor. Komitenin bilmedi-
ği, işçinin almadığı hiçbir karar toplusöz-
leşmede imzalanamaz. İmzalanmış olsa 
herkes ayağa kalkar.”

Gözler Erdemir ve Bekaert’ta 
Samandıra’da çalışan Schneider 

işçilerinin bir gözleri Türk Metal’in Erde-

mir’de yürüttüğü sözleşme görüşme-
lerinde, diğer gözleri ise Birleşik Metal 
İş’in Bekaert grevinde. Aynı zamanda 
kendilerinden sonra sözleşme masasına 
oturacak işçilerin ise gözlerinin ken-
dilerinde olduğunun altını çiziyorlar: 
“Türk Metal ERDEMİR’de 660 lira alıyorsa 
Birleşik Metal-İş 700 alsın. Birleşik Metal-
İş’in söylediği tekliften bir kuruş geri adım 
atmaması lazım. Pazarlık payı ayrı bir şey 
ama kırmızı çizgileri olması lazım. 2015 
MESS, Renault süreci var. Bütün fabrikala-
rın gözü bizim üzerimizde, bundan sonra 

TİS imzalayacaklar bizi takip ediyorlar. Biz 
de onları takip ediyoruz.”

‘Dışarıda eylem yapamıyorsak 
içeride işgal yaparız’ 

15 Temmuz darbe girişiminin ar-
dından ilan edilen OHAL direkt olarak 
işçilere de yöneldi. İşten atmalar arttı, 
Birleşik Metal-İş’in Gebze’de gerçekleştir-
mek istediği salon etkinlikleri bile OHAL 
gerekçe gösterilerek yasaklandı, işçilerin 
yürüyüşü ve basın açıklaması TOMA’larla 
gelen polislerce engellendi.... “Schneider 
işçileri OHAL konusunda ne düşünüyor?” 
diye sorduğumuz bir Schneider işçisi 
şu yanıtı verdi: “OHAL içindeyiz grev 
ertelenebilir mi? Evet böyle bir ihtimal var. 
EMİS ve MESS’in işçilerin taleplerine karşı 
verdiği talep ortak. Yani işçiye istediğini 
vermemek adına bir ortaklık var. OHAL’i, 
valilikleri kullanacaklar. Grev ertelenebilir. 
Şunu yapabilir miyiz bunu yapabilir miyiz 
derdimiz var. Ama arkadaşlar, ‘Dışarıda 
eylem yapamıyorsak içeride işgal yaparız’ 
diyor.” 

Greve çıksam da çıkmasam da... 

Kurulan komite yoluyla fabrikayı terk 
etmeme kararı alınırsa onun hayata ge-
çirileceğini söyleyen bir işçi, fabrikanın 
eğilimini aktarıyor: “İşçilerin yüzde 80’i 
‘Polisle karşı karşıya gelmem ama ekme-
ğim için kapıda yatmam gerekiyorsa, polis 
izin vermiyorsa içeride yatarım. Ama bu 
işi yine yaparım’ diyor. Terk etmeme kararı 
alırsak onu hayata geçiririz. Artık Schne-
ider işçisinde, ‘Ben greve çıksam da 1400 
alıyorum çıkmasam da 1400 alıyorum’ dü-
şüncesi var. İşçiler olarak bu ücreti yukarı 
çekmek için mücadele etmek gerektiğinin 
farkındayız. Bunun için mücadele edece-
ğiz.” 

                   Uğur ZENGİN / Evrensel

İşçiler fabrikalarında komitelerini kurmalı

Erdemir İşçisi Tis’ten Memnun Değil...
ERDEMİR’de TİS görüşmeleri önceki 

gün akşam yapılan oturumda anlaşmayla 
sonuçlandı. Türk Metal’in 2.20 liraya imza 
atması işçileri memnun etmedi.

Erdemir’de çalışan 4 bin 700 işçi 
adına Türk Metal ile MESS arasında süren 
toplusözleşme görüşmeleri önceki gün 
akşam yapılan oturumda anlaşmayla so-
nuçlandı. Masaya saat ücretine 3 lira zam 
talebiyleTürk Metal’in 2.20 liraya imza 
atması işçileri memnun etmedi.

Gazetemize konuşan işçiler anlaş-
maya tepki göstererek “Bizim onayımız 
olmadan imzalanmayacak deniyordu ama 
yine bize sorulmadan anlaştılar” dedi. 
Sendikadan yapılan açıklamada 2 yıllık 
sözleşmeyle saat ücretlerine ilk altı ay için 
2 lira 20 kuruş zam yapıldığı bilgisi verildi. 
Bunun 660 lira artış anlamına geldiği 
savunulan açıklamada, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü altı aylar için enflasyon 
oranında zam yapılacağı belirtildi. Sosyal 
haklara yıllık yüzde 13 artış yapılacağı be-
lirtilen açıklamada, sözleşmeden doğan 
farkların 30 gün sonra ödeneceği bildiril-

di. Açıklamada MESS in 150 TL teklif ettiği 
promosyon maddesinin yıllık 300 TL olarak 
sözleşmede yer aldığını bilgisi verildi. 

Masaya 3 lirayla oturan Türk Metal’in, 
kendilerinin onayını alarak 2.70’e indiğini 
hatırlatan işçiler, “Pazarlıkta en fazla 2.50’ye 
düşülür diye bekliyorduk ancak 2.20’ye 
anlaştılar. Onayımız olmadan imzalanma-

yacak deniyordu ama yine bize sorulmadı” 
dedi. Banka promosyonu olarak da 300 
liraya anlaşma yapıldığını hatırlatan işçiler, 
“Memurlar 1500-2000 lira promosyon alıyor. 
Bizim daha fazla almamız lazım ama 300 
liraya anlaşmışlar. kalan promosyon da 
firmanın kasasına kaldı” dediler. 

          Politika / Ereğli-Zonguldak



DİSK Yönetim Kurulu “Asgari Ücret” 
konusuna ilişkin görüşlerini Genel Mer-
kezi’nde yaptığı bir basın toplantısında 
açıkladı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK 
Genel Başkan Yardımcısı Cemal Poyraz, 
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Alaaddin 
Sarı ve Kanber Saygılı’nın yanı sıra DİSK 
üyesi sendikaların Genel Başkan ve Ge-
nel Merkez yöneticileri, şube yöneticileri 
ve işçilerin katıldığı basın toplantısında 
açıklamayı Kani Beko okudu.

“Hükümet ve sermaye çevrelerinin 
asgari ücretin yüksekliğine ilişkin abartılı 
ve gerçekdışı değerlendirmelerine dair 
görüşlerimizi paylaşmadan önce bir 
hatırlatma yapmak isteriz.  Bilindiği gibi 
DİSK olarak 2015 yılı asgari ücretinin net 
1800 TL olmasını, 2016 asgari ücretinin 
ise net 1900 TL olmasını savunduk. Asgari 
ücrette esaslı bir artış yapılmasına yönelik 
başta konfederasyonumuz tarafından dile 
getirilen talepler, 7 Haziran 2015 seçimleri 
öncesinde partilerin gündemine girdi. 
1400 ile 1800 TL arasında asgari ücret, 
muhalefet partilerinin seçim vaatleri 
arasına yer aldı.

Asgari ücretin artış taleplerine kulakla-
rını tıkayan ve 7 Haziran seçimlerinden 
büyük oy kaybıyla çıkan AKP hükümeti, 1 
Kasım seçimleri öncesinde ise net 1300 TL 
asgari ücreti kabul etmek zorunda kaldı. 
2016 asgari ücretinde yaşanan yüzde 
30’luk artış başta konfederasyonumuzun 
yürüttüğü kampanya olmak üzere emek 
hareketinin önemli bir kazanımı oldu. 
Hükümet ve sermaye çevreleri şimdi bu 
kazanımı aşındırmak için çeşitli gerek-
çelerle asgari ücret artışını baskılamak 
istiyor. Oysa Türkiye’de asgari ücret geçim 
ücreti olmaktan hala çok uzaktadır ve 
ücretler asgari iken eşitsizlikler azamidir. 
Bu konuda konfederasyonumuzun araştır-
ma birimi DİSK-AR tarafından hazırlanan 
Asgari Ücret Raporu’ndan çeşitli bulguları 
sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Asgari ücretin enflasyonun üzerin-
de artmış olması, gelir dağılımında ve 
yaşama koşullarında anlamlı bir etki 
yaratmamıştır. Nüfusun en düşük gelir 
grubunu oluşturan yüzde 20’lik diliminin 
milli gelirden aldığı pay, uzun süredir 
yüzde 6 civarında çakılı kalmıştır. Buna 
karşın nüfusun en yüksek yüzde 20’lik 
grubunun milli gelirden aldığı pay yüzde 
46 civarında seyretmektedir. Nüfusun en 
düşük gelire sahip yüzde 20’lik dilimi ile 
en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik dilimi 
arasında 8 kat fark vardır. 1999’da yüzde 
52,2 olan ücretlerin milli gelir içindeki payı 

2000’li yıllarda sistemli biçimde azalarak 
2015 yılında yüzde 34 seviyesine gerile-
miştir. Bu da Avrupa Birliği ortalaması 
olan yüzde 55’in hayli gerisindedir.

Asgari ücret artışlarının gerçek maliye-
ti işverenler tarafından üstlenilmemekte-
dir. İşverenler, teşvikler ve verimlilik artışı 
yoluyla, yük olarak ifade ettikleri işgücü 
maliyetlerinden sürekli olarak tasarruf 
etmektedir. Yani, ücret ve verimlilik ara-
sındaki makas açılmakta, uzun çalışma 
saatleri ve yoğun/ağır çalışma koşulları da 
işgücü maliyetinin düşmesine yol açmak-
tadır.

Sermaye çevreleri özellikle 2016’daki 
yüzde 30’luk asgari ücret artışını bahane 
ederek, maliyetlerinin çok arttığından 
dem vurmaktadırlar. Ancak bu yakınma-
ları gerçeği yansıtmıyor. Asgari ücretin 
işverene maliyeti bir yandan Asgari Geçim 
İndirimi (AGİ) öte yandan 5 puanlık SGK 
prim indirimi nedeniyle önemli ölçüde 
düşmektedir. 2016 itibariyle AGİ hariç 
asgari ücret 1300 TL değil, 1177 TL’dir. İş-
veren tarafından işçiye ödenen net asgari 
ücret budur.

Asgari ücreti “yük” olarak göstermek 
isteyen işverenlere yönelik yüzde 5’lik SGK 
prim desteğinin bütçeye getirdiği yük, 
2010-2016 arasında 63 Milyar TL’dir. As-
gari ücret artışının çok önemli bir bölümü 
kamu kaynaklarından sağlanmaktadır. 
Böylece işverenin yükümlülüklerinin 
bir bölümü, halkın/emekçilerin sırtına 
yüklenmektedir. Halkın/emekçilerin 
vergileriyle işverenler finanse edilmekte, 
işverenlere bütçenin neredeyse yüzde 4’ü 
aktarılmaktadır.

Asgari ücretin rakamsal olarak 
karşılaştırmasının emekçiler açısından 
anlamı yoktur. Önemli olan asgari ücretin 
alım gücünün karşılaştırılmasıdır. OECD 

2015 verilerine göre asgari ücretin satın 
alma gücü açısından Türkiye 26 OECD 
ülkesi içinde 20. sırada yer almaktadır. 
Yine satın alma gücüne göre bir değerlen-
dirme yapıldığında AB ülkeleri ortalama 
Türkiye’nin 2 ile 2,5 kat daha yüksek asgari 
ücrete sahiptir.

2008 yılı başında 414 dolar olan asgari 
ücret 2016 Kasım ayı itibariyle 377 dolara 
geriledi. Döviz kurlarındaki erime asgari 
ücreti de aşındırmaktadır. Dövizdeki artış 
nedeniyle enflasyonun yükselmesi, reel 
olarak geriletecektir.

Bu gerçekler ışığında 2017 asgari ücre-
ti ile ilgili olarak taleplerimiz şunlardır:

Asgari ücret tüm çalışanlar için ortak 
ve toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Görüş-
meler kamuoyuna açık hale getirilmeli, 
anlaşmazlık durumunda işçilerin üre-
timden gelen güçlerini kullanabilecekleri 
yasal zeminler oluşturulmalıdır.

En düşük devlet memur maaşı 
Temmuz 2015 yılı itibariyle 2 bin 191 
TL, Temmuz 2016 itibariyle 2 bin 517 TL 
olarak gerçekleşmiştir. Kuşkusuz bu me-
mur maaşlarının yüksek olduğunu değil, 
işçilerin asgari ücretinin düşük olduğunu 
göstermektedir.

2016 Kasım ayında 1750 TL civarında 
olan tek bir işçinin asgari yaşam maliyeti 
2017’de 2000 TL’yi rahatlıkla bulacaktır.
Asgari Ücret Tespit Yönetmeliğinde yer 
alan esaslar işçinin ve ailesinin insanca 
yaşamasına yetmemekle birlikte, bu yö-
netmelikteki ilkelere uyulması durumunda 
dahi 2017 yılı asgari ücretinin en az 2000 
TL net olması gerekir. Zorunlu BES uygu-
lamasının ücretleri aşındıracağı dikkate 
alındığında “2000 TL net asgari ücret”,  
gerçekten asgari bir taleptir.”
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DİSK Asgari Ücret Konusunda Ne Düşünüyor?

“Asgari Ücret Geçim Ücreti Olmalıdır”
q Orhan DEMİRBAĞ

2017 asgari ücreti, hükümet, işveren 
örgütleri ve işçileri temsilen de Türk-
iş’in katıldığı toplantılarda belirlenme-
ye çalışılıyor. Asgari ücreti belirleme 
çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantı 
Türk-İş Genel Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. Çalışma Bakanlığı Genel Müdürü 
Nurcan Önder başkanlığındaki top-
lantıya, Türk-İş genel eğitim sekreteri 
Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu yönetim kurulu üyesi 
Metin Demir katıldı. Türk-İş’in evsahipli-
ğindeki toplantıda genel başkan Ergün 
Atalay, genel sekreter Pevrul Kavrak, 
genel mali sekreter Ramazan Ağar ve 
hükümet-işveren temsilcileri de hazır 
bulundu.

Şimdi sorulması gereken soru şu ve 
yanıtı da çok basit. Bu bileşim işçilerin 
asgari ücretini ne ölçüde iyileştirebilir? 
Ya da iyileştirebilir mi? Bu bileşim işsizlik 
rakamlarının rekor kırdığı (yüzde 14’lere 
dayandı) bir ortamda, elinde bu kadar 
güçlü bir argüman varken asgari ücreti 
en iyimser yaklaşımla yüzde 4-5’lerden 
fazla artırabilir mi?

Peki, günde 10 saate yakın asgari 
ücretle çalışan işçiler ne diyorlar bu 
en az ücret için? “Allah bereket versin” 
deyip geçiyorlar mı? “Allah devlete zeval 
vermesin” deyip “şükür” mü diyecekler 
açlık sınırının altındaki bu ücrete? İşçi-
lerin hakkını savunduğunu iddia eden 
sendikalar ne diyorlar bu duruma? Bir 
kere o kadar güçsüzler ki söylediklerinin 
hiçbir kıymeti harbiyesi yok gibi. Basın 
toplantıları ile vaziyeti idare ediyorlar. 
Basın toplantılarındaki açıklamaları 
basında yer bulduğu ölçüde iş yaptık-
larını sanıyorlar. “İşçi sınıfının hakkını, 
hukukunu biz savunuyoruz, niye daha 
fazla fabrikayı, daha fazla işçiyi örgütle-
yemiyoruz?” diye sormuyorlar.

Şurası açık ki, hükümetin, onun 
çalışma bakanının, “en büyük” işçi 
örgütü olarak Türk-İş yönetiminin asgari 
ücretin belirlenmesinde oynadıkları rol 
“figüranlıktan” öte bir anlam taşımıyor. 
Günlerce süren toplantılar, birbirlerinin 
mekanlarındaki ağırlamalar, oynanan 
oyunun birer sahnesidir. Nafile turlar-
dır bunlar. Oyunun sonucu önceden 
bellidir ve ilk sözü de, son sözü de 
işveren örgütü söylemiştir hep. İşveren 
örgütlerinin dayattığı rakamı asgari 
ücret olarak açıklamak hükümetin 
hanesine yazılır. Ne “zorlu” pazarlıklarla, 
memleketin “hassas” dengelerinin nasıl 
gözetildiği belirtilerek açıklanan asgari 
ücret çalışanları hiç tatmin etmez her 
defasında...

Asgari Ücret
Artar mı?



q Armağan BARIŞGÜL

Toplumsal ilerlemeyi hızlandıran politik 
çıkışlar, bilimsel ve kültürel  çalışmalar yap-
mak, her zaman zor olmuştur. Usanmadan, 
bıkmadan ve yılmadan bir çalışmayı zorunlu 
kılmıştır. Bir o kadar da bedel ödemeyi 
gerektirmiştir. Bu yola baş koyanlar, amaca 
ulaştığında insanlık tarafından onurlandırıl-
mıştır. Düşünce mücadeleyi, mücadele bedel 
ödemeyi, bedel ödemeye hazır olmak zafer  
kazanmayı, zafere varmak ise onur ile taçlan-
dırmıştır. Tarihin mantığı, bize bunu söylüyor.

İsterseniz, beraber “Tarihin mantığı”nı 
bir açalım, başlangıcından bugüne gerçek-
leşmiş, tarihe mal olmuş, insanlığın beynine 
kazınmış, yüreğine işlenmiş  bir kaç fenome-
ne göz atalım. Eğer vaktiniz varsa ve uygun 
görüyorsanız?

Thomas Alva Edison, elektrik ampülünü 
icat ederek aydınlatmayı sağladı. Aydınlat-
mayla yaşam kolaylaştı. A. Graham Bell, te-
lefonu icat ederek iletişim alanında çığır açtı. 
Demirci Kawa, zalim Dehak’ın zülmüne karşı 
halkı etrafına toplayarak direnişe geçerek 
balyoz ile Kral Dehak’ı öldürerek özgürlü-
ğün yolunu açmıştır. Trakyalı bir köle olan 
Spartaküs, köleliğe karşı köleleri örgütleye-
rek isyan bayrağını açmış, eşitlik ve özgürlük 
için savaşmıştır. Frederic Joliot Curie, eşi 
İrene ile birlikte fizik-kimya alanında bilimsel 
çalışmalar yaptılar. Fransız Direnişi’ne aktif 
olarak katıldı. Dünya Barış Konseyi başkan-
lığını yaptı. Barış mücadelesinden dolayı 
“Lenin Barış Ödülü”’nü aldı. Karl Marks ve 
Frederic Engels, “Komünist Manifesto”yu 
birlikte hazırlayarak işçi sınıfının bilimi 
Marksizm kuramını yarattılar. V.İ. Lenin ise 
bu bilimi geliştirerek katkı sağladı. Tarihin 
ilk sosyalist devrimi Büyük Ekim Devrimi’ne 
öncülük yaptı. İşçi Sınıfının Bilimi’ni geliştiren 
Marks-Engels-Lenin, “Savaşsız, sömürüsüz 
bir dünya”nın nasıl kurulması gerektiğinin 
anahtarını komünistlere sundular. Gerisi 
komünistlerin görevi ve sorumluluğudur. 
Mustafa Suphi ve yoldaşları Türkiye Komü-
nist Partisi’ni kurarak ülkemizde komünist 
hareketin örgütlenmesini niteliksel olarak 
yeni bir düzeye çıkardılar. Bütün bu insanlar 
ve niceleri, yeteneğini ve emeğini, daha 
güzel bir dünyanın kurulmasına adadılar. 
Bu uğurda çalıştılar, yoruldular, acı çekti-
ler, kimisi de yaşamını yitirdi. Toplumsal 
ilerleme, bilim, kültür, barış ve sosyalizm için 
öncü olan, katkı yapanlar ebediyen ilerici 
insanlığın yüreğinde yaşayacaktır. Ya tarihin 
akışına çomak sokan zalimlere,  padişahlara, 
kapitalistlere ve onların  her boydan soydan  
uşaklarına ne demeli? Tarih, onların akibetini 
yazmaya devam ediyor. 

Harper’s Monbilly, “Dahilik, %1 ilham, 
%99 çalışmanın eseridir.” der. Çok doğru bir 
söz. Dahiliği harekete geçiren, çalışmadır. 
Pratik olmazsa sözün hiç bir değeri olmuyor. 

Demek ki,  herşeyden önce işimizi seveceğiz, 
karınca kararınca çalışacağız, hırslı olacağız.  
Bu, “Güneşli Dünya”yı kurmanın mihenk 
taşıdır.

Büyük komünist, eğitimci ve ajitatör 
Alexandra Mihayilovna Kollontay, “Dava-
mız için mücadele etme ve düşüncelerimizin 
propagandasını yapma gücüne sahip olan 
kişi, boş oturmamalı...  Şimdi, hizmet ettiğim 
davaya, tüm düşüncelerimi, tüm duygularımı 
adamalıyım, ancak o zaman bir şey yapabilir, 
bir şeye ulaşabilir, misyonumu yerine getirebili-
rim.” diyordu.

A.M. Kollontay’ın düşünceleri, çalışması 
ve mücadelesiyle uyumlu olmuş ve iç içe 
geçmiştir. Ne yaptıysa severek yapmış, bedel 
ödemiş, başarıdan başarıya koşmuştur. A.M. 
Kollontay, bu kişiliğe sahip olmasaydı kadın, 
devrim ve sosyalizm mücadelesine bu denli 
büyük katkısı olabilir miydi?  

 Severek ve inanarak  devrimci politik 
bir amaca bağlanmak bambaşka bir şeydir. 
İnsanlığın, toplumların ve komünist hareket-
lerin büyük alt-üst oluşlar yaşadığı dönem-
lerde ise bunun önem ve değeri katlanarak 
artar. SSCB çöktüğünde, Dünya Komünist 
Hareketi likidasyona uğradığında her zaman 
olduğu gibi o günlerde de gözler “Özgür-
lük Adası” Küba’ya, onun efsanevi önderi 
Fidel Castro’ya çevrilmişti. O, her zaman 
emperyalizme ve karşı devrimcilere korku 
saldı. Devrimciler, komünistler ve “Özgürlük 
Adası” dostları için ise ilham kaynağı oldu. 
Fidel ile Che’nin şu yan yana, omuz omuza 
duruşları, göz göze bakışları insanı ne kadar 
da çok duygulandırıyor değil mi?  Birleşmiş 
Milletler’in bir toplantısında konuşmak için 
İstanbul’a geldiğinde yer yerinden oynamıştı. 
Kızıl bir yıldız gibi parlamış, heybetli kişili-

ğiyle büyük bir rüzgar estirmişti. İşbirlikçi, 
yalancı, sahtekar burjuva basını bile manşet 
üstüne manşetlerle “Fidel Castro rüzgarı”nı 
yazıp çizdiler. Fidel Castro, boşuna “Ya özgür-
lük, ya da ölüm!” demedi. Komünistler O’nu, 
yüreklerine gömerek sonsuzluğa uğurladılar.

İnsan, sevdiği şeyleri yapmak ister. Sev-
diği şeylerle uğraşan kişi, yaptıklarından haz 
alır, başarılı ve mutlu olur. Bir fideyi toprağa 
diktiğimizde eğer yer uygun değilse gerekli 
kültürle buluşmazsa gelişmez, kurur veya 
cılız kalır. İnsanlar da böyledir. Şöyle ki, insan-
lara değer verilirse, doğru ve iyi tahlil edilirse 

onları toplumun yararına harekete geçirmek, 
motive etmek mümkündür, çok kolaydır. 
Önce insanları anlamak, çözmek gerekiyor. 
Ondan sonra kişiliğine göre yönlendirmek 
için eğitilmelidir. İyi bir bahçıvan, toprağa 
ektiği tohumdan, baktığı ağaçlardan en iyi 
verimi alabilmek için ne yapar? Hepimizin 
bildiği gibi, önce tarlayı hazırlar, ondan sonra 
uygun zaman ve iklimde tohum atar. Zaman-
la bakımını yapar. Hasat vaktinde en yükek 
verimlilikte ürünü alır. 

Toplumsal yaşam için de bu böyledir. Bir 
insanın toplumsal yaşama katkıda bulun-
ması, başarılı ve mutlu olabilmesi için belirli 
kategorilerin olması gerekir. Kişinin yetene-
ğine göre üretim yapması, barış ortamında 
yaşaması ve özgürce duygu, düşünce ve 
faaliyette bulunması zorunludur. Şu baş be-
lası kapitalizm, sömürünün kaynağı olduğu 
gibi özgürlüğün de, barışın da bir numaralı 
düşmanıdır.  Toplumu sömürebilmek için her 
zaman savaş çıkarır. Kapitalizmin yasaları, 
sömürüyü savunur ve gizler. “Adalet, mülkün 
temelidir!” gibi sahtekarlık kokan uyduruk 
belgiyle bilinçleri bulandırmaya devam 
ediyor. Kapitalizm, bir yandan gelişip güçle-

nirken diğer yandan da kendi “mezar kazıcısı” 
proletaryayı yarattı. Kendi aklıyla, fikriyle ve 
doğasıyla düşman sahibi oldu. Bu iki sınıf 
düşmanından biri olmadan diğeri olamıyor! 
Burada egemen olan burjuvazidir ama geli-
şip güçlenen, yükselen ve son sözü söyleye-
cek olan da proletarya olacaktır. Bu rolünden 
dolayı proleteryanın saflarında olmak bize 
onur ve gurur veriyor.

Bu onurlu niteliğinden dolayı olsa  gerek, 
“Bir maden işçisinin kaleminden” süzülerek 
“Bir Ekmek, bir Politika”nın sayfalarına 
yansıyan satırları okuyunca 2 yıllık “kollektif” 
emeğin boşa gitmediğini, Ali İhsan Öz-
gür’ün, K. Tayfun Benol’un bir hiç uğruna 
ölmediklerini bir kere daha iliklerimize kadar 
hissediyoruz. 

Hiç unutmam! 12 Eylül faşizminde 5 yıl 
gibi bir süre Malatya halkı tarafından “Bozkır” 
olarak adlandırılan cezaevinde yatan hocam 
Haşmet Kesimci, cezaevinde yaşadıklarından 
anlatırken üretim ilişkilerinden dolayı farklı 
konumda olan iki kişiden sözetmişti. Demişti 
ki, “...birisi çftlik sahibir, birisi de öğretim görev-
lisidir. Her ikisinin de hepimizden farklı olarak 
daireleri, özel arabaları, mülkiyetleri ve düzenli 
bir yaşamları var. İçerideyken bunlardan birisi 
davaya, partiye küfretti, diğeri ise namaz 
kılmaya başladı. Ve yoldaşlıkta samimi olma-
dıkları ortaya çıktı.” O zor dönemde kadrolar 
deneniyordu.

 Toplumsal yaşamda, politik ilişkilerde 
güven çok önemli bir yer tutar. Burada duvarı 
tutan, tuğlaları birbirine bağlayan çimento 
görevi yapar. 20 Kasım 2016 günü İstanbul, 
Kadıköy Kartal Meydanı’nda düzenlenen 
“Teslim Olmayacağız!” Mitingi’nde konuşan 
HTKP Genel Başkanı Erkan Baş ’ın “Biz buraya 
Türkiye’yi, Türkiye halklarını birleştirmeye 
geldik. Asla birbirimizi kandırmadık, kan-
dırmayacağız” sözleri kitlenin duygularına 
tercüman oldu. Demek ki, Türkiyeli devrimci-
lerin arasında güven duygusu tam anlamıyla 
gelişirse demokrasi güçlerinin pratiği tahmin 
edilemeyecek kadar büyük olacaktır. Tutuklu 
ve Şehit Aileleri kürsüye çıktığında sizin 
duygularınız nasıl oldu bilemem ama benim 
gözyaşlarım sel oldu. Onlar verilen “bedel”i 
temsil etmekteydiler. Bedel ödemek, öyle 
kolay mı? Çocuk İstismarı ve Tecavüz Yasa 
Tasarısı, çocuklarına sahip çıkarak alanlara 
inen ve bedel ödemeye hazır olan kadınların 
direnişi sonucu geri çekilmedi mi? Ve işin 
püf noktası: AKP-Saray Rejimi bu eylemlerin  
kitleselleşerek ülke geneline yayılacağına 
ve başka türlü büyük eylemleri, direnişleri 
doğuracağından korktu. Faşizm çok sinsice 
hareket ediyor, kitlelerin nabzını yoklaya 
yoklaya, gücünü sınayarak adım atıyor. Öyle 
uyanıklar ki!

