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olitikaP

ONBEŞLER 
ve 

Günümüz
Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve 13 yoldaşları An-

kara Hükümeti’nin, yani Mustafa Kemal’in daveti 
üzerine Ankara’ya giderken 28/29 Ocak 1921 gece-
si Karadeniz’in derin sularında haince katledildiler. 
Mustafa Suphi 10 Eylül 1920’de kurulan Türkiye’nin 
ilk siyasi partisi Türkiye Komünist Partisi TKP’nin 
Genel Başkanı, Ethem Nejat da Genel Sekreteri idi. 
Diğer yoldaşların çoğunluğu ise Merkez Komitesi 
üyeleriydiler.

Kemalist burjuvazi, ulusal kurtuluş savaşına katıl-
mak ve bu savaşı toplumsal kurtuluş mücadelesine 
yükseltmek ve Sosyalist bir Türkiye kurmak isteyen 
kadroları katlederek ülkemizi bugüne kadar süren 
bir karanlığa mahkum etmiştir. Bugünkü AKP-Saray 
Rejimi, o dönemde temelleri atılan ve değişik aşama-
lardan geçerek bugünlere uzanan çizginin devamı-
dır.

Bu ülkenin kaderini değiştirmek, aydınlık güneşli 
günlere yöneltmek, işgücü sömürüsünün ve ulusal 
ayrılıkların ortadan kaldırıldığı, halkların kardeşçe bir 
arada yaşadıkları bir düzeye yükseltmek ancak ko-
münistlerin gerçekleştirebileceği bir olgudur. Onun 
için o gün vahşice kesintiye uğratılan ve ardından da 
defalarca kanla terörle boğulmaya çalışılan tarihimiz 
bugün ONBEŞLER’in bilinci ve aklıyla sürdürülmek 
zorundadır. 

BAKÜ AKLI o açıdan önemlidir. “Ben bu mücade-
lede varım, sağa sola sapmadan, işçi sınıfının bilimi 
doğrultusunda yürüyorum, bedel ödemeye de hazı-
rım” diyen tüm komünistler aynen 10 Eylül 1920’de 
Mustafa Suphi önderliğinde gerçekleştirildiği gibi 
bir araya gelmelidirler. Kuşaklar arası bağı sağlamak, 
deneyleri paylaşmak, süreklilik içinde devrimci ye-
nilenmeyi sağlamak ve ONBEŞLER’in tarihini zafere 
taşımak için gün bugündür.

           Politika

28-29 OCAK 1921’i
UNUTMA!

“Her Yıl 28 Ocak’ı 29’una bağlayan gece
Trabzon’dan denize açılanlar var.
Çelenk, çiçek götürürler.
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının başlattığı savaşı   
     sürdüreceklerine ant içerler.
Ellerindeki çiçekleri denize atarlar...”

YOLUNDAYIZ



q Kemal ATAKAN

Türkiye yeni bir yol ayrımına doğru 
ilerliyor. 7 Haziran 2015 seçim yenilgi-
sinden sonra seçmenlerin iradesini hiçe 
sayan AKP-Saray Rejimi o tarihten beri 
Başkanlık olarak adlandırdıkları Dikta-
törlük sistemini oturtmak için çaba sar-
fediyor. Önce 1 Kasım seçimleri ardından 
Kürt illerinin intikam amacıyla yerle bir 
edilmesi, sonrasında 15 Temmuz darbe 
ve karşı-darbesi... İçeride bunlar olurken 
dışarıda başka halkların ve ülkelerin ege-
menlik haklarına karşı savaş açmak ve bu 
şekilde “milli birlik” duyguları yaratacağı-
nı zannetmek. 

Bugün ülkede terör varsa bunun se-
bebi AKP-Saray iktidarının kendisidir. 
IŞİD’i büyütüp besleyen, teçhizat sağla-
yan, yaralılarını tedavi edenler kendileri-
dir. AKP-Saray iktidarı da bu terörü yeni 
baskı yasaları çıkarmak, OHAL’i uzatmak 
ve Anayasa Referandum’una bu koşullar-
da gitmek için kullanıyor.

Ekonomi dibe vurdu. Referanduma 
kadar ekonomik krizin sonuçlarının hal-
ka yansımasını engellemek için bin bir 
numara çeviriyorlar. Referandumun ardı 
kabus olacak. TL’nin ABD Doları ve Avru-
pa Eurosu karşısında değer kaybı, bor-
sanın ve piyasaların durgunluğu tehlike 
sinyallerini bugünden veriyor. Geçtiği-
miz hafta AKP’nin entrika ile ele geçirdiği 
Hava-İş Sendikasının THY işçileri arasında 
TC Kimlik No’larını alarak yaptığı anket 
sonucunda yüzde 95 ile “bu yıl zam alma-
mıza gerek yok” sonucunun çıkması çok 
normal olmasa gerek.

MHP birkaç bakanlık, vilayet kadrosu, 
belli kurumlarda yöneticilik (THY Genel 
Müdürlüğüne atanan Bilal Ekşi MHP’lidir 
ve 1 Kasım seçimlerinde MHP’den aday 
olacağı için SHGM Genel Müdürlüğün-
den Erdoğan tarafından alınacaktı) ve 
Kürt illerinde atanan kayyumlarda aldığı 
görevler karşılığında AKP’nin Başkanlık 
tartışmalarında önünü açtı. Özel Hare-

kat ve Sivil Polis kadrolarında yoğun bir 
MHP’li alımı olduğu ayrıca bilinmektedir.  

CHP’ye “Yenikapı Ruhu” sürecinde 
talep ettiği Dışişleri ile Kültür ve Turizm 
Bakanlıkları kadroları verilseydi ve belli 
kurumlarda yöneticilik konusunda tat-
min edilseydi bugün CHP’nin de Anayasa 
konusunda farklı bir yerde duracağı ke-
sindi. AKP-Saray Rejiminin son dakikada 
CHP’yi farklı bir noktaya getirmek için 
manevra yapması muhtemeldir.

Burjuva partileri ülkenin kaderini sü-
rekli daha karanlığa sürüklemek için elle-
rinden geleni ardlarına koymuyorlar. Bu 
konuda aralarında farklılıklar olsa dahi 
temelde birleştikleri konusunda kuşku-
muz yok. 15 Temmuz bunu çok açık res-
metti.

Bu koşullarda nesnel olarak Anaya-
sa Referandumundan HAYIR çıkmasının 
önünde hiç bir engel yok. Sorun, hangi 
partinin ne tavır takınacağı değil, işçi, 
emekçi ve yoksul halkların ne diyece-
ğidir. Onun için MHP tabanını kontrol 
edemiyor, onun için AKP tabanında farklı 
eğilimler gelişiyor. 

Parti ayrımı yapmaksızın, partileri 
ölçü almadan işçi, emekçi ve yoksul halk-
larımıza yönelik bir HAYIR kampanyası 
sonuç alıcı tek yoldur. Dilimizi, istemle-
rimizi buna göre ayarlayıp, toplumun 
tüm sömürülen ve ezilenlerine seslenen 
bir kampanya yürütmeli, gerekirse siyasi 
partiler üstü bir platform oluşturmalıyız. 
ÖZGÜRLÜK SEFERBERLİĞİ olarak ad-
landırdığımız ve negatif belgiler ile değil, 
pozitif istemler temelinde geliştirilecek 
bir kampanya yerellerde, mahalle, semt 
ve sokaklara kadar inerse bun çalışma-
dan sonuç alınabilir. Bu kampanyayı bir 
seçim çalışması gibi görmek ve bugüne 
dek yapılamayanı gerçekleştirmek gere-
kiyor.

Değişik partilerin biraraya gelip ortak 
bir kampanya yürütmesi bu çalışmayı sı-
nırlar. HAYIR diyecekse CHP ve HDP ken-
di tabanına ve seçmenine yönelmelidir. 
MHP muhalefeti için de aynı konu geçer-
lidir. Kendi seçmenine seçmeninin hassa-

siyetlerini dikkate alarak sonuç almalıdır. 
Komünistler ise diğer sosyalist güçler ile 
birlikte sınıfa yönelik çalışmaya ağırlık 
vermelidir. Burada uzun uzadıya ortak 
metinlerde anlaşmak için uğraş verme-
mek lazım. Herkes kendi kitlesine kendi 
kitlesinin özelliklerini dikkate alarak ses-
lenmeli ama onun ötesinde ayrıca ortak 
platformlar yaratılmalıdır. Bunların adına 
Meclis mi denir, başka bir isim mi takı-
lır, bunun hiç bir önemi yok. Tek önemli 
olan, sonuç alıcı ve kitleleri kendi katı-
lımları ile sahip çıkacakları, sonuç alıcı bir 

çalışmanın gerçekleştirilmesidir.

Referandum kampanyası ÖZGÜRLÜK 
SEFERBERLİĞİ olarak geniş kitleleri sar-
malayan, iktidar karşıtı mücadeleyi yeni 
bir aşamaya yükselten, devlet ile çelişki-
si olan her bireyi kucaklayan bir niteliğe 
kavuşabilir, kavuşmalıdır. Komünistler 
tüm diğer parti ve siyasi akımlardan fark-
lı olarak, siyaset farkı gözetmeden sınıfa 
yönelme şansına sahiptirler. Bu olanağı 
gerçeğe çevirelim ve ülkemizin kaderinin 
değişmesinde aşama kaydedelim. 
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HAYIR’ın Kazanması 
Nesnel Olarak Mümkündür

İstanbul Maltepe Demokrasi Güçleri’nden
“OHAL’e, Diktatörlüğe Hayır” Kampanyası

İSTANBUL-MALTEPE İLÇESİ DEMOKRASİ GÜÇLERİ bileşenleri, HDP’nin 
önerisiyle, ‘OLAĞANÜSTÜ HALE, DİKTATÖRLÜĞE HAYIR’  kampanyası başlattı. 
Kampanya çerçevesinde, ’HDP, SOKAK KÜLTÜR-SANAT DERNEĞİ, POLİTİKA  
GAZETESİ, AKA-DER, KÖZ, ESP, DP, ÖDP, EMEP, MALTEPE KADIN PLATFORMU 
ve GÜLSUYU KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ’  bir araya gelerek ortak bir bildiri 
hazırladı.

Bildiride, ‘yoksulluğa, işsizliğe, OHAL’e, baskılara, savaşa ve diktatörlüğe hayır’ 
denerek, tüm emekçilerin ve esnafın, kadınların, gençlerin bir ve birlik olarak, 
referandumda HAYIR demek için çalışması gerektiği belirtilmiştir.

Ortak karar gereği, şimdiye kadar, Pazar yerlerinde hem bildiri dağıtılmış 
hem de halkla ve Pazar esnafıyla konuşmalar yapılmıştır. Tüm cadde ve so-
kaklarda bildiri dağıtılmış ve dükkanlar ziyaret edilerek esnafa, neden HAYIR 
denmesi gerektiği anlatılmıştır. Yapılan çalışmalara halkın ve özellikle esnafın 
yaklaşımı olumlu olmuştur.

Maltepe Demokrasi Güçleri bileşenleri, bu çalışmalarını referanduma kadar, 
panel, forum, meydan konuşmaları ve bildirilerle sürdürmeye devam edecektir.