Gelişmeleri iyi ve vaktinde izleyebilmenin 
yolu, pusula elde yürümektir. Maratona çok 
güzel hazırlanmaktır. Ayaklarımız sağlık-
lı, ayakabımız dayanıklı ve rahat olunca 
yürümek de ne kadar hoş oluyor! Yoksa nasıl 
bitecek, bu koşu? Bu, daha başlangıç... 
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Bu, Daha Başlangıç...



KÜBA KOMÜNİST PARTİSİ 
Merkez Komitesi 
Birinci Sekreteri 
Raul CASTRO yoldaşa 
Havana / KÜBA

Çok değerli Raul CASTRO Yoldaş.

Sizin nezdinizde, tüm Küba halkına, Castro ailesine, 
KKP üyelerine ve Küba’nın dostlarına Küba Devrimi’nin Ko-
mutanı Fidel Castro Ruz yoldaşın kaybı ile ilgili baş sağlığı 
diliyoruz.

Ülkemizden binlerce kilometre uzakta olmasına rağ-
men Sosyalist Küba, Türkiyeli devrimciler, sosyalistler, ko-
münistler için her zaman bir Kutup Yıldızı olmuştur. Türkiye 
halkları, kardeş Küba halkına dostluk duyguları beslemiş 
ve ABD Emperyalizmine karşı yürütülen olağanüstü dire-
nişi sadece saygıyla izlememiş, yürekten desteklemiştir.

Fidel yoldaşın önderliğinde 26 Temmuz Hareketi ile 
başlatılan ve zaferle sonuçlanan devrim süreci, barış, de-
mokrasi ve sosyalizm uğrunda bir uzun yürüyüşe dönüş-
müştür. Küba Sosyalizmi insan hakları, eğitim, bilim, sağlık 
ve üretim alanında dünyanın parmakla göstereceği bir dü-
zeye ulaşmıştır. Onyıllardır süren ABD Ambargosu, anti-ko-
münist propaganda ve Domuzlar Körfezi Çıkarması’ndan 
başlamak üzere bugüne kadar sürdürülen tüm karşı-dev-
rim girişimlerine rağmen, işçi-köylü iktidarı halkın deste-
ğiyle bütün bu girişimleri boşa çıkarmıştır.

Türkiye komünistleri Küba Komünist Partisi’nin prole-
tarya enternasyonalizmi temelinde Asya, Latin Amerika 
ama özellikle Afrika halkları ile yürüttüğü aktif, fiili askeri, 
sağlık ve eğitimsel dayanışmayı ilgi ile izlemiş, saygı ile se-
lamlamıştır. Bugüne dek özellikle sağlık alanında sürege-
len dayanışma eşsiz bir uygulama olarak takdire şayandır.

Türkiye İlerici Gençliği 1978 Havana Gençlik ve Öğrenci 
Festivali’ni kendi tarihine altın harflerle kazımıştır. Türkiye 
Delegasyonu sadece bu Festivale katılmakla kalmamış, 
Küba Devrimi’nin kazanımlarının Türkiye’de tanıtımına cid-
di katkılarda bulunmuştur.

Türkiye Komünist Partisi’nin zamanının Genel Sekre-
teri İ.Bilen yoldaşın başkanlığındaki TKP MK delegasyonu-
nun Aralık 1978’de Küba’ya icra ettiği resmi ziyarette Fidel 
Castro yoldaş ve diğer KKP ve Devlet yöneticileri ile yap-
tıkları bir sıra görüşme KKP ile TKP’nin ilişkilerini yeni bir 
düzeye yükseltmiştir.

Türkiye Komünist Partisi, Küba komünistlerinin özellik-
le 12 Eylül askersel faşist cunta döneminde Türkiyeli dev-
rimciler ve komünistler ile gösterdiği eşsiz dayanışmayı 
unutmayacaktır.

Değerli Raul Yoldaş.

Fidel Yoldaşın kaybı Uluslararası Komünist Hareket 
açısından yeri doldurulmayacak bir boşluk yaratacaktır. 
Fidel yoldaşın özellikle doksanlı yıllarda Dünya Sosyalist 
Sistemi’nin karşı-devrime maruz kalmasından sonra gerek 

Küba Sosyalizmini sadece ayakta tutmak değil, daha da 
geliştirmek için gösterdiği eşsiz önderlik ve onun yanısıra 
Orta ve Latin Amerika ülkelerinde, ilerici, devrimci, sosya-
list tüm ilerici kıvılcımları dünya devrim sürecine katmak 
için yürüttüğü stratejik çalışma tüm dünya komünistleri 
için bir örnek teşkil etmiştir. Nikaragua, El Salvador, Vene-
züella, Bolivya, Brezilya, Uruguay, Ekvador ve Arjantin’de 
gelişen ilerici hareketler Fidel yoldaş önderliğinde Küba 
komünistlerinin fiili dayanışmasının ve koordinasyonu-
nun değeri ölçülemeyecek denli kıymetlidir. Fidel yoldaş 
önderliğinde sizin de belirleyici katkıda bulunduğunuz 
Kolombiya’da FARC ile Kolombiya hükümeti arasında yürü-
tülen barış süreci Sosyalist Küba’nın belirleyici çalışmaları 
ile gelişmiştir.

Fidel yoldaş, devrimciliğin, komünist olmanın kon-
jonktürel bir emare değil, bir yaşam biçimi olduğunu kendi 
yaşamı ile kanıtlamış bir liderdir. Bugün Afrika halkları ve 
tüm dünyanın ilerici insanlığı Fidel’in mücadelesi önünde 
saygı ile eğiliyor ve üzüntülerini yaşıyorlarsa, bu olgu Fidel 
yoldaşın dünya devrimci sürecine yaptığı kalıcı katkıların 
sonucudur.

Fidel yoldaş, 1995 yılında bir BM toplantısı için Türki-
ye’ye geldiğinde, nasıl bir ilgi ve sevgi ile Türkiye halkları 
tarafından karşılandığını unutmak mümkün değildir. Fidel 
yoldaş Türkiye devrimcilerinin, sosyalistlerinin, komünist-
lerinin ve halklarının aklında ve kalbinde yaşamaya devam 
edecektir. Fidel yoldaşın deneyleri, düşünce biçimi ve ey-
lemleri Türkiye komünistleri için ilham kaynağı olarak ya-
şayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle tekrar baş sağlığı diliyor, Fi-
del yoldaşın mücadelesini sürdürme yönünde kararlılığı-
mızı yinelemek istiyoruz.

Hasta Siempre Comandante-Sonsuza Kadar Komutan !

Partia O Muerte - Ya Özgür Vatan Ya Ölüm !

Komünist Selamlarımızla.

Türkiye Komünist Partisi 
Merkez Komitesi Genel Sekreteri 
Sedat TANER
28 Kasım 2016

(www.türkiyekomünistpartisi.org    
sitesinden alınmıştır.)
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TKP MK Genel Sekreteri Sedat TANER Yoldaşın 
Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne 
Taziye Mektubu

TKP’nin Misyonu
Partinin misyonu işçi sınıfının tarihsel misyonu 

olan burjuva diktatörlüğünü yıkıp proletaryanın dev-
letini kurmak ve sosyalist toplum düzeni üzerinden 
komünist amaca yürümektir. TKP’nin bunun dışında 
özel bir amacı yoktur ve olamaz. TKP’yi diğer tüm 
muhalefet partilerinden ayıran nitelik de budur. Bu 
anlamda, TKP’nin gerçekleştirmeyi programına aldığı 
amaçlar ancak işçi sınıfının ve emekçi halkların TKP’nin 
politik önderliğinde yürütülecek bir savaşımla yaşama 
geçirilebilir.

TKP, programını yaşama geçirmek için işçi sınıfı 
içinde örgütlenip kök salar. Burjuva devletine ve onun 
iktidarlarına karşı mücadele eder. Burjuvazinin devlet 
aparatına karşı mücadele yürütmeden, onu yıkıp yeri-
ne proletaryanın devletini kurmadan, üretim araçları 
üzerindeki mülkiyet sorununu çözmek için savaşma-
dan TKP’li olunamaz. TKP’nin savaşımı sadece şu veya 
bu burjuva hükümetine veya onun uygulamalarına 
karşı bir mücadele ile sınırlı değildir. Varolan burjuva 
hükümetlerine ve onların gerici, faşizan uygulamala-
rına karşı mücadele bütünsel bir devrimci mücade-
lenin kapitalizm koşullarında yürütülmesi gereken 
görevleridir. Bu mücadele yürütülmeden ana amaca 
ulaşılamayacağı gibi, ana amaç gözden kaçırıldığında 
da bu mücadelelerin bir anlamı kalmaz. Devrimciliğin 
kıstası da budur.

Bugünden yarını kurma mücadelesinin yürütülme-
sinde bugün bu nitelikte bir partiye gereksinim vardır. 
Bu parti de TKP’dir. Burjuvazi bütün güç ve olanakları 
ile bu partinin mücadelesini engellemeye çalışır. Bu-
nun için devletin birden fazla uyguladığı yöntem var-
dır. En başta ideolojik alanda mücadele eder. Anti-ko-
münizm burjuva devletinin bayrağında yazılıdır. Bunu 
yaşama geçirmek için ise bugün ülkede yaşadığımız 
gibi dini ve milliyetçi faktörleri kullanarak yığınları ide-
olojik olarak etkiliyor. Bir diğeri örgütseldir. Devletin 
örgüt aparatı, komünist örgüt aparatını ana hedefe 
koyar. Onu bölmeye, parçalamaya, tasfiye etmeye 
yönelir. Bunu yaparken de bin bir çeşit yöntem kulla-
nır. Nasıl ki 80’li yılların sonunda TKP’yi tasfiye etme 
projesini uyguladılarsa, bugün de yeni genç devrimci 
kuşakların komünistleşmesini ve TKP ile buluşmalarını 
engellemeye çalışıyorlar. Ayrıntılarına girmeyeceğiz, 
ancak bu amaç için gece gündüz çalışıyorlar.

TKP kendi içinde likidasyon girişimini ideolojik, po-
litik ve örgütsel olarak aşmıştır. Şimdi gündemde olan 
bu niteliksel adımı devletin değişik stratejilerini boşa 
çıkartarak likidasyona genel anlamda son verecek 
adımı atmak ve legal, yığınsal, Türkiye politikasına mü-
dahil olacak örgütlenmeyi yaratmaktır. Bunun yaşama 
geçirilmesi TKP’nin ve tüm TKP’lilerin ana görevidir.

(Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı Atılım Gazetesi’nin Aralık 
2016 sayısı Başyazısı www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden
alınmıştır.)



q  Akın ÖZTÜRK

Talip Öztürk’ün temel felsefesinin özünü, insandan 
yana, doğayla dost ilkesi oluştururdu. Bu, burjuva felsefe-
sinin, insana rağmen doğaya karşı, ilkesinin tam karşıtıdır. 

Talip Öztürk insancıldı, hem toplumla hem de kendi 
çevresiyle barışıktı. En nefret ettiği şey insanın insana kul-
luğuydu.  

Halkın derdini umursardı, bencil değildi, paylaşımcıydı. 
Vazgeçilmez olan prensiplerinin başında, yoksuldan yana 
olmak, dayanışma ve insani sorumluluk duygusu gelirdi. 

1976’da İstanbul Öğretmenler Gecesinde, TÖB-DER 
Şube Başkanı olarak yaptığı konuşmada şöyle diyordu: “Bir 
yanda bunca yoksulluk ve sefalet birikmişken, diğer yanda 
bunca zenginlik ve servetin boşa harcanmasını insanın aklı 
almıyor.” 

Yalnızca 20. Yüzyılda değil, içinde bulunduğumuz 21. 
yüzyılda da üretim gittikçe artarken yoksulluk ve sefalet 
hiç de azalmıyor, tersine daha da artıyor ve derinleşiyor. 
Doğanın tahribatı büyüyor, yaşamın temeli aşınıyor. 

Oysa daha güzel bir dünya mümkün! Çürüyen kurum-
larıyla, yarattığı vahşi rekabete dayanan piyasa ekonomi-
siyle kapitalizm tek seçenek değil.

Talip Öztürk nasıl tanımlanabilir? 
Eğitim emekçisi, dost, demokrasi ve barış savunucu-

su, sosyalist siyaset insanı, baba, eş, arkadaş... Öğretmen 
hareketinin seçkin önderlerinden... Barışa ve sosyalizme 
adanmış bir yaşam. Daha özgür bir toplum, daha adaletli 
bir dünya için verilmiş coşkulu bir mücadele. 

Çocukluğu ve Eğitim Hayatı:
1947 yılında Erzurum Merkez Toparlak Köyü’nde doğ-

du. Annesi, çok küçük yaşta babasının ölümü ile öksüz 
büyümüş, öğretmen dayısı tarafından yetiştirilmiş. Babası 
(Cazim) Toparlak Köyü’nde, Cazim Usta diye tanınmıştır. 
Kağnı arabası, merek, ahır ve ev inşaatlarında köylünün ve 
çevre köylerin gereksinimlerini karşılayan bir usta imiş. Ta-
lip, ailenin dokuzuncu çocuğu olarak dünyaya gelmiş fakat 
yaşayanların sekizincisi olmuştur.

Doğu köylerinin bir parçası olan Toparlak Köyü’nde de 
yaşam düzeyi çok düşükmüş. Büyük çelişkiler görülmez-
miş. Kendi yağıyla kavrulan, ürettiğini satan yok denecek 
kadar azmış. Köyün beyleri kentte oturur, ürün zamanı har-
manda görünürlermiş. Çocuklar bu beyleri hiç tanımazlar-
mış. 

Talip, okul çağına kadar çeşmeden harmana su getirir, 
babasının araçlarını taşır, danaları besler, kuzuları koma 
koyar, dana veya kuzu eksikse ağlar, yayık yapıldığı günler 
yayığın başından ayrılmaz, bacısının ekmeğine yeni çıka-
cak yağdan sürmesini beklermiş. İsteği yerine getirilme-
diğinde kıçını ahırın taşlarına vurur, ayakları ile yerleri dö-
ver, avazı çıktığı kadar bağırarak ağlarmış. Bu değerli yağlı 
ekmek verilse de yemez, verileni mayısların içine atarmış. 
İsteklerini bacısına ve anasına yaptırabileceğini öğrenmiş. 
Babası ve ağabeyleri onun isteklerini duymayacak kadar 
çetin bir yaşam kavgası içinde yorgunmuşlar. 

Erzurum’un merkez köylerinden Umudum Köyü’nün 
4. sınıfında onun sevgili ağabeyi, (benim babam) Ahmet 
Öztürk’ün öğretmenliğinde, çok başarılı bir öğrenci ola-
rak okumuş. Ders kitaplarını adeta yutar; öğrendiklerini 
hep anlatmak, dinletmek istermiş. Bu onun ayrılmaz bir 
özelliğiymiş. Paylaşabileceği tek mülkiyeti bilgisiymiş ve 
onu, çevresiyle, bıktırma pahasına da olsa ısrarla ve sürekli 
paylaşmak istermiş. Defterlerini hafta geçmeden doldurur, 
yenisinin alınmasını ekonomik güçlükten dolayı sıkılarak 
istermiş.

5. sınıfı, Erzurum merkezinde, Veysiefendi İlkokulu’nda 
bitirir. Köy ilkokulunun yetersizliğinin kentte sıkıntısını 
çekmeyen Talip, ağabeyi Ahmet Öztürk, başka bir öğret-
menle okumasını istediğinde: “Sen bana zaten az not veri-
yorsun, Yılmaz Öğretmenin sınıfına ver.” diyerek daha o yaş-
ta cesaretini ve özgüvenini kanıtlar. Yeni sınıfında da kısa 
zamanda sevilen, başarılı bir öğrenci olur.  

İlkokulu bitirdiğinde, yatılı okuyabileceği okullar araş-
tırılır. Öğretmenliği sevdiğini ve öğretmen olmak istediğin 
belirtmiştir çünkü. Ağır Bakım Silah Fabrikası’nın çırak oku-
lu sınavlarına ve altı sınıflı ilk öğretmen okulu sınavlarına 
girer. Çırak okulunun giriş sınavlarını birincilikle kazandığı 
halde, Yavuz Selim İlköğretmen Okulu sınavlarını da ka-
zanınca, Yavuz Selim’e yazılır. Okula yazılışında onun için 
yapılanları çok önemser, bu yapılanlar ona ödenmesi zor 
borçlar gibi gelirmiş. Noterde vekâletname yapılırken, Abi-
si Ahmet Öztürk: “Talip, okumaz, kaçar veya atılırsan bu pa-
rayı benden alacaklar.” dediğinde, Talip titreyerek, sevinç 
gözyaşları dökerek “Abi ben okurum. Sen korkma. Çalışır 
öderim” demiş.

İlköğretmen Okulu’nu çok sever. Aylarca okuldan ayrıl-
maz, izin kullanmaz ve hiç bir şey istemezmiş. Çocukluğun, 
öğrenciliğin gereksinmeleri çok olduğu halde Talip hiç 
birini istemeyen, verilen 50 kuruşu saklayıp, köye gidince 
anasına çengelli iğne, bacısına toka alırmış. 

İlköğretmen Okulu öğrenimi süresince tek açık bir is-
tekte bulunur. Abisi Ahmet Öztürk’e yazdığı mektupta:

- Abi bana bir yesim defteri al yolla der. 
Abisi aldığı resim defterinin birinci sayfasına “Sana bir 

RESİM defteri yolladım” diye yazar. Üç ay sonra köye geldi-
ğinde: 

- Resim defterini aldım. Resim tamam mı? 
Yanlışlarının bilincine varınca en çetin savaşımını ken-

dine karşı veren, sık sık özeleştirisini yapan Talip’in, çevre-
sinde sevilen aranan olmasının nedenlerinden birisi, bu 
özeleştiri yöntemini en iyi şekilde kullanması olmuştur. 
Herhalde.

Öğretmen okulunda okurken Türkiye İşçi Partisi kurul-
muştur ve sol hareketler gelişmektedir. Okulun sol düşün-
celere sahip bir öğretmeninden etkilenir. Onun sayesinde 
solculuğa meyilli olan diğer öğrencilerle bir araya gelir. 
Türkiye İşçi Partisinin ve Doğu Kültür Merkezi’nin toplan-
tılarına katılmaya başlar. 

Talip Öztürk 1965’te öğretmen okulundan mezun olur 
ve aynı yıl Erzurum Eğitim Enstitüsü’ne girer. 

Bu yıllarda çevresinin genişlediğini ve ilişkilerinin geliş-
tiğini görüyoruz.

1967 yılında okuldan mezun olur ve Kütahya Simav 
Çiftgöl Ortaokulu’nda öğretmenliğe başlar. 

Burada da, insancıl yapısı, pratik zekâsı ve örgütçü yö-
nüyle çok kısa sürede çevresinin dikkati çeker. 

Hem beldede, hem de ilçe halkı ve öğretmenler tara-
fından çok sevilir.  

TÖS Simav şube yönetimine önerilir. Birçok bakımdan 
kendini hazır hissettiği için öneriyi olumlu karşılar ve ilk 
kongrede şube yönetimine seçilir.   

1969 yılında “Türkiye eğitiminin ve öğretmenlerinin için-
de bulunduğu bunalım dayanılmaz bir dereceye gelmiştir. 
Yabancı etkiler altında, sırtı halka dönük, eşitlikten uzak, tü-
ketici, kalitesiz bir eğitim yıllarıdır, çocuklarımızı, halkımızı ve 
öğretmenlerimizi bıktırmıştır...” diyen Türkiye Öğretmenler 
Sendikası, 15 Aralık 1969’da 4 günlük boykot kararı alır.   

“Büyük Öğretmen Boykotu” olarak tarihe geçen bu boy-
kota, o günün Türkiye’sinde görev yapan 156 bin öğretme-
nin 109 bini iktidarın tüm baskılarına, boykotun duyulma-
sına ilişkin sansürüne, kışkırtmalarına rağmen katılır.  Talip 
de Simav’da arkadaşları ile birlikte boykotu örgütler. Simav 
da katılım diğer ilçelere göre daha yüksek oluyor.  

Talip Öztürk İstanbul’da
Ekim 1970’de İstanbul Güngören Ortaokulu’na atanan 

Talip, bu sırada aynı okulda öğretmenlik yapan Işık Öğret-
men ile tanışır ve evlenirler. 

TÖS İstanbul Şubesi’ne üye olur. Şubenin faaliyetlerine 
etkin biçimde katılır. 

 O zaman İstanbul TÖS şubesinin,  bir muhalefet - bir 
yönetim şeklindeki kurulu statükosuna karşı birkaç genç 
öğretmenle birlikte müdahalede bulunuyorlar.  

O günlerde de Türkiye derin bunalımlar içindedir. İk-
tidar çeşitli sermaye klikleri ve otoriter faşist güç odakları 
arasında gidip gelmektedir. Egemen sınıf ve onun politik 
güçleri iktidarlarını değişiklik olmadan sürdürecek kadar 
birleşik ve güçlü değillerdir. Burjuva egemenlik sistemi, 
birleşik yapıdan yoksundur. Çok parçalıdır ve burjuvazi 
de iktidarını sürdüremeyecek kadar dağınıktır. Başlıca güç 
odağı olarak ordu öne çıkmaktadır.  

Sol kesim de aynı ölçüde derin bir çözüm arayış ve tar-
tışması içindedir. 

Talip Öztürk de bu arayış ve çözüm tartışmalarına et-
kin biçimde katılır. 

Bütün sola açıktır o günlerde... Bütün sola eşit mesafe-
dedir ve her birine karşı ilgilidir. Çeşitli sol kesimlerle diya-

Politika8	 15	Aralık	2016 PORTRE

Talip Öztürk 
Yaşamı ve Mücadelesi



log kurmakta ve tartışmaktadır. İleride Birlik ve Dayanış-
ma’yı birlikte kuracakları bir ya da birkaç genç öğretmenle 
de bu dönemde karşılaşır. Aralarında güçlü bir yoldaşlık 
hukuku oluşur.  

İstanbul’a gelmesinden kısa bir süre sonra Türkiye, 12 
MART 1971 faşist darbesinin cenderesine sokulur.  

Darbe sola karşı büyük bir sindirme ve tasfiye hareke-
tini başlatır. Binlerce aydın tutuklanır, darağaçları, Kızıldere 
Katliamları, herkes gibi Talip Öztürk’ün üzerinde de derin 
izler bırakır. 

Rejimle tam bir karşıtlık içindedir. 
Onbinlerce üniversiteli genç, solcu aydın ve siyasetçi 

gibi, beraberce mücadele planları kurduğu yoldaşları da 
tutuklanır. 

Ancak 12 Mart Darbesi bütün kıyıcılığı ve baskılarına 
karşın başarılı olamamıştır. 

Devrimci dalga yeniden yükseliyor

Talip bu dönemde bir yandan kitle eylemlerine katılır-
ken diğer yandan içeriden çıkan ve dışarıda devrimci de-
ğerlerini koruyan dar bir yoldaşlar grubunca düzenlenen 
eğitim çalışmalarına katılır. 

Bu dönem onun üzerinde çok etkili olur. Hem sınıf pra-
tiğinde hem de bilincinde bir sıçrama gerçekleşir. 

Devrimci teori ve sınıf pratiği içinde kendini yetiştir-
mektedir. 

Bu yıllarda, İstanbul öğretmen hareketinin etkinliği, ni-
celiği ve niteliği hızlı bir değişim geçirmektedir. Türkiye ge-
nelinde sosyo-ekonomik olaylar, sınıflar arası çelişkileri su 
yüzüne çıkardıkça, Talip’in geceli gündüzlü okuma, koşma, 
işçi sınıfının saflarına katılma uğraşları, günlük yaşamının 
büyük bölümümü almaya başlar.

Demokratik öğretmen hareketi, emekçi halk yanında 
ağırlığını koydukça mevcut iktidarın kıyım hedefi haline 
gelir.

Bu dönemde Talip yolunu netleştiriyor, savunmasını, 
inandırıcılığını çok canlı, güncel olayların bilimsel tahliliyle 
güçlendiriyor. 

Bu dönemde, aynı zamanda ülke solunda, yüzlerce yı-
lın kabuklaştırdığı anti Sovyetizm çemberini kırmış, dünya 
devrim sürecinin özünü kavramış, şovenizmi yenmiş, dün-
ya insanı olmanın mutluluğunu kavramıştır artık. 

Sınıf mücadelesi yükselirken emperyalizm ve yerli iş-
birlikçileri de faşist terörü hızla tırmandırıyordu. Ülkeyi 
kaosa sürükleyerek darbe ortamı yaratmak isteyen faşist 
odaklar, kitle önderlerini, seçerek katletmeye başladılar. 

Yoldaşları ve yakın akrabalarının anlatımlarına göre Ta-
lip Öztürk, kendisinin öldürüleceğini biliyor gibiydi. Söy-
lemlerinde, “Yalnız bu süreçte değil. Sıra bana gelmedi. Beni 
öldürdükleri zaman çok insanı öldürmeleri gerekir” dermiş.

1970-80’li yıllar Türkiye tarihinde sosyalist ve devrim-
ci solun, hem en büyük güç olduğu hem de güçsüzlükleri 
içinde barındırdığı bir dönem olarak tarihe geçti. 

Bu sürecin barındırdığı en büyük güçsüzlük, TÖB DER 
İstanbul ve Adana şube yönetimlerinin görevden alınma-
sıyla başlayan ve giderek genişleyen yığın örgütlerindeki 
tasfiye sürecidir. Tasfiyeler bugün hala nedenini kimsenin 
tam olarak izah edemediği bir olumsuzluk, birliğin yakıcı 
önem kazandığı 12 Eylül rejiminin ön günlerinde, sol güç-
leri bölen negatif bir olgu olarak kalıyor. 

Kanımızca, tasfiyelerde, o günlerin gerçek seçeneği 
olan cephe birliğine karşı, seçenek olmayan,  güç ve eylem 
birliği olgusunu öne çıkarma çabaları etkili olmuştur.

Bu noktada amcam Talip Öztürk ile  belleğimde, ruhu-
mun derinliklerinde sürekli yaşayan ilişkiye de değinmek 
isterim. 

Amcam Talip Öztürk ve babam Ahmet Öztürk benim 

yetişmemde büyük katkısı olan kişilerdir. Gerek eğitimim-
de, gerek sınıf mücadelesinde barikatın doğru tarafında 
yer almamda ve doğru saf tutmamda amcamın etkisi be-
lirleyici olmuştur. 

O benim için önce amca sonra yoldaştı. Fakat onun 
kavgasının mahiyetini anlamak için dokümanter bir çalış-
maya başladıktan ve yüzlerce yoldaşıyla görüşüp, savun-
duğu davayı ve ulaşmak istediği hedefi gördükten sonra o 
artık benim önce yoldaşım sonra amcam oldu.

Bu çalışma boyunca Talip’lerin mücadele ettiği döne-
min izleri üzerinden tekrar tekrar geçtim. Dönemin sınıf 
mücadelelerini her yönüyle inceledim. Şu sonuca vardım;

Yalnızca Talip Öztürk değil, Birlik ve Dayanışma’da 
birlikte omuz omuza yürüdüğü yoldaşlarının çoğu o aynı 
iddianın, o aynı davanın yetkin birer temsilcileriydiler. 

Talip Öztürk’ün de içinde olduğu dar bir kadronun, 
demokratik kitle örgütlerinde başlattıkları ve Birlik ve Da-
yanışma’nın kuruluşuyla birlikte iki üç yıl gibi çok kısa bir 
zaman dilimi içinde, büyük hamle yapmasının ve etkili bir 
yığınsallığa ulaşmasının nedeni ne idi?

Yol doğru, dava büyüktü

Bence birinci nedeni, seçilen yolun doğru olmasıydı. 
İşçi sınıfının yolunda ve onun enternasyonal çizgisinde 
yürünmesiydi.

İkincisi, koşulların doğru okunmasıydı. 

Üçüncüsü, kolektif kadroları büyüktü. Özellikle kurucu 
kadrosu, dönemin eğitim alanında en yetişmiş unsurları 
arasındaydı. Ve yoldaşlarının da söylediği gibi, Birlik ve 
Dayanışma, Talip Öztürk gibi “yığın önderi” öncü kadrola-
ra sahipti.

Birlik ve Dayanışma 1970’li yılların ortalarına doğru, işçi 
sınıfının tarihsel öz görevine bağlı, emekten yana  bir hare-
ket olarak kuruldu.

Bugün bizler belki, onların bildiklerinin çoğunu bilmi-
yor olabiliriz. Fakat bugün, onlardan daha iyi bildiğimiz bir 
şey var. Bu onların hiç görmek ve denemek istemedikleri 
bir şeydir;  onların yolundan ayrılanların nasıl çöküşlerle ve 
dağılıp savrulmalarla karşı karşıya kalacaklarını yaşayarak 
gördüğümüz için bildiğimiz şeydir bu. Tarihin son derece 
olumsuz, fakat o ölçüde öğretici dersleridir onlardan daha 
fazla bildiğimiz şey.

Besbelli  büyük kuşaktı... Bize, çarpıtıp bozmadan, eğip 
bükmeden sahip çıkılması gereken büyük bir davayı ema-
net eden bir kuşak.

Tabi biz farklı bir kuşağız, farklı yöntemleri deneyeceğiz 
biz. Ve tabii ki bizden sonra gelen kuşak da farklı koşullarda 
savaşım verecek, farklı seçenekleri deneyecektir. Fakat bi-
zim de bizden sonraki kuşağın da, Talip Öztürk’ün ve yol-
daşlarının verdiği mücadeleden ve yaşamlarıyla yazdıkları 
derslerden öğreneceğimiz çok şey olacak.

Onların Birlik ve Dayanışma’da birleşerek ortaya koy-
dukları mücadele, sınıf çizgisini kitlelere indirme ve kitle-
leri sınıf çizgisine kazandırma mücadelesidir. Bu görev bu-
gün de bütün gerçekliğiyle karşımızda duruyor.

Birlik ve Dayanışma, dünya proletaryasının devrimci 
enternasyonal çizgisinin, Türkiye’nin ağır faşist baskı ve tır-
manış koşullarında kitleselleşemeyeceği şeklindeki umut-
suz görüşlere verilmiş en güzel yanıttır.

Talip Öztürk’lerin mücadelesi özünde yoksulluğa, iş-
sizliğe, onursuzluğa ve köleliğin her biçimine karşı eme-
ğin, insanlığın ve özgürlüğün mücadelesidir. 

Bugün bu kadar ilgi görmesinin ve emekçilerin, aydın-
ların, toplumun ilerici kesimlerinin yüreğinde ve bilincine 
böylesine yer etmesini nedeni de budur.

Diğer yandan bugün daha iyi anlıyoruz ki; çürüyen, çö-

ken ne varsa bunlara ödünsüz karşı çıkan, toplumun emek 
ve özgürlükler temelinde yeniden kurulması için ayağa 
kalkan kadroları, hiçbir onursuz girişim, sınıf mücadelesin-
den ve tarihten tasfiye edemez.

Birlik ve Dayanışma’da birleşen sınıf devrimcileri, anti-
komünizme karşı sihirli çözümler aramadan, manevralara 
kalkışmadan ve sınık uzlaşmalara da girmeden kararlılıkla 
burjuvaziye karşı çıkmasını bilmişlerdir.

Talip Öztürk gibi sınıf savaşçısı Birlik Dayanışmacılar 
hayatın her alanından “yolumuz işçi sınıfının yoludur” bel-
gisini yükselttiler.

Biliyoruz ki, modern sınıflı toplumların tüm tarihi, sı-
nıf mücadelelerinin tarihidir. Ve yine biliyoruz ki, bu tarih 
dümdüz gelişmez. Kimi zaman yavaşlar, kimi zaman hız-
lanır.

Yavaşlama dönemlerinin nesnel pratiği, kimi zaman 
kuramsal önermelerimizi kuşkuya düşürtecek denli zikzak-
lı olabilir. 

Şunu da biliyoruz ki, ezenle ezilen, sömürenle sömü-
rülen, efendi ile köle, feodal ile serf, burjuvazi ile proletar-
ya arasındaki savaşım, kısa dönemli (10-20-30 yıl dahi bu 
bağlamda kısa dönem sayılır) duraklama ve gerilemelere 
karşın geniş tarihsel perspektifte süreklidir. Hatta birçok 
kuşağı aşacak ölçüde uzun olsa bile tarihsel perspektifte 
engellenemez. 

Büyük kaynama ve çatışma dönemlerinin ardından ge-
len ağır durgunluk dönemleri teslimiyete dönüşmemelidir.  

Bugün farklı bir yerdeyiz, fakat davamız yine aynı dava, 
yolumuz yine aynı yoldur.

Davamız emek ve özgürlük davasıdır; ulusal ve sosyal 
kurtuluş davasıdır. Yolumuz işçi sınıfının yoludur. Bayrağı-
mız, Suphi, Bilen, Talip, Mehmet ve Deniz Yoldaşların bize 
emanet ettiği mücadele bayrağıdır.

Türkiye ve dünyada,  gelenek bazında büyük sorunlar 
birikmiştir ve bu sorunların çözümleri kolay değildir.

Dün yoldaşlarımız, bu sorunların çözümü için savaştı-
lar. 

Sömürüye, baskıya, adaletsizliğe karşı savaştılar.

Sermayenin dayattığı çağdaş köleliğe karşı, emeğin ev-
rensel kurtuluşu için savaştılar.

Emperyalizme karşı bağımsızlık için savaştılar.

Faşizme karşı demokrasi için savaştılar.

Ulusal baskıya karşı “başkasını ezen uluslar özgür ola-
maz” savını yaşama geçirmek için savaştılar.

Çağı geçmiş, arkaik, fosil zihniyete karşı uygarlık için 
savaştılar.

Ve nihayet antikomünizmin ve tasfiyeciliğin her biçimi-
ne karşı, proletarya enternasyonalizmi için savaştılar.

Bağımsızlık için, emeğin özgürlüğü için, demokrasi için, 
barış için, uygarlık için, enternasyonalizm için savaşma zo-
runluluğu bugün bütün gerçekliğiyle gündemimizdedir. 

Şimdi biz diyoruz ki, bu savaş bugün artık bizim sava-
şımızdır.

Bu savaş, güçlerimizi son kertesine dek birleştirmeyi 
gerekli ve zorunlu kılmaktadır. 

Çünkü hiçbir savaş çarpışmadan ve hiçbir çarpışma da 
birlik olmadan kazanılamaz.

Birlik süreci, savaşın nesnel mantığında yatar. Dolayı-
sıyla hedefi uzun  yıllara göre belirlerken; birlik, dayanışma 
ve mücadeleye “hemen şimdi!” demeliyiz.

Onların davası dönemden döneme devredilecek, onla-
rın isyanı kuşaktan kuşağa yankılanacaktır. 

Mücadelemiz sürecektir.

Politika 									15	Aralık	2016	 9PORTRE



q  Aras CANDAN

Sonda söyleyeceğimizi hemen başta söy-
leyelim; Yapısal sorunları gizleyen örtü kal-
kıyor ve ortaya çıkan manzara gösteriyor ki, 
Türkiye ekonomisi bir krizle karşı karşıya... Ve 
yaşanan süreç, bu krizin kaçınılmaz faturası-
nın hayli ağır olacağına işaret ediyor... 

Türkiye bir önceki büyük krizini 2001 yı-
lında yaşamıştı. Ekonominin savunmasız şe-
kilde dışa açılması ardından, üretim açığının 
yarattığı döviz bağımlısı dış denge, sürdürü-
lemez noktaya ulaşan iç borç dinamiği, çök-
me noktasına gelen finans sistemi ve diğer 
yapısal sorunlar, özellikle 1990’ların başın-
dan başlayarak Türk ekonomisini adım adım 
krizin eşiğine getirmişti. Kronikleşen yüksek 
enflasyon, devasa boyuta ulaşan kamu açık-
larının Merkez Bankası kaynaklarıyla finanse 
edilmesi, batık bankaların yükünün devlete 
yüklenmesi ve siyasi erkin dayatan reform-
ları yapmaması sorunları ağırlaştırmış, yine 
bu dönemde özellikle dış dengeyi olumsuz 
etkileyen Körfez Savaşı ve nihayet 1999’da 
yaşanan Marmara depremi zaten var olan 
kırılganlıkları krize götüren yolun taşlarını 
döşemişti. 2000’deki büyük sarsıntının ar-
dından büyük kriz Şubat-2001’de patladı. Bir 
gün içinde finans sistemi çöktü; TL yüzde 40 
değer kaybederken Merkez Bankası dövizi 
frenlemek için 5 milyar doları aşan satış yaptı, 
gecelik faizler yüzde 6200 seviyesini gördü. 

Yangın ancak şok bir programla söndü-
rülebilirdi. Ve başarı, sürekli ertelenen popü-
lizm kurbanı yapısal reformların hızla hayata 
geçirilmesinden geçiyordu. Öyle de oldu; Ni-
san-2001’de açıklanan ekonomik programla 
birlikte üretim yeniden artmaya başladı; enf-
lasyon dizginlenirken, bütçe ve dış dengede 
iyileşme sağlandı. Hızla hayata geçirilen re-
formlarla finans sistemi görece sağlam bir ya-
pıya kavuşturuldu. Ayrıca oluşturulan bağım-
sız-özerk düzenleyici ve denetleyici kurumlar 
siyasi yapının ekonomiye müdahalesini asga-
ri düzeye çekerken, oluşturulan güven ortamı 
da iyileşmeye ivme kattı.  

Türkiye’den aldığı davet üzerine Dünya 
Bankası’ndaki görevinden ayrılarak Ankara’ya 
gelen Kemal Derviş’in açıkladığı ve yürüttü-
ğü “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”, sağla-
nan göreli istikrarın güçlendirilmesi ve üre-
tim açığının azaltılarak ekonominin rekabet 
gücünün artırılmasını öngören orta ve uzun 
vadeli bir dizi kalıcı yapısal reform öngörü-
yordu. 

Nitekim, programın temel amacında bu 
konuya açık vurgu yapılıyordu: “Temel amaç, 
ortaya çıkan güven bunalımı ve istikrarsızlı-
ğı süratle ortadan kaldırmak, bu amaçla eski 
alışkanlıklara bir daha geri dönülmesine imkan 

vermeyen yeni ve çağdaş kurumsal yapıları 
oluşturmak, iktisadi etkinliği sağlayacak yapı-
sal reformları gerçekleştirmek, makroekonomik 
politikaları enflasyonla mücadelede etkin bir 
şekilde kullanmak, sürdürülebilir büyüme orta-
mını temin etmek, kişiler ve bölgeler arasındaki 
gelir dağılımı bozukluklarını gidermektir...” 

İzleyen dönemde uzunca bir süre finans 
sektöründeki belirgin iyileşme ile mali disip-
line bağlı kalınırken, üretim tarafında ise de-
yim yerindeyse “hiçbir adım atılmadı.” Bir ba-
kıma üretmek, hele de dünya ile -Çin ve ucuz 
işgücü sunan gelişme yolundaki ülkelerle- re-
kabet edebilecek bir yapıda sanayi üretimine 
yönelmek gibi zor (!) bir tercih yerine, üretme-
den tüketmek öncelikli tercih olmuştu. Nite-
kim 2001’den bu yana geçen 15 yılda, deyim 
yerindeyse gelişmiş ekonomilerin ağzından 

burnundan para fışkırıyordu ve borçlanma-
nın maliyeti de nerdeyse yok pahasınaydı. 
Dahası yol, köprü, rezidans, AVM gibi inşaat 
yatırımları Türkiye’de (siyasi ve ekonomik 
açıdan) daha çok prim yapıyordu. Dahası, bu 
harcamalar kısa yoldan gelir ve servet trans-
feri sağlamanın en önemli ve etkili aracı ola-
rak işlev görüyordu. 

İşte geçen 15 yıl boyunca Türkiye ekono-
misi bir yandan düşük faizle dışarıdan aldığı 
borç parayı büyük bir başarıyla (!) toprağa gö-
merken, bir yandan var olan sanayi kapasite-
sini küçültme başarısını (!) gösterdi. Var olan 
sanayi üretimi ise daha fazla ithal girdiye ba-
ğımlı hale geldi ve yarattığı katma değer hızla 
küçüldü. Dolayısıyla da rekabetçi ve yenilikçi 
üretim yapısına geçemedi. 

Ve bu dönemde tamamı özel sektörün 
üzerine yıkılan devasa bir dış borç yükü oluş-
tu. 2002’de 129 milyar dolar düzeyinde bu-
lunan dış borç stoku, Haziran-2016 itibarıyla 
421 milyar dolara, 2005’te yüzde 36’ya kadar 
gerileyen dış borç/GSYH oranı da yüzde 60’a 
yükseldi. Bu oran özel sektör borçlarında ise 
2002’deki yüzde 18.7’lik düzeyinden, yüzde 
iki katından fazla artışla yüzde 45’e dayandı. 

Böylece, özel sektörün döviz borçluluğu tari-
hinin en yüksek düzeyine çıkmış oldu.

Oysa, Ağustos Böceği hikayesindeki gibi 
sayılı yaz günleri bitecek ve kış mevsimi ka-
pıya dayanacaktı... Ve işte o gün geldi çattı... 

Dünya genelinde olmasa bile, parasal ge-
nişlemenin merkezi ABD’de faizlerin artacağı 
mesajının ardından, gelişen ekonomilerden 
para çıkışının başlamasıyla da Türkiye ekono-
misi açısından tünelin ucundaki ışığın, ger-
çekte karşıdan gelen trenin ışığı olduğu net 
şekilde anlaşılmış oldu... 

Fed ve Trump etkisinin küresel piyasalar-
da doların yönünü yukarı çevirdiğine şüphe 
yok... ABD Doları tüm dünyada değer kazanı-
yor ancak, Türk Lirası açık ara negatif ayrışan 
ve en ağır hasarı alan paraların başında geli-

yor. O kadar ki TL’deki değer kaybı, yeni ABD 
başkanının sınırına duvar öreceğini açıkladığı 
Meksika’nın para birimini dahi geride bıraktı... 
Nedeni ise gayet açık... Ekonomik kırılganlık-
larına ek olarak AB ve ABD gibi geleneksel 
müttefikleriyle giderek gerginleştirdiği ilişki-
leri ve son derece hassas bir bölgede yürüt-
tüğü barışçıl olmayan dış politikası nedeniyle 
jeopolitik riskleri de giderek artan bir ülke 
olarak öne çıkıyor. 

Başlıca risklerinin neler olduğuna gelin-
ce... Açıkça ifade etmek gerekir ki, 1994 krizin-
den bu yana makro göstergelerin tamamında 
bu denli bir bozulma ilk kez yaşanıyor ve geli-
nen noktada manzara şudur...

GSYH büyümesi: Sanayide kan kaybı hız-
lanmış görünüyor. Büyüme açısından öncü 
gösterge kabul edilen sanayi üretimi, 3. çey-
rekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
3.2 düşüş kaydetti. Tek başına bu kayıp bile 
büyümeyi yaklaşık bir puan aşağı çekecek. Ta-
rımda ve hizmetlerde de kayda değer bir can-
lılık söz konusu değil. Turizm gelirlerinde dü-
şüş sürüyor, ihracatın büyümeye net katkısı 
mümkün görünmüyor. Tüketimde daralmaya 
paralel olarak hem tüketim, hem üretim ta-

rafında kredi talebinde ciddi bir duraklama 
var. Dolayısıyla, bu yılın üçüncü çeyreğinde 
GSYH’da büyüme beklemek oldukça zor. Son 
çeyrekte küçülme gelmesi olasılığı yüksek... 
Yılın tamamındaki büyümenin ise yüzde 2’yi 
bulması büyük başarı olur. 

Türk Lirası hızla eriyor: Amerikan Mer-
kez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz artışı-
na gideceğine yönelik işaretler eylül ayından 
itibaren güçlendi. Bu tarihten itibaren de 
dolar gelişen ülke paraları karşısında hızla 
değer kazanmaya başladı. Ekonomide büyü-
meyi hızlandıracağı sözünü veren (böylece 
enflasyon yaratacağı öngörülen) Trump’ın 
ABD’de başkanlık seçimin kazanmasıyla da 
en kırılgan para birimleri arasında yer alan 
TL’deki erime hız kazandı. Dolar/TL 3.50 sını-
rına dayanırken, son 15 gündeki kayıp yüzde 
11’i, son iki aydaki kayıp ise yüzde 18’i buldu. 
TL’nin değer kaybının yılsonuna kadar yüzde 
25’e ulaşması sürpriz olmayacak. Kurdaki bu 
hızlı yükseliş, Türkiye’nin dolar cinsinden GS-
YH’sını ve kişi başına gelirini de aşağıya çeke-
cek.

Enflasyonda yeniden çift haneye doğ-
ru: Her ne kadar tüketim eğilimi zayıflasa da 
dolardaki artışın, ithal girdi fiyatları ve ma-
liyetler üzerinden enflasyonu körüklemesi 
kaçınılmaz... Merkez Bankası’nın hesaplama-
larına göre, kurlardaki yüzde 10’luk bir artış, 
yarattığı geçişkenlikle enflasyonu 1,5 puan 
yukarı çekiyor. Bu hesapla tek başına yüz-
de 20’lik kur etkisi, bir yıllık vadede kabaca 
yüzde 3 oranında enflasyona neden olacak. 
Tüketimin daha da daralacağı bu dönemde, 
yüksek enflasyonla birlikte durgunluk, yani 
stagflasyona girilmesi ise hayli yüksek bir ola-
sılık... 

İşsizlik artışta: Ekonomik aktivitedeki 
yavaşlama bir yandan işsizlik oranını yukarı 
çekerken, bir yandan da yeni istihdam yara-
tılmasını engelliyor. Yaz döneminde konjonk-
türel olarak tarım, inşaat ve turizm sektörleri 
başta olmak üzere mevsimsel etkilerle istih-
dam oranı yüksektir ve işsizlik görece azalır. 
Bu yıl tablo tersi yönde gelişti. Mayıs ayından 
bu yana artış seyrini sürdüren işsizlik oranı, 
ağustosta yüzde 11.3’e yükseldi. Ağustosta 
3.5 milyon işsize ek olarak umudu olmadığı 
için iş aramayan 3 milyon kişi de eklendiğin-
de geniş tanımlı işsiz sayısı 6.5 milyona ula-
şıyor. Bu rakam, küresel krizin etkilerinin en 
yoğun hissedildiği dönemden bu yana işsiz-
likte görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor. 
Ekonomide özellikle üçüncü çeyrekten itiba-
ren daha da belirginleşen durgunluk, kaçınıl-
maz olarak işsizlik oranlarını izleyen aylarda 
daha da yukarı çekecek. Çarkları yavaşlayan 
sanayi yoğun işçi çıkarma yoluna gidebilir. 
Yılsonunda oranın yüzde 13’e ulaşması sür-
priz olmayacak.   

Bütçe disiplini bozuluyor: Ocak-Ekim 
döneminde bütçe açığı geçen yılın aynı dö-

Çarpışmaya hazırlıklı olun!..
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nemine göre yüzde 95 artışla 12,1 milyar lira-
ya ulaştı. Üstelik, Merkez Bankası’nın 9.8 mil-
yar liralık kârının bu yılın bütçesine sağladığı 
olağan dışı gelir kaydına rağmen... Ekonomi-
deki yavaşlama paralelinde vergi gelirlerin-
deki artış hızının giderlerin altında kalması, 
bütçe dengesini olumsuz yönde etkiliyor. 
Ayrıca, iç güvenlik ile içeride ve dışarıda yü-
rütülen askeri operasyonların harcama yükü 
bütçedeki açığı büyütüyor. Diğer yandan faiz 
oranlarının yükselmesi de merkezi yönetimin 
faiz harcamalarını artırarak bütçe dengesini 
olumsuz yönde etkileyen diğer bir unsur ola-
rak öne çıkıyor. Geçmiş dönemde özelleştir-
me, yeniden yapılandırma, orman arazilerinin 
satışı, vergi affı ve varlık barışı gibi sürekliliği 
bulunmayan (tek seferlik) ek kaynaklarla gelir 
sağlanan bütçede bu olanaklar da oldukça 
zayıflamış durumda. Nitekim bu kapsamda 
son olarak otomotiv sektörüne yönelik ÖTV 
artışı ile ek kaynak yaratılması arayışına gi-
dildi. Netice olarak, bütçe gelirlerinde artışın 
yavaşlaması ve giderlerin daha yüksek oran-
da artmasına paralel olarak bütçe açığı/GSYH 
oranı da 2013-2015 arasında bulunduğu yüz-
de 1,2-1,3 seviyelerinden bu yılın sonunda 
yüzde 1.8 düzeyine ulaşabilir.  

Cari açık yeniden kritik seviyeye gidi-
yor: Başta ham petrol olmak üzere enerji fi-
yatlarındaki göreli gerileme cari işlemler den-
gesine olumlu yansımakla birlikte, ihracat ve 
turizm gibi döviz kazandırıcı faaliyetlerdeki 
zayıflık cari dengeyi negatif yönde etkile-

meye devam ediyor. Yılın tamamında turizm 
gelirlerinde yaklaşık 17 milyar dolar, ihracatta 
ise 8 milyar dolar olmak üzere 25 milyar dola-
ra yakın bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 
İlave olarak Türkiye’ye doğrudan yatırımların 
zayıflaması (2009 kriz yılı hariç 2005 yılından 
bu yana en düşük giriş) ve kısa vadeli serma-
ye hareketlerinde hızlı bir çıkışın yaşanması, 
cari işlemler dengesinde yeniden ve güçlü bir 
bozulma yaşanacağına işaret ediyor. Böylece 
cari açığın 36 milyar dolar seviyelerine gel-
mesi ve 2015’te yüzde 4.5 olarak gerçekleşen 
cari açık/GSYH oranının, bu yılın sonunda 
yüzde 5’i aşması bekleniyor. 

Peki ne yapmalı?.. 

“Doların artışı bizi niye etkilesin... artış dışa-
rıdan kaynaklı... dolsa ne olur dolmasa ne olur... 
doların artışı kriz göstergesi değil... Amerika 
düşünsün, ihracatı azalacak...”  Hadi cehalete 
yormayalım, ama en azından gayriciddi ve 
laubali bu türden yaklaşımlarla yangının sön-
mesi mümkün değil. Aksine bu inciler, yangın 
bölgesine rüzgar taşıyor... 

İçeride ve dışarıda gerginlik ve savaş po-
litikaları, Ohal ve KHK’ler ile ülkeyi yönetme 
hevesleri, son günlerde peşpeşe yapılan EKK 
toplantıları sonrasındaki; vatan-millet, “bizi 
yıkmak isteyen dış güçler”, “milli para” hamasi  
açıklamaları yangının büyüyeceğini gösteri-
yor.

Öyleyse  “çarpışmaya hazırlıklı olun!..” 
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İronik – Absürt 
Acılar Yaşıyoruz

q  Nurani ERSOY

Yakalanma tutanağını imzalarsa Ankara’nın göbeğinde, oldukça güvenli (!) bir 
yer olan Kızılay’da serbest bırakılacak. Ama o inatçı zat, polisin tüm ısrarlarına, ba-
ğırmalarına, küfürlerine rağmen imzalamıyor. Neden imzalamazsın be kardeşim, 
serbest bırakılacaksın işte ! Ama imzalamıyor, daha doğrusu imzalayamıyor çünkü 
tutanakta şöyle yazıyor: Kişi, tüm uyarılara rağmen dağılmadığı için...

Tutanakta adı geçen kişi, ekim ayında görevden alınan akademisyen Nuriye Gül-
men. Kendisi, birçok akademisyen, gazeteci, öğretmen... gibi, çok absürt bir sebeple, 
KHK ile görevden alınan bir akademisyen. Bu kadın akademisyen, haksız yere görev-
den alındığı için, Ankara’daki İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi yapmakta ve 
“Görevime dönmek istiyorum” talebini dile getirmekte halen.

İşte o Nuriye Gülmen, tek başına oturma eylemi yaparken polisin, “dağılın” uya-
rılarına kulak asmadığı için birkaç defa derdest edilip zorla serbest bırakılmıştır. Asıl 
suçu tek başına dağılamamak olan Nuriye Gülmen, yine dağılamadığı için tutanağı 
imzalayamıyor çünkü böyle bir şeyi tek başına yapması mümkün değil.

15 Temmuz  tezgâhı, nasıl ki tek başına absürt bir darbe ise, o günden bu güne 
yaşadıklarımız ve bundan sonra yaşayacaklarımız da oldukça trajikomik, ironik ve 
absürt olacaktır. Yine aynı absürt gerekçelerle hapishanelerde tecrit edilen milletve-
killerimiz bulunmakta ve tutsak milletvekillerinin sayıları daha da artacağa benziyor. 
Bu milletvekillerinden biri de “Seni başkan yaptırmayacağız !” şiarıyla HDP’yi 2015’in 
7 Haziranında 80 milletvekili ile meclise taşıyan Selahattin Demirtaş. 

Demirtaş’ın tutsak edilmesi nasıl  ki saçma sapan sebeplere bağlandıysa, şu ana 
kadar - yanılmıyorsam- 30 belediye başkanı da yine saçma sapan (absürt) sebeplerle 
görevden alınmış ve tutuklanmışlardır. Bu gidişle AKP – Saray diktatörlüğüne karşı 
Meclis’te tek gerçek muhalefet partisi olan HDP’nin tüm yöneticileri, seçilmişleri içeri 
tıkılacak, tecrit edilerek işkenceye maruz bırakılacaktır.

Nereden, nasıl bakarsanız bakın, son yaşananların akılla, hukukla açıklanacak 
hiçbir yanı yok. Bugün yaşananları ileride yazacak yazarlar, belki de o dönemin en 
usta mizah yazarı sayılacak, bugünün acılarını çizecek karikatüristler de – geçmişte 
olduğu gibi – dünyanın en büyük ödüllerini alacaklardır. Gazetemizin bir önceki sa-
yısındaki yazımda da belirttiğim üzere, bu günü geleceğe taşıyacak dürüst ve cesur 
yazarlar doğacaktır. Bu yazarlar gelecek kuşaklara, bugün yaşananların, AKP – Saray 
diktatörlüğünün direnenlere karşı uyguladığı baskı ve şiddetten başka bir şey olma-
dığını sebep-sonuç ilişkileriyle aktaracaklardır.

Maalesef aynı ironik durum, günümüz sol ve sosyalist örgütler için de geçerli-
dir. Son iki yılda ne çok ölüyor ne çok üzülüyor, kahroluyor ama ne çok ve ne güzel 
oturuyoruz. Oturduğumuz yerden de ahkam kesiyoruz. HDP’ye, Kürtlere akıl veriyor, 
hatta acımasızca eleştiriyoruz. Bütün bunlar da AKP- Saray diktatörlüğünün gerekçe-
lerinin absürtlüğü kadar absürt değil mi?

Doğaldır ki bütün bu yaşananlardan sonra HDP yeni politikalar yaratmak, yeni 
mücadele kanalları açmak zorundadır. Buna karşılık, diğer sol ve sosyalist örgütler 
de – akıl vermek yerine – yeni mücadele araçları, yöntemleri geliştirmek zorundadır. 
Çünkü artık klasik mücadele alanları daralmakta  ve bugünden sonra daha da dara-
lacaktır. Henüz kendisine sıra gelmeyen kişi  ve örgütler şunu iyi bilmeli ki Kürtler ye-
nilirse sıra kendilerine de gelecektir. Özellikle 2017 yılında, ekonomik krizin Saray’da 
yaratacağı korku ile saldırılar gittikçe şiddetlenecek ve sıklaşacaktır. 

Bugünden geçi yok, herkes ve her örgüt net duruşunu sergilemeli, birlikte müca-
dele edebilmenin kanallarını açmalıdır. “Gezi” sürecinde ne diyordu gençler: “Susma, 
sustukça sıra sana gelecek.”

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM)

Kasım 2016 Enflasyon Raporu
Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) 

tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Kasım 2016 Dönem 
Raporu’nun sonuçlarına göre TÜİK tarafından yüzde 7 olarak açıklanan aylık 
Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış, yevmiyeli olarak çalışanlar için yüzde 7.7, 
düzenli ücretlilerde yüzde 7.58 olarak gerçekleşti. Enflasyondan en az etkile-
nenler ise yüzde 7.09 ile temel gelir kaynağı gayrimenkul kira geliri ve menkul 
kıymet faiz geliri olanlar olarak belirlendi. Resmi olarak yüzde 0.52 olan Kasım 
ayı enflasyonu ise en çok yüzde 0.63’luk artış ile ücretsiz aile işçilerini vurdu.