Politika / Maltepe - İstanbul
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22 Ocak 2017 pazar günü Komünistle-
rin Buluşması toplantısı için Amed’de bulu-
nan Halkın TKP’si Genel Başkanı Erkan Baş, 
Mustafa Suphi Vakfı Başkanı Kemal Atakan 
ve Politika Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Mü-
dürü Armağan Barışgül buluşma ertesin-
de Demokratik Bölgeler Partisi DBP Genel 
Merkez Amed Temsilciliğini heyet olarak 
ziyaret ettiler.

DBP Eş Genel Başkan yardımcısı Rama-
zan Tunç ile DBP MYK üyesi M.Şirin Tunç 
tarafından karşılanan delegasyon bir neza-
ket ve dayanışma görüşmesi gerçekleştirdi. 
Kürt illerinde Belediye Başkanları, meclisle-
ri ve encümenlerinin görevden alınması er-
tesinde atanan kayyumlar koşullarında be-
lediye hizmetlerinin durumu, halkın tepkisi 
ve DBP’nin bu konudaki tespitleri konusun-
da bilgi alındığı görüşmede, Kürt devrimci 
demokratik özgürlük hareketinin HDP 
nezdinde TBMM karşılaştığı ayrımcı, hukuk 
dışı uygulamalar da değerlendirildi. Dol-
mabahçe Mutabakatı sonrasında devletin 
aldığı pozisyon değerlendirilerek Abdullah 
Öcalan başkanlığında yürütülen sürece 
dönüş sağlanmadığı taktirde sadece Kürt 
halkını ve Kürt illerini değil, tüm Türkiye’yi 
daha zor günlerin beklediği, çünkü güncel 
olarak uygulanan devlet politikalarının hiç 
bir şekilde çözüme yönelik olmadığı gibi, 
baskı, şiddet ve savaş politikaları ile sonuç 
alamayacakları değerlendirildi.

DBP yöneticileri halkın duygu ve eği-
limlerini anlatırken, HDP’nin meclis ça-
lışmalarına katılmasının Kürt yurttaşlar 
tarafından anlaşılmasının zorluklar doğur-
duğunu, DBP ve HDP’nin ise ilan edilen ve 
bağlı kalınan Türkiye’nin demokratikleşti-
rilmesi yoluyla Kürt halkının eşit yurttaşlık 
haklarını elde etme paradigması doğrul-
tusunda ısrarla çalıştıklarını vurgulandı. 77 
tane Belediye’nin görevden alınarak kay-
yum atandığını hatırlatan DBP yöneticileri, 
bu koşullarda Kürt yurttaşların demokratik 
çözüme inançlarını yitirdiklerini belirttiler.

Erkan Baş, Gezi ve Kobane direnişleri-
nin devamının getirilememesi olgusuna 
özeleştirel yaklaşarak, bu direnişlerden 
çıkarılan sonuçları titizlikle dikkate alarak 

önümüzdeki dönemde Türk halkı ile Kürt 
halkının ortak mücadelesini 7 Haziran ve 
1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi ortak bir 
kanala aktarılması gerektiğinin altını çizdi. 
7 Haziran başarısı sonrasında 8 Haziran’da 
zafer sarhoşluğu ile girilen manevi duru-
mun çok zararlı sonuçlar verdiğini, önü-
müzde güncel olarak duran Anayasa Re-
ferandumu ve Başkanlık sistemine HAYIR 
kampanyasının HAYIR ile sonuçlanabilecek 
nesnel koşullara sahip olduğu ve bu başarı 
elde edilirse 8 Haziran sabahı gibi davranıl-
maması gerektiğinin altını çizdi. 

Kemal Atakan, tarihte dünyanın hiç 
bir ülkesinde başka halkları ezerek imha 
etmeye çalışan devlet yöneticilerinin başa-
rılı olamadıklarını, Türk ve Kürt halklarının 
er veya geç kendi kaderlerini belirleye-
cek adımı atacak nitelikte olduklarını ama 
bunu gerçekleştirmek için politik örgüt ve 
partilere önemli görevler düştüğünün al-
tını çizdi. Bu meyanda DBP Eş Genel Baş-
kanlarının mekanında, tüm HDP ve DBP’li 
politikacı, yönetici, belediye başkanları ve 
vekillere özgürlük istemini dile getirdi, da-
yanışmalarını iletti. Türkiye Komünist Parti-
si kurucuları ve yöneticileri Mustafa Suphi 
ve yoldaşlarının katlinin Cumhuriyet tarihi-
nin ilk faili meçhul siyasi cinayeti olduğunu 
hatırlatan Atakan, Mustafa Suphilerden 
başlamak üzere, son bir yılda Kürt illerinde 
katledilen sivil, genç, yaşlı, bebek dahil tüm 
kayıpların ve doksan küsur yıldır onbinleri 
bulan faili meçhul cinayetlerin sorumluları-
nın tespit edilip yargılanmalarını talep etti.

Heyet tüm devrimci, demokrat, sosya-
list, komünist tutsakların serbest bırakılma-
sını talep ederek, tümüne selam ve sıcak 
dayanışma selamlarını iletirken, Kürt halkı 
ile fiili dayanışma ve ortak mücadelenin 
geliştirilmesi ihtiyacını dile getirdiler. DBP 
yöneticileri ise heyet nezdinde TKP yöne-
timine, üye ve kadrolarına en sıcak dostluk 
ve dayanışma duygularını ilettiler. Heyetler 
daha güçlü ve sonuç alıcı bir HAYIR kam-
panyası yürütüp başarı odaklı işbirliklerini 
geliştirme konusunda karşılıklı mutabakat-
larını belirterek ziyareti sonuçlandırdılar.

      Politika / Amed-Diyarbakır

Devletin TKP Müdahalesi
TC Devleti 93 yıllık doktrini geleneği ile yeni bir 

sınıfsal müdahale gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu 
davranış TKP kadrolarına yabancı değildir. Mustafa 
Kemal’in ‘Türk Komünist Partisi’, Mustafa Kemal’in 
talimatı doğrultusunda 18 Ekim 1920’de kurul-
du. Yaklaşık bir ay önce 10 Eylül 1920’de Bakü’de 
kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin Anadolu’da 
önü kesilmek istenmişti. ‘Türk Komünist Partisi’ ’nin 
kurucuları arasında, Tevfik Rüştü Aras, Mahmut Esat 
Bozkurt, Celal Bayar, Yunus Nadi, Kılıç Ali, Hakkı Behiç Ba-         
yiç, İhsan Eryavuz, Refik Koraltan, Eyüp Sabri Akgöl ve Süreyya Yiğit vardı. Partiye 
Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, İsmet İnönü ve Kazım 
Karabekir de üye oldular. Mustafa Kemal’in ‘Türk Komünist Partisi’, Mustafa Suphi 
ve yoldaşları Karadeniz’de haince katledildikten ve Türkiye Komünist Partisi ya-
saklandıktan sonra yine kendisi tarafından kapatıldı. Türkiye Komünist Partisi’nin 
kendilerine göre önü kesilmiş, liderleri ve yönetimi katledilmiş, dolayısıyla artık 
‘Türk Komünist Partisi’ ‘ne de gerek kalmamıştı.

2001 yılında, yine TC Devleti’nin, bu sefer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Sabih Kanadoğlu’na koordine ettirdiği bir resmi “TKP” denemesi ile karşı karşıya 
kaldık. Likidasyon sürecinden çıkış için adım atmakta olan, o dönemde 80 yıldır 
yasaklı olan TKP kadro ve örgütlerinin önünü kesmek, komünist ideleri ülkenin ve 
dünyanın tek çözümü olarak gören komünizan gençleri aldatmak, yanlış yön-
lendirmek ve komünist düşünceyi boğmaktı görevleri. Bu girişimi başlatanların 
içinde bir adet dahi yasaklı TKP kadrosu yoktu. Evet, eskiden TKP’li olarak anılan-
lar vardı. Onların temsiliyetini ise 1982’de 12 Eylül döneminde faşist iktidarın par-
timize yönelik “Kızıl Fener” operasyonunda polisle işbirliği yapan ve ajan olduğu 
gerekçesi ile teşhir edilip partiden atılan ‘Sarıca’ parti adlı Ulvi Oğuz yapıyordu. 
Partimiz bu oluşumu devletten icazetli resmi SİP/”TKP” olarak niteledi.

2014 yılı, SİP/”TKP” içindeki genç kadroların durumu farkederek bu oyuna bir 
son vermek için seslerini ve iradelerini yükselttikleri yıl olmuştur. Halkın TKP’si adı 
altında ayrışan ve resmi dahi olsa “TKP” isminin daha fazla kötüye kullanılmasının 
önüne geçmek isteyen bu kadrolar ayrışma süreci derinleştikçe “Gelenek” kliği 
ile örgütsel konuların ötesinde ideolojik ve politik farklılıklar da şekillenmeye 
başladı. Şimdi, 2016 yılının Aralık ayında, kendini “KP” olarak adlandıran devlet 
güdümlü nifak çetesinin görevli idarecileri “TKP” ismini gerçek sahiplerinden, işçi 
sınıfından, komünistlerden kaçırmak için türlü ayak oyunlarına başvuruyorlar. Ni-
san 2016’da başlattıkları bu süreci değişik adımlar ile sürdürerek sonuçlandırmak 
ve “TKP” adının devletin kontrolünden çıkmasını engellemek için çaba sarfediyor-
lar. TC Devleti işçi sınıfının politik öncü örgütü TKP’ye karşı yok etme amacından 
vaz geçmiyor.

Bu operasyonu devlet yönlendiriyor. Devlet işçi sınıfının temsilcisi olduklarını 
ilan eden küçük-burjuva hainlere her tür olanağı sağlayacak ve hukuki olarak işle-
rini kolaylaştıracaktır. Ancak böyle bir hukuksuzluğun sınıf nezdinde, komünistler 
nezdinde meşruiyeti olmayacaktır. Partimiz açıkladı: Türkiye Komünist Partisi 
adının yasal zeminde ne zaman ve nasıl kullanılacağına devlet ve onun hainleri 
değil, Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi karar verir. Bu mücadelede can-
larını verenler, kanları dökülenler, zindanlarda yatanlar, işkence tezgahlarından 
geçenler, sürgünlere zorlananlar, kısacası bugüne kadar bedel ödeyenler ve bun-
dan sonra da bedel ödemeye hazır olanlar karar verir. Sınıfa karşı ihanetin cezası 
ağırdır. Sınıf affetmez. Türkiye Komünist Partisi, yıllarını illegal mücadele içinde 
geçirmiş kadrolar ile, TKP’nin Türkiye’nin kurtuluşu için olmazsa olmaz özne 
olduğunu savunan genç kadroların oluşturacakları ortak irade sayesinde, legal 
ve illegal, koşullar neyi gerektiriyorsa sınıf savaşımındaki onurlu yerini ve öncülük 
rolünü yerine getirmeye devam etmek için örgütün sürekliliğini sağlayacaktır ve 
hainlerden hesap soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Türkiye Komünist Partisi 
Merkez Organı Atılım Başyazı Ocak 2017 (sayı: 279) 

(www.türkiyekomünistpartisi.org  sitesinden alınmıştır.)

Türkiyeli Komünistlerin 
DBP Ziyareti



ÇORLU

24 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2017 tarihleri 
arasında yapılması programlanan Bölge Top-
lantıları’nın ilki Trakya’nın işçi yerleşim böl-
gesi Çorlu’da gerçekleştirildi. KOMÜNİST 
Teorik Dergi adına HTKP Genel Başkanı 
Erkan BAŞ ve POLİTİKA Gazetesi adına 
MUSTAFA SUPHİ VAKFI Başkanı Kemal 
ATAKAN’ın konuşmacı olarak katıldığı top-
lantıya katılanların yarıya yakını işçi, diğer ya-
rısı da genç öğrencilerdi.