Enflasyondaki hareketler doğrudan doğruya alım gücüne etki eden bir role 
sahip. Kişinin kendi yaptığı harcama kalemlerindeki fiyat artışları (enflasyonu) 
ile resmi Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki fark istatistiklere yansımayan bir 
yoksulluğa neden oluyor. Bu nedenle;

1) Ücret artışlarında dikkate alınacak ayrı bir endeks oluşturulmalıdır
2) Fiyatı sistematik olarak gerileyen teknolojik ürünler mal sepetinden 

çıkartılmalıdır.
3) Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı halde, yüksek değer 

taşıdığı için ciddi bir biçimde enflasyonu etkileyen ürünler mal sepetinde yer 
almamalıdır.

4) Her türlü sübjektif müdahaleye açık olan yıllık sepet değişimi konusunda, 
sendikalarında onayının alınması sağlamalıdır.

5) İstatistik konseyinin kapsamı genişletilerek emek örgütlerinin katılımı ve 
denetimi sağlanmalıdır.

6) Hükümet mensuplarının TÜİK’e müdahalesi anlamına gelecek 
yaklaşımlardan uzak durmaları sağlanmalıdır.

7) Enflasyon hesaplamasında yukarıda belirtilen unsurlardan kaynaklı 
yaşanan gelir kayıpları giderilmelidir.



Politika: Hoş geldiniz. Önce sizi tanıyalım.

Orday: İsmim Orday Robaina Said, 34 yaşındayım 
ve Küba’nın Pinar del Rio ilinde doğdum. Yüksek öğre-
nimimi Pinar del Rio Üniversitesi’nde Tarih ve Felsefe 
dalında tamamladım. Mezuniyetimden beri Pinar del Rio 
Üniversitesinde Tarih ve Felsefe fakültesinde öğretim 
görevlisi olarak çalışıyorum, ancak işime Moskova’daki 
üniversite eğitimim nedeniyle bir süre için ara verdim.

Politika: Fidel Castro’nun ölüm haberi size nasıl ve 
ne zaman ulaştı?

Orday: Fidel Castro’nun ölüm haberi bana Moskova/
Rusya saati ile 26.11.2016 sabahı ulaştı (Küba’da saat-
ler halen 25.11.2016 akşamını gösteriyordu). Kübalı bir 
arkadaşım ölüm haberini sosyal medya üzerinden öğren-
miş, hemen çığlık atarak ve ağlayarak odama geldi ve 
bana bu korkunç haberi ileti. İlk anda inanamadım, daha 

dogrusu inanmak istemedim. Hiç beklemeden Mosko-
va’daki Büyükelçiliğimizi aradık, Büyükelçimiz maale-
sef bize bu haberi doğrulamak zorunda kaldı.

Politika: Ne hissettiniz? İlk hissiniz neydi ve 1-2 gün 
sonra aklınızdan hangi düşünceler geçti?

Orday: Bu haber cok acı verici idi, Önce habere inan-
madık, çünkü böyle bir haberin sosyal medyada yaygın-
laştırıldığını daha önce de bir kac kere yaşamıştık. Bu 
haberi hazmetmek çok uzun sürdü. Çoğu Kübalılar için 
bir devdi... Halkın çoğunluğu için bu habere inanmak 
durumunda kalmak çok zor oldu. Çok rahatsız olduğu-
nu bildiğimiz halde böyle bir durum ile karşılaşacağımızı 
düşünmek istemiyorduk, onun ölümsüz olduğunu düşün-
mek istiyorduk.

Politika: Castro sizin için ne ifade ediyordu?

Orday: Fidel Castro benim için Küba tarihinin herşe-

yi, ilkeleri ve bir halkın ahlakıdır. Karşısında hangi büyük 
güçlerin durduğunu önemsemeden, hiç kimsenin karşı-
sında boyun eğmeyen bir duruş sergiledi. Ayrıca başını 
hiç eğmeyen, hep dik duran ve zafere inanan bir halka 
olan inancını da hiç kaybetmemiştir.

Politika: Küba’da sosyalizm kuruculuğu ve geliş-
mesinde nasıl zorluklar ile karşılaşılıyor? Çözümleri 
nedir?

Orday: Sosyalizm sadece Küba için değil, sosyalizmi 
tercih eden dünyadaki bütün ülkeler için ülkenin dışın-
dan gelen baskılar nedeniyle birçok zorlukla mücadeleyi 
gerektiriyor. Küba’da gelişmeler çok daha da kötü ola-
bilirdi. Küba 50 seneyi aşkın bir süredir sosyalizmi ter-
cih eden küçük bir ada ve ayrıca Birleşik Devletler’den 
sadece 90 mil uzaklıkta olan bir yer. Bu tabii ki Birleşik 
Devletlerin hiç hoşuna gitmiyor. O yüzden de Birleşik 
Devletler ve onun dümen suyundaki bazı başka ülkeler, 
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“Paranın değerinin çocuklarımızın 
değerinden daha üstün olduğu bir 
toplum istemiyoruz.“

Moskova Temsilcimiz Kübalı Öğretim Görevlisi Orday Robaina Said ile söyleşti:

Uluslararası Komünist Hareket’in liderlerinden ve Küba Devrimi’nin Komu-
tanı Fidel Castro’nun fiziki kaybı ardından genç Kübalı bir öğretim görevlisinin 
duygu ve düşüncelerini size aktarmak istedik. Moskova temsilcimiz bu amaçla 
söyleşi gerçekleştirdi.
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Küba ile olan ticari ilişkilerini kısıtlıyor veya tam boykot 
ediyorlar. Bunu “ambargo” olarak adlandırıyorlar. Bu da 
tabii ki Küba’nın ekonomik gelişmesini olumsuz yönde 
etkiliyor. 

Politika: Bir takım fedakârlıklar yapmak zorunda 
kalmalarına rağmen Küba halkı Sosyalizmi neden ter-
cih ediyor?

Orday: Çok basit bir nedenden. Biz Kübalılar, insan-
ların bir meta (mal) olarak alınıp satılmalarını ve yıllar-
ca kullanıldıktan sonra son kullanım tarihi gelen veya 
miadını doldurmuş bir mal gibi kenara atılmalarını iste-
miyoruz. Böyle bir olasılığı dahi engellemek istiyoruz. 
Paranın değerinin çocuklarımızın değerinden daha üstün 
olduğu bir toplum istemiyoruz. 50 seneyi aşkın zamandır 
dik durduğumuz için gelecekte de çok şey değişeceğine 
inanmıyorum, bunun için savaşacağız ve başımızı eğme-
yeceğiz. Fidel Castro bizden tam da bunu bekliyor. 

Politika: Bundan sonra Küba’nın gelişimini nasıl 
öngörüyorsunuz?

Orday: Küba’nın gelişimi yavaş ve uzun bir süreç, 
ekonomik ambargo ile karşı karşıya kalan her ülkede 
olduğu gibi. Hepimiz birlikte çalışmak ve birbirimize 
güvenmek zorundayız. Ayrıca çok önemli olan da şu ki; 
Küba’nın ekonomik modelinin daha da gelişmesi için 
herkesin katkı sağlamaya devam etmesi gerekiyor. 

Politika: Aktarmak istediğiniz bir anınız var mı? 
Fidel ile hiç karşılaştınız mı, nasıl bir insandı?

Orday: Fidel Castro ile iki defa karşılaştım ve ya-
kınında olabildim. Birincisi, 17 Kasım 2006 tarihinde 
Havana Üniversite’sinde Fidel Castro ile bir araya gelen 
Küba’daki tüm üniversitelerin Öğrenci Konsey Başkan-
ları  Toplantısı’nda oldu. Ben o dönemde memleketim 
Pinar del Rio’daki tüm 4 üniversitenin öğrenci konseyle-
rinin başkanı idim. Büyük bir toplantı salonunda görüş-
müştük. O gün Fidel Castro uzun süren ve çok duygusal 
olan bir konuşma yapmıştı, Fidel Castro’nun enerjisini 
hissedebiliyordum, böyle bir DEV’in yakınında olmak 
asla tarif edemeyeceğim bir duygu idi. Konuşmasında 
başka konuların yanısıra Küba Devrimi’ni sadece Kü-
balıların kendilerinin yok edebileceğini ama bunu da 
sadece bir şekilde; eğer kendileri Küba’nın tarihinden 
bihaber iseler yapabileceklerini söyledi.

İkinci kez ise Fidel Castro ile memleketim Pinar del 
Rio’da Komutan Hugo Chavez’in anısına yaptığı şehir 
turunda karşılaştım. O gün Fidel Castro sokakta karşılaş-
tığı herkes ile şahsen selamlaştı. Bu davranışı ile bana o 
gün, üstenci olmadığını ve halkın adamı olarak kaldığını 
gösterdi.

Politika: En son Türkiye ilerici, devrimci gençliği-
ne iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

Orday: Sadece Türkiyeli gençler değil, dünyadaki 
tüm gençler kim olduklarını, nereden geldiklerini asla 
unutmasınlar, tarihi görmezlikten gelmesinler ve böy-
lece  geleceği başarısız kılmasınlar. Tüm dünya gençli-
ğinin birlikte mücadele ederlerse nasıl bir güç oluştura-
caklarının farkında olmalarını öneririm. Çünkü egemen 
güçlerin tam olarak istediği, tarihimizi inkar etmemiz, 
kendi manevi değerlerimizi kaybetmemiz ve böylece 
dünyada aşırı sağcı eğilimlere karşı hep birlikte mücade-
le ederek zafere ulaşmamızı engellemektir.  

Politika: Tekrar acınızı paylaşıyoruz. Teşekkürler.

Orday: Asıl ben size bu güzel sorular için teşekkür 
ederim. 

TÜM KOMÜNİSTLERİN, DEVRİMCİLERİN, 

KÜBA HALKININ VE İLERİCİ İNSANLIĞIN

BAŞI SAĞ OLSUN!

Küba Devriminin önderi, Latin Amerika devrimci 
dalgasının mimarı, Afrika ve Asya Halkları Ulusal ve 
Toplumsal Kurtuluş Hareketlerinin enternasyonalist  
dostu, Dünya Komünist Hareketi’nin önemli şahsiyet-
lerinden Fidel Castro Ruz yoldaşın kaybı tüm dünya 
komünistleri, devrimcileri, ilerici insanlığı tarafından 
büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Fidel yoldaş ile Uluslararası Komünist Hareket, 
devrimci ruh sahibi bir gerilla liderini de yitirmiş oldu. 
Türkiye Devrimci Hareketi’ne 70’li yıllarda ilham kayna-
ğı olan 26 Temmuz Gerilla Hareketi lideri olan Fidel’in 
silah yoldaşı Che, 1956 Aralığında başlatılan gerilla 
savaşının değişik ara evrelerden geçerek 1 Ocak 
1959’da zafere ulaşan Küba devriminin kır-
mızı çizgisini şöyle açıklar; “Küçük savaşçı 
çekirdeklerin başlattıkları mücadeleye gi-
derek sürekli bir şekilde yeni yeni güçler 
katılır, kitle hareketleri boy göstermeye 
başlar, eski düzen yavaş yavaş yıpranır, 
çöker; işte tam bu sıradadır ki işçi sınıfı ve 
şehirli yığınlar savaşın kaderini tayin ederler.”

Küba devrimi kendi yerel koşulların-
da kararlı, cesur, fedakar ve sınıf kinine 
sahip bir devrimci kadronun nasıl utkan 
sonuçlar elde edilebileceğinin pratiği-
dir. Bugün ülkemiz işçi sınıfının devrim-
ci hareketinin gereksinim duyduğu en 
önemli özelliklerden biri bu olgudur. 

Fidel yoldaş Marksist-Leninist ide-
lerin temsilcisi ve Sovyet devriminin 
dünyada çağ açan niteliksel değişiklik-
lerin önemine her zaman vurgu yapan 
bir lider olarak özellikle doksanlı yılların 
başında Sovyetler Birliği ve Dünya Sosyalist Sistemin-
de gelişen karşı-devrim dalgasına rağmen mücadele 
azmini ve komünizm idelerine inancını yitirmeyerek 
ABD Emperyalizminin burnunun dibinde sosyalizm 
kuruculuğunu zor koşullar altında kararlılıkla sürdüren 
bir önder olarak dünya devrim tarihinin sayfalarına im-
zasını atmıştır.

Fidel yoldaş, gerçek devrimci bir önderin kendi hal-
kı ile bütünleşmesinin dünyadaki en belirgin örneğidir. 
Küba devrimi tüm saldırılara ve onyıllarca süren Em-
peryalist Ambargo’ya karşı ayakta kalmakla kalmamış, 
aynı zamanda kendi olanakları ile gelişimini sürdür-

müşse, bu doğru komünist önderliğin, yığınlar içinde 
kök salmış olmanın Pratik yaşamdaki karşılığıdır.

Fidel yoldaş, başta ABD gizli servisleri ol-
mak üzere, onlarca  karşı-devrimci girişimin 

kendisini ortadan kaldırılmasına yönelik 
suikast girişimlerini Küba Komünist Par-
tisi’nin örgüt aparatları ve kendi devrimci 
uyanıklığı ile bertaraf etmiştir. ABD em-

peryalizmi en sonunda 2016 yılında Küba 
devrimi karşısında pes etmiş ancak Fidel yol-

daş yine de boyun eğmemiş ve ABD yö-
netiminin kesinlikle dost olamayacağını 
ifade etmiştir.

Zamanın TKP MK Genel Sekreteri İ. 
Bilen yoldaşın 1978 yılında Küba ziyare-
ti sırasında zamanın KKP Birinci Sekre-
teri Fidel Castro Ruz yoldaşla yaptıkları 
görüşme sonucu kaleme alınan ortak 
açıklama bugün de TKP’nin çizgisini be-
lirliyor.  4 Aralık 1978 açıklamasında şöyle 
deniyordu: “ TKP ve KKP arasında Mark-
sizm-Leninizm ve proletarya enternasyo-

nalizmi temelinde kardeşçe ilişkilerin sürekli gelişmesi, 
her iki halkın yararına, uluslararası komünist hareketin, 
barışın, sosyalizmin ve demokrasinin yararınadır.”

Fidel yoldaşın dünyada bıraktığı iz hiç bir zaman si-
linemeyecektir. 

PATRİA O MUERTE – YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM!

ELVEDA COMANDANTE...

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

(www.türkiyekomünistpartisi.org    
sitesinden alınmıştır.)

Fidel Yoldaş 
Fiziken Aramızdan Ayrıldı...

Küba Komünist Partisi I. Sekreteri Fidel Castro yoldaş ve 
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri I. Bilen Yoldaş 
1978’de Havana’da bir araya gelmişti.



q Ahmet ÇAVLI

Devrimler var olanı yıkarak aşmak, 
köklü olarak değiştirmek ve iradi mü-
dahaleye dayanarak yeniyi inşa etmek 
eylemidir. Toplumsal alt-üst oluş ve ye-
niden biçimlenme zamanıdır. Bu süreç 
kimi Ekim Devrimi gibi, Rojava Devrimi 
gibi örneklerde hızlı, keskin ve iradi mü-
dahalenin son kerteye ulaştığı biçimde 
gelişir. Bazılarında ise yavaş ve evrimci 
süreç yanı ağır basar, Haziran Hareke-
ti gibi. Her iki durumda da gelişmelerin 
devrim niteliği kazanması için kısa süre-
de, ya da zamana yayılmış olarak köklü, 
derin, keskin değişim yaratması ve yıkıla-
nın yerine yeninin inşa edilmesi gerekir. 
Bu yönüyle toplumsal düzlemde var ola-
nı yıkarak aşma, köklü olarak değiştirme 
ve bunların yerine yeniyi inşa etmenin 
eylemi olan devrimler, toplumsal sorun-
ların ve arayışların ürünü olarak gelişirler. 
Kapitalizm koşullarında işçi sınıfının ön-
cülüğünde gerçekleştirilmeyen devrim-
ler sınıfsal olarak toplumun ihtiyaçlarına 
yanıt veremezler, sorunları köklü olarak 
çözemezler. İhtiyaçlara cevap verebilme 
düzeyi toplumsallaşıp - kurumsallaşma 
sonucunu doğurur. Toplumsal sorunları 
çözdükleri ve halkların arayışına cevap 
oldukları oranda ise norm halini alarak 
kalıcı ve sürekli, kendi içinde gelişen bi-
rer yaşam yasasına dönüşürler.

Türkiye Kürdistanı’nda gelişen politik 
sosyal süreçler hızlı bir şekilde diyalektik 
yasalar çerçevesinde yürümektedir. Kür-
distan’da toplumsal değişim o kadar hızlı 
bir şekilde gelişti ki, kontrol etmek, takip 
etmek zorlaştı. En basitinden, gençlik, 
kadın, köylü, işçi kitleleri arasındaki ör-
gütlenme, hayatın her alanında yapılan 
atılımlar, basın yayın örgütlenmesi ve 
ağı muazzam bir şekilde gelişmekte, her 
yerde konferanslar, paneller, gündemi 
belirleyen tartışmalar yapılmakta, yeni 
devrimlerin sosyo ekonomik koşulları 
tartışılmaktadır. 6-7-8 Ekim, Kobane di-
renişleri, Türkiye sosyalist gençlik hare-
ketinin dayanışması, Kürt gençliğinin ey-
lemliliği, bunların hepsi hızlı bir şekilde 
devrimin koşullarını yaratıyordu. Güçlü 
yığınsal bir güç yaratılmıştı Kürdistan ge-
nelinde. Acaba yanlışlar yapıldı mı, yapıl-
dıysa yanlışlar nelerdi, neden bu kadar 
muazzam bir güç, yığınsal potansiyel ge-
riledi? Nereye gitti? Neden Newroz’da bir 
milyondan fazla insan toplanırken şimdi 
alanlara çıkmadılar, çıkmıyorlar? Bun-

ların tartışılması gerekiyor. Bence Kürt 
Özgürlük Hareketinin azıcık da olsa ek-
siklikleri olmuşsa da, 40 yıldır mücadele 
eden hareketin kendine rehber edindiği 
düşüncede hata olduğunu zannetmiyo-
rum. Düşüncenin kendisi Rojava’da halk-
lar arasında pratikte mükemmel olarak 
uygulanmakta, hayat bulmaktadır. Kürt 
Özgürlük Hareketine ışık olan düşünce 
yanlış olsaydı bu kadar yığınsal müca-
dele, değişim, dönüşüm olmazdı. Bana 

göre sadece zamanlamada yanlış olmuş-
tur. Lenin’in tarihi sözü ve kitabı vardır; 
‘Bir Adım İleri, İki Adım Geri’ uygulaması 
yapılsaydı bana göre çok daha ileri git-
miş olurduk.

Son dönemdeki tutuklamalar, bele-
diye başkanlarının görevden alınmaları, 
yerlerine kayyum atamaları, anti-de-
mokratik uygulamalar kabul edilecek 
şeyler değildir. Seçilmişlerin yerine zo-
raki, baskıcı, sömürgeci mantıkla bele-
diyelere el konmasını şiddetle kınıyoruz. 
Belediyelerimizde alınteriyle emekle 
kazanılan değerler bir bir yokedilirken 
neden halkımız belediyelere sahip çık-
madı, neden yanlarında olmadı, neden 
belediyelerin önüne yığılmadı, neden 
kayyumlara tepki gösterilmedi? Halkımız 
elbette tepki gösteriyorlar ama yığınsal 
bir şekilde sahiplenmiyorlar. Ben kişi ola-
rak tüm görüşlerimi Politika Gazetesinde 
yayınlanan yazılarımda dile getirdim, 
her yazdığımı da toplantılarda söyledim 
dile getirdim. Halktan kopuk politika 
yapıyoruz dedim, ama dinleyen olmadı, 
dikkate alınmadı. Üzülerek söylüyorum, 
maalesef hayat söylediklerimi doğruladı. 
Hiç mi güzel şeyler yapılmadı? Beledi-
yelerimiz elbette güzel işler yaptılar. Alt 
yapı çalışmaları yapıldı, çok güzel parklar 

yapıldı, kültür evleri, kadın evleri, müzik 
çalışmaları, tiyatro çalışmaları yapıldı ve 
çok beğenildi, ama hayati önemde olan 
siyasi çalışmaların hiç biri yapılmadı. Aka-
demiler kurulmadı, sokak, mahalle, köy, 
il, eyalet meclisleri için çalışmalar yapıl-
madı, komün ekonomisi kurulmadı, koo-
peratifler kurulmadı, işçi köylü meclisleri 
kurulmadı. Kısacası, çok önemli olan bu 
konularda siyasi anlanda belediyelerimiz 
sınıfta kaldı. 

Ben aylarca çalışma, araştırma yaptım. 
Belediyelerimiz rant kapısı olmuştu, be-
lediyelerimiz yeni rant sınıfını yaratmıştı, 
işe alınan işçiler, memurlar ahbap-çavuş 
ilişkisi, kafa-kol ilişkisi içinde işe alınmış-
tı, liyakat göz önüne alınmadan akraba-
lar işe alındı, mücadele içinde yoğrulan, 
zindanlarda direnenler belediyelere gire-
mez oldular, herkes akrabasını işe almaya 
çalıştı, belirli ailelerden işe alınanlar oldu, 
işe alınmada feodal ilişkiler ağır bastı, 
daha da utanılacak olan, sadece tüm ai-
lesini, sülalesini işe alan yetkililer oldu, 
AKP’li, Hüda partili insanlar belediyelere 
alındı. Bu olumsuzlukların tümü birikti. 
Bu da yetmezmiş gibi belediyelere giden 
halk kovuldu, kolundan tutulup atıldı, 
dövüldü, ‘herşeyi ben bilirim, ben yaparım’ 
ben merkezci mantığına sahip belediye 
başkanları türedi, halkla bütünleşmeyen, 
halkın kararına saygı duymayan, halkla 
birlikte karar almayan, halkı hiçe sayan 
insanlar belediyelere atandılar, seçildiler. 
Atanandan hesap sorulması, seçilenlerin 
seçmenler tarafından geri çağırılabilmesi 
gerekir. Politikanın ne olduğunu bilme-
yenler PM’ye seçildiler, kendi kişisel çıka-
rını ön planda tutanlar, hatta kendi için-
de meclis kararını tanımayanlar da oldu. 
Damlaya damlaya birikti, halk belediye-

lerden çekildi, soğudu, belediyelerimiz 
fabrikalaştı, emekli olma kapısı oldu. Bu 
nedenle halklarımız alanlara çıkmadılar. 
Eleştiri-özeleştiri bizleri daha güzel gün-
lere taşır ve taşımalı da.

Yeni örgütlenme biçimleri, varolan 
biçimlerin mükemmelleştirilmesi, yeni-
den örgütlenme, meclislere ağırlık ver-
me, her konuda halka danışma, halkla 
ragmen değil, halkla beraber karar alma 
bizleri devrime yakınlaştırır. Çünkü, dev-
rimlerdeki değişim ve dönüşüm sürecini, 
derinliğini ve radikallik düzeyini toplum-
sal çelişkiler ile devrime öncülük yapan 
güçlerin karakteri belirler. 

Bakurê Kürdistan’daki devrimci mü-
cadele bu gelişmenin kalbi işlevini üst-
lenmiştir. Bakurê Kürdistan’ın (Türkiye 
Kürdistanı) diğer parçaların ortasında 
yer alması, coğrafi büyüklüğü, nüfus ora-
nının yüksekliği, sosyal, siyasal, kültürel, 
ekonomik vb. alanlardaki gelişmişlik dü-
zeyi ve yarım asıra dayanan mücadele-
nin yarattığı toplumsal değişim ona bu 
karakteri vermektedir. Bu parçadaki sö-
mürgeci gücün konumu ve bölgesel dü-
zeyde inkar sisteminin sürdürülmesinde 
üstlendiği rol, bölgedeki egemen ulusun 
diğer halklarla olan içiçe geçmişlik du-
rumu, birbirini ve çevresindeki halkları 
etkileme düzeyi tablosu bu misyonun ta-
mamlayıcısı işlevini görür. Tüm bu etken-
ler bir araya gelip, birleştiğinde büyük 
bir değişim dinamiğinin zeminini oluştu-
rurlar. Devrimler toplumsal dinamiklerin 
örgütlü hareketliliğine ve bir amaç doğ-
rultusunda yeniden biçimlendirilmesine 
dayanırlar. Bu yönüyle oluşan zemini 
devrime dönüştürme ve yeniyi inşaada 
esas alınan paradigma, ideolojik, poli-
tik hat, örgütsel normlar belirleyici hale 
gelirler. Bakurê Kürdistan devrimini hem 
Türkiye devrimi haline getiren, hem de 
Türkiye devrimini etkileyen diyalektikle 
birbirini tamamlar. Değişim ve dönüşüm, 
özgür gelecek bizlerden yanadır, faşizme 
karşı halklarla birlikte, tüm sınıf ve de-
mokrasi güçleriyle birlikte faşizme geçit 
vermeyeceğiz, örgütlüysek, güçlüysek 
kazanacağız. Eş genel başkanlarımız, be-
lediye başkanlarımız özgürleşecek. Kim-
se umutsuzluğa kapılmasın. Kazanan biz 
olacağız. Birlikte Sosyalist Türkiye’yi ku-
racağız. Bölgemizde bu amaca ulaşmak 
için üstümüze düşen görevleri yerine 
getireceğiz.
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Halkla Birlikte Yeniden 
Özgür Belediyeler İçin...



Bütün Kürt halkı ve demokrasi iste-
yen diğer etnik kimliklerin bu süreci iyi 
anlaması gerektiğine vurgu yapan HDP 
Mardin Eşbaşkanı Ali Aslan, “Bu sürecin 
ciddiyetle takip edilmesi ve değerlendiril-
mesi gerekir. Çünkü her şey göz önündedir. 
Ortadoğu yeniden dizayn ediliyor, şekille-
niyor. Emperyalist güçler ve iktidarlar bun-
dan pay edinmeye çalışıyorlar. Kuşkusuz 
bu iktidarlardan birisi de, neo-Osmanlı 
hayallerini yeniden yeşertmeye çalışan Re-
cep Tayyip Erdoğan öncülüğünde TC dev-
letidir. Niye neo-osmanlı diyorum, çünkü 
Tayyip Erdoğan’ın konuşma ve eylemlerine 
bakıldığında zaten ne denli bunu dillen-
dirdiğini görebilirsiniz. Bütün amaç, gaye 
yeni bir Osmanlı devleti yaratmak, oluş-
turmak. Biz Kürtler de bu işgalin, sömürü-
nün altındayız yıllardır. Bu yüzden süreç 
gittikçe daha çok hassasiyet kazanıyor ve 
buna göre de ciddi bir girişim bekleniyor. 
Şu da bir gerçektir ki başta Kürt halkı ve 
diğer ezilmiş etnik kimlikler de bu sürecin 
rengini değiştirebilecek ciddi bir rol üstlen-
mişlerdir. Bilinmelidir ki Kürt halkı yüz yıl 
önceki Kürt halkı değil, her şeyden haber-
dar ve bu yüzden de daha çok örgütlenmiş 
ve güçlenmiştir” dedi. 

Kürdistan’ın Lozan Antlaşması ile 
dört parçaya bölündüğü, Skeys-Picot 
gibi anlaşmalar gibi sınırlandırmaların 
etkisini yitirdiğini de sözlerine ekleyen 
Aslan şöyle konuştu: “Bu durum da mev-
cut iktidar ve devleti çılgına çeviriyor ve bu 
yüzden de hazımsızlıklar yaşıyor. Bu gibi 
anlaşmaların etkisini yitirdiği böylesi bir 
dönemde, hıncını alabilmek için bütün 
dayatmalarını, katliamları, tutuklamaları 
Kürdistan’ın güneyinde kullanmaya çalı-
şıyorlar. Politize olmuş bir halkın karşısın-
da bu durum böyle sürmez, çünkü Kürtler 
artık kendini dünyaya tanıtmış ve ispatla-
mışlardır. Şu artık biliniyor ki Ortadoğu’da 
Kürt halkı olmadan, Kürt halkının kararları 
ve ikna edişleri olmadan bu yeni şekillen-
me olamaz. İşte sırf bu yüzden demokrasi 
adı altında Kürt halkına, demokrasi güçle-
rine, seçilmiş milletvekillerine, belediye ve 
belediye eş başkanlarına, kurumlarına, öz-
gür basınına bir saldırı vardır. Bununa bir-
likte ülkedeki siyasi arena da tıkatılmaya 
çalışılmıştır. İşte dün halkın özgür iradesiy-
le seçilmiş belediye eş başkanlarının, parti 
eş başkanlarının ve yine demokrasi isteyen 
halkın iradesi olan milletvekillerinin tutuk-
lanması bunun en somut örnekleridir.” 

Mevcut iktidarın bir taraftan demok-
ratik ya da legal siyaset için bas bas ba-

ğırırken, Kürt sorununun silahla kanla 
çözülmez gibi sahte söylemlerle ısrar 
edildiğini de söyleyen Aslan, diğer ta-
raftan da bu ülkenin bütün halklarına 
demokrasiyi oluşturabilmek için elinden 
geleni yapmaya çalışan, legal siyasetle-
riyle de bunu ispatlamış olan vekillerin 
gözaltına alındığını, tutuklandığını kay-
detti. “Çelişkilerin böylesi ucuzunu dün-
yanın hiç bir yerinde göremezsiniz. İşte 
bu çelişkiler, bu antidemokratik girişimler, 
tasfiyeler artık bütün Kürt halkı ve diğer 
demokrasi isteyen etnik kimlikler tara-
fından bilinen bir gerçektir. Lakin Tayyip 
Erdoğan yaptığı, dayattığı ise kendisi gibi 
düşünmeyen herkesi karşısında görüp tek 
tip bir vatandaş ya da bir diğer deyimle 
köleliktir. Yani etnik kimliği Arap olsun, 
Süryani olsun, Kürt ya da Ermeni ne olur-
sa olsun kendisine biat etmeyen, boyun 
eğmeyen herkesi düşman olarak görüyor 
ve sesini kısmaya çalışıyor” diyen Aslan, 
tutuklanan HDP milletvekillerinin etnik 
kimliklerine, bu stratejisinin bunda da 
hayat geçirmeye çalıştığını söyledi. As-
lan, bununla demokrasi güçlerinin orta-
dan kaldırılmaya çalışıldığını da belirtti. 

‘Bunlar AKP-Erdoğan’ın darbesidir’ 

Kürt Özgürlük Hareketi’nin uzun yıl-
ladır demokratik ulus ya da demokratik 
konfederalizmi mücadelesiyle anlatma-
ya ve bununla birlikte hayata geçirmeye 
çalıştığına da dikkat çeken Aslan şunları 
belirtti: “Bütün bu baskı ve dayatmalar 
tamamen demokratik ulus paradigması-
nın hayata geçebilmesinden kaynaklanan 
korkudan kaynaklanıyor. Uzun bir dönem-
dir AKP ve Erdoğan’ın siyasi darbesinin 
son ayağı HDP’nin Eş başkanları ve mil-
letvekillerinin tutuklanması oldu. HDP’ye 
ve seçmenlerine dayatılan ‘Ya benim gibi 
olacaksanız ya da size yaşama şansı ver-
meyeceğim’ deyişine karşı asla özgür irade 
ve düşüncelerimizden, demokratik yaşam 
talebimizden vazgeçmeyeceğiz denildiği 
için milletvekilleri tutuklanmaları gerçek-
leşti. Şu unutulmamalıdır ki tarih boyunca 
zulüm edenler er ya da geç cezalandırıl-
mıştır ve hak sahipleri kazanmıştır.”

 ‘AKP-Erdoğan yenilmiştir’ 
Bu sürecin Kürt halkı ve demokrasi 

isteyen bütün diğer etnik kimler için zor, 
zahmetli ve acı bir süreç olabileceğini, 
ama Kürt halkının geçmişinde de bu tür 
acılar, zahmetleri, ısrarlı ve iradeli müca-
delesiyle yaşadığını ve geride bıraktığını 
da sözlerine ekleyen Aslan, “Kürt halkı bu 

acılara geçmişte de tanık olmuş ve şimdi, 
bu süreçte de üstesinden gelim dimdik 
ayakta kalacak ve demokratik yaşam mü-
cadelesini daha güçlü bir şekilde sürdü-
recektir. Şerefli bir demokratik yaşam için 
bu halk yıllardır canını ortaya koymuş ve 
koymaya da devam edecektir, bunu kim-
senin değiştirmeye gücü yetmeyecektir. 
Tutukladıkları HDP’nin milletvekilleriyle, 
tutukladıkları belediye eş başkanları ve 
parti eş başkanlarıyla, dayatılan kayyum 
vb. durumlarla bu halkı yıldırabilecekleri-
ni düşüneceklerse yanılıyorlar, aksine bu 
halk biliyor ki tüm bu baskı, dayatma, tu-
tuklama ve katliamlarla mevcut iktidarın 
ne denli zayıfladığını ve biçare kaldığının 
göstergesidir” diye konuştu. 

‘Özgür düşünce esir alınamaz’ 
Son bir yıl içerisinde Kürt halkının ya-

şadıkları acılara da değinen Aslan şöyle 
devam etti: “Acının bütün renklerini ya-
şadı bu halk. Bir annenin cesedi 7 gün bo-
yunca sokak ortasında bırakıldı. İnsanlar 
diri diri bodrumlarda yakıldı. Henüz doğ-
mamış anne rahmindeki bebeğe kıyıldı. 
Tanklarla, toplarla ve en ağır silahlarla şe-
hirler yıkıldı ama yine de bu halkın beynine 
girilmedi ve özgür düşüncesini esir alama-
dı. Bir dönem kendileriyle gurur duydukları 
ve şeref madalyalarını taktıkları subayları 
Fetocudur diye tutukladıkları zaman yer-
lerde sürünerek, yalvararak teslim aldıkları 
zaatlarla karıştırıyorlar HDP seçilmişlerini 
ve seçmenlerini ama kendileri de gördüler 
görüyorlar ve gördüler demokratik, özgür 
düşünceye sahip şahısların duruşlarını. Bu 
halkın iradelerinin bedenleri tutuklandı 
ama özgür düşünceleri asla tutuklanama-
yacak.” 

‘AKP korkularına yenik düşecektir’ 
AKP-Erdoğan’ın özgür iradeye sahip 

halkların mücadelesinden korktuğunu 
da aktaran Aslanşunları söyledi: “HDP ve 
bu çatı altında kendisini görmek isteyen 
bütün halkların doğru, haklı ve ahlaki ta-
leplerini bildikleri halde görmek istemedi-
ler. Çünkü faşizan bir zihniyete sahip olan 
AKP-Erdoğan kombinasyonu anlayıştan 
çok korktular ve korkuyorlar da. Anladık-
ları gibi cevap vermiş olsalar biliyorlar ki 
mevcut saltanatları zayıflayacak ve dev-
rilecektir. Biliyorlar ki artık çıkar, menfaat-
lerine ulaşamayacaklardır. Ancak bu halk-
ların özgürlükçü mücadelesi ve demokrasi 
güçleri er ya da geç bu faşizmi çaresiz bıra-
kacak, takatsiz bırakacak ve yaptıklarıyla 
yargılayacaklardır.” 

‘Kürt halkı Simurg kuşudur‘ 

Kürt halkını Simurg Kuşuna benze-
ten HDP Mardin Eşbaşkanı Ali Aslan; 
“Kuşkusuz Kürt Halkı Simurg Kuşu gibi 
küllerinden doğmuştur. Her doğuşunda o 
dönemin diktasını yerle bir etmiştir ve ne 
denli işkence, baskı ve tasfiyeler olmuş ise 
de demokratik siyasetini ayakta tutmuş ve 
bu kararlarında ısrarcı davranmıştır. Ama 
bu ülkenin gelmiş geçmiş bütün iktidarla-
rının tarihçesine bakın, yolsuzluk, hırsızlık, 
darbe, insan haklarını ve evrensel ahlakı 
yerler altına alarak kendilerini tarihin say-
falarına yazmışlardır ve yok olmuşlardır. 
Bu yaşamın bir kanunudur, doğru olan her 
şey kazanmış yanlış olan kaybetmiştir, za-
lim olan yok olmuş ama vicdan sahibi olan 
yaşamıştır, ölümsüzleşmiştir” şeklinde ko-
nuştu. 

‘Demokratik, özgür yaşam kaçınıl-
mazdır’ 

HDP’nin bundan sonra da haklı mü-
cadelesini halkın gücüyle devam etti-
receklerini aktaran Aslan, her ne kadar 
bunca baskı, şiddet ve dayatmalara karşı 
HDP’nin onca tutukladıkları seçilmişlere 
rağmen dimdik bir şekilde halkıyla ve 
demokrasi mücadelesine daha güçlü 
bir şekilde devam ettireceğine de işa-
ret etti. “Sayın Eş Başkanımız Selahattin 
Demirtaş’ın belirttiği gibi ‘Hiç bir güç bu 
çatı altındaki seçilmişleri yargılayamaz 
seçmenleri dışında’. Bu halk canıyla, ka-
nıyla partisinin yanında ve iradelerinin 
arkasında haklı mücadelesini sürdürecek-
tir. Faşizm oldu olalı özgür, demokratik 
halktan ve bu halklara olan temaslardan 
korkmuştur. Bir basın açıklamasının bile 
yayılmaması için bir sürü özgür basın 
kuruluşu kapatıldı. Gerçek yüzlerini dün-
yadan saklamak için yine bir sürü özgür 
yayın organı kapatıldı, mühürlendi. Şu 
bilinmelidir ki dün bu kapatılan, mühürle-
nen ve kayyum atanan kurumlar olmadan 
da bu hal, bu düşünce vardı ve var olmaya 
devam da edecektir. 6 milyon 500 bin seç-
meni olan HDP yılmayacak ve yıkılmaya-
caktır. Nasıl ki HDP gücünü bundan önce 
halklardan alıyordu, bundan sonra da yine 
bu özgürlükçü mücadeleye sahip halklar-
dan alacaktır” diyen Aslan er ya da geç 
bu zulümlerin sonunun geleceğini ve bu 
topraklara demokratik özgür bir yaşam 
geleceğini sözlerine ekledi.
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Mardin HDP İl Eş Başkanı Ali Aslan’ın Açıklaması:

“Süreç İyi Anlaşılmalıdır”



q Murat ÇAKIR

Tüm beklentilere rağmen Donald 
Trump’ın ABD Başkanlık Seçimlerini 
kazanması dünya çapında şaşkınlık yarat-
maya ve kafa karıştırmaya devam ediyor. 
Yapılan analizlerde öne çıkan “ABD içe 
yönelecek, Avrupa daha fazla sorumluluk 
alacak“ görüşü, gerek burjuva medyasın-
da, gerekse de sol-muhalif çevrelerde ağır-
lık kazanıyor. Trump’ın seçim kampanya-
sında ve seçildikten sonra söylediklerine, 
yaptıklarına ve en önemlisi hükümeti için 
oluşturmakta olduğu ekibine baktığımız-
da, ABD politikalarında ve uluslararası 
ilişkilerde bir çok şeyin farklı yürüyeceği 
sonucuna varabiliriz. Ama farklı olması, 
“daha iyi” olacağı anlamına gelmiyor el-
bette.

Görüldüğü kadarıyla Trump’ın uygula-
yacağı askerî ve dış politikalar, ABD’nden 
ziyade Avrupa’daki emperyalist ülkelerin 
egemen blokları içerisinde strateji tar-
tışmalarına yol açıyor. Brexit kararıyla 
Britanya halklarının AB’nden ayrılma 
kararını fırsat bilen ve AB’nin F. Alman 
emperyalizminin patronajı altında “süper 
güç” olma hevesini güden “Avrupacılar” 
ile ABD’nin öncülüğünde yola devam 
etmek isteyen “Transatlantikçiler” arasın-
daki çelişkiler derinleşecek. Böylelikle, 
salt NATO içerisinde değil, AB içerisinde 
de derin bir çatlağın gün yüzüne çıktığını 
söyleyebiliriz.

Trump’ın seçim kampanyasında kul-
landığı “Önce Amerika” (“America First”) 
söylemi, 2017’den itibaren ABD’nin iç 
politikaya ve ekonomiye öncelik tanı-
yacağına işaret ediyor. Bu önceliği ABD 
egemen bloğunun toplumsal rızayı ve iç 
politik meşruiyeti yeniden üretebilmesinin 
bir zorunluluğu olarak görebiliriz. Tekel-
ci burjuvazi, sınıf iktidarının sürekliliğini 
sağlayabilmek için parlamenter sisteme, 
meşruiyet görüngüsüne ve toplumsal rı-
zaya gereksinim duyuyor hâlâ. Bu öncelik 
aynı zamanda 1980’lerden bu yana hakim 
olan neoliberal dönüşüm politikalarının 
tılsımını kaybetmesinin ve toplumsal rı-
zanın yeninden üretilmesinde yetersiz kal-
masının da bir sonucu aslında. ABD’nin, 
Trump yönetimi altında TTIP gibi “serbest 
ticaret antlaşmalarını” reddeden, Rusya 
ile gerilimleri azaltmak isteyen, ama Çin’e 
karşı ekonomik savaşı planlayan bir çizgi-

ye gelmesi bu öncelikle birleşince, ihracat 
modeli ile güçlenen F. Alman emperyaliz-
mini yeni arayışlara zorluyor.

“Süper Güç” Olma Stratejileri 
ve Sınırları

AB Komisyonundan ve AB’nin ha-
kim gücü F. Almanya’dan gelen sinyaller, 
AB’nin Brexit ve ABD Başkanlık Seçim-
leri sonrasında ABD’nin yanında ve ABD 
ile rekabet hâlinde bir dünya gücü olma 
stratejisine ağırlık verdiğini, aynı zaman-
da da “yanında-karşısında” ikilemi içinde 
olduğunu gösteriyor. 2000’de karar altına 
alınan Lizbon Stratejisiyle “süper güç” 

olma hedefine oturtulan AB politikaları 
hâlihazırda iki temel unsur üzerine kurulu: 
Birincisi, AB’nin Hinterlandı olarak görü-
len ve AB’ne komşu olan ülkelere yayıl-
ma ve bu ülkeleri AB ekonomik bölgesi 
ile bütünleştirme hedefi. İkincisi ise, böyle 
oluşturulan etkinlik alanını güçlendirilmiş 
askerî yeteneklerle “koruma” altına alma 
ve genişletme hedefi.

AB’nin birinci hedefine büyük ölçüde 
ulaştığını söylemek olanaklı. Ancak ikin-
ci hedefine ulaşması – şu an için – hayli 
zor görünüyor. AB’nin Doğu Avrupa’ya 
genişlemesi ve tüm AB üyesi devletlere 
silahlanma zorunluluğunun getirilmesi, 
kuşkusuz masif bir militaristleşme süre-
cine yol açtı. Aynı şekilde Britanya’nın 
AB üyeliğinden ayrılma kararı da, bugüne 
kadar bilhassa Britanya tarafından engel-
lenen “AB ordusu” oluşturma planlarına 
ivme katacaktır. Ve Trump’ın deklare et-
tiği dış politika planlarının AB’nin mi-
litaristleşme sürecinin hızlandırılmasına 
neden olacağı beklenmelidir.

Zaten F. Almanya’nın burjuva ana 

akım medyasında yer alan yorumlara ve 
hükümete yakın enstitülerin “önerilerine” 
bakıldığında, “süper güç” olma stratejisi-
nin ideolojik temellerinin güçlendirilmeye 
çalışıldığı görülebilir. Örneğin F. Alman 
hükümetinin en etkin düşünce kurulu-
şu olan “Bilim ve Siyaset Vakfı – SWP” 
kısa bir süre önce yayımladığı analizde, 
“Trump’ın seçilmesi liberalizmin ve do-
layısıyla Batı’nın normatif değerlerinin 
yenilgisi anlamına gelmektedir ve Putin, 
Erdoğan ve Orban gibi, liberal olma-
yan demokrasilerin taraftarı otokratların 
güçlenmesine yol açacaktır” diyerek, bu 
gelişmenin AB ülkelerinin dış politikala-

rını etkileyeceği tespitinde bulunmakta-
dır. Analizde, Trump’ın “ABD’nin açık, 
serbest mübadele ve serbest dış politik 
yönelime dayanan dünya düzeninin liberal 
hegemonu olma rolünden uzaklaşma yat-
kınlığında olduğu” öngörüsüyle, AB’nin 
“kendi güvenlik politikası yetilerini güç-
lendirmesini” ve “kendi stratejik çıkarla-
rını tanımlayarak, ortak dış politik önce-
liklerini belirlemesini” öneriyor. Hemen 
peşinden de, “hoşumuza gitse de, gitmese 
de, Almanya çok daha aktif olmak zorunda-
dır” denilerek, F. Alman emperyalizminin 
belirleyici olma istemi vurgulanıyor. F. Al-
man devleti de, 2017’de yapılacak olan Fe-
deral Parlamento seçimlerinde yasamanın 
“sorunsuz” olarak göreve devam etmesini 
sağlamak, “devamlılık ve istikrar” karar-
lılığının altını çizmek için, şahin dış poli-
tikacı Franz-Walter Steinmeier’i (SPD) 
Federal Cumhurbaşkanı adayı yapıyor.

Her ne kadar burjuva ana akım medya-
sında “Almanya artık daha bağımsız ola-
cak” methiyeleri dizilse de, “ABD ile eşit 
göz hizasında” heveslerinin gerçekleşme-
si pek kolay olmayacak. Bir kere AB’nin 

silahlanma yarışında, 600 milyar Dolar ile 
tüm NATO üyelerinin toplamından daha 
fazla silahlanma gideri olan ABD’ni “ya-
kalaması” uzak bir olasılık. Gerek askerî 
yeterliliği, gerekse de işgal ve sıcak savaş 
deneyimleri konusunda ABD’nin çok ge-
risinde kalan AB’nin henüz ortak bir or-
dusu dahi yok. Kaldı ki Britanya ile Doğu 
Avrupa’daki AB üyesi devletlerin ortak 
ordu itirazı önemli bir engel teşkil ediyor. 
Bilhassa, başta Polonya ve Macaristan 
olmak üzere, Doğu Avrupa ülkelerindeki 
egemen sınıfların Rusya karşıtlığı ve gele-
neksel olarak “Alman hegemonyasından” 
kaygı duymaları, bu ülkeleri askerî koru-
ma kalkanı açısından Berlin’den ziyade 
daha çok Washington’a bağlıyor.

Emperyalist İlişkiler Gerçeği
F. Alman emperyalizminin düzen ku-

rucu dünya gücü seviyesine yükselmekte 
kararlı olduğu söylenebilir. Ancak kararlı 
olmak yeterli değildir, çünkü belirleyi-
ci olan maddî koşullardır. Muhakkak ki 
Trump gibi ırkçı bir politikacının başkan 
seçilmesi, ABD emperyalizminin iç poli-
tik zayıflığının bir göstergesidir, ama bu 
emperyalist-kapitalist dünya düzenindeki 
ilişkilerin değişeceği anlamına gelmemek-
tedir.

Emperyalist ilişkiler gerçeğini görebil-
mek için önce emperyalizmden ne anladı-
ğımızı tekrarlamak yararlı olacak: Komü-
nistler, Lenin’e dayanarak, emperyalizmin 
tekellerin egemenliğindeki kapitalizmin 
ve üretim ilişkilerinin üst seviyesi oldu-
ğunu söylerler. Yani emperyalizm, her ne 
kadar emperyalist devletlerden bahsetsek 
de, bir devletin veya bir ulusun “özelliği” 
değildir. Emperyalist sistemden bahseder-
ken, kapitalizmin bu üst seviyesinden bah-
sediyoruz, ancak ABD emperyalizminden 
veya emperyalist devletlerin oluşturduğu 
bütünün öncü gücünden bahsederken, 
emperyalist devletler arasındaki farklı-
lıkları vurguluyoruz. Bir sınıflandırma 
yapacak olursak, emperyalist-kapitalist 
dünya düzeninin kabaca küçük ve büyük, 
saldırgan ve daha az saldırgan, hegemonik 
ve işbirlikçi emperyalist güçlerden, hatta 
İsveç gibi, uluslararası ihtilafların ve em-
peryalist stratejilerin gölgesinde, deyim 
yerindeyse “suya sabuna dokunmadan” 
varlığını sürdüren emperyalist refah dev-
letlerinden oluştuğunu söyleyebiliriz.

Aynı zamanda emperyalist-kapitalist 
dünya düzeninin bağımlılık ve işbirliği 
ilişkilerindeki farklılıkları da dikkate al-
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Bugün AB, emperyalist devletlerin ekonomik ve siyasî çatısı hâ-
line gelmiştir. Hatta, iktisadî gücüne bakıldığında, dünyanın en 
önemli ekonomik mevkilerindendir. Ama ABD’nin rakibi olama-
maktadır, çünkü devletler üstü bir kurumlar konglomerasından 
ibarettir. AB bu yapısı ile ABD emperyalizminin öncü rolünü 
geriye püskürtebilecek derecede güçlü bir emperyalist rakibin 
ortaya çıkmasını bizzat engellemektedir ve NATO’nun yanı sıra, 
ABD hegemonyasını güvence altına alan ikinci devletler ittifa-
kıdır. 



mak zorundayız. Örneğin Türkiye, tekelci 
burjuvazinin hakimiyeti altındaki ve em-
peryalizme bağımlı bir kapitalist ülkedir. 
Türkiye tekelci burjuvazisinin emperya-
lizmle olan bağımlılık ve işbirliği ilişkisi, 
basit bir “sömüren-sömürülen” ilişkisi de-
ğildir. Türkiye tekelci burjuvazisi aynı za-
manda kendi emperyalist hedeflerini takip 
etmektedir. Aynı ilişki düzeyi ABD ve F. 
Almanya arasında da söz konusudur.

O açıdan emperyalist ilişkileri irdele-
diğimizde, tek tek emperyalist devletlerin 
emperyalist-kapitalist dünya düzeninde ve 
bu düzenin öncü gücü karşısında hangi ko-
numda durduklarına bakmamız gerekmek-
tedir. Böylelikle, tüm çelişkilerine rağmen 
ABD emperyalizmi ile sıkı bağlantıda ve 
işbirliğinde olan devletler ile Rusya ve 
İran gibi emperyalist tehdit altında tutulan 
kapitalist devletler arasındaki farklılıkları 
görebilir, Rusya ve İran’ın neden emper-
yalizm karşıtı pozisyona zorlandıklarını 
daha rahat anlayabiliriz.

ABD, 1989-1990 karşı devriminden 
bu yana emperyalist-kapitalist dünya dü-
zeninin tartışmasız hakimi durumundadır. 
Ancak bu düzen ve bu hakimiyet kırılgan-
laşmıştır. ABD’nin ekonomik hakimiyeti 
zayıflamakta, dünya iktisatının merkezi 
Doğu Asya’ya kaymaktadır. 1945-1990 
arasında Batı Avrupa ülkelerinin ve Japon-
ya’nın ABD’ne yetişmesi olarak kendini 
ifade eden zayıflama süreci, 1990’lardan 
sonra ABD’nin ekonomik gücünü daha 
hızlı kaybettiren bir ivme kazanmıştır.

F. Alman emperyalizminin bu sürecin 
kazananlarından olduğunu söyleyebiliriz. 
Bununla birlikte F. Alman emperyalizmi, 
emperyalist-kapitalist dünya düzeninin 
egemenlik sisteminin en önemli parça-
larından birisi hâline gelmiştir, ama aynı 
zamanda da ABD emperyalizminin ege-
menliği altındadır. F. Almanya’nın emper-
yalist-kapitalist dünya düzeni içerisindeki 
rolü hâlâ ABD emperyalizmince belirlen-
mektedir.

Bu tespitimizi açıklamak için kısa bir 
tarihsel bakışta bulunalım: F. Alman tekel-
ci burjuvazisi ve İkinci Dünya Savaşı son-
rası kurulan Batı Almanya (AFC) varlıkla-
rını ABD’ne borçludurlar. Dünya sosyalist 
sistemine karşı başlatılan Soğuk Savaşın 
bir gereği olarak Batı Almanya’daki eski 
mülkiyet ilişkilerinin yeniden kurulması-
na izin verilmiştir. F. Almanya eyaletleri, 
devlet aparatı, gizli servisleri, basını ve 
merkez bankasıyla ABD ve Britanya’nın 
eseridir.

Aynı şekilde AB ve öncülleri de Soğuk 
Savaşın sonucudurlar. ABD 1945 sonra-
sında Batı Avrupa’daki devletlerin ortak 
bir çatı altında toplanmaları siyasetini ge-
liştirmiştir. Bu siyasetin üç temel hedefi 
söz konusuydu: Birincisi, Sovyetler Bir-
liği’nin etki ve hareket alanını daraltmak, 
ikincisi, Fransa ve diğer kapitalist ülkeleri 
yanında tutmak ve nihâyetinde de üçün-
cüsü, Almanya’yı kontrol altına almak. 

Yani, AT, AET ve AB sonucunda ABD em-
peryalizminin projeleridirler. Aynı şekilde 
var oluşuna izin verilen F. Alman tekelci 
burjuvazisi de çıkarlarını ortak bir Avrupa 
çatısı altında daha rahat koruyabileceği ve 
eski gücüne ancak yanına alacağı Avrupalı 
bir müttefikle tekrar kavuşabileceği ka-
nısına vararak, bu projeyi desteklemiştir. 
Bugün AB emperyalist devletlerin ekono-
mik ve siyasî çatısı hâline gelmiştir. Hatta, 
iktisadî gücüne bakıldığında, dünyanın en 
önemli ekonomik mevkilerindendir. Ama 
ABD’nin rakibi olamamaktadır, çünkü 
devletler üstü bir kurumlar konglome-
rasından ibarettir. AB bu yapısı ile ABD 
emperyalizminin öncü rolünü geriye püs-
kürtebilecek derecede güçlü bir emperya-
list rakibin ortaya çıkmasını bizzat engel-
lemektedir ve NATO’nun yanı sıra, ABD 
hegemonyasını güvence altına alan ikinci 
devletler ittifakıdır. Kaldı ki F. Alman em-
peryalizmi, egemen blok içerisinde söz 
konusu olan tüm çelişkilere rağmen, tüm 
silahlanma ve savaş projelerinde ABD ile 
eşgüdümlü hareket etmektedir.

F. Almanya’da Trump’a karşı yüksel-
tilen itirazların arka planında, Trump’ın 

dış politika önceliklerini değiştirmesinden 
kaynaklanan hayal kırıklığı yatmaktadır. 
ABD’nin önceliğini değiştirmesi, F. Al-
man emperyalizminin uzun vadeli hedef-
lerini zora sokmaktadır. Sonuç itibariyle 
F. Almanya’nın dayattığı “süper güç” stra-
tejisi, ABD emperyalizminin çizdiği sınır-
lara toslamıştır. O açıdan F. Almanya’nın 
uzun bir süre ABD’nden bağımsız bir 
emperyalist politika izleme olanağına ka-
vuşmaktan uzak olacağı sonucunu çıkar-
tabiliriz. F. Alman tekelci burjuvazisi de 
bunun farkındadır, ama buna rağmen “ba-
ğımsızlaşmanın” koşularını yaratmak için 
çabalarına devam edecektir. Nihâyetinde 
Trump’ın seçilmesi, F. Alman emperyaliz-
minin ABD’nin “yanında ve karşısında” 
konumlanma ikilemini kökleştirmiştir. 
AB’nin hakim gücünün hoşnutsuzluğunun 
temel nedeni budur.

Gelişmelerin Türkiye’ye Etkisi
Emperyalist-kapitalist dünya düzeni-

ne bu denli entegre edilmiş Türkiye’nin 
bu gelişmelerden doğrudan ve olumsuz 

etkilenmesi doğal bir sonuçtur. Türkiye te-
kelci burjuvazisinin emperyalist hedefle-
ri, Suriye ve Irak’taki savaşın gidişatınca 
geri püskürtülmüştür. AKP rejimi, DAİŞ’e 
karşı yürütülen operasyonlara katılmak 
için ısrar etmektedir, ancak bu ısrarlar, 
“en iyi savunma saldırıdır” anlayışının bir 
ifadesidir. Çünkü ABD emperyalizminin 
bölgesel stratejileriyle, AKP rejiminin he-
defleri çelişmektedir. Dahası, AKP rejimi 
ABD için bir güvensizlik faktörü hâline 
gelmiştir.

TSK’nin sözde ÖSO güçleriyle Su-
riye topraklarına girmiş olması, yanıltıcı 
olmamalıdır. Bu operasyon her ne kadar 
ABD’nin izni ile gerçekleştirilmiş olsa 
da, AKP rejimine tanınan bir geçici for-
mül olarak görülmelidir. Nitekim ABD, 
TSK’nin DAİŞ’e karşı operasyonlara katı-
lımını engellemekte ve Türkiye’nin Suriye 
topraklarında daha fazla ilerlemesine onay 
vermemektedir. TSK’nin, ABD’nin “müt-
tefik” olarak gördüğü YPG ve Demokratik 
Suriye Güçlerini bombalaması ve AKP 
rejiminin Rusya’ya yakınlaşma çabaları, 
emperyalist güçlerin çıkarlarını tehdit et-
mektedir.