Erkan Baş konuşmasında birinci önceli-
ğin işçi sınıfı içinde örgütlülüğün geliştirilme-
si olduğu, ikinci olarak da devrimcileşme ve 
ihtilalci ruh gereksinimine vurgu yaptı. Baş 
konuşmasında, başkanlık sistemini gerçekleş-
tirmeyi hedefleyen Anayasa referandumunda 
yürütülecek HAYIR kampanyasının devrimci 
bir eylem ama aynı zamanda sınıf ve halkın 
içinde örgütlenmenin geliştirilmesine ağırlık 
verileceği bir dönem olacağını vurguladı.

Ardından söz alan Kemal Atakan ise 
AKP-Saray Rejiminin saldırılarının onların 
çaresizliğinden kaynaklandığını, işçi sınıfı ha-
reketinin her tür direnişe her an hazır olacak 
şekilde çalışmalarını programlaması gerekli-
liğini vurguladı. Kürt halkının mücadelesinin 
taşıdığı önemin de altının çizildiği konuşmada 
birleşik mücadelenin geliştirilmesi ve devrim-
ci güçlerin eylem ve cephe birliğini oluşturma-
nın ön koşulunun işçi sınıfının politik örgütü 
TKP’nin niteliğini niceliğe yükseltmesi ve po-
litikaya müdahale yeteneğinin güçlendirilme-
sine bağlı olduğunu vurguladı.

İki konuşmacı da komünist partisinin sı-
nıf içinde yerellerde ve üretim alanlarında 
örgütlenmesinin, sadece doğruları söylemekle 
komünist politika yapılamayacağını dile geti-
rerek, bu alanda yerellerde ve bölgelerde yapıl-
ması gereken çalışma yöntemlerine değindiler 
ve bu çalışmaların merkezi koordinasyonunun 
önemine değindiler. Türkiye işçi sınıfı hare-
ketinin DGM ve MESS direnişleri de dahil 
İşçi sınıfının politik örgütü TKP öncülüğün-
de, sınıf ve kitle sendikalarının mobilizasyonu 
ile tüm siyasi görüşten işçilerin birlikteliğini 
sağlayarak bu direnişlerde başarılar elde ettiği 
anımsanarak, bugün AKP, MHP, CHP ve diğer 
burjuva partilerin etkisi altında olan işçi ve 
emekçilerin sınıf mücadelesine kazanılmasının 
mümkün olduğunu kendi tarihimizden bildiği-
mizi vurgulayan konuşmacılar umutsuzluğa 
ve karamsarlığa kapılmanın hiç bir gerekçesi 
olmadığını örnekleri ile belirtmişler ama bunu 
başarıya ulaşması için TKP’nin belirleyici ro-
lüne ve nasıl örgütlenmesi gerektiğine dikkat 
çektiler.

KOCAELİ

Kocaeli Buluşması, Eğitim-Sen lokalinin 
toplantı salonunda gerçekleştirildi. Dolu olan 
salondaki izleyiciler ilk bölümde konuşmacı-
ların yarımşar saatlik sunumlarını dinlediler. 
Ardından bir buçuk saati kapsayan bir soruları 
yanıtlama ve tartışma bölümüne geçildi. Top-
lantıda konuşmacılar ve izleyiciler, Türkiye’de 
politikaya müdahil olma yeteneğinde ve gerek 
parlamenter, gerekse de parlamento dışında sı-
nıf mücadelesini yükseltecek, sınıfı ve emekçi 
halkları isyana, ayaklanmaya yöneltecek bir 
politika ve örgütsel çalışmaya olan ihtiyaca 
vurgu yaptılar.

Kürt halkının eşit yurttaşlık ve özgürlüğü 
için mücadele etmeden bu ülkede devrimci 
ve komünist olunamayacağını belirten Erkan 
Baş, sınıfın örgütlenmesinin temel görev oldu-
ğuna ana vurguyu yaptı.

70’li ve 80’li yıllarda sınıfın TKP önder-
liğinde verdiği mücadele ve yığınları örgüt-
lenme yöntemlerinden örnekler veren Kemal 
Atakan, bugün o direnişi gerçekleştiren öncü 
proleter komünist kadrolar ile günümüzün 
Gezi ayaklanması deneyini yaşamış genç ko-
münistlerinin birlikte yeni zaferlerin yolunu 
döşeyeceğini belirtti.

Tersane, SEKA ve PETKİM emeklisi ko-
münist işçilerin de genç işçi ve öğrencilerin 
de söz aldığı toplantı hararetli ve verimli bir 
tartışma bölümüne sahne oldu. Sonuçta tüm 
katılımcılar ortak iradenin belirlenmesi için 
merkezi faaliyetlerin yanında yerelde aynı pra-
tiği yaratmanın en önemli görevlerin başında 
olduğu konusunda birleştiler.

Toplantı sonunda 11 yeni genç TKP üyesi-
ne genel başkan Erkan Baş tarafından rozet-
leri takıldı.

İSTANBUL

“Komünistler Buluşuyor” sürecinin İstan-
bul durağı 12 Ocak Perşembe akşamı Halkın 
TKP’si lokalinde gerçekleşti.

İstanbul’un il düzeyinde ve ilçelerinde 
çalışmaları yöneten ve yürüten kadroların ka-
tılımıyla sınırlı tutulan toplantı birkaç kuşağın 
biraraya geldiği ve karşılıklı deneyimlerin pay-
laşıldığı bir toplantı oldu. Halkın TKP’si genel 
başkanı Erkan Baş ile Mustafa Suphi Vakfı 
başkanı Kemal Atakan’ın kısa birer sunum 
yaptıkları toplantıyı Halkın TKP’si MK Sekre-
terliği üyesi Onur Emre Yağan yönetti.

Komünistlerin yasal alanda etkin, güçlü ve 
yığınsal bir Türkiye Komünist Partisinde ülke 
politikalarına ihtilalci bir ruhla müdahil olma 
amacının kabulü temelinde yürüyen toplantı 
işçi sınıfı içinde kök salacak bu nitelikte bir 
öncü sınıf partisinin yapısı ve görevleri tartı-
şıldı. Pratik deneylerin dile getirildiği toplantı 
verimli bir çalışmanın ön tartışması niteliğinde 
geçti.

Farklı kuşaklardan komünistlerin bir ara-
da yürüttükleri tartışmalar zengin bir diyaloğa 
sahne oldu. 70’li yıllarda TKP çalışmalarına 
katılan, İGD, İLD, İKD, DİSK ve bağlı sendi-
kalarda kurucu ve yönetici kadro olarak görev 
yapan yoldaşlar ile yine 1980’den sonra askeri 
faşist diktatörlük altında parti bayrağını yük-
seklerde tutan PROLETER İSTANBUL ve 
İLERİ gazetelerini basıp çoğaltan ve dağıtan 
kadroların, doksanlı yıllarda politikleşen ve 
Gezi Direnişi öznesi olan kadrolarla aynı sıra-
larda oturup tartışmaları yeni bir sürecin ifa-
desi oldu.

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, DGM 
ve MESS direnişleri ile Gezi ve Kobane dire-
nişleri arasında kurulacak köprünün özneleri 
olan ve olacak yoldaşlar komünistlerin masa 
başlarında ve entrikalarla değil, sıcak sınıf mü-
cadelesi içinde örgütlerini güçlendireceklerine 
ve Sosyalizme yürüyüşü adım adım geliştire-
ceklerine olan inanç ve kararlılıklarını ifade 
ettiler.

BURSA

14 Ocak Cumartesi saat 14:00 için plan-
lanan buluşma ancak 15:30’da başlatılabildi. 
Bursa Buluşması devlet tarafından engellen-
meye çalışıldı. Toplantının yapılacağı işçi 
lokaline toplantı saatinden önce gelen resmi 
polisler “aldıkları bir ihbara göre burada 
yasadışı siyasi bir toplantının yapılacağı bil-
gisine sahip oldukları ve bu toplantı yapılırsa 
hem yaptırım uygulayacaklarının hem de der-
neğin geleceği açısından iyi olmayacağını” 
dile getirmişler. Ardından da lokalin olduğu 
çarşının iki girişini tutan ikişer tane pejmürde 
kılıklı “sivil” toplantıya katılanları “toplantı 
yasaklandı” gerekçesi ile geri göndererek en-
gellemeye çalıştılar. Yaklaşık 20 katılımcı ile 
olacak olan toplantı bu yaptırımlar sonucunda 

11 kişinin katılımı ile devrimci dayanışma ör-
neği gösteren EMEP lokalinde gerçekleştiril-
di. EMEP’li arkadaşlara bu dayanışmalarından 
dolayı tekrar teşekkür eder, bu tür provokatif 
baskılar ile komünistlerin Bursa’da örgütlen-
mesini engelleyemeyeceklerine olan inancı-
mızı belirtiriz. Altı genç üniversitelinin ve beş 
78’linin katıldığı toplantı, komünistlerin örgüt-
lenmesi konusunda ilkesel konular ele alındık-
tan sonra, Bursa açısından gençlerin önerisi ile 
abileri ile birlikte geliştirmek istedikleri somut 
çalışma projelerinin tartışılması ile sonuçlandı.

BANDIRMA

Bursa’nın ardından saat 19:00 olarak plan-
lanan Bandırma Buluşması saat 20:00’de baş-
ladı. Ne tesadüftür ki Bandırma’da da polis 
“ihbar üzerine” harekete geçerek toplantının 
gerçekleştirileceği mekana yöneldi. Ardın-
dan da etrafta önlem alarak iki adet istihbarat 
elemanının müşteri kılığında mekanın farklı 
bir bölümüne çay içmeye gönderdi. Toplantı 
öncesi 2-3 gün içerisinde “sinyalcilerin” de 
ilerici, devrimci, sosyalistlerin buluşma yer-
lerinde psikolojik mesajlar ileterek “yasadışı” 
toplantıya katılanları gözaltına alacaklarını 
yaymaları sonucu katılım etkilendi. Beklene-
nin yarısı kadar katılımın sağlandığı buluşma, 
9 arkadaşın katılımı ile gecenin geç saatlerine 
kadar süren canlı ve verimli bir görüş alışverişi 
ile sonuçlandı.