Türkiye tekelci burjuvazisinin yayıl-
macılık planlarının boşa çıkması, AKP 
rejiminin Türkiye sınırları içerisinde savaş 
ve sömürge pratiklerini yoğunlaştırmasına 
neden olmuştur. Kürt Özgürlük Hareketine 
ve Kuzey Kürdistan’a yönelik politikalar 
bunu kanıtlamaktadır. Kirli savaşın şiddeti 
ve “bölünme” demagojisi, Türkiye’deki 
milliyetler sorununun sınıfsal karakterinin 
görünmesini engellemektedir. Buna da bu 
bağlamda kısaca değinmekte yarar var.

Kuzey Kürdistan, Türkiye tekelci bur-
juvazisi için ucuz iş gücü, doğal kaynak-
lar – bilhassa su – ve bölgesel hegemonya 
stratejileri açısından yaşamsal önem taşı-
maktadır. Kuzey Kürdistan, bölgeye açı-
lan kapı ve ticaret yolları ile boru hatları 
coğrafyası olarak askerî stratejilerin içeri-
ğini belirlemektedir. Kürdistan’ın kontro-
lünün kaybedilmesi, iş gücü, piyasalar, ti-
caret yolları, kaynaklar, yani üretici güçler 
ve birikim araçları üzerindeki kontrolün 
kaybedilmesi ve sonucunda tekelci burju-
vazinin zayıflaması anlamına gelmektedir. 
(Errol Babacan, 2016) Aynı şekilde Kürt 

halkının özerklik talepleri, varoluşları ül-
kenin iktisadî gücüyle doğrudan bağlantılı 
olan küçük burjuva katmanlar açısından 
da bir tehdit oluşturması ve diğer taraftan 
Türkiye işçi sınıfı içerisindeki emek re-
kabetinin etnik hiyerarşi ile belirlenmesi 
nedeniyle, rejimin kirli savaş ve sömürge 
pratikleri toplumsal rıza sağlayabilmekte-
dir. AKP’nin, fiilî koalisyon ortağı MHP 
ve Kemalist-milliyetçi CHP’li kesimler 
ile ortaklaşmasının temel nedeni de bura-
da yatmaktadır. Üstüne üstlük milliyetler 
sorununun sınıfsal karakterinin dikkate 
alınmaması, ortak çıkarlar temelinde or-
tak mücadelenin örülmesini engellemekte, 
oluşturulmakta olan faşizan tandanslı dik-
tatörlüğe karşı geniş toplumsal ittifakları 
olanaksızlaştırmaktadır.

Ancak emperyalizme içkin olan çeliş-
kiler, ABD’nin önceliklerinin değişmesi, 
bununla beraber bölgede Kürdistani güç-
lerin önem kazanması, iç politikada parla-
menter alanın daraltılması nedeniyle Kürt 
Özgürlük Hareketinin silahlı mücadeleye 
ağırlık vermesi ve AKP rejiminin dış po-
litik fiyaskosunun yarattığı güvensizlik, 
oluşmuş olan AKP-MHP-CHP savaş ittifa-
kının sürdürülebilirliğini zora sokmaktadır. 
CHP içinde başlayan ayrışmalar, CHP’nin 
bugüne kadar başarıyla oynadığı “toplum-
sal ittifakları engelleme” rolünü zorlaştı-
rırken, ekonomik gelişmeler tekelci bur-
juvazinin toplumsal rızayı yeniden üretme 
olanaklarını zayıflatmaktadır. Rejim her ne 
kadar karanlık kaynaklardan sağladığı ya-
bancı sermaye girişiyle cari açığın yol aç-
tığı tahribatı hafifletse de, buhran tehlikesi 
her gün daha da artmaktadır.

Elbette olası bir buhran rejimin yıkıl-
ması anlamına gelmeyecektir, ama artan 
toplumsal hoşnutsuzluk ve sermaye ke-
simleri arasındaki çelişkilerin derinleş-
mesi, savaş ittifakını çözülmeye itebilir. 
Gerçi rejim kendisini bir işgal savaşıyla 
kurtarmaya kalkışabilir, ancak böylesi 
bir durum emperyalizmin somut maddî 
ve stratejik çıkarlarını daha da tehlikeye 
sokacağından, rejime bu fırsat tanınmaya-
caktır. Çünkü Türkiye gibi bir NATO üye-
sinin, ABD’ne ve NATO’ya rağmen Rus-
ya ve İran’a yarayacak derecede ve kendi 
toprak bütünlüğünü tehlikeye sokacak bir 
yola girmesi, olanaklı değildir.

Buradan, ABD veya NATO “Türki-
ye’yi kurtarır” sonucu çıkartılamaz el-
bette. Türkiye ve Kürdistan’ın kurtulu-
şu ancak iç dinamiklerin eseri olacaktır. 
Bunun  yolu ise, Türkiye işçi sınıfının 
devrimci güçleri ile Kürt Özgürlük Ha-
reketinin tekelci burjuvaziye karşı ortak 
mücadelesinden geçmektedir. Bu ortak 
mücadelenin karakteri ise doğal olarak 
antiemperyalisttir, çünkü kendi ülkesinde-
ki tekelci burjuvaziye karşı verilen siyasî 
iktidar mücadelesi, her zaman ve her yer-
de emperyalist-kapitalist sisteme ve öncü 
gücü ABD emperyalizme karşı verilen 
mücadele ile eş anlamlıdır. 
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q Murat CEYİŞAKAR

Taylorist ve Fordist kırbaçların çalış-
ma yoğunluğu ile Cogagne tembellikleri 
arasında savrulan çalışma ahlakı felsefe-
si, işçi sınıfının ve onun politik örgütü-
nün çözmesi, en azından üzerinde tartış-
ması gereken önemli bir sorundur. Hangi 
koşullarda ve nasıl bir çalışma süresi ile, 
yaşamın yeniden üretilmesi gereklili-
ği arasında kurulması gereken optimal 
dengeler sosyalist ütopyanın temelini 
oluşturur. Toplumun emekçilerden olu-
şan ve her geçen gün daha da çoğalan 
bu dinamik kesimine devrimci politika-
ların çalışma süreleri ve koşulları konu-
sunda daha belirgin ve somut cevapları 
olmalıdır. Bu cevaplar sadece ve sıradan 
bir politik program içeriğinden çok, içsel-
leştirilmiş ve gelecekte içinde hep bera-
ber yaşayabileceğimiz mutlu, üretken ve 
sömürünün olmadığı bir toplumun müj-
decisi de olmalıdır. 

5-6 yüzyıl önce, üretmenin temel 
yükü  kapitalizmle beraber ortaya çıkan 
tarihsel işbölümünde emekçilerin sır-
tına yüklenmiştir. Marx, Kapital’de işçi 
sınıfının kapitalizmin gelişme sürecinde 
hangi zorlu koşullarda çalıştığının detay-
larını anlatır. Fabrikalar cehennem gibi-
dir, keyfi ve düşük ücretler ancak kölece 
bir dayatmanın, uzun çalışma saatlerinin 
ve karın tokluğuna çalışmanın karşılığı-
dır. Upton Sinclair daha sonraki yıllarda 
Türkçeye ‘‘Şikago Mezbaları’’ olarak çevri-
len (orjinal adı The Jungle) kitabında, Şi-
kago eyaletindeki bir sanayi bölgesinde 
kapitalizmin acımasız çarklarında eme-
ğin nasıl sömürülüp; çocuk, kadın, hasta 
demeden nasıl ve hangi koşullarda çalı-
şıldığını anlatır. Ünlü sosyalist yazar Jack 
London da ‘‘Ay Vadisi’’ adlı eşsiz romanın-
da kapitalist kâr hırsının sistemi nasıl hız-
la krize soktuğunu ve emekçilerin nasıl 
zorla burjuvazi için savaşa zorlandığını 
anlatır.

Emile Zola “Germinal” adlı romanın-
da maden ocaklarında çalışan işçilerin 
yaşamlarını bizzat yeraltına inerek göz-
lemlemişti. “Gülümsediklerinde yalnızca 
gözleri ve dişleri parıldayan, yüzleri kara 

toza bulanmış forsalarla” karşılaştığını 
söyleyen Zola şunları yazıyordu:

Aşağıda sıcaklık 35 dereceye kadar 
çıkıyor, hava akımı kesiliyor, soluk alıp 
vermek öldürücü bir durum alıyordu.  
Daha iyi görebilmek için lambalarını 
başlarının yanındaki çiviye tutturmuş-
lardı. Lamba kafalarını kızdırıyor, kan 
beyinlerine çıkıyordu. Burunlarının di-
bindeki kayadan su sızıyor, iri ve sürekli 
damlalar inatla hep aynı noktaya düşü-
yordu. Yarım saat içinde tepeden tırna-
ğa ıslanmışlar, terden sırılsıklam olmuş-
lardı. Her yönden ıslak kumaş kokusu 
yayılıyordu.

Başlangıçta insanoğlunun üretim 
araçları üzerinde özel mülkiyeti yoktu. 
Doğa ve ilkel üretim araçları bütün top-
lumun ortak malıyken zamanla fabri-
kaların, tarım çifliklerinin ve toplumsal 
üretim sonucunda ortaya çıkan muaz-
zam servetin giderek doğanın kendisinin 
toplumun az sayıda ve hiç çalışmayan bir 
kesimine ait hale getirilmesinde kapita-
list  devlet aygıtlarının ve her türden dini 
kurumların rolleri belirleyici olmuştur. 
Din, hemen bütün çoğrafyalarda, toprak-
ları ve atölyeleri zorbalıkla ve hile ile el-
lerinden alınan, mülksüzleştirilen, emek-
çilerin karşısında toprak sahiplerinin ve 
kapitalistlerin yanında oldu. Fabrikalarda 
ve tarım işletmelerinde kapitalistler ve 
zengin toprak sahipleri için çalışmanın 
bir sömürü ilişkisi olarak değil Tanrı’nın 
ilahi yasaları gereğince mülksüzlerin  ‘‘ce-
zalı’’, mülk sahiplerinin ise tanrının bir 
ödülü olarak zengin olduklarını, Tanrı’nın 
yasaları gereğince bazılarının hep yoksul 
kalmak zorunda, bazılarının da hep zen-
gin olma hakları bulunduğunu ve bu ila-
hi düzene karşı çıkmanınsa Tanrı’ya karşı 
çıkmak olduğunu savundular durdular. 
Max Weber, iş-çalışma karşılığı kullanılan 
Beruf (Almanca), Calling (İngilizce) gibi 
kavramların ‘‘çağırı’’, (Tanrı’nın çağırısı) 
giderek Protestan ve Kalvinist Hristiyan-
lık’ta Tanrı’nın verdiği görev anlamında, 
dinsel bir içerikle kullanıldığından bah-
seder.’

Sezar’ın hakkını Sezar’a...
Bir Roma sömürgesi olan Kudüs’te 

yoksul köylülerden ve zanaatkârlardan 

alınan yüksek vergilere itiraz edenlere 
karşı İsa, ‘‘Sezar’ın Hakkını Sezar’a ve-
rin...’’ diyerek, kendi halkından yana değil 
Roma imparatorluğundan yana tavır alıp, 
kilisenin ilk emek düşmanı politikalarının 
temelini atmıştır. Daha sonra gelen ruh-
ban sınıfları da emekçilerin üretimle or-
taya çıkardıkları servetin kaynağı olarak 
iş gücünü değil kaynağını ‘‘Allah’’tan alan 
ilahi bir meşruiyetle açıklamışlardır.   

İslamiyet de emekçilerin toprak sa-
hipleri ve kapitalistler için çalışmasına 
kutsal ve tanrısal bir yük yükler, ‘‘Çalış-
mak ibadetin yarısıdır...’’, ‘‘İşverenin, 
çalıştırdığı insanlar üzerinde hakları 
vardır. Bunların en başında işçinin aldı-
ğı parayı hak etmesidir. Kendisine veri-
len görevi noksansız yapmasıdır. Yok-
sa kazandığı helal olmaz.’’ gibi işçilerin 
çalışma ortamındaki yükümlülüklerini 
dünyevileştirirken onların haklarını ver-
meyen patronların yerine getirmedikleri 
yükümlülükler için cezalarını da öbür 
dünyaya erteleyerek onları rahatlatır. 
Patronlar hangi günahı işlerse işlesinler, 
‘‘Tövbe kapısı açıktır’’ son nefeslerinde 
hiç bir bedel ödemeden tövbe ederek 
bütün günahlarından kurtulurlar.

Allahtan (!) işçi sınıfı kapitalist zorbalı-
ğa ve sömürüye karşı kilise ve camilerde-
ki patron ideologlarının sömürünün tan-
rısal meşruluğu iddialarına karşı, yüzyıl 
gibi kısa bir sürede kendi sınıf örgütlerini; 
partilerini ve sendikalarını kurarak tarih 
sahnesine bağımsız bir sınıf olarak orta-
ya çıktı. 1880’lerden sonra çalışma süre-

sinin 14, bazen de 16 saatten 8 saatlere 
indirilmesi patronların ve parazit ruhban 
sınıfının yalanlarına rağmen gerçekleşti. 
1980’lerden sonra verilen kitlesel müca-
delelerle birçok Avrupa ülkesinde çalış-
ma saatleri 40 saatten 35 saate indirilir-
ken Türkiye’de, hala 45 saat hatta daha 
uzun süreler çalışmak zorunda bırakılan 
işçi sınıfının durumunu, Türkiye’de başta 
DİSK olmak üzere sosyalist örgütlerde 
yeteri kadar tartışılmayan hatta hiç gün-
deme getirilmeyen bu konuyu ‘‘sosyalist 
ütopyalar’’ çerçevesinde biraz tartışmak 
istiyoruz...

Rakamlar yüzyılın başından bu yana 
üretimin % 800 arttığını söylüyor üretim-
de ve verimlilikteki bu muazzam artışın 
işçi sınıfının çalışma süresine ve hayat 
standartlarına yeteri kadar yansımadığı, 
yansıtılmadığı açıktır. Madem ki işçi sını-
fının üretkenliği bu kadar artmış ve ka-
pitalist işletmelerin bilançolarında şişkin 
rakamlar olarak yansımaktadır o zaman 
bu verimlilik artışının sonuçlarından işçi 
sınıfı ve onların aileleri de yararlanma-
lıdır, yaratılan bu ekstra artı-değerden 
daha fazla pay almalıdır. Oysa ki işçi sı-
nıfının gün içinde yaşadığımız koşullar 
işçi sınıfının çalışma şartları ve süreleri 
açısından sınıfın mücadele geleneği ve 
tarihsel birikimi karşılaştırıldığına duru-
mun böyle olmadğı çok açıktır.

Yaratılan bu ekstra artı değerden ya 
da kısaca % 800‘lük verimlilik artışından 
burjuvazi aslan payını alırken işçilerin 
payına kırıntı bile düşmemektedir. Oysa 
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ki verimlilik artışının gerçekte burjuva 
sınıfıyla hiç bir ilişkisi yoktur, verimliliğin 
yani birim zamanda daha fazla üretebil-
menin becerisi sadece ve sadece işçi sı-
nıfına aittir. Bu nedenle yaratılan toplam 
toplumsal üretimin paylaşımından daha 
fazla pay almak üzere mücadele edilmeli 
ve çalışma süreleri ücretler aynı kalmak 
koşuluyla haftalık çalışma süresi 25-30 
saat ile sınırlanmalıdır. 

Sınıfın ekonomik örgütleri sen-
dikalar...

Ortaçağ’a bir yolculuk yapmak ister-
seniz, geçmişi anlatan tozlu kitap sayfa-
larına ya da tarih müzelerine gitmenize 
gerek yoktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın çalışmaya ilişkin kurallarına 
bir bakmak yeterlidir. Bakanlık çalışma 
yasalarına ilişkin olarak bastırdığı kita-
bında ‘‘Haftalık çalışma süresi en çok 45 
saattir.’’ lafını gururla önümüze sermek-
tedir.  

İş Kanununda çalışma süresi haftalık 
en çok 45 saattir. 

Haftalık 45 saatin üzerinde yapılan 
çalışmalar fazla çalışma sayılır.

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden 
sayılmaz.

“Devrimci” sendikacılık yaptıklarını 
söyleyen sendikaların durumu da dev-
letten daha iyi değildir DİSK’e bağlı sen-
dikalar da, 12 Eylül 1980’darbesiyle yat-
tıkları kış uykusunda işçi sınıfının hiç bir 
temel sorununu patronların masasına 
pazarlık konusu olarak getirmemekte-
dir. Bir çoğu yönlerini emekçilere göre 
değil Nakkaştepe patronlarına göre çiz-
mektedir. Bu nedenle bu günkü yapıları 
köklü değişikliğe uğratılmadan sisteme 
angaje olmuş bu sendikalardan çok şey 
beklememek gerekir. DİSK’in belgelerini 
ve toplu sözleşme görüşmelerini incele-
diğimizde görüyoruz ki talepler devletin, 
çalışma bakanlığının ve burjuvazinin da-
yattığı noktadan pek ileride değiller, hat-
ta yer yer gerisine düşmekteler.

Geçtiğimiz günlerde bakanlık çevre-
lerinden basına yansıyan haberlerde iş-
sizlik maaşının 2.000 TL’ye çıkarılacağın-
dan bahsedilmektedir. Bu haber başka 
kaynaklardan doğrulanmasa da böyle 
bir talebin hiç bir sendikanın hiç bir ta-
lebinde öne sürülmediği halde devletçe 
söylenti düzeyinde bile olsa dile getiril-
mesi sendikacılığın ayıbıdır. İleri hiç bir 
talep için masaya oturamamakta sadece 
var olanla yetinip günlerini doldurmak-
tadır.

Uzun çalışma saatleri... 
Yabancılaşmanın bir başka türü

Uzun çalışma süreleriyle ortaya çı-
kan aşırı sömürü başka bir yabancılaş-
ma türüdür. İşçiler kendilerini ve üretimi 

geliştirerek, yeni makinalar ve teknikler 
uygulayarak üretimi ve verimliliği artır-
maktadır.   İşverenlerse işçi temsilcileri ve 
sendikalarla görüşmeden tek tek işçilerle 
uzun çalışma anlaşmaları yapmakta fa-
kat fazla mesailer iş yasasının ya da toplu 
sözleşmelerin amir hükümlerine rağ-
men ödenmemektedir. Milyonlarca işsiz 
iş umutlarıyla beklerken uzun çalışma 
süreleri ve fazla mesailerle patronların 
kârlarına kâr katmak sınıf bilinçli işçilerin 
ve sınıf sendikalarının tercih ettiği bir yol 
olmamalıdır. Sendikal eğitimin ve politi-
kaların üzerinde durması gereken önem-
li bir konudur. Teknoloji ve verimlilik 
artışı nedeniyle üretim gittikçe daha az 
sayıda emekçi tarafından yapılmaktadır. 
İşçilerin kendi geliştirdikleri üretim tek-
nolojileri bizzat işçilerin iş yerlerini kay-
betmelerine yol açmaktadır. İşçi sınıfının 

verimliliği arttıkça ortaya çıkan değer sa-
dece burjuva egoizminin yasalarına göre 
bölüşüldüğü için ve bunun böyle olma-
sının çok doğal bir şey olarak algılanması 
için sendikalar ve burjuva teorisyenleri 
ittifak etmiş görünmektedir. Verimliliği 
artıran işçi sınıfı ödüllendirileceği yerde 
işsizlikle cezalandırılmaktadır. 

İşçi sınıfının hakkı işçi sınıfına
Türkiye’nin sanayi kentlerinde işe gi-

diş - geliş zamanlarını ortalama 2 saat 
(İstanbul Ankara gibi kentlerde bu ra-
kam bazan iki katına çıkabilmektedir)  
olduğundan yola çıkarsak bir saatlik  
öğle paydoslarını çalışma süresine ilave 
edersek, bir işçinin hizmetinde olduğu 
bir işverenin fabrikasında bir haftalık 
üretimde bulunabilmek için toplam 63 
saat fabrikada ve yollarda harcamaktadır. 
Bu rakam 6 iş gününe bölünürse günlük 
mesai süresi 10 saatin üzerine  çıkmakta-
dır.

Sekiz saatlik uyku süresini çıkarırsak 
çalışma saatleri dışında çalışanlara or-
talama 6 saat  gibi kısa bir süre kalmak-

tadır. Bu kısa dilim süresine bir işçinin 
ne çocuklarının eğitimine, ne eşine, ne 
ebeveynine ne de kendisini geliştire-
bilecek herhangi bir aktiviteye zamanı 
kalmaktadır. Gerek teknolojik gelişme 
gerek emeğin üretkenliğindeki artış, 
son çeyrek yüzyılda devasa boyutlara 
varmasına rağmen çalışma sürelerini sa-
niye kısaltmak bir yana, yasaya rağmen 
fazla mesai ödemeden uzatmanın yolları 
aranmaktadır. Fazla çalışma işçi sınıfına 
kurulmuş büyük bir tuzaktır. Bu tuzak 
ne yazık ki işverenler ve sendikalarca 
beraber kurulup geliştirilmektedir. Uzun 
çalışma süreleri patronlara ekstra kârlar 
sağlarken, işçilerin de sendikalara zaman 
ayırmasını, onun faaliyetlerini yakından 
takip etmesinin önünü keserek sarı sen-
dikacılığın ve Nakkaştepe Sendikacılığı-
nın işini kolaylaştırmaktadır.

Prof. Helmut Spitzley, “Üretkenliği 
veri alan bir zaman politikası çerçevesin-
de, bireysel asgari bir sabit gelirin muha-
faza edilmesi koşuluyla, yıllık üretkenlik 
artışının önemli bir kısmının iş süreleri-
nin kısaltılması için kullanılması müm-
kün gözüküyor. Yıllık üretkenlik artışının 
% 1,5 kalması durumunda, sözleşmeli 
ortalama iş süresi (1999’da) haftalık 35,3 
saatten 30 saate (2010’da) ve ardından 
26 saate (2020’de) düşürülebilir. Böylelik-
le yalnızca bir kuşak içerisinde toplumsal 
zaman refahı ve yaşam kalitesi bakımın-
dan görülmemiş bir düzeye ulaşılabilir.” 
Spitzley, işsizlerin dahil edilmesi su-
retiyle işin eşit dağılımı durumunda, 
iş sürelerinin çok daha hızlı bir şekilde 
kısaltılabileceğini de ekliyor.

“Nispeten düşük bir üretkenliği veri 
alan bu hesap, iş süresinin kısaltılması 
bakımından bugün ‘fazla zorlanmadan’, 
bir bakıma ‘işin doğal evrimi’ içinde bile 
neyin mümkün olduğunu ortaya koy-
maktadır. “

Teknolojik gelişme, bilimsel - tekno-
lojik devrim ve otomasyon, üretim sü-
recine burjuvazinin toplumsal üretime 
kendisinin kazandırdığı bir şey değildir. 
Tamamen işçi sınıfının eseridir. Nimetle-
rinden yararlanmak her şeyden önce işçi 
sınıfının hakkı olmalıdır. Çalışma süreleri 
ücretler aynı kalarak acilen kısaltılmadığı 
takdirde teknololjik gelişme ve robotlaş-
ma, yüzbinlerce işçinin iş yerini tehlikeye 
sokacaktır. Çalışmayan insanların çalışan 
insanlara göre artan sayısı ücretlerin git-
tikçe düşmesine yol açacaktır, her türlü 
ücretten ve çalışma koşullarından çalış-
mayı kabul etmek zorundaki iş arayanla-
rın, çalışan insanlar üzerindeki ücret bas-
kısı “bir işi” olan diğer ‘‘şanslı’’ çalışanların 
da çalışma haklarını ve pazarlık güçlerini 
azaltacaktır. Sınıfın kendi dayanışması 
azalacak ve bu çelişki her zaman oldu-
ğu gibi burjuvazinin, “kapıda bu kadar 
işsiz....”le başlayan tehditlerinin artması-
na yolaçacaktır. 

Gelişmiş kapitalist ülkelerde bile sa-
vaşım yeteri ağırlıkta yürütülmediği için  
kazanılmış 35 saatlik çalışma haftası işve-
renler tarafından ‘‘Yeni Taylorizm’’ olarak 
adlandırılan esnek çalışma saatleri aldat-
macasıyla geri alınmaya çalışılmaktadır. 
Çalışma saatleri değişmez değildir, eme-
ğin üretkenliği artmıştır, emeğin değeri 
de artmıştır. O zaman aynı ücretle daha 
kısa çalışma süreleri mutlaka gündeme 
getirilmeli ve çalışma sürelerinin günlük 
maksimum 5 saate, haftalık 25 saate çe-
kilerek iş bekleyen milyonlarca insanın 
üretime katılması sağlanmalı genç işsiz-
lere iş yeri açılmalıdır.

Çalışmak bir haktır, burjuva devleti-
nin ve büyük tekellerin yaratıkları top-
lam toplumsal servet üzerindeki finans 
oyunlarına, ihale yolsuzluklarına, askeri 
harcamalarına  son verildiğinde  bunların 
gerçekleşmesi hayal değildir. Geçtiğimiz 
seçim döneminde burjuva partilerin se-
çim yarışında asgari ücreti birden bire iki 
misline yakın artırmaları buna örnektir. 

Bütün sosyalist sınıf örgütlerinin ça-
lışma saatlerinde radikal kısaltmalar 
yapılması ve konunun bütün argüman-
larıyla tartışılması proleteryanın üretim-
deki rolünü silikleştirmeye çalışan liberal 
ve faşist ideologlara da cevap olacaktır. 
Kazanılan başarılar burjuva iktidarları-
nın lütuflarıyla alınan haklar değil sınıfın 
örgütlü mücadelesinin dayatmalarıyla 
olmalıdır.
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q Mehmet DEMİR

Yeni Dengeler Kurulurken

Suriye’nin bölgedeki gelişmeleri bu de-
rece yakından etkileyecek bir konuma ge-
lebileceğini bir kaç yıl öncesine kadar tah-
min etmek pek de kolay değildi. Tunus’ta 
başlayan Arap Baharı gecikmeli de olsa 
Suriye’ye de sıçradı. Esad’ın bu gelişme-
ler karşısında fazla ayakta kalamayacağını 
tahmin edenlerin sayısı çoğunlukta olsa da 
Suriye’yi yakından tanıyanlar, öyle birileri-
nin “öğle namazını Emevi camisinde kılarız“ 
demelerine rağmen, kısa ömürlü olmaya-
cağını biliyorlardı. Bunun içte ve dıştaki bir 
çok etkene bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 
Gerçi Suriye tarihte medeniyet ve kültürde, 
hatta siyasette Şam ağırlıklı olarak küçüm-
senmeyecek bir rol oynamış olsa da son 
yıllarda etkisini biraz da kaybetmiş bir gö-
rünüm sergiliyordu. Arap Baharı ile birlikte 
farklı bir konuma oturdu. Şu an  geldiğimiz 
nokta, Esad’ı da içerisine alan yeni çözüm-
lerin tartışılması durumudur. En azından 
geçiş sürecinde Esad’ın da yer alacağı net-
lik kazanmaya başladı. Rusya ve İran, bölge 
üzerindeki etkilerini devam ettirebilmeleri 
için de olsa Esad’ın bir dönem daha iktidar-
da kalmasını çıkarlarına uygun görüyorlar. 
Rusya ve İran’ın Esad’a verdikleri destek 
Suriye’de  dengelerin değişmesine yol açtı. 
DAİŞ ve diğer islamcı muhaliflerin birbir-
lerine yakınlıkları, başta her ne kadar Esad 
kesin gitmeli deselerde ABD ve Avrupa’yı da 
giderek Esad’lı bir geçiş sürecine evet diye-
cek bir noktaya yaklaştırdı. Son gelişmelerle 
birlikte de bu çözümü kabul eder bir nokta-
ya geldiler. Erdoğan’ın “Esad’ı devirmek için 
Suriye’deyiz“ sözünü çok çabuk bir şekilde 
geri alması, Rusya’nın gösterdiği sert tepki-
den ve Cerablus’u alma karşılığında  yaptığı 
anlaşmadan dolayıdır. TC’nin Suriye politi-
kasının temel eksenine Kürt karşıtı bir poli-
tikanın oturtulduğunu görmekteyiz. Bunun 
için yeni tavizler vermekle kalmıyor oyun 
içinde yeni oyunlar tezgahlamaktadır. ABD 
ve yanındaki koalisyon güçlerini, YPG’nin 
önemli bir bileşeni olduğu SDG (Suriye 
Demokratik Güçleri) ile DAİŞ’e karşı işbirli-
ğini devam ettirmelerini engellemek için 
büyük bir uğraş vermektedir. Tüm ısrar ve 
işbirliği için kendisini öne atmasına ve ver-
diği tavizlere rağmen, ABD yerelde YPG’de 
ısrar etmektedir. Bu YPG’nin etkin mücade-
le kabiliyetinin yanısıra SDG’nin önemli bir 
bileşeni olmasından da kaynaklanmaktadır. 
Diğer muhalif çetelere bakıldığında hangi 
adı kullanıyor olsalar da uygulama da DAİŞ‘ 
ten ayırt edilememektedir. ABD’nin SDG ile 

ittifaktan başka bir seçeneği de yok.