İZMİR

İzmir Buluşması planlandığı gibi 15 Ocak 
Pazar günü saat 14:00’de NAZIM HİKMET 
KÜLTÜR EVİ’nde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi 
ve yüksek bir katılımla gerçekleşen toplantı, 
toplantının başlangıcına 10 dakika kala alınan 
üzücü bir haber ile başladı. Katılımcılar, 1968 
ile 1991 yılları arasında Alman Komünist Par-
tisi DKP’nin Genel Başkanlığı görevini yü-
rüten Herbert Mies yoldaş için bir dakikalık 
saygı duruşunda bulundular. Mies yoldaş ile 
ilgili kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra 
toplantı gündemine geçildi. Erkan Baş ve Ke-
mal Atakan’ın sunumlarından sonra yirmiye 
yakın katılımcı söz alarak soru ve önerilerini 
dile getirdiler. Katılımcılar arasında 1980 ön-
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cesi Aster-İş Sendikası Genel Başkanı Ayhan 
Dümen, İLD Genel Başkanı Yurdal Kayır-
han, İGD Karşıyaka Şube Başkanı Hasan Er-
gül gibi arkadaşların olduğu, Federal Almanya 
Türkiyeli İşçi Dernekleri Federasyonu- Fİ-
DEF’in eski Genel Sekreteri Ali Özenç Çağ-
lar, ONBEŞLER Kültür ve Dayanışma Derne-
ği Başkanı Burhan Yıldırımol, HTKP İzmir 
İl Başkanı eski TİP üyesi Savaş Al yoldaşların 
da bulunduğu toplantı daha çok içinde bulu-
nulan döneme ilişkin görevlerin tariflendiği 
bir içerikle sürdü. İzmir açısından çalışmalara 
yeni bir ivme kazandıracak nitelikteki toplantı, 
Savaş Al yoldaşın tüm katılımcıların iliklerine 
kadar işleyen tespitleri ile son buldu.

ANKARA

Ankara Buluşması 13 Ocak Cuma akşam 
saat 20:00 ile 22:30 arasında NAZIM HİK-
MET KÜLTÜR MERKEZİ’nde gerçekleştiril-
di. Erkan Baş ve Kemal Atakan’ın sunumla-
rından sonra tartışmalar iki konuda yoğunlaştı. 
Birincisi, devrimci güçlerin eylem ve güç bir-
liği, ikincisi ise, Anayasa Referandum hazırlık-
ları. BANK-SEN MYK üyesi Turhan Ata’nın 
“Ben 75 yaşındayım, bu toplantıda arkadaşla-
rın yaptıkları sunumlar beni çok heyecanlandır-
dı. İhtilalci bir komünist partisi çok önemli. İçim 
kabardı. Gücümün yettiği kadar üzerime düşen 
görevleri yerine getirmeye hazırım” dedi. Eski 
TÖB-DER yöneticilerinden Selahattin Koçak 
“Çelişkileri çözerek birliği geliştireceğiz. TKP 
tarihini sadece güzellemeden, dersler çıkararak 
TKP’yi güçlendireceğiz” mesajını verdi. Daha 
sonra çeşitli genç arkadaşların soru ve görüşleri 
ile yer aldıkları tartışmada genç bir doktor ka-
dın yoldaşın “bu toplantı bana çok iyi geldi” 
ifadesi tüm katılımcıların duygu ve görüşlerine 
tercüman oldu. En son tartışmaya katılan HTKP 
MK üyesi Metin Çulhaoğlu ağırlığını HAYIR 
kampanyasına ayırdığı bir konuşma yaparak, 
toplantı sırasında dile getirilen görüşler ile 
önümüzde duran pratik çalışma arasındaki bağı 
kurdu. Çulhaoğlu “Siyasi yelpazenin çok farklı 
güçleri HAYIR diyor. Gerekçeler önemli değil, 
Hayır hayırdır. Şimdi farklılıkları öne çıkarma-
dan HAYIR temelinde çalışmalara yoğunlaş-
mak gerekir” dedi.

TRABZON

Komünistlerin Trabzon Buluşması 20 
Ocak Cuma günü gerçekleşti. Halkın TKP’si 

Genel Başkanı Erkan Baş ile Mustafa Suphi 
Vakfı Başkanı Kemal Atakan’ın konuşmacı 
olarak katıldıkları buluşma ilgi ile karşılandı.

Erkan Baş, devrimci komünist öznenin 
yaratılması mücadelesinin bir parçası olara de-
vam eden tartışmaların kapalı kapılar ardında 
değil geniş kesimleri de kapsayan bir şekilde 
gerçekleştirildiğini vurgulayarak başladığı ko-
nuşmasına, AKP/Saray Rejimi’ne karşı verilen 
mücadelede komünistlerin öncülük görevini 
vurgulayarak devam etti.

Mustafa Suphi Vakfı Başkanı Kemal Ata-
kan ise, her karanlığın bir sabahı varsa, ken-
dileri açısından bu sabah güneşinin de parti 
olduğunu belirterek, güçlü, yığınsal nitelikte 
bir partinin öncelikle bağımsız sınıf politika-
ları ile Türkiye politikalarına müdahale edecek 
etkin bir güç olarak rol üstlenmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Komünist Dergisi ve Politika Gazetesi 
okur ve çevrelerinin dışında Trabzon’da temsil 
edilen kimi devrimci kuruluşları temsilen ko-
nukların da katıldığı toplantı salt genel doğru-
ların ele alındığı değil somut örgütlenme, güç 
birliği ve Anayasa oylaması konusunda düşün-
celerin ortaya konduğu bir toplantı oldu.

TKP’nin Leninci parti niteliği konusu ve 
devrimci hareketin birliği sorununun konuş-
macılar tarafından ele alındığı toplantıda Gezi 
Direnişinin değerlendirmesi yapılarak daha 
güçlü, etkin ve sonuç alıcı direnişlerin geliş-
mesinde TKP’nin üstlenmesi gereken rol ve 
devrimci hareketin birliği Erkan Baş tarafın-
dan dile getirildi. Erkan Baş aynı bağlamda 
Gezi ile Kobane Direnişi güçlerinin birlikte 
mücadelesinin önemini belirtti ve TKP’nin ge-
nelde Kürt halkının mücadelesine, özelde be-
lediye başkanlarına, siyasilere, HDP eş başkan 
ve vekillerine, parti yöneticilerine uygulanan 
baskı ve tutuklamalara duyarsız kalmasının 
mümkün olmadığının altını çizdi.

Gümüşhane’den katılan bir arkadaşın “atıl 
durumdayız, bize öyle bir parti lazım ki, biz de 
mücadelenin içinde olabilelim. Böyle bir parti-
nin içinde biz de yer alırız” sözleri buluşmaya 
damgasını vurdu.

ANTALYA

21 Ocak Cumartesi, Antalya Devrimci 
Turizm İş Sendikası salonunda Antalya’da 
yaşayan, çalışan ve Antalyalı olan komünist-
ler biraraya geldiler. Erkan Baş ve Kemal 
Atakan’ın sunumları, yasal, yığınsal, güçlü 
ve etkin bir TKP gereksinimi temelindeydi. 
Erkan Baş, legalist, seçim endeksli, sadece 
muhalif bir renk olan değil, ihtilalci bir parti 
olarak parlamenter ve parlamento dışı mücade-
le yöntemlerini birleştiren bir TKP’ye olan ih-
tiyacı gerekçelendirdi. Ardından TKP’nin işçi 
sınıfı, emekçiler içinde kök salmasını ve bu 
örgütlenmenin parti örgütünün tüm kademele-
rine yansıması gerektiğine vurgu yaptı. Enter-
nasyonalist olan komünistlerin bu görevlerini 

Türkiye topraklarında gerçekleştirme gibi bir 
misyonları olduğunu vurgulayan Baş, Mustafa 
Suphilerin Anadolu’ya gelişleri ile somutlaşan 
bu anlayışın bugün de komünistlere yol göster-
diğini belirtti. Baş, ülkenin üçte birinde Kürt 
halkına yönelik bir savaş yürürken ve şehirler 
bombalanarak imha edilirken bu gerçeğe gözü-
nü kapatanların değil komünist, devrimci dahi 
olamayacaklarını dile getirdi. 

Kemal Atakan Türkiye politikasına müda-
hil olan bir TKP’nin ihtiyacını vurguladı. Ey-
lem, güç ve cephe birliklerinin ancak bağımsız 
sınıf politikalarını savunan niteliksel olarak 
güçlü bir öncü müfreze ile sürekli ve kalıcı 
olabileceğini, değilse Türkiye ve uluslararası 
örneklerin de gösterdiği gibi bu olmadan olu-
şan “çatı” partilerinin uzun ömürlü olamadık-
larını ve reformizme evrildiklerini gerekçelen-
dirdi. Ayrıca sınıf hareketi içindeki ideolojik, 
politik ve örgütsel likidasyonun sonuçlanması 
için TKP’nin üstlenmesi gereken role değindi. 
Ardından DGM direnişlerinin öznesi kadrolar 
ile Gezi ve Kobane direnişinin öznesi kadrola-
rın arasında köprü kurulması ve kuşaklar arası 
sürekliliğin sağlanması için bu toplantıların 
önemine vurgu yaptı. 

Toplantı, Antalya’da yeni açılan İleri Kül-
tür Merkezi’nin faaliyetlerini de güçlendirme 
ve oranın bir buluşma merkezi olması temen-
nisi ile sonuçlandı.

AMED BULUŞMASI

Beş hafta süren komünistlerin bölge buluş-
maları 22 Ocak pazar günü Amed’de 78’liler 
Federasyonu Amed Derneği’nde yapılan top-
lantı ile şimdilik sonuçlandı.

Bölgedeki illeri temsilen, Amed’in Çınar, 
Lice, Ergani, Sur ilçeleri ile Siirt, Batman, 
Mardin, Van, Hakkari ve Şırnak’tan KOMÜ-
NİST ve POLİTİKA aktivistlerinin katıldığı 
toplantı Halkın TKP’si Genel Başkanı Erkan 
Baş ile Mustafa Suphi Vakfı Başkanı Kemal 
Atakan’ın sunumları ile başladı.78’liler Der-
neği Amed Başkanı Gani Alkan, Azadiya We-
lat yazarlarından Merman Serhildan, Özgür 
Gazeteciler Derneği yöneticilerinden Haki 
Boltan’ın da ev sahibi konuklar olarak katıl-
dıkları buluşma beklenenin üzerinde bir katı-
lımla gerçekleşti.

Sunum yapan konuşmacıların komünistle-
rin yasal, yığınsal, güçlü bir parti içinde örgüt-
lenmelerinin ve ülke politikalarına etkin mü-
dahil olma ihtiyacından doğan çalışmanın köşe 
taşlarını ortaya koymalarından sonra, Kürt 
halkının eşit yurttaşlık haklarının kazanılması 
doğrultusunda yürüttükleri devrimci-demokra-
tik özgürlük mücadelesinin sadece desteklen-
mesi değil, birlikte yürütülmesinin gerektiğine 
vurgu yapıldı. Türkiye Komünist Partisi’nin 
geçmişte bu alanda yürütülen politikalara öze-
leştirel olarak yaklaştığı ve 12 Eylül faşizmi 
koşullarında Türkiye devrimci sınıf hareketi 
tasfiyeye uğrarken, Kürt devrimci demokratik 

hareketinin giriştiği atılımın değerinin doğru 
kavranması gerektiğinin altı çizildi. Türki-
ye’de burjuvazinin sınıfsal saldırılarına karşı 
olduğu kadar halkları birbirine düşman etmeye 
çalışan ve Kürt halkının ulusal kimliğini imha 
etmeye çalışan politikalarına karşı birlikte mü-
cadele edilmesi gerektiği ve burjuva iktidarına 
birleşik mücadele sonucunda son verilmesinin 
gerçekçi bir hedef olduğu tespit edildi. Sos-
yalist bir Türkiye hedefinin tüm sınıfsal, ulu-
sal ve diğer toplumsal sorunların çözümünün 
koşullarını oluşturacağının vurgulandığı top-
lantı, bu amaç için ayrım noktalarının kenara 
bırakılarak ortak noktalar temelinde birlikte 
mücadele edilmesi kararlılığı tüm katılımcılar 
tarafından onaylandı.

Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra 
seçmen iradesini yok sayanların demokrasi-
den söz etmelerinin gerçekçi olmadığı ve tüm 
Türkiye halkları nezdinde bu gerçeğin deşifre 
edilerek birlikte mücadelenin koşullarının va-
rolduğu saptanarak, güncel olarak belediye-
lerin görevden alınıp belediye başkanlarının 
tutuklandığı, Anayasa referandumu yoluyla 
“Başkanlık” sistemi adı altında diktatörlüğün 
daha da kurumsallaştırılmasının hedeflendiği 
bir siyasi ortamda Türk ve Kürt halklarının or-
tak iradesini ortaya koymalarının koşullarının 
da olgunlaştığı belirtildi.

Bu mücadelede işçi sınıfının politik örgütü 
olarak komünist partisinin birleşik mücadele-
nin örülmesinde önemli rol oynayacağı, HAZİ-
RAN güçleri HDK güçleri ve iki bileşimin de 
dışında olan devrimci güçlerin de katılımıyla 
güçlü bir sınıf ve halk hareketinin yaratılması 
koşullarının var olduğu gerçeği ortaya kondu.

Kürt ulusal sorunu, Kemalistlere yaklaşım, 
proletarya iktidarı gibi farklı önemli konularda 
görüş alışverişinde bulunulan buluşmada bu 
konularda netliğin ve açıklığın gerekliliği vur-
gulandı. Ev sahibi olarak 78’liler Derneği Baş-
kanı Gani Alkan kendi deneylerini aktardıktan 
sonra “Amed’de bu toplantının yapılması bize 
umut veriyor, geleceğimizi inşa edebilmek için 
geçmişimizi iyi analiz etmemiz gerekiyor, bu 
dönem birbirimize en fazla ihtiyaç duyduğu-
muz dönemdir, gelecekte bize ‘neredeydin?’ de-
ğil ‘ne yaptın?’ sorusunu soracaklar, 12 Eylül 
sonrası yakalayamadığımız birliği bugün ya-
kalamamız lazım” tespitlerini yaptı. Üç saate 
yakın süren toplantı, bu tür buluşmaların hem 
bölge düzeyinde ama aynı zamanda bölge illeri 
ve ilçeleri düzeyinde tekrarlanması temennisi 
ile sonuçlandı ve en kısa sürede iki il ve ilçede 
toplantı konusunda prensip kararı alındı.

ADANA ve GAZİANTEP

Buluşmaları kötü hava 
koşulları nedeniyle duyuru-
sunu  yaptığımız tarihlerde 
maalesef yapılamamıştır.
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Birleşik Metal-İş Sendikası (BM) ile 
Elektromekanik Metal İşverenleri Sendi-
kası (EMİS) arasında devam eden grup 
toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma 
sağlanamayınca işyerlerinde sandıklar 
kuruldu ve metal işçileri oylarıyla “Greve 
Evet” dedi.Birleşik Metal-İş Sendikası, 20 
Ocak günü; GE Grid Solution, ABB Elektrik, 
Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işlet-
melerine bağlı fabrikalara grev pankartı-
nı asarak halaylarla greve başladı. 

Daha önce Asil Çelik’te “iç huzuru boz-
duğu” gerekçesiyle ve OHAL’e dayanarak 
60 gün süreyle ertelenen grev, Bakanlar 
Kurulu’ndan çıkan karar ve Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın onayıyla EMİS’e bağlı 
işyerlerinde de jet hızıyla uygulamaya 
konularak 2200 işçinin grevi yasaklandı.

Metal işçileri, birçok kez yaşanan grev 
ertelemelerinin ne anlama geldiğini çok 
iyi biliyor. Bu bir erteleme değil yasakla-
madır. 2002 yılından bugüne cam, lastik, 
maden işkollarında on binlerce işçinin 
grevli toplu sözleşme hakkı hükümet 
eliyle defalarca gasp edildi.

Metal işçileri de birçok kez Hüküme-
tin grev yasakları ile karşı karşıya kaldı. 
2015 yılında MESS’e karşı greve çıkan 
onbinlerce metal işçisinin grevi, yine aynı 
gün içinde ertelenmişti. 

Grev hakkı, geçmişi yüzyıllara daya-
nan, hem anayasal hem de evrensel bir 
haktır. Grev hakkının işçinin elinden alın-
ması, özgür bir şekilde toplu sözleşme 
yapabilme hakkının elinden alınması de-

mektir. Grevsiz toplu sözleşme hakkı bir 
“hiç”tir.

Grev ertelemelerini alışkanlık haline 
getiren hükümet, metal işçisinin grevi-
ni yasaklayarak, toplu sözleşme hakkını 
fiilen elinden alıyor ve işçilere, patronlar 
size neyi layık görüyorsa ona razı olacak-
sınız diyor. Bu, alınteri dökerek, emeği ile 
geçinen işçiye sefaleti reva görmektir.

Birleşim Metal-İş Sendikası grev yasa-
ğı üzerine yayınladığı bildiride;

“Bizler metal işçileri olarak, hüküme-
tin sadece ve sadece patronları koruyan, 
işçinin alınterini gözetmeyen, işçilerin 

grev hakkını elinden alan, anayasal bir 
hakkın kullanımını engelleyen kararını 
tanımıyoruz.

Bizler, Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, 
daha önce de duyurduğumuz gibi, hükü-
metin grev yasağına boyun eğmiyoruz. 
Bizler, tarih boyunca bedel ödeyerek işçi 
sınıfının kazandığı grevli toplu sözleşme 
hakkımıza sahip çıkıyor ve işyerlerimizi 
eylem alanına döndürüyoruz.” diyerek 
bu hukuksuz uygulamaya karşı tavrını 
ortaya koydu. 

Ve bu kararlarının sadece metal işçi-
leri için olmadığını da vurgulayarak şöyle 
devam etti: ”Bizler bu mücadele kararını, 
sadece EMİS üyesi işçiler adına değil, grev 
hakkı sürekli gasp edilen tüm işçiler adına 
aldık. Eylemlerimiz, aynı zamanda grev 
yasağını, işçilerin toplu sözleşme hakkının 
üzerinde ‘Demoklesin Kılıcı’ gibi sallayan, 
OHAL’i demokratik hakların kullanılması-
nın önüne engel olarak koyan, en ufak hak 
arama talebinde polisi ve tomaları işçilerin 
karşısına diken Hükümete uyarı eylemidir.

Geçmişte bir çok kez mücadeleleri ile 
tarih yazan metal işçileri, bir kez daha tarih 
yazacak bir mücadeleyi büyük bir kararlık-
la sürdürecektir. Bu mücadele bizlerin, alın 
terinin hakkını vermeyen patronlara ve her 
daim patronların taleplerini emir kabul 
eden hükümetin grev yasaklarına karşı bir 
mücadeledir.

Mücadelemiz, EMİS işyerlerinde grevi 
yasaklanan üyelerimizin talepleri doğrul-

tusunda bir toplu sözleşme imzalanıncaya 
kadar devam edecektir.”

Grev Yasağına Rağmen, 
Grevle Kazandık

İşçilerin grev hakkını tamamen hükü-
metlerin iznine bağlayan bu uygulamaya 
karşı sendika mücadeleye devam kararı 
aldı. Fabrikalarda pazartesi gününe kadar 
işbaşı yapılmadı. Ardından tüm vardiya-
larda mücadele fabrikaların içine taşındı. 
Birleşik Metal-İş’in yayınladığı ikinci bildi-
ride şu noktalara dikkat çekilerek;

“23 Ocak Pazartesi günü akşam saatle-
rinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
her iki sendikayı görüşmeye davet etti. Yapı-
lan görüşmede adı geçen işletmelere bağlı 
fabrikalarda çalışan yaklaşık 2.200 üyemiz 
için 2016-2018 dönemini kapsayan iki yıllık 
toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.

İmzalanan sözleşme grev yasaklan-
dığında gelinen noktadan daha ileri ka-
zanımlar içermesi açısından da bir ilktir. 
Varılan anlaşmayla üyelerimizin elde ettiği 
kazanımların bir bölümü şöyledir:

lira artı yüzde 7 zam yapılmıştır. Ortalama 
olarak yüzde 18,5 artışa tekabül etmektedir.

göre ortalamada 443 ile 510 lira net artış 
sağlamıştır.

-
leşmede diğer zam dilimleri ise ikinci ve 
üçüncü altı aylar enflasyon artı bir puan 
artış sağlanmıştır.

oranındadır.

-
seltilmiştir.

anne ve babasının ölümünde üyeye 4 gün 
ölüm izni, ABB işyerinde işçilere sağlık sigor-
tası hakları alınmıştır.

Bu kazanımların yanında grev yasağına 
karşı verilen mücadelenin elde ettiği kaza-
nım da son derece önemlidir. Grev yasağı 
fiilen ortadan kaldırılmıştır.

Grev hakkına sahip çıkan üyelerimizi, 
onlara sonuna kadar destek olan örgütlü 
olduğumuz diğer işletmelerdeki üyelerimizi 
kutluyor, ilk günden itibaren bu mücadele-
de sendikamızın yanında olan emek dostla-
rına teşekkür ediyoruz.” denildi.
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Yasak Tanımayanlar Kazandı

AKP Hükümeti işçilerin grev silahını etkisiz 
hale getirmek için çıkardığı TİS Kanunu’nu 
2012 yılında Resmi Gazete’de yayınlayarak 
yürürlüğe soktu. “63. Madde: Genel sağlığı 
veya milli güvenliği bozucu nitelikte” ise Ba-
kanlar Kurulu’nun grevi 2 ay süreyle yasakla-
masını  getiriyor. (Üstte)

Yandaki küpur ise, Asil Çelik grevinin Bakan-
lar Kurulu ve CB’nın imzalarıyla aynı gerek-
çeyle yasaklanmasının belgesi.



Cam Keramik İş Sendikasının 2015 yılın-
da örgütlenme çalışmaları yürüttüğü Sera-
Pool fabrikasında işverenin şikayetiyle açı-
lan davanın ilk duruşması öncesinde Adliye 
önünde DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin de 
katıldığı basın açıklaması yapıldı

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahke-
mesinde açılan ceza davasının ilk duruşması 
öncesinde adliye önünde düzenlenen basın 
açıklamasına Serapool işçileri, DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim 
Kurulu üyesi Kanber Saygılı, Cam Keramik-
İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, Sine Sen 
Genel Başkanı Zafer Ayden, DİSK İstanbul 
Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, sendikalarımızın 
genel merkez ve şube yöneticilerinin yanı 
sıra siyasi partilerden ve demokratik kitle 
örgütlerinden temsilciler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cam Kera-
mik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, “Bu dava 
son dönemin en büyük davalarından biridir. 
İtirazımızı ciddi bir biçimde dile getiriyoruz. 
Emeğin örgütlenmesi yargılanamaz” dedi.