Suriye, Ortadoğu’yu 
Ne Kadar Etkiliyor?
Orta Doğu’da sınırların belirlenme şekli-

ni ifade etmek için “cetvel kullanılmış“ ifadesi 
sık sık dile getirilmektedir. Emperyalistler 
bu sınırları çizerken, bölge halklarını en iyi 
nasıl yönetebileceklerine bakarak, ona göre 
karar vermişlerdir. Bu suni oluşumun bir 
yerden sonra  varlığını sürdüremeyeceği ve 
bundan en büyük zararı gören Kürtlerin bu 
sınırları değişmeye zorlayacağı açıktı. Bölge-
deki dalgalanmaların bir türlü dinmemesi 
halkların çıkarlarını ifade eden demokratik 
çözümlerin hayata geçmemiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bölgenin çözülme-
miş sorunları öylesine birikmiş ki, her ülke 
bundan etkilenmektedir. Bir başka ifade 
ile bölge çözülmemiş sorunlar yumağıdır. 
Bu sorunlar içerisinde Kürt sorunu, anahtar 
bir konumdadır. Ortadoğu’da neler oluyor 
diye soranlara diyebileceğimiz, “gecikmiş 
bir hesabın görülmesidir“. Aslında bölge bu 
sorunların çözümünde geç bile kaldı. Suri-
ye’ye baktığımızda bu sorunları bir bütün 
olarak görebilmekteyiz. Adeta burada yaşa-
nanlar bölgemizde nasıl bir çözüm sorusu-
na  cevap verecek gelişmeleri de içerisinde 
barındırmaktadır. Bölgedeki mevcut yöne-
timlerin halkların taleplerine cevap vereme-
dikleri ve değişmeleri gerektiği kaçınılmaz 
bir hale gelmiştir.

Emperyalist güçler bölgede kendi çıkar-
larını koruyacak kısmi değişikliklerle bu sü-
reci atlatmak çabasındalar. Suriye’de yapıl-
mak istenen de bu. Bu bakımdan Ortadoğu 
bir değişikliğe doğru giderken, “hangi güç-
lerin çıkarları burada egemen olacak“ sorusu 
da cevap beklemektedir. Bu bakımdan, bu-
rada halkların çıkarlarını temel alan, demok-
rasi ve sosyalizm güçlerinin mücadelesi de 
yeni boyutlar kazanmak ve güçlenmek zo-
rundadır. Suriye’de çözüm halkarın demok-
ratik çıkarları temelinde gerçekleşirse, bu, 
bölgeye yeni bir Arap baharı etkisi yapacak-
tır. Yıllardır biriken sorunların çözümünde 
de Ortadoğu yeni bir yörüngeye oturacaktır.

Suriye’nin demokrasi sorunu yanında 
bir de Kürt sorunu var. Rojava olarak da 
adlandırdığımız Güney-Batı Kürdistan’ın fe-
deratif ya da özerk bir çözüme kavuşması 
diğer parçaları da yakından etkileyecektir. 
Güney Kürdistan’ın bağımsızlık da dahil ol-
mak üzere Irak yönetimi ile görüşmelere 
resmi düzeyde başlaması, her parçanın bir 
diğerini etkileme sürecine bir çığ etkisi ya-
pacaktır. Ortadoğu yeni oluşumlara sahne 
olurken, Kürt sorunu da kendi çözümünü 
yaratacaktır. Sınırların yeniden çizilmesi de 
dahil halklar kendi çözümlerini gerçekleş-
tirmek zorundadır. Irak ve Suriye’nin bir kaç 

parçaya bölünmesi ve mezhep temelinde 
yeni devletlerin oluşması, bölgeye barışın 
ve halklar arasında birliğin geleceği anlamı-
na da gelmemektedir. Bu yeni oluşumların 
demokrasiye ne kadar bağlı oldukları ile 
yakın bir ilişki içerisindedir. Bu bakımdan 
bölgemizin önemli sorunu, sadece yeni sı-
nırların oluşmasının ötesindedir. Bu sınırlar 
oluşurken esas olarak demokrasinin ne ka-
dar yerleşip yerleşmeyeceği önemlidir. Suri-
ye’de, bu konuda atılacak adımlar bölgede 
yeni bir dalganın doğmasına yol açacaktır.

Ortadoğu bir bütün olarak sorunlar içe-
risinde. Bölgenin her yerinde birikmiş ve çö-
zülmesi de belirli  bir zaman alacak sorunlar 
ve çatışmalar var. Irak ve Suriye’de DAİŞ‘in 
yenilgiye uğratılması en önemli mesele ola-
rak bugün  öne çıkmış olsa da, Türkiye ve 
İran’ın demokratikleşmesi, Kürt sorunu, İs-
rail-Filistin çatışması, Yemen, Lübnan, körfez 
ülkeleri, Ürdün ve Mısır’da da sorunlar var 
ve çözüm bekliyor. Demokrasi ve sosyalizm 
temelinde bir çözümle, gerçek barışın ve 
halklar arasında birliğin mümkün olacağını 
söyleyebiliriz. Suriye demokratik bir dönü-
şümle bu sorunların çözümünde bir örnek 
teşkil edebilir mi? Yukarıda da belirttiğim 
gibi yeni bir Arap Baharı etkisi, bu kez de-
mokrasi açısından yapacaktır. Bilindiği gibi 
Tunus, Libya ve Mısır’da Arap baharı çok ça-
buk boğuldu ve halkların çıkarına bir deği-
şikliğe yol açmadı.

Rojava ve Suriye’de çözüm?
Kısa vadede bir çözüm kapıda görün-

mediği gibi DAİŞ’in tümden sökülüp atılma-
sı da yer yer  ayları ve hatta yılları bulacaktır. 
Bunun en önemli nedeni Suriye üzerinde 
söz söyleyen güçlerin hala bir anlaşmaya 
varamamış olmalarıdır. Aslında birbirlerine 
fazla dokunmadan belirli bölgeleri birbir-
lerine bırakarak temelde DAİŞ olmak üzere 
islamcı çetelere karşı bir savaş yürütmek-
tedirler. Zaman zaman koordineli çalışsalar 
da herkes bir şekilde söz sahibi olmak için 
kendi kontrolünde bölgeler oluşturmak-
tadır. Halep’de son günlerde yaşanan ge-
lişmelere de bu pencereden bakmak ge-
rekiyor. Rusya, İran ve Lübnan Hizbuallah 
güçlerinin desteklediği ve rejim güçlerinin 
tam kontrolü sağlamak için başlattığı yoğun 
askeri saldırılar, Halep’in Esad’a bırakıldığını 
gösteriyor. Savaşın sona erdirilmesinde Ha-
lep rejim güçlerinin konrolüne bırakılıyor. 
Türkiye’nin silah ve lojistik destek verdiği 
buradaki islamcı grupların burayı Cerablus 
karşılığında terkettiğini görüyoruz. Kürtlere 
karşı bu cihatcı örgütler eliyle yapamadığını 
Rusya ve İran eliyle Esad’a yaptırmak gibi bir 
planın içerisinde olduğunu da görmekte-
yiz. Buradan bir sonuç alabilir mi? Bunu da 
yakında göreceğiz. Rusya’nın başını çektiği 
koalisyonun da Kürtleri görmezden gelip 

gelmeyeceği yakın zamanda anlaşılacak-
tır. Şu anda sıcak bir çatışma yaşamasalar 
da Halep’in Kürt mahallelerini elinde tutan 
YPG’ye karşı rejimin izleyeceği tutum da 
önemli. Kaldı ki YPG Halep’de etkinlik alanı-
nı biraz daha da genişletti. Bu konuda hem 
Rusya ve hem de ABD’nin nasıl bir yol izleye-
ceği önem arzetmektedir. Burada izlenecek 
yol Suriye’nin geleceğinde Kürtlerin nasıl 
bir rol üstleneceklerinin işaretlerini de ve-
recektir. YPG ve içinde bulunduğu SDG’nin 
demokratik bir Suriye’nin kuruluşunda vaz-
geçilmez bir rol oynayacaklarını şu anda söz 
sahibi olan güçlerin kabullenmeye başladık-
larını görmekteyiz. Bu rolü engellemek için 
TC’nin hem Rusya ve hem de ABD ile çeşitli 
pazarlıklar içerisine girdiğini görmekteyiz. 
Daha çok da ABD’ye serzenişte bulunarak, 
YPG’yi değil kendisini muhatap almasını is-
temektedir. ABD sadece Suriye’yi değil Irak’ı 
da düşündüğünde SDG’nin yerelde önemli 
ve vazgeçilmez bir müttefik olduğunu gör-
müş durumdadır. ABD’de başa gelecek yeni 
yönetimin Kürt politikasında ciddi bir de-
ğişiklik yapmayacağı çeşitli vesilelerle yeni 
yönetime yakın çevreler tarafından dile ge-
tirilmektedir. Politika değişikliğine gidecek 
herhangi yeni bir gelişmenin henüz ipuçları 
da ortada gözükmemektedir.

Bir tarafta Rusya, İran ve Esad, diğer ta-
rafta ABD’nin başını çektiği koalisyon güçle-
ri ve her iki tarafa da tavizler vererek DAİŞ ve 
benzeri silahlı güçlerle Suriye’de bir rol kap-
mak isteyen TC var. Zaman zaman bazı ko-
nularda anlaşmış olsalar da veya anlaşmaya 
çalışsalar da  daha bir çok konuda fikir ayrı-
lığı bulunmaktadır. Aslında birbirleriyle an-
laşmış gibi yaptıkları ve birbirlerine şimdilik 
dokunmamaya çalıştıklarını görmekteyiz. 
Çünkü her birinin masa başı planları saha-
ya yansıtılırken uygulamada tutmadı. Yeni 
planlar yapmak ve değişikliklere gitmek zo-
runda kaldılar. Bugün için en önemli sorun 
DAİŞ’in hem Musul’da ve hem de Rakka’da 
yenilgiye uğratılmasıdır. Bu hedefe ulaşılın-
ca, Suriye’de ve Irak’ta yeni bir durm ortaya 
çıkacaktır. Bununla birlikte kartların masa-
ya farklı bir şekilde dizilip dizilmeyeceğini 
de göreceğiz. Rusya koalisyonunun Halep‘i 
aldıktan sonra askeri hareketliliği nerede 
durduracağı da önemli. Rakka’ya mı yoksa 
El-Bab’a mı yönelecek, ya da buraları ABD 
koalisyonunun desteklediği güçlere mi bıra-
kacak? TC’nin de El-Bab’da kendi devşirdiği 
cihatcı gruplar ile hakim olmaya çalıştığını 
görüyoruz. Şu an görünen aralarında açıkca 
dile getirilmeyen  bir paylaşımın olduğudur. 
Bunu Halep’de yaşanan gelişmelerden de 
anlamak mümkün. Halep’de Rusya’nın des-
teklediği rejim güçleri önemli bölgeleri ele 
geçirmeye başladı ve buradaki etkinliğini 
arttırdı. Halep’in tümden el değiştirmesi ve 
rejim güçleri tarafından ele geçirilmesi Su-
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riye’deki savaşın bundan sonraki seyrinde  
önemli değişikliklere yol açacaktır. Rejim 
önemli bir güç kazanmış olacak ve bir çok 
cihatcı grubun dağılmasına yol açacaktır. 

TC, Kürt Düşmanlığını 
Sürdürdükçe Kaybeder
TC, Esad’ı iktidardan uzaklaştırma  po-

litikasından vazgeçerek, Kürtlerin federatif 
bir birliğe gitmelerini engellemek için yeni 
oyunlar tezgahlamak peşinde. Rusya’ya 
verdiği tavizler ardından ABD ile de anlaşa-
rak Suriye’nin kuzeyinde kendisine hareket 
olanağı açtı. DAİŞ eliyle başaramadığını bu 
kez isim değiştirerek desteklediği ve dev-
şirdiği diğer çetelerle birlikte “Fırat Kalkanı“ 
adını verdiği askeri bir saldırı ile başarmak 
istiyor. Anlaşmalı bir şekilde Cerablus’u DA-
İŞ’in elinden almasından sonra saldırının 
yönünü Afrin ve Kobani’yi birleştirecek Kürt 
Koridorunu engellemeye çevirdi. Esasında 
DAİŞ’e karşı bir mücadele yürütme niyeti ol-
madığı da kısa sürede anlaşıldı. Cerablus’ta 
kendi yörüngesinde tuttuğu DAİŞ çetele-
rinden herhangi bir karşı çıkış görmemesi, 
işbirliklerinin bir kanıtıdır. SDG güçlerinin 
Minbiç’ten sonra Cerablus’u da almaları bu 
şekilde engellenmiş oldu. Öteden beri des-
teklediği çeteci güçlerin Kürt Koridorunu 
engelleyemeyecekleri anlaşılınca kendisi 
devreye girdi. Bir bakıma DAİŞ’i yeni bir ye-
nilgiden kurtarmış  ve nefes aldırmış oldular.

Cerablus, Dabık ve diğer bazı bölgeler-
den sonra “Fırat Kalkanı“ adı verilen askeri 
saldırının yeni hedefi olarak El-Bab ve Min-
biç olarak gösterildi. Buralara dönük bir as-
keri saldırının öyle kolay olmayacağı TC’ye 
“dur“ denilmesi ile anlaşılmaya başlandı. En 
ciddi uyarı da Rus uçağının düşürülmesinin 
birinci yılında geldi. Türk askerleri hava saldı-
rısı ile vuruldu. Kapalı kapılar ardında bunun 
ne anlama geldiğini TC’ye bir şekilde anlat-
mış oldukları da sonrasında yapılan açıkla-
malardan anlaşıldı. Bu, askeri hareketliliğin 
belirli bir bölge ile sınırlı kalması gerektiği 
yönündeki uyarı olarak da anlaşılabilinir. Ay-
rıca El-Bab’ı kimlerin alacağı konusunda tam 
bir anlaşmaya varılmamıştır. El-Bab, Rakka 
yolu üzerindeki stratejik konumundan dola-
yı önemli bir bölge olmakla birlikte SDG’nin 
kontrolüne geçmesi ile birlikte Kürt korido-
ru da açılmış olacak. Peki TC, bu koridordan 
neden bu derece korkuyor? Kürtlerin bura-
da elde edecekleri demokratik kazanımlar, 
Kuzey Kürdistan’ı da etkileyecek ve bunun 
yaratacağı sonuçlar, Türkiye’nin dönüşme-
sinin yolunu da açacaktır. Yıllar önce Güney 
Kürdistan için de “kırmızı çizgimiz“ demiş-
lerdi. Bu kırmızı çizgilerin bölgenin gerçek-
liği ile bağdaşmadığı ve söylemekle de çizi-
lemeyeceği, yaşanan gelişmelerle de ortaya 
çıktı.

TC, Minbiç’e dönük saldırılarında DAİŞ’in 
yanısıra El-Nusra, Ehrar El Şam, Ceyş El İslam, 
Sultan Murat Tugayı vb. güçleri de kullanı-
yor. Minbiç bir halklar mozaiği durumunda. 
Minbiç özgürleştikten sonra SDG’nin bura-
daki etkinliği artmış durumda. DAİŞ esare-
tinden kurtulan Minbiç’lilerin olağanüstü 
bir şekilde göstermiş oldukları sevinçlerini 
SDG’ye olan güvende aramak gerekiyor. 

Burada oluşan birlik, Suriye’nin 
geleceği için de önemli. Bura-
daki saldırıların bir hedefi Kürt 
koridorunu önlemek olmakla 
birlikte bir diğer hedefi de Min-
biç’teki bu mozaiğin Suriye’nin 
geleceğinde bir rol oynaması-
nı engellemektedir. El-Bab ve 
Minbiç’e yönelik saldırılarını bu 
şekilde yorumlamak gerekiyor. 
TC’nin saldırıları, demokratik 
güçler yerine kendi desteklediği 
DAİŞ ve benzeri güçlerin bura-
da egemen olmasına dönüktür. 
DAİŞ’in uzun süre burada tutu-
namayacağını görünce, yerine 
DAİŞ’ten çokta farklı olmayan 
bu güçleri geçirmek istiyor. PYD 
Eş Başkanı Salih Müslim Alman 
Süddeutsche Zeitung gazetesi-
ne verdiği demecinde “TC, DAİŞ’i 
ayakta tutarak, kendisinin desteklediği islam-
cıları tahammül edilebilir alternatif‚ olarak 
sunmak istiyor“ dedi. En azından bunları ma-
saya oturtmak istiyor. Kim oldukları ve ne 
şekilde devşirildikleri açık olan bu güçlerin 
Suriye’nin geleceğinde halkların yararına bir 
yerde durmayacakları açıktır.

Suriye’nin Geleceği, 
Irak ve Kürtler

Suriye, Irak ve Kürdistan... Bölgenin ge-
leceğinin çizileceği mücadelenin yoğun 
olarak yaşandığı ülkeler. Türkiye ve İran’ın 
geleceğini de yakından etkileyen bu müca-
dele, bölge halklarının çıkarına bir çözüme 
gidebilir mi? Çözüm ancak bölge halklarının 
kendi kararlarını verdikleri bir mücadele ile 
gelebilir. Boşuna‚ Godot’u beklemeyelim, 
gelmeyecek. Çözüm bölgenin kendi içinden 

ve halkların demokrasi temelindeki daya-
nışmasından çıkacaktır. Bölgede karmaşık 
bir hal almış olan ve çözümü için de değişik 
ittifaklar gerektiren acil sorunların çözümü-
ne yaklaşım ile uzun vadeli mücadele he-
deflerini birbirine karıştırmamak gerekiyor. 
Emperyalizmin bölge üzerindeki oyunları-
nın boşa çıkarılması milliyetçiliği ve mez-
hepçiliği körükleyen politikaların karşısında 
dayanışmayı güçlendirmekle mümkündür. 
Suriye’de olsun Irak’da olsun çözümün yolu 
da buradan geçiyor.

Kürdistan’ın geleceğini belirleyecek mü-
cadelenin kazandığı yeni boyutlar, bölgeyi 
tahmin edilenden daha fazla etkilemekte-
dir. ABD ve Rusya, Kürtleri yeni keşfetme-
diler. Şimdiye kadar varlığı kabul edilen 
ama bölge sınırlarını değiştirebilecek ge-
lişmelere de yol açabileceğinden Kürtlere 
hep sömürgeci ülkelerin pencerelerinden 

bakıldı. Bundan sonra da bölge politikala-
rında Kürtleri görmezlikten gelemeyecek-
lerdir. Kürdistan’daki mücadele, Kürtlerin 
dikkate alınmalarını sağladı. Şimdiye kadar 
varolan sınırları korumak ve Kürtlerin bölge 
ülkeleri içerisinde eritilmeleri politikaları-
na göz yummak şeklinde olan yaklaşımın 
artık sürdürülebilirliği kalmamıştır. Kürtler, 
Mahabat Cumhuriyeti’nin yıkıldığı ve Ceza-
yir antlaşması ile Güney Kürdistan’da ABD 
tarafından terkedildikleri dönemdeki kadar 
güçsüz değiller. Bundan sonra bölge politi-
kasında önemli bir rol oynayacaklar ve böl-
genin  önemli bir gücü haline de gelmeye 
başladılar. Ve yeni oyunları bozacak bir mü-
cadele ve örgütlülük içerisindedirler. Kendi 
içlerinde birlik oluşturmalarının önünde 
hala engeller olmakla birlikte önemli bir 
mücadele gücüne ulaştılar. Suriye ve Irak’ın 
geleceğinde önemli bir rol oynamakla kal-
mayacak Türkiye ve İran’ı da yakından etki-
leyecek yeni gelişmelere yol açacaklardır. 
Türkiye’nin Kürt Özgürlük Hareketi’nin etki-
sini azaltmak için Rojava ve Güney Kürdis-
tan’a yönelik yeni oyunlar tezgahlaması İs-
lamcı-Türkçü temelde çözmek istediği Kürt 
sorununun halkların gerçek barışı ve daya-
nışması yörüngesine girmesinden duyduğu 
korkudandır.

Kuzey Kürdistan’da barış masasının dev-
rilmesi ve kentlerin yıkılması ile Musul, Şen-
gal ve Rojava’ya dönük saldırıların temelin-
de kendi çözümleri yerine halklarımızın 
dayanışmasının kabul görmeye başlamasın-
dandır. Kürtler kendi içlerinde birliği sağla-
yabilir ve bölge halkları ile dayanışmalarını 
güçlendirebilirlerse uluslararası güçler dedi-
ğimiz emperyalistler, bölgenin geleceğinde 
bu halkı artık eskisi gibi yapay sınırlar içerisi-
ne hapsedemeyeceklerdir. 
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Devrimler Merhaba,

Kucak dolusu selam ve saygılarımızı 
gönderiyor, çalışmalarınızda kolaylık-
lar diliyoruz. 

Sevgili Arkadaşlar, posta kanalıyla 
göndermiş olduğunuz Politika Gaze-
tesi’nin 34. sayısını aldım. Gazetenizi 

ilgiyle inceledik. Açıkçası sizlerden 
haberdar olsakta genel içerikle ilgili 
bilgimiz yoktu. Elimize geçen sayıda 
yer alan S. Taner arkadaşın ropörta-
jıyla düşüncelerinize dair fikir edine-
bildik.

Yayınlarınızı, basılmış belgelerinizi 
okumak istediğimizi, aktarmış olalım 
bu faksla. Gazetenizi ulaştırdığınz için 
teşekkürlerimizi sunuyorum.

Sevgili Arkadaşlar, bulunduğumuz 
“mekanlar”da yaşananlara dair bilginiz 
olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki 
duyarlılık beklemekteyiz.

Hapishanelerde bulunan bütün 
yoldaşlarım adına çalışmalarınızda 
kolaylıklar diliyor, selamlarımızı gön-
deriyoruz.

Slav û rêz....

Özgür ÇELİK
F Tipi  Hapishane A-27   EDİRNE

Merhaba,
Politika Gazetesi ailesine, duvarları 

aşan sesim(iz)le merhaba diyorum ve 
erdemli çizginizden doayı başarılar 
diliyorum.

Devrimci tutsaklar için başlattı-
ğınız abonelik sürecine dahil olmak 
istiyorum. Sevgi ve saygılarımla.

Ali Murat ÇELİK
F Tipi Hapishanesi  A-32   BOLU

DEVRİMCİ TUTSAKLAR



q Yusuf KÖSE

Burada, komünizmi incele-
meyeceğiz, ama, kısaca, olacak 
olanları, Marx ve Engels’in söy-
lem ve öngörülerinin ışığında, 
içinde yaşadığımız koşulları da 
dikkate alarak, komünizmin bir 
ütopya olmaktan çıkıp gerçek 
olacağını yinelemek istiyoruz. 

İçinde yaşadığımız emperyalist-kapitalist 
kaos sisteminin, bireylere umutsuzluk ver-
diği bir koşulda, kaybedecekleri hiç bir şeyi 
olmayan milyonlarca işçinin komünizmin 
ilkelerini yaşama geçirmelerinin de kaçınıl-
maz olduğunu söyleminin ütopya olmadığı, 
işçilerin kendi yaşamları ve üretimleri kadar 
gerçektir. 

“Bize göre komünizm, ne yaratılması gere-
ken bir durum, ne de gerçeğin ona uydurulmak 
zorunda olacağı bir ülküdür. Biz, bugünkü 
duruma son verecek gerçek harekete komü-
nizm diyoruz. Bu hareketin koşulları, şu anda 
varolan öncüllerden doğarlar” (1)

 Marx-Engels bunları yazdıkları tarih 
1845. Üzerinden tam 171 yıl geçmiş. Kapita-
list sistem gelişti, yeni bir evreye, emperyalist 
aşamaya geçti. Üretici güçler muazzam 
denecek düzeyde gelişti. Yani, komünizmin 
gerçekleşmesinin tüm maddi (üretim ve üre-
tim araçları) koşulları olgunlaştı. Geriye, işçi 
sınıfının harekete geçmesi kaldı. Komünist 
toplumun en ayırt edici özelliği; komünal 
(kollektif ) oluşudur. Her toplumun karakte-
rini belirleyenin, o toplumun sahip olduğu 
üretim ilişkilerinin niteliği olduğundan, 
komünist toplumun komünal olmasının nite-
liğini belirleyenin de sahip olduğu toplumsal 
(komünal) üretim ilişkileridir. Bu sonuncusu-
nun daha yalın anlamı; toplumu meydana 
getiren bireylerin, toplumun ortaya çıkardığı 
yükleri tek başına (bireysel) olarak yapmak 
zorunda kalmak yerine, kollektif olarak yap-
ması, sorunların çözümünü ortaklaştırması-
dır. Kapitalist toplumda üretim toplumsaldır. 
Fabrikalarda ve iş yerlerinde (bütün üretim 
alanlarında) işçiler ortaklaşa üretirler. Ama 
ürettiklerinin üzerinde söz sahibi olmadıkları 
gibi, onu ortaklaşa üleşemezler de. Kapita-
lizmde üleşim bireyseldir. Kapitalist toplum-
sal üretimin sahibi, fabrika ve iş yerleri sahibi 
olan burjuvalardır. Komünist toplumda ise, 
bunun tersi olarak toplumsal (kollektif ) olan 
üretim yine kollektif olarak bölüşülecektir. 
Çocukların bakımı kollektif olacak, evinin 
yapımı, mesleki eğitimi ve çalışma yaşamı, 
yiyeceği ve içeceği vs. Yani, insan yaşamı-
nın her alanı ortaklaşa olacaktır. Sorunlar 
bireylerin tek başına sırtlarına yüklenmesi 
yerine, o sorunları bütün toplum üstlenerek, 
insan insan olduğunun ayırdına, düşünce ve 
pratiğiyle o zaman varacaktır..

Kapitalist toplumda, bireylere özgü 
sorunları toplumsal üretim biçimi yaratması-
na karşın, çözümü kollektif olmayıp bireysel 
olmaktadır. Bu, milyonlarca insan içinde ya-
şayan bireyi yalnızlaştırmakta ve toplumdan 
soyutlamaktadır. Bu, aynı zamanda, insanın 

kendine ve topluma karşı yabancılaştırılma-
sıdır.

Kapitalist toplumda insanın toplum-
sal üretime katılması sağlanmış, ancak, o 
üretimden ihtiyaçları oranında pay alması 
engellenmiştir. Payın büyük bölümü sadece 
üretim araçlarını elinde bulunduran burjuva-
zinin almasına izin verilmiştir. Ancak, kapita-
list toplumun ortaya çıkardığı bütün sorunlar 
ise bireylere bırakılmıştır. Birey, toplumun bir 
üyesi olmasına karşın, toplumsal nedenlerle 
ortaya çıkan sorunların üstesinden tek başı-
na gelmekle karşı karşıya kalmıştır. Bu ise, bi-
reyin ölene kadar sırtında taşıyacağı korkunç 
bir yük olarak kalmaktadır. İnsan dünyaya 
mutlu olmak için değil, bir avuç burjuvaziye 
ücretli köle olarak hizmet etmek için gelmiş 
oluyor. İşte komünist toplum bunu tersine 
çeviriyor. Toplumun ezici çoğunluğunun bir 
avuç bireye hizmet etme yerine, kendi top-
lumsal ve bireysel yaşamını ortaklaşa düzen-
leme ve yeniden üretmek üzerine oluşturur. 
Kapitalizm ile komünizm arasındaki en temel 
ayırtedici nokta burasıdır.

Komünizm, insanın insanı ezmesini ve 
sömürmesini ortadan kaldırır. Bunun için 
öncelikle, toplumsal üretim araçlarının bütü-
nüyle toplumsallaşmasını sağlar. Toplumsal 
üretim araçları üzerinde gerçekleştirilen top-
lumsal üretim yine toplumsal olarak bölüşü-
lür. Bu da toplumu oluşturan tüm bireylerin 
gereksinimi oranında bir üleşimdir.