Cam Keramik-İş Sendikası Uzmanı Şe-
ner Doğan, “Bir savcının ve bir hakimin böyle 
bir karar verip hiç karakol ve mahkeme yüzü 
görmemiş işçileri sanık sıfatıyla yargılaması 
tam bir hukuksuzluk örneği, tam bir skan-
daldır” dedi. SeraPool işçilerinin ceza dava-
sı nezdinde son yılların en büyük toplu işçi 
davasıyla karşı karşıya olunduğunu belirten 
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “SeraPo-
ol işçileri kazandıkları davalarla haklılığını 
defalarca kanıtlamıştır. Bu yüzden Serapool 
patronunun açmış olduğu dava meşru değil-
dir. Mahkemenin yapması gereken bu davayı 
düşürmektir.”
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F.Almanya’daki Göçmen İşçilerden Açıklama:

SeraPool işçileri Örgütlendiği için Yargıda

İGD/İLD Kadro ve Yöneticilerinden Zorunlu Açıklama:
TKP İSMİ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNA SON!
GENÇLİĞİN YOLU İŞÇİ SINIFININ YOLUDUR!
DEVLETİN, MİLLİYETÇİLİĞİN YOLU DEĞİLDİR...

Basına ve Kamuoyuna 

Bizler, 12 Eylül öncesi ve sonrası İlerici Gençler Derneği İGD ve İlerici Lise-
liler Derneği İLD örgütlenmesinde yer almış kadrolar olarak  “Gençliğin Yolu İşçi 
Sınıfının Savaş Yoludur” belgisini rehber edinmiştik. İşçi sınıfının yolu bizler için 
işçi sınıfının politik örgütü Türkiye Komünist Partisi TKP saflarını güçlendirmek, 
işçi sınıfının bilimsel dünya görüşünü savunmak demekti.

Bizim tanıdığımız TKP 10 Eylül 1920’de Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve yol-
daşları tarafından kurulmuş TKP’dir. Bizler Nazım Hikmet, İ.Bilen, Yakup Demir ve 
Ahmet Saydan yoldaşların Mustafa Suphi’lerin yolunu izleyen TKP’si ile tanıştık, 
üye olduk, mücadele ettik. Yüzlerce arkadaşımızı, yoldaşımızı mücadele içinde 
kaybettik, bedeller ödedik. Uzun cezaevi pratikleri, işkenceler ve sürgünler, derin 
illegalite koşulları yaşadık.

Bugünlerde tarihin tekrarı şeklinde TKP adının TKP ile alakası olmamış ve ol-
mayan bir klik tarafından devletin resmi icazeti ile tekrar kullanılmaya başlanma 
girişimini en sert şekilde mahkum ediyoruz. Onların TKP adını kullanmaları da, 22 
Ocak 2017 Toplantı çağrıları da meşru değil “resmi”dir. Ulvi Oğuzlar, Kemal Oku-
yanlar, Aydemir Gülerler ve hempaları ile bu işler olmaz. Bunlardan ancak devlet 
resepsiyonlarında boy gösteren salon “sosyalistleri” olur.

Ülkenin üçte birinde şehirlerin yakılıp yıkıldığı, Kürt halkının zorunlu göçe tabi 
tutulduğu, parti yöneticileri ile belediye başkanlarının, ve özellikle halkın oylarıy-
la seçilmiş vekillerin tutsak edildiği, OHAL koşullarında, işçi sınıfının uzun ve zorlu 
mücadeleler sonucu kazanılmış haklarının bir bir yok edildiği bir dönemde, bu 
konuda söyleyecek sözü ve yürütecek mücadeleleri olmayanların TKP adını gasp 
etmeye çalışmaları kabul edilemez.

Tüm ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist kamuoyunu devletin işçi sınıfının 
mücadelesine yönelik yeni komplosuna karşı uyarıyoruz . 

15 Ocak 2017 

İGD ve İLD’li Yönetici ve Kadrolar

Not: Ulaşamadığımız arkadaşlar bilgi@politikagazetesi.org adresine mail 
atarak bu açıklamayı imzalayabilirler.

Mahmut Mengüllüoğlu İGD MYK Üyesi
Ömer Ağın İGD Kurucusu
Yurdal Kayırhan İLD Genel Bşk.
Orhan Demirbağ İYG Yayın Kurulu Üyesi
Naci Sümeli İGD Batman ve Diyarbakır  Şb.
Hasan Ergül İGD İzmir Karşıyaka Şb. Bşk.
Mehmet Tosun İGD Bilecik-Bozüyük Şb. Bşk
Vehbi Özer İGD Kadıköy Şb. YK Üyesi
Bülent Serttaş İGD Ankara Şb.
Ahmet Tunç İGD Ankara Şb.
Nurani Ersoy İGD Kadıköy Hasanpaşa Şb.
Metin Ünsay İLD Kadıköy Şb.
Vedat Aydın İGD Batman Şb.
Ercan Taşkan İLD Ankara Şb.
Orhan Saraç İGD Ankara Şb.
Osman Başlık İLD  Aksaray Şb.
Kemal Atakan İLD Kadıköy Şb. 
Mehmet Utku İGD İzmir Şb.
Zekeriya Çığır İGD Siirt Şb.

Osman Demirbağ İGD Eminönü Şb.
Firuz Makal İGD Eminönü Şb.
Bayser Demirbağ İGD Eminönü Şb.
Yılmaz Topaloğlu İLD Bakırköy Şb.
İsmail Özerkaya İGD Kadıköy Şb.
Casim Cihan İGD Sarıyer Şb.
Kemal Kıran İLD / İGD Beşikdüzü Şb.
Armağan Barışgül İLD  / İGD Adana Şb.
Burhan Yıldırımol İLD İzmir Şb.
Veysi Öztürk İGD Batman Şb.
Şenol Şaka İGD Menemen Şb.
Fevzi Bayer İGD Mardin Şb.
Hatip Yiğitoğlu İGD Hatay Samandağ Şb.
Haluk Soysal İGD Gaziantep Şb.
Ergun Akalın İGD İzmir Şb.
Murat Ceyişakar İGD Fikirtepe Şb.
Ahmet Çavlı İLD Mardin Şb.
Mustafa Kemal Özkan İGD Burdur Şb.
Turgay Çelikörs İGD İzmir Şb.

DEVLETİN TKP’YE YÖNELİK OYUNUNU BOZALIM
Basına ve Kamuoyuna
Devlet tarafından yönlendirilen bir çete Türkiye işçi sınıfının örgütlülüğüne karşı yeni 

bir komplo içinde. “KP” adını kullanan ajan-provokatörler başlarını Türkiye Komünist Parti-
si’nden 12 Eylül 1980 döneminde polisle işbirliği yaptığı ve yoldaşlarını ele verdiği için  atı-
lan Ulvi Oğuz (Sarıca)’nın da içinde olduğu devletin işbirlikçileri ile beraber TKP adını tekrar 
kullanmaya yöneliyorlar.

Biz bu filmi daha önce de gördük.
1) 1920’de Mustafa Kemal, işçi sınıfının, Mustafa Suphilerin kurduğu Türkiye Komünist 

Partisi’ne karşı sahte, resmi bir “TKP” kurdu. 
2) 2001 yılında TKP ile ilgisi alakası olmayan devlete yakın bir çete likidasyonu kırarak 

kadrolaşmaya ve örgütlenmeye çalışan TKP’lilerin önünü kesmek için “TKP” adını daha önce 
SİP olan partilerine yakıştırdı.

3) Şimdi yıl 2016. Aynı ajan-provokatör çete yine TKP’nin şanlı adını türlü entrikalarla 
kullanmaya çalışıyor.

Ne kadar partiden atılan ve mücadeleyi tatil eden unsur varsa bunları da Almanya’da 
vekil tayin eden kalpazan ajan-provokatörler bu şekilde sonuç alacaklarını sanıyorlar. Asıl 
olan “resmiyet” değil meşruiyettir. 

Bunlara aldanmayın... Demagojilerine kanmayın... İşçi sınıfının politik öncü örgütü Tür-
kiye Komünist Partisi 10 Eylül 1920’de açtığı savaş bayrağını yasaklı koşullarda dahi olsa 
yükseltiyor, örgütleniyor, nitel ve nicel olarak güçleniyor. TKP’nin kökleri işçi sınıfının içinde, 
fabrikalarda, işçi yatağı semtlerdedir. Salon sosyalisti ajan-provokatörler TKP ile boy ölçüşe-
mezler.

TKP’lilerin de dostlarımız olarak içinde yer aldıkları ve çalışmalara katıldıkları Federal 
Almanya’daki Türkiyeli göçmen işçilerin demokratik işçi federasyonu olarak bu oyunu mah-
kum ediyor, tüm sınıf kadrolarını bu entrikaya karşı çıkmaya çağırıyoruz. 22 Ocak için yapı-
lan çağrı meşru değildir. TKP ile yakından uzaktan alakası olmayan kalpazanlar TKP adına 
konuşamaz, konuşturmayız.

Saygılarımızla...
6 Ocak 2017                 FEDERAL ALMANYA TÜRKİYELİ İŞÇİ 

DERNEKLERİ FEDERASYONU-FİDEF
GENEL YÖNETİM KURULU  



(22 Nisan 1870, Simbirsk – 
21 Ocak 1924, Moskova)

Komünistlerin 
Yol Göstericisi
V.İ. Lenin’i 
Anıyoruz!..

Lenin, Rus dev-
riminin önderi 
olarak yaptığı 
belirleyici katkı-
larla sosyalizmin 
gerçekleştirilebile-
ceğini bütün dün-
yaya göstermiş 
bir lider. Marks ve 
Engels’in geliş-
tirdikleri teoriyi 
pratikleştire-
rek Marksizme 
benzeri olmayan 
katkıda bulundu. 
Marksist devrim 
ve devlet teorile-
rini uygulayarak 
geliştirip genelleş-
tirmesi, bu temel-
de işçi sınıfının po-
litik örgütlenmesi, 
komünist partisini 
yeni tipte öncü bir 
parti olarak tarif 
etmesi ve kapi-
talizmin gelişme 
koşullarının ka-
rakterini inceleye-
rek emperyalizm 
teorisini geliştir-
mesi değerli kat-
kılarının başında 
gelir. Lenin, barış 
sorununa, ulusal 
soruna, gençlik 
sorunlarına ve 
genel örgütlenme 
sorunlarına bugün 
yolumuzu aydınla-
tıcı çözümlemeler 
getirmiştir. Onun 
için Leninizm, 
günümüzün 
Marksizmi olarak 
nitelendirilmekte 
ve Marksist-Leni-
nist teori kavramı 
kullanılmaktadır. 
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q Armağan BARIŞGÜL

-
iklik, Eşit Haklar, Halkların Kardeşliği, Birlik, 

için...” belgisi altında eski ve yeni, genç ve 
yaşlı, militan ve sempatizan, işçi ve öğren-
ci, hep birlikte Çorlu’da buluştuk. İşçi sını-
fımızın büyük eğitimcisi, ajitatörü-propa-
gandisti Süleyman Üstün’ün hemşerileri, 
öğrencileri, arkadaşları, yoldaşları olarak 
Türkiye işçi sınıfının karizmatik büyük ön-
deri Kemal Türkler’in “Çalışma Masası”’nın 
etrafında yan yana durduk, yüreklerimizi 
buluşturduk, beyinlerimizi birleştirdik. He-
yecanla ve kararlılıkla yürüyoruz, Mustafa 
Suphiler’in izinde.

Doğanın bereketi, halkların beşiği ve 
proletaryanın yatağı Trakya’nın şirin ilçesi 
Çorlu’da çakılan kıvılcım adım adım, dalga 
dalga yayılarak ülkeyi sarıyor. Bu ateş, bir 
anda tutuşup parlayan saman ateşi değil-
dir. Bu ateş, 1920’de Bakü’de tutuşan, Kara-
deniz’in azgın sularında kızıllaşan, bugün 
harlanan ve yarına akan sınıf mücadelesi-
nin ateşidir.  “Bu ateşi, kimse söndüremez!”

Ne kadar onur ve gurur duysak azdır. 
Bu onur ve gurur boşuna değildir. Bu, gö-
rev ve sorumluluklarımızın arttığını, daha 
da artacağını ifade eder. Uğrunda çalışıl-
mayan, yorulmayan ve özlem duyulmayan 
bir değer, gerçekten bir “değer” olabilir mi? 
Siz, güzel konuşan ve güzel şeyler söyleyen 
ama hiç bir şey yapmayan ve yapmaya ilgi 
duymayan bir insanın mücadeleci olduğu-
nu söyleyebilir misiniz? Her sözün pratikte 
bir karşılığının olması gerekir. Teori ve pra-
tik, diyalektik olarak iç içedir ve et ile tırnak 
gibi birbirinden koparılamaz.

“Bir Aşk Masalı: Ferhat ile Şirin” filmi-
ni izlemişsinizdir. Ferhat, Şirin için dağları 
delmeseydi, kavuşur muydu “aşk’ına, erer 
miydi muradına?” Büyük bir aşkla tutuşma-
saydı Şirin için koca dağı deler miydi? Gü-
ney Afrika’da  ANC lideri Nelson Mandela 
apartheide (ırk ayrımcılığı) karşı yiğitçe 
mücadele verdi. 27 yıl zindanda yattı. Geri 
adım atmadı, sonunda  ANC’nin önderli-
ğinde direnen siyah halk, “Irk Ayrımcılığı”nı 
ortadan kaldırarak eşit yurtaşlık hakkına 
kavuştu. İlyada, Troya savaşını anlatan bir 
destandır, yazarı ise Homeros’tur. MÖ 7. 
yüzyılda yazıldığı söylenmektedir.

Yukarıdaki paragrafta  değişik zaman ve 
mekanlarda gerçekleşmiş, özü ve biçimi bir 
birinden farklı üç olguya değindik. Tarihsel 
süreçte oluşan bu olguyu ilerici insanlığın 
kabulu gibi biz de aynen kabulleniyoruz. 
Doğrusu da budur, ahlaki olan da. Gerçek 
bu iken, birilerinin egemen güçlerle anla-
şarak, fırsatçılık yaparak, kalpazanca dav-

ranarak, resmiyeti meşruiyetin yerine ko-
yarak Resmi TKP’lerini Mustafa Suphiler’in 
TKP’sinin yerine koymaya, güneşi balçık ile 
sıvamaya çalışmalarına ne dersiniz? Sizce 
bu oyun tutar mı? Hep birlikte göreceğiz.

Barışı, özgürlüğü ve sosyalizmi istemek, 
onları sevmeyi ve uğrunda mücadele ver-
meyi gerektirir. Ülkemizde ve Ortadoğu 
Bölgesi’nde barışa ve özgürlüğe ne kadar 
ihtiyaç duyulduğu apaçık ortadadır. İn-
sanlar, açlık ve yoksullukla boğuşurken 
ondan daha da önemlisi can derdine düş-
müş durumdadır. Ülkede ve bölgede hatta 
dünyada kalıcı ve onurlu bir barışın sağ-
lanması yaşamak ve özgür olabilmek için 
zorunludur. Halklar, barış istiyor. Halklar, 
birbirlerine kırdırılmak istemiyor. Katliam-
ların, vahşetin ve savaşın bir an önce dur-
durulmasını ve bitmesini istiyor. Egemen 
güçler, silah tekelleri ve onların maşaları 
fanatik kesimler ise sürekli halkları birbir-
lerine karşı kışkırtıyorlar. Yoksul ve emekçi 
halk yığınlarının ekonomik-demokratik 
taleplerde bulunmaması, bilinçlenmemesi  
ve örgütlenmemesi için planlı programlı 
biçimde politika yapmaktadır. Televizyon 
kanallarını, gazeteleri, diğer basın-yayın 
araçlarını ve sosyal medyayı kendi çıkarları 
için amansız ve acımasızca kullanmaktadır-
lar. İslam dinini, diyanet işlerini, camileri ve 
okulları “seferberlik” için kullanmaktadır. 
AKP-Saray’a, faşizme karşı olan bütün ba-
sın-yayın ve medya organları çoktan yasak-
landı. Gözaltılar, tutuklanmalar ve baskılar, 
hiç azalmıyor. İktidar, güç kullanarak ayakta 
kalmaya çalışıyor. 

Tarihten ve yaşadıklarımızdan biliyo-
ruz ki bu “devran” böyle gitmez. Ülkeyi ka-
osa götüren nedenler ortaya çıkarılacak 
ve sorumluları tarih önünde halka hesap 
verecektir. Bugün sırtını devlete dayaya-
rak, halkın dini duygularını istismar ederek 
cami hoparlörlerinden avaz avaz bağıra-
rak, ölüm fetvaları vermek Allah’ın hangi 
kitabında yazıyor, “Allah’ın verdiği canı, Al-
lah’tan başkası alamaz!” denilmiyor mu, 
kutsal kitapların sayfalarında? Ölüm fetva-
ları okuyanlar, o emirleri verenler IŞİD’leş-
miş veya IŞİD’in kendisi olmuyor mu? Yüz-
lerce insanımızı katleden terör örgütü IŞİD, 
Reina Katliamı’nı açıkça sahiplenerek ülke 
içindeki gerçek boyutunu ortaya koymak-
tadır. Komünistlerin “Şeriata, Başkanlığa ve 
Faşizme Hayır!” kampanyası somut ve gün-
cel bir çalışma olarak barış, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesine katkı sunacaktır. 

Barış, demokrasi, özgürlük ve sosyalizm 
mücadelesinin başarısı, gençliğin kazanıl-
masına, örgütlenmesine, bilinç düzeyinin 
yükselmesine ve pratik içinde deneyim 
kazanmasına ve militanlaşmasına bağlı-
dır. Ülkedeki  ilerici, devrimci ve yurtsever 
gençliğin nicelik ve nitelik olarak örgütlü-

lük düzeyi, işçi sınıfının devrimci hareketi-
nin durumunu da gösterir. Bunun için işçi 
sınıfının öncü politik örgütü, gençliğe özel 
bir önem verir, onu kazanmak için canla 
başla çalışır. 

Türkiye’de yığınsal gençlik hareketleri 
1965 yılında FKF’nin (Fikir Kulüpleri Fede-
rasyonu) kurulmasıyla başladı. FKF daha 
sonra DEV-GENÇ’e dönüştü. Gençliğin bu 
hareketliliğinden 1968 Kuşağı olarak ad-
landırılan dönemde farklı düşüncelere sa-
hip THKP/C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/
Cephesi), THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Or-
dusu), TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/
Marksist-Leninist) başta olmak üzere çeşitli 
siyasi örgütler kuruldu. İdeolojik farklılık, 
farklı örgütlenmeyi ve farklı bir politik mü-
cadele vermeyi doğurdu. Bu farklılıklar her 
ne kadar bir “zenginlik” olduysa da özünde 
güçlerin parçalanmasına, güçlü merkezi bir 
örgütlenmenin tavan yapmasını olumsuz 
etkiledi. İşçi sınıfının tarihi rolünü önem-
semeyen, üretimden gelen gücü yadsıyan, 
devrim ve sosyalizm mücadelesinde ancak 
ve ancak işçi sınıfının öncü güç olabilece-
ğini kabul etmeyen hareketler dünyanın 
her yerinde ve her zaman başarısızlığa 
mahküm olmuştur. Gençlik sahip olduğu 
girişkenliği, değiştirme isteği ve gücünü, 
işçi sınıfının devrimci savaş yoluna kanalize 
ederse rolünü doğru oynamış olur.  Hepi-
miz etrafta devrimci düşünce ve ideallare 
sahip, büyük laf eden, keskin konuşan, co-
şan, kimseyi beğenmeyen ve başına buy-
ruk davranan genç devrimci tiplerle kar-
şılaşmışızdır. Fakat aradan 4-5 yıl gibi kısa 
bir dönem geçtikten sonra o eski devrimci 
hallerinden eser kalmadığını görmüşüzdür. 
Bu özellik, işçi sınıfının devrimci savaş yo-
lunda yürümeyen, “bağımsız” hareket eden 
gençliğe özgüdür.

“Gençliğin yolu, işçi sınıfının yoludur!” 
belgisini bize ilk öğreten Harun Karade-
niz, sınıf çizgisini savunan bir gençlik ön-
deri olarak grevlere destek oldu, baba oca-
ğı Karadeniz’e giderek tütün mitinglerine 
katılarak emekçi köylülüğün mücadelesine 
omuz verdi. Pratikteki eylemliliğin yanı sıra 
Harun, düşünsel anlamda da aktif oldu.  
Her ilerici, yurtsever, devrimci ve komünist 
genç kişi O’nun “Eğitim, Üretim İçindir”, “Ka-
pitalsiz Kapitalistler” adlı eserlerini mutlaka 
okumalı ve özümsemelidir. 

Geçmişten ayrı geleneklerden gelerek 
bugün farklı  düşünce ve yapılarda duran 
gençliği kucaklayarak birleştirmek ve işçi 
sınıfının devrimci mücadelesine kazan-
manın görevi ve sorumluluğu işçi sınıfının 
öncü politik örgütüne düşmektedir. Bu 
görev yerine getirildği oranda işçi sınıfı-
nın devrimci hareketi,  “Kadri Erol Yoldaş 
Komünist Hamlesi”’ni gerçekleştirmiş ola-
caktır. Bugün komünistler, yurtseverler, 

devrimci tutsaklar ve enternasyonalistler 
dikkatlerini bu noktada yoğunlaştırmış bu-
lunmaktadır.

Her yeni yıl, işçi sınıfı için “eski” yılı de-
ğerlendirme, hata ve eksikliklerden ders 
çıkarma ve “yeni” yılı planlama ve mücade-
leye daha ileri bir boyutta hazırlanmak de-
mektir. Ve her yeni yılın ilk haftasına denk 
düşen 5 Ocak günü, “Yolumuz, işçi sınıfının 
yoludur!” belgisiyle yola çıkan antiemper-
yalist, antifaşist, antişovenist ve antikapita-
list ilerici-yurtsever gençliğin demokratik, 
yığınsal örgütü İlerici Gençler Derneği’nin 
kuruluşunu anımsatır. İlerici-yurtsever 
Türkiye gençliği, daha yığınsal ve daha sa-
vaşkan bir ruhla 2017 yılını karşılıyor. Genç 
Komünistler, hamle yapmanın taşlarını bir 
bir döşüyorlar. Günlük çalışmalarında ki-
tap okumaya, yazmaya, aktüaliteyi takip 
etmeye, örgütsel çalışmalarını geliştirme-
ye önem vermektedirler. Gençliğin içinde 
“gençliğin yolu, işçi sınıfının savaş yoludur!” 
belgisini pratiğe geçirmek komünist olma-
nın kıstasıdır.

Gençlik, geleceğimiz ve gözbebeğimiz-
dir. Şimdi tam zamanıdır, “Kavel Grevi”ni 
yeniden okumak ve filmini birlikte izlemek. 
Neden “Kavel” mi? Türkiye işçi sınıfının dire-
niş geleneğinde çok büyük bir rolü olduğu 
için beyinlere kazımak ve bugünün dev-
rimci mücadele pratiğinde ders çıkarmak 
için.