Kapitalist toplumda yaşam (üretim) araç-
ları bireylerin (zenginlerin) elinde toplanır. 
Ancak, üretim araçlarından yoksun ezici 
çoğunluk ise, üretim araçlarına el koyanla-
rın ücretli kölesi haline getirilir. Komünist 
toplumda bunlar söz konusu olmayacaktır. 
Daha sosyalizm zamanında üretim araçları 
sosyalist devletin elinde olacaktır. Komünizm 
de ise üretim araçları bütünüyle toplumun 
malı olacaktır. Çünkü komünizmde devlet de 
olmayacaktır.

Komünizmde insanlar, sınıfsal, dinsel, 
ulusal, ırksal ve cinsiyetçi kimliklere bölün-
meyecektir. Komünist toplum bütünüyle 
bunlardan arınmış olacaktır. Çünkü, bu bö-
lünmüşlüğü yaratan tüm ekonomik yapılar 
tasfiye edilmiş ve toplumu doğa ile uyum 
içinde yaşatan bir ekonomik sistem inşa 
edilmiş olacaktır. 

Kapitalist toplumda, bireyin işsiz kalması, 
aç kalması, evsiz kalması, hastalandığında 
bakımsız kalması ve çocuklarını büyütme-
si, okutması kendi (bireyin) sorunu olarak 
görülür. Kapitalist devletin yasaları da bu 
doğrultudadır. Komünist toplumda ise, bu 
sorunlar bütünüyle toplumun ortak sorunu 
olacaktır. Eğer bir açlık varsa, bu sadece bir 
kişinin açlığı değil, toplumun aç kalmasından 
kaynaklı olabilecektir. Toplum bireylerinden 
biri aç yatarken komşusu tok yatamayacaktır. 
Tokluk paylaşıldığı gibi açlıkta paylaşılacak-
tır. Kısacası, komünist toplumda birey, asla 

kendi başına bırakılmayıp, onun sorunları 
toplumun sorunları olacaktır.

İnsanlar, kapitalist toplumda olduğu 
gibi, iş, aş, çocuk büyütme, okutma, konut 
sorunu, sağlık sorunlarını karşılama vb. ile 
baş başa kalmayacaktır. Herkesin evi ve işi 
olacaktır. Ücretli kölelik daha komünizmin ilk 
aşaması olan sosyalizmde kaldırılmış olacağı 
için, komünizmde ise iş-çalışma, bütünüyle 
bir zorunluluk olmaktan çıkıp, doğal yaşamın 
ve kendini üretmenin zevkli bir parçası 
olacaktır. 

Komünist toplumda bireysellik olmaya-
cağı anlamına gelmez. Toplumsal özgürlük 
ve ortaklaşa yaşam, özgür bireysel yaşamın 
garantisi olacaktır. Toplumsal özgürlük 
olmadan bireysel özgürlük olamaz. Birey-
sel özgürlük tam da komünal sistemde 
yaşanacaktır. Birey, her alanda kendini 
özgürce geliştirme olanağını bulacaktır. 
Birey, toplumsallığı, kendini kısıtlayıcı değil, 
geliştirici bir etki olarak görecektir. Kapitalist 
(özel mülkiyetçi) sistemin bireye yüklediği 
tüm geriletici, bıktırıcı yükler ve sorunlar or-
tadan kalkacağı için, bireyin gelişimi, bireyin 
bugüne kadar yaşamadığı oranda özgürce 
olacaktır. 

Özel mülkiyetçi baskı ve yaptırımlar 
olmadığında, birey, aşkını, sevgisini özgür-
ce yaşayacak ve ne kendine ne üretimine 
ne de insana yabancılaşacaktır. Komünist 
toplumun ahlakı, özel mülkiyetçi sistemin 
kısıtlayıcı, daraltıcı, bunaltıcı, baskıcı ve körel-
tici bir ilişki olmaktan çıkıp, insanı her alanda 
özgürletici ve ufkunu genişletici yüksek 
düzeyde bir ilişki halini alacaktır. 

Kapitalist sistem, “bireyselliği” öne 
çıkarmasına karşın, o bireyin özgürlüğünü 
değil, sermayenin özgürlüğünü esas alır ve 
bireyi sermayenin kölesi durumuna getirir 
ve getirmiştir. Kapitalist toplumda hiç bir 
birey özgür değildir. Sabahtan akşama kadar 
çalışan, işinden başka bir şey düşünmeyen 
ve de düşünemeyen ya da iş bulmak ve 
karnını nasıl doyuracağını düşünen bireyler 
topluluğu, kapitalist toplumun insan tipidir. 
Yoğun bir koşuşturmaca, telaş, durmadan 
daha fazla para kazanma (ücretli işçi asla 
fazla para kazanamaz) ve yaşamı bununla 
özdeşleştirme ve sermayenin kârını artırmak 
için koşuşturmanın dışında bireyin kendine 
zaman ayıramaması ve geliştirememesi, 
üretilen robotlar gibi tek tip bir yaşam biçimi, 
kapitalist sistemin insan tipidir. 

Kapitalist sistem, savaş, anarşi ve bu-
nalım demektir. Bu toplum içinde yaşayan 
insanların bu kaos ve bunalımdan uzak dur-
ması olası olmadığı gibi, daha derin bir bu-
nalımla karşıkarşıyadır. Aşırı depresyon, stres 
ve bundan kaynaklı yaygın ruhsal hastalıklar 
kapitalist topluma özgüdür. Komünist top-
lumda ise bunlar olmayacaktır. Bireyi ruhsal 
bunalıma iten ve yalnızlaştıran ekonomik 
nedenler ortadan kalkacaktır. Komünizmde 

meta fetişizmi ortadan kalkacağı gibi; insan, 
üretimi esas olarak değişim değeri için değil, 
kullanım değeri için, yani insanların gerek-
sinimi için yapacaktır. Bu bağlamda, insanla 
insan arasındaki ilişki meta ilişkisi olmaktan 
çıkıp, insanın insana yabancılaşmasının ol-
madığı bir ilişki biçimini alacaktır. İşi, kalacak 
yeri, aşı, eğitimi, sağlık sorunu vb. gibi temel 
gereksinimleri garanti olacağından insan, 
yarınına güvenle bakacak, “ne olur olmaz” 
diye, gereksiz maddi üretim fazlalığını birey-
sel mülkiyeti altında biriktirme eyleminde 
bulunmayarak, onu toplumsal üleşimin 
içine katacaktır. Ne bir başkasının üretimini 
çalacak ne de kendi fazla üretimini kendine 
saklayacaktır. Bireysel anlamda biriktirmenin 
ve toplumun diğer üyelerinden gizlemenin 
koşulları ve anlayışları da ortadan kalka-
caktır. Komünizmde çalışmak bir zorunlu-
luk olmaktan çıkıp gönüllülük temelinde 
olacaktır ve insanlar çalışmayı kendileri için 
bir işkence değil, zevk aracı, yaşamı yeniden 
daha iyi bir şekilde üretmenin aracı olarak 
görecektir. Marx ve Engels, zorunlu iş bölü-
münün getirdiği sorunları ve komünizmin ne 
olduğunu kısaca şöyle özetlerler: “Ve ensonu, 
işbölümünün bize derhal ilk örneğini sunduğu 
şey şudur: insanlar doğal toplum içinde bu-
lundukları sürece, şu halde, özel çıkar ile ortak 
çıkar arasında bölünme olduğu sürece, demek 
ki, faaliyet gönüllü olarak değil de doğanın 
gereği olarak bölündüğü sürece, insan kendi 
işine hükmedeceğine, insanın bu kendi eylemi, 
insan için kendisine karşı duran ve kendisini 
köleleştiren yabancı bir güç haline dönü-
şür. Gerçekten de, iş paylaştırılmaya başlar 
başlamaz herkesin kendisine dayatılan onun 
dışına çıkamadığı, yalnızca kendine ait belirli 
bir faaliyet alanı olur; o kişi avcıdır, balıkçıdır 
ya da çobandır ya da eleştirici eleştirmendir 
ve eğer geçim araçlarını yitirmek istemiyorsa 
bunu sürdürmek zorundadır.”  (2) 

Kapitalizm iş bölümünü geliştirerek, 
insanların tek tip yetişmesini ve birbirine ya-
bancılaşmasını koşullar. Kapitalist toplumda 
üretimin ve tüketimin tek bir hedefi vardır; 
sermayenin çıkarlarına hizmet etmek, serma-
yenin büyümesini durmadan sağlamaktır. Bu 
nedenle de sermaye insanı tek tipleştirir. Tek 
tip robot insan yaratmak ve yaşatmak, ser-
mayenin çıkarlarıyla örtüşür. Ama komünist 
toplum da insan daha farklı olacaktır. “... oysa 
herkesin bir başka işe meydan vermeyen bir 
faaliyet alanının içine hapsolmadığı, herkesin 
hoşuna giden faaliyet dalında kendini geliştire-
bildiği komünist toplumda, toplum genel üre-
timi düzenler, bu da, benim için, bugün bu işi, 
yarın başka bir işi yapmak, canımın istediğince, 
hiçbir zaman avcı, balıkçı ya da eleştirici olmak 
durumunda kalmadan sabahleyin avlanmak, 
öğleden sonra balık tutmak, akşam hayvan 
yetiştiriciliği yapmak, yemekten sonra eleştiri 

Komünizm
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yapmak olanağını yaratır.”  (3) Komünizmde, 
cinsiyet, renk, dil, din, milliyet ya da insanı 
insana karşı kutuplaştırıcı bölücü, birbirini 
dıştalayıcı ayrımlar olmayacaktır. Her birey 
insan, insanı insan olarak değerlendirecek 
ve kutuplaştırıcı yaklaşımları bir ahlaksızlık 
ve hatta geçmişte kalmış bir ilkellik olarak 
ele alacaktır. Komünist toplumda en büyük 
ahlaksızlık; insanın insana baskı uygulaması, 
sömürmesi olacağı gibi, aynı zamanda, in-
sanları, cinsiyetlerine, renklerine ve ulusları-
na (ki, komünist toplumda uluslar olamaya-
caktır) göre ayrıştırmak olacaktır. Komünist 
toplumda, üretim ve bölüşümden kaynaklı 
sınıf ve sınıfsal çelişmeler olmayacağı için, 
sınıf savaşımlarıda, emperyalist ve bölgesel 
savaşlar gibi toplumsal tarihin gerilerinde 
kalacaktır. İnsanın insanla savaşımı yerini, 
insanın doğayla uyumlu savaşımı ve kendini 
daha yüksek bir şekilde üretme ve geliştirme 
mücadelesi olacaktır. 

Kapitalist toplum, Engels’in, “İngiltere’de 
Emekçi Sınıfın Durumu” adlı eserinde de be-
lirttiği gibi, “ne kadına gerçek bir erkeklik, ne 
de erkeğe gerçek bir kadınlık”  (4) sunabilmek-
tedir. İnsanın insana zulüm ettiği bir sistem 
yaratan kapitalizm, insana mutluluk değil 
sadece acı vermektedir. Onun sahip olduğu 
üretim ilşkileri insanın insanı boğazlamasını 

üretmekten öte bir şey yapamamaktadır. 
Komünizm ise, ne erkek kadının ne de kadın 
erkeğin özel mülkiyeti altında olmayan 
kadının kadın, erkeğin erkek gibi olduğu, her 
iki cinsin birlikte özgürce yaşayayabileceği 
ve birbirini tamamlayabileceği bir ortam 
sunabilecektir. Düşünen insan, kendisi ve 
üzerinde yaşayacağı doğal ortamı en iyi 
şekilde düzenleyebilecek üretim ve koşullara 
sahip olma yeteneğine sahiptir ve gelinen 
aşamada üretici güçlerin gelişmişliği de 
buna uygundur. Hayvanlar kendi doğal 
ortamlarını nasıl koruyarak yaşayabiliyorsa, 
düşünen, alet kullanan ve geliştiren insan, 
bunun daha iyisini yapma yetisine sahiptir. 
Kapitalizm, insanın bu en temel özelliği-
ni; kendini ve üzerinde yaşadığı doğayı 
yıkıcı biçime dönüştürmüştür. Komünizm, 
kapitalizmin yıkıcılığını yapıcılığa çevirme 
koşulunu hazırlar. Kapitalizm, büyük sanayiyi 
yaratarak, kadın ve erkeğe ev işlerinin ötesin-
de toplumsal olarak örgütlenmiş bir üretim 
süreci yaratarak, her iki cinse daha ileri bir 
yaşamın ekonomik biçimini yaratmasına (5) 
karşın, özel mülkiyet ilişkilerinin geliştirici 
bu olumlu yönü, bir süre sonra kendi özel 
mülkiyetsiz bir topluma dönüşemediği için, 
insanın kendi ayağını zincirle bağlamasına 
dönüşmüştür. Komünizm, bu zincirin kırılma-

sı ve insanın özgür kalmasıdır. insanlık, artık 
kendine yük olan ve toplumu her yönüyle 
çürüten bir özelliğe erişen kapitalizmi aşıp, 
daha ileri bir toplum olan komünizmi kur-
makla karşı karşıyadır. Her toplum, kaçınıl-
maz olarak, kendi içinde yerini alacak yeni 
bir toplumun tohumlarını da yeşertir. Bu, 
üretici güçlerin gelişmesi önünde engel olan 
verili üretim ilişkilerini aşması ve kendine 
uygun yeni bir üretim ilişkileri yaratması 
şeklinde kendini gösterir. Üretici güçlerin 
gelişmesi üretim ilişkilerin engelini eninde 
sonunda aşar ve kendi gelişimine uygun bir 
üretim ilişkileri sistemini koşullar. Toplumla-
rın diyalektiği bireylerin öznel niyetlerinden 
bağımsız gelişir. Kapitalizmin savunucuları 
ne kadar direnirlerse dirensinler, kapitalizmin 
yıkılmasını ve komünizmin onun yerini alma-
sının önüne geçemeyeceklerdir. Toplumsal 
üretimi gerçekleştiren proletarya, kollektif 
yönetimi ve kollektif paylaşım da gerçekleşti-
rebilme teori ve pratiğine sahiptir. 
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Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler

Kurt Tucholsky / Deneme
Delik’in Sosyolojik Psikolojisi Üzerine

q  Erdal AKTUNA
       (Almancadan çeviren)

En önemli işler boruların yardımıyla yapılır,

İspatı, ilk önce üreme organları, yazı kalemi

Tüfeğimiz akla gelir...

Lichtenberg

Bir şeyin olmadığı yerde delik/ler 
vardır.

Delik, delik olmayanın ebedi arka-
daşıdır; delik yalnız başına var olmaz. 
Bu maalesef böyledir. Her yerde bir şey 
olsaydı, delik olmazdı, o zaman ne felsefe 
ve ne de aynı delikten  -boşluktan- çıkan 
din olurdu bugün. DELİK, fareler için her 
şeydir, onsuz yaşayamazlar. İnsanlar da 
öyle; kimi olgu ve olaylar tarafından sıkış-
tırılınca son kurtuluşu delik olur. Delik 
her zaman iyidir.

İnsan delik sözünü duyunca, çağrı-
şımlar oluşur kafasında: bazılarının aklına 
ateşleme deliği, bazılarının, düğme deliği 
gelir. Bazılarınınsa, günümüzün Nazi 
propaganda bakanı Goebbels, (Göbels) 
gelir.

Delik, bu toplumun temel direk-
lerindendir ve bu gerçekte böyledir. 
İşçiler karanlık bir delikte yaşarlar, kazık 
yiyip başkaldırdıklarında, deliğin neresi 
olduğu gösterilir onlara. İçine tıkılırlar. 
Deliklerin hepsini gördüklerinde, ya da 

sonuncusunda (başkaldırmak akıllarına 
gelir,) öterler. Örneğin Acker sokağında 
doğmak (bir işçi semti) bir lanettir; neden 
bu çocuklar burada doğarlar, tesadüfen 
mi? Bu olay birkaç delik ilerde olsaydı, o 
zaman yüksek memur olma sınavlarını 
kazanmaları söz konusu olabilirdi. 

İnsan bir delik gördüğünde, onu dol-
durmak için çaba harcar, bunu yaparken 
çoğunlukla içine düşer. Demek ki doldur-
madan önce, bir delik etrafında işaret, 
koruma yükseltme yapmaktır. Yoksa işin 
içinde bir başka deliğe düşmek de vardır. 
Beceremezsen, ilk düştüğün delikte 
kalmak en iyisidir. 

Bir deliğin en acayip tarafı, kenarıdır. 
Hep bir yere aittir. Ama, yönü sürekli 
olarak boşluğa dönüktür, maddenin 
sınır bekçisi. Boşluğun sınır bekçisi 
yoktur. Deliğin kenarındaki moleküllerin 
başları dönerken deliğe bakmaktadırlar; 
delikteki moleküller yerinden kımıldaya-
maz. Bunu tanımlayan bir sözcük yoktur. 
Çünkü delik kişiler tarafından yapılmıştır; 
delik sahipleri –her zaman- kendi dillerini 
konuşurlar.

Delik statiktir; yolculuk yapan delik 
yoktur. Hemen hemen hiç yoktur... 
Evlenen delikler, (defolular)  bir bütün 
olurlar; bu akıl almayacak bir olaydır. İki 
delik arasındaki bölme duvarı kaldırırsak, 
o zaman sağ kenar sol deliğe mi? Yoksa 
sol kenar sağdakine mi? Yoksa hepsi ken-
di başına mıdır, her ikisi de birbirine mi 
aittir, bilemezsin. Artık ortada –delikler-

den oluşan- koca bir çukur vardır.

Bir delik doldurulduğunda delik 
nerede kalır? Kendini yandan maddenin 
içine mi iter? Yoksa içini dökmek için 
başka deliğe mi gider. Doldurulmuş delik 
nerede kalır; bunu hiç kimse bilmez; 
bildiğimiz yalnız bir şeydir.

Bir şeyin olduğu yerde, başka bir şey 
olmaz. Bir deliğin olduğu yerde boşluk 
olur. Sonra, neden acaba yarım delik 
olmaz? Yoktur ki.

Bazı eşyalar tek bir delik yüzünden 
değerlerini kaybederler; onların belirli 
bir yerinde bir şey olmadığından, geri 
kalan kısımları da işe yaramaz. Örnekler: 
delinmiş tren bileti, bakire bir kız, bir 
balon, vs.

Bir şeyin önce bulunması gereklidir; 
delik ise vardır. Bir ayağı delik içinde 
olanla, (çukurda) diğeri, yani,  ayağı 
düzde olanlar daha mı akıllıdır, farklıdır.? 
Bu sadece delik farkı olabilir... Kendilerini 
bir şey sananlar deliğin olumsuz oldu-
ğunu öne sürerler. Bu doğru değildir; 
insan delik değildir ve delik ilk unsurdur. 
Şimdi –durup dururken- delik açmayın! 
Delik, cennetin bu dünyada var olan tek 
önsezisidir. Ancak öldüğünüz zaman, 
yaşamın ne olduğunu anlayacaksınız. Bu 
cümleden dolayı özür dilerim; amacım, 
bir önceki ve bundan sonraki cümle 
arasındaki deliği doldurmaktan başka bir 
şey değildi.       

(1931)

(1) Marx-Engels, Alman İdeolojisi, sf. 58, 
      3. Baskı, Sol Yayınları
(2) Marx-Engels, age, sf. 55 
(3) Marx-Engels, age. sf. 55
(4) Engels, age, sf. 198 
(5) Marx, Kapital, C.I, 517



q Ali Özenç ÇAĞLAR
       Derleyen ve Yorumlayan

Bizler, içinde yaşadığımız şu süreçte 
ister istemez dünya işçi sınıfı liderlerini 
gözden geçirme ihtiyacı duyuyoruz. Hele 
bunlar devrimci ve entellektüel birikim-
leriyle günümüze kadar gelmişse... Kurt 
Tucholsky de bu bahsi geçenlerden biri, 
belki de en önde gelenlerindendir. Yaşamı 
boyunca  düşüncelerinden, benimsediği 
Marksist ideolojiden zerre taviz vermeyen 
bu insan, geriye 3000 (üç bin) makale, 
onlarca roman, tiyatro, şiir, kendi alanı-
na ilişkin bir yığın araştırma bırakmıştır. 
Eğitimli, zeki, inatçı, bir o kadar da özverili 
yaklaşımıyla, gün olur birkaç gazete de 
birden makalelerinin yayımlandığı olurdu. 
Yazdığı köşe yazıları, dile getirdiği korku-
suz eleştirileri ile tanınmaktaydı... 

Kurt Tucholsky, (d. 9 Ocak 1890 Berlin - 
ö. 21 Aralık 1935 Göteborg), Alman gazeteci 
ve yazar. Tucholsky, Weimar Cumhuri-
yeti’nin en önemli gazeteci - yazarların-
dandır. Politik bir gazeteci ve haftalık 
dergi “Die Weltbühne”nin yayıncılarından 
birisi olarak Heinrich Heine geleneğinde 
toplumcu - gerçekçi, toplumsal sorunlara 
parmak basan, toplumu eleştiren bir yazar 
olduğunu kanıtlamıştır. Aynı zamanda bir 
taşlama (hiciv) ustası, kabare yazarı, şarkı 
söz yazarı, romancı ve şairdir. Kendisini de-
mokrat, barışsever ve anti-militarist olarak 
tanımlayan Tucholsky, öncelikle politika, 
ordu ve yargı içindeki antidemokratik 
eğilimlere, Hitler ve o dönemde özellikle 
Nasyonal Sosyalizm’in tehditlerine karşı da 
sürekli uyarılarda bulunmuştur.

Gençlik, Okul Zamanları,
Üniversite
Kurt Tucholsky’nin 9 Ocak 1890’da 

dünyaya geldiği ev Berlin’de Lübecker 
Caddesi  13 numaradadır. İlk çocukluk 
yıllarını, babasının işi nedeniyle tayin ol-
duğu Stettin’de geçirdi. Yahudi bir bankacı 
olan Alex Tucholsky 1887 yılında kuzeni 
Doris Tucholsky ile evlendi. Üç çocukları 
oldu: Kurt (en büyük oğulları), Fritz ve 

Ellen. 1899 yılında aile Berlin’e geri geldi. 
Tucholsky, annesi ile olan ilişkisi yaşamı 
boyunca bozuk olmasına karşın, babasını 
çok sevdi ve ona karşı çok büyük bir saygı 
besledi. Alex Tucholsky 1905 yılında fren-
gi hastalığından vefat ettiğinde eşine ve 
çocuklarına hatırı sayılır bir servet bıraktı. 
Bu servet sayesinde büyük oğlu para sıkın-
tısı çekmeden yüksek öğrenimine başladı. 
Kurt Tucholsky 1899 yılında Berlin’deki 
Fransız Lisesi’ne kaydoldu. 1903 yılında, 
özel bir öğretmenle bitirme sınavlarına 
hazırlanmak için 1907 yılında terk ettiği 
Königliche Wilhelms Lisesi’ne geçiş yaptı. 
1909 yılında dışarıdan bitirme sınavlarını 
verdikten sonra aynı yılın ekim ayında Ber-
lin’de, 2. yarıyılda 1910 yılının ilkbaharında 
Cenevre Üniversitesi’nde devam ederek, 
hukuk eğitimine başladı. Tucholsky 
öğrenimi esnasında edebiyata karşı da 
çok ilgiliydi. Bu nedenle ressam arkadaşı 
Kurt Szafranski ile birlikte 1911 yılının 
Eylül ayında, çok değer verdiği, Kafka’nın 
da arkadaşı olan yazar Max Brod’u ziyaret 
etmek ve kendi yaptığı mini peyzajla ona 
sürpriz yapmak üzere Prag’a gittiler. Franz 
Kafka ile görüşmelerinden sonra, Kafka 30 
Eylül 1911 tarihinde günlüğüne Tucholsky 
ile ilgili şunları yazar:

“... Bastonunu kontrollü ve güçlü sal-
laması nedeniyle omuzlarını genç olarak 
dik tutmaktan tutun da, tedbirli bir sevinç 
ve kendi edebi çalışmalarını hor görmeye 
kadar, tam anlamıyla tutarlı 21 yaşında 
bir insan. Avukat olmak istiyor,...” 

Tucholsky öğreniminin sonlarına 
doğru gazetecilikle çok fazla uğraştığın-
dan 1913 yılında birinci hukuki devlet 
imtihanına girmekten vazgeçti. Bu aynı 
zamanda avukatlık mesleğinden de vaz-
geçme anlamına geliyordu. Buna rağmen 
bir üniversite bitirme amacı ile 1913 yılının 
Ağustos ayında Jena Üniversitesi’ne dok-
tora yapmak için başvurdu.

Daha öğrenci olduğu yıllarda Tuc-
holsky, ilk gazetecilik çalışmasını yayın-
lamıştır. Satirik haftalık taşlama dergisi 
Ulk, 1907 yılında, henüz 17 yaşındaki 
Tucholsky’nin, İmparator II. Wilhelm’in 
sanat zevkini alaya aldığı kısa bir masalını 

(Märchen) yayınladı. Üniversite yıllarında 
gazetecilik işlerine yoğunlaştı. SPD yayın 
organı Vorwärts (İleri)’de çalıştı. Alman 
Sosyal Demokrat Partisi (SPD) için 1911 yılı 
seçim çalışmalarına katıldı.

1912 yılında, o zamanlara göre alışıl-
madık yeni, alaycı - erotik bir ton vur-
gulayan ve onun ilk defa büyük bir kitle 
tarafından tanınmasını sağlayan, “Rheins-
berg - Sevenler için Resimli Kitap” yayın-
landı. Tucholsky kitabın satışını artırmak 
amacıyla, öyküleri resimleyen Szafranski 
ile birlikte Berlin Kurfürstendamm’da bir 
“Kitap Barı” açtı. Burada kitap satın alan 
herkese bir içki (schnaps) ısmarlanıyordu.

Buna karşılık Tucholsky’nin 1913 yılı 
başlarında giriştiği bir çalışma çok daha 
uzun sürecekti. 9 Ocak 1913’te sol - liberal 
tiyatro dergisi Die Schaubühne (Gösteri 
Sahnesi), ileride ismi Die Weltbühne (Dünya 
Sahnesi) olarak değişen, ölümüne kadar 
Tucholsky’nin danışmanı ve arkadaşı 
olarak kalacak olan yayıncı Siegfried Jaco-
bsohn ‘un haftalık dergisinde ilk makalesi 
yayınlandı. 

Tucholsky, eleştirilerini, karşıtlarına 
karşı hoşgörülü davrandığına inandığı 
demokrat politikacılara da yöneltmekten 
kaçınmadı. 1922 yılında, dışişleri bakanı 
Rathenau’nun öldürülmesinden sonra, bir 

şiirle cumhuriyete uyarıda bulundu:
“Bir kez olsun, kaldır başını, ayağa kalk! 

Yumruğunu vur!
Ondört gün sonra tekrar uyuma!
Defolsun, monarşizmin yargıçları,
subayları ve
senden beslenip seni sabote eden,
evlerinin duvarlarına gamalı haçlar çizen 

ayak takımı
(...)
Dört yıl süren cinayetler - Tanrı bilir ya 

yeter
Şu anda son nefesini vermek üzeresin
Göster ne olduğunu. Kendini yargıla
Öl ya da savaş. Üçüncüsü yok anla.” 

1922 yılında yazdığı Prozeß Harden - 
Harden Davası makalesinde şunları yazar:

“Alman politik cinayetleri son dört 
yılda sistematik bir şekilde organize 
olmuştur. (...) Her şey baştan belirlenmiş: 
Meçhul bir finansör tarafından kışkırtma, 
suç (sürekli arkadan), üstünkörü soruş-
turma, sudan bahaneler, birkaç boş laf, 
yalandan baskılar, hafif cezalar, cezaların 
ertelenmesi, ayrıcalıklar - “Devam edin!” 
(...) Bu kötü bir hukuk değil. Bu eksik bir 
hukuk değil. Bu aslında bir hukuk değil.”

 Bakın, şu an bizdeki hukuk devleti(!) 
nasıl da 1922’lerdeki Almanya’ya çöken 
faşizmin o karanlık sürecine benziyor. 
Tutuklamalar aynı, cinayetler aynı, savaş 
çığırtkanlığı aynı. Ders almak isteyenler 
için, tarih işte orada duruyor...

                                        (Devamı Sayfa 23’te)
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  AVM Şubesi - İstanbul / Kadıköy
SWİFT : ISBKTRIS
TRL IBAN :  TR35 0006 4000 0011 2090 2226 00
EUR IBAN : TR56 0006 4000 0021 2090 1268 66
USD IBAN : TR46 0006 4000 0021 2090 1268 52

olitikaP
SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

İki haftalık süreli yayın