İşçi Sınıfının Yolu ve Gençlik 
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q  Davut ŞAHİN

Her şey, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) 12 Aralık günü, milli gelir hesabında 
Birleşmiş Milletler (BM) sisteminden, Avru-
pa Hesap Sistemi’ne (ESA) geçildiğini açık-
lamasıyla başladı. BM sisteminden ESA’ya 
geçişle, Türkiye’de yaşayan herkes “bir gece-
de 2,020 (yazıyla ikibin yirmi) dolar” zengin-
leşti. Bir başka deyişle, Türkiye’de yaşayan, 
işçiden, patrona, bakkaldan, marketçiye, 
minibüsçüden, jet sahibine, kaldırım mü-
hendisinden, kaldırımda yaşayanına, par-
maklıkların ardındaki gazeteciden, medya 
patronuna, kısacası, her sınıftan, herkesin 
“varsayılan geliri” bir gecede 2,020 dolar 
arttı. TÜİK bir “kalem oynattı” bizim gelirle-
rimiz hatırı sayılır miktarda ve oldukça kısa 
bir zamanda arttı.

“Kalem oynatma” nasıl yapıldı?

Önce bu “kalem oynatma” işlemi nasıl 
yapıldı, onu görelim. Özetle söylemek ge-
rekirse; toplamda gayrisafi yurtiçi hasıla 
(GSYH), birey bazında da “kişi başına düşen 
milli gelir” artışına yönelik tüm operasyon, 
AKP’nin işbaşına geçtiği günden bugüne, 
çevre/tarih/sosyal yaşam/tarih gibi de-
ğerleri bir yana bırakıp yüklendiği “inşaat 
sektörü”nün hacmi “şişirilerek” yapıldı. Tür-
kiye GSYH’sini, bir hareketle, 1 trilyon 952 
milyar liradan, 2 trilyon 335 milyar 500 
milyon liraya yükselten operasyonun en 
önemli kalemini oluşturan inşaatın GSYH 
içindeki payındaki artış yüzde 121.9 gibi 
çok büyük bir oranda gerçekleşti. Sonuçta 
2015 sonu itibariyle GSYH yüzde 19.7 art-
mış oldu. GSYH dolar bazında da 139 mil-
yar dolarlık artışla 718 milyar dolardan 857 
milyar dolara çıktı.

Bir gecede yaratılan 385 milyar liralık 
artışın, yüzde 27.2’sine karşılık gelen 104.7 
milyar lirası inşaattan geldi. İnşaatın GSYH 
içindeki payı yüzde 4.4’ten, yüzde 8.2’ye 
çıkarak neredeyse ikiye katlandı. GSYH’nin 
diğer bir önemli kalemi olan imalat sanayi-
nin payında ise yüzde 28.3’e karşılık gelen 
86.2 milyar liralık bir artış oldu ve bu sek-
törün GSYH’deki payı yüzde 15.6’dan yüzde 
16.7’ye çıktı. 

GSYH’nin en büyük dört kaleminden, 
toptan ve perakende ticaretteki artış da 
yüzde 18.1 ile 41.1 milyar lira oldu. Buna 
karşılık, “ulaştırma ve depolama” sektörü-
nün payından 43.6 milyar lira eksiltildi. Bu 
kalemler dışındaki diğer birçok kalemde de 
artışlar yapılarak, toplam GSYH 385 milyar 
lira birden artırılmış oldu.

Bu operasyonun yapılması, bir yandan 
“kağıt üstünde” de olsa, bizleri “zengin gös-
terirken”, bir yandan da, makro ekonomik 
göstergeler de bir gecede düzelmiş oldu. 
Global milli gelir verisi GSYH büyüdüğü 
için, açıklar güdük kaldı ve ekonomi için 
“risk” olarak gösterilen tasarrufların ve büt-
çe açığının milli gelire oranı “iyileşti.” Daha 
da önemlisi, Türkiye ekonomisinin “yumu-
şak karnı” olarak tanımlanan “cari açığın” 
milli gelire oranında da önemli bir “iyileş-
me” oldu.

Milli gelirde bir gecelik 
operasyonun fotoğrafı
TÜİK tüm bunları yaparken, doğal ola-

rak ekonomik büyüme verilerini de yeni 
hesaplama yöntemlerine göre güncelledi. 
Bu güncellemenin ilginç yansımalarından 
biri de, büyüme oranları “katlanmış” gibi 
görünürken, büyümenin önemli yansıma-
larından biri olan istihdamda bir değişiklik 
olmuyor; zaten olamıyor.

Birkaç yıl önceki büyüme oranını, o za-
man ilan edilen oranın iki katına çıkarırken, 
o dönemde işsiz olanlara, o zaman çalışa-
bilecekleri iş bulamayacağınız için, “öyleyse 
işsizliği de biraz düşüreyim” diyemeyeceksi-
niz. 

O zaman da, “kağıt üstünde” ekono-
minin önemli ölçüde büyüdüğünü ileri 
sürdüğümüz tarihte, aynı zamanda işsizlik 
oranının da oldukça yüksek oranlarda sey-
rettiğini kabul etmek durumunda kalıyo-
ruz. 

Örneğin, son üç yıllık dönemde, yıllık 
ortalama yüzde 3.7 olan ekonomik büyü-
me, operasyon sonrası yüzde 6.5 düzeyine 
çıkıyor. Daha da önemlisi, 2013 yılındaki 
büyümenin yüzde 4.2’den yüzde 8.5’e yük-
seltilmesi, oldukça garip bir fotoğrafı da 
yansıtıyor. 

Çünkü, ekonomik büyümenin yüzde 
8.5 gibi, herkesin hayran kalacağı yüksek 
oranlı büyüme yılında gerçekleşen işsizlik, 
herkesin korkuyla uzak durmaya çalışacağı 
yüzde 9.1’e çıkmış oluyor.

Buraya kadar, olanlar için “ne yapalım; 
eninde sonunda, ESA çerçevesinde yer ala-
caktık; kısmet bu yılaymış” diyebilirsiniz; an-
cak, durum pek öyle görünmüyor. Bunun 
için de biraz geriye gitmek ve sonunda bir 
değerlendirme yapmak daha iyi olacaktır. 

Türkiye milli gelir hesaplamalarında BM 
sistemini kullanırken, bir yandan da ağırlık-
lı olarak Avrupa ülkeleri olmak üzere ESA 
yöntemi de kullanılıyordu. Bu kapsamda, 
verileri biraz geriye doğru gidilip, iki yönte-
me göre yapılan hesaplamalar göz önüne 
alındığında; iki yöntem arasındaki farkın 
önceki yıllarda oldukça düşük kaldığı, bu-
güne doğru giderek arttığı görülüyor. 

Özellikle güncellemenin yapıldığı 2015 
yılındaki fark oldukça büyüyor. Bir başka 
deyişle, bu güncelleme 1998 yılında yapıl-
saydı, GSYH yalnızca “yüzde 2.0” artacaktı. 
Bir başka deyişle, neredeyse değişmeye-
cekti. Biraz daha yakına, yine AKP iktidarı 
dönemindeki operasyon için önceki girişi-
min yapıldığı 2005 yılına gelelim. 

Eğer güncelleme o dönemde yapılmış 
olsaydı, GSYH artışı yüzde 3.8 düzeyin-
de kalacaktı. “Daha yakına gelelim” diyen 
olabilir; örneğin 2011 yılında yapılacak bir 
güncelleme de GSYH’yı ancak 7.5 artıra-
caktı.

GSYH hesabında BM sistemi ve ESA (milyar lira)

Bu durumda; bir “manipülasyon” için 
en uygun yılın, GSYH artışını yüzde 19.7’ye 
taşıyacak kadar farkın açıldığı 2015 yılı ol-
duğu çok açık. Hem de, Türkiye’de savaşın 
tırmandığı, ekonominin büyük zarar gör-
düğü 2016 yılında yapılan bir “güncelleme 
operasyonu” çok yönlü olarak yarar sağla-
yacaktı. 

“Ekonomi çöküyor, kriz derinleşiyor” 
yolundaki açıklamaların yanında, bir-
den bire, mucizevi bir şekilde “ekonomik 
büyüme”nin arttığı ortaya çıkıverdi. Cepleri 
boşalan, ekmeği küçülen kitleler, memle-
ketinin zenginleştiğini öğrenerek girdikleri 
soğuk yataklarında “pembe rüyalara” daldı. 
Kahvehanelerdeki muhabbetlere yenileri 
eklendi.

“Bunca terör, üst akıl, dış düşman, bizi 
çekemeyenlere rağmen, bütün dünyayı kıs-
kandıracak kadar büyük oranda büyüdük, 
zenginleştik...” yolunda söylemler, çift şe-
kerli demli çayların yanında daha iyi gitme-
ye başladı. 

“Yüksek oranlı büyüdük” gibilerinden 
söylemlerle parlatılmış TV haberlerinin 
pompaladığı iyimserlik havası, iş bulma 
kurumunun kapısından, belki de yüzüncü 
kez, elleri boş, umutsuzca dönenlerin içine 
bir umut düşürdü.

Bununla yetinildi mi? 
Elbette değil
TÜİK’in bu parlatılmış güncelleme ope-

rasyonundan yaklaşık iki hafta kadar sonra, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Ilgaz dağı tünelinin açılışında video kon-
ferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, bu 
verilere dayanarak, kitlelere daha da “müj-
deli” bir haber verdi: 

OECD, Milli Gelir, 
Asgari Ücret ve Cehalet
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 Milyar Artış  
                                                               TL             (%)

İmalat sanayi 86.2 28.3

İnşaat 104.7 121.9

Toptan&perakende ticaret 41.1 18.1

Ulaştırma ve depolama  -43.6 -19.2

Toplam GSYH 2,337.5 19.7
 BM ESA FARK

1998   70.2       71.8     1.6

2001 240.2   245.4     5.2

2005  648.9   673.7   24.8

2008  950.5   994.7   44.2

2011 1,297.0 1,394.0   97.0

2013 1,567.0 1,809.0 242.0

2015 1,952.0 2,337.0 385.0



grubunda yer alacak; en üst lig bizi bekliyor.” 

Erdoğan konuşmasında, Avrupa He-
saplama Sistemine geçilmesiyle birlikte 
milli gelirden büyümeye kadar pek çok 
alanda aslında çok daha iyi bir seviyede 
olunduğunun ortaya çıktığını belirterek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi size bir müjde daha veriyorum; ni-

devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek 
gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı. Elbet-
te sıkıntılarımız var. Sınırlarımız içinde ve dı-
şında adeta yeni bir İstiklal Harbi mücadelesi 

Burada verdiğimiz kayıpları unutmadık. Şe-

mücadelede yaptığımız fedakarlıkları unut-
madık. Ama bütün bunlar aynı zamanda 
ülkemizin gelişmeye, kalkınmaya, büyümeye 
devam ettiği gerçeğini de ortadan kaldırmı-

-
yüyebileceğini ispat etmiş bir ülkedir. Esasen 
terör saldırılarının ekonomik saldırılarla des-
teklenmesinin sebebi işte bu başarıdır.”

Umudu giderek tükenen kitlelere bun-
dan daha iyi bir haber verilebilir miydi? 
Kendimizin ekonomik durumunda bir iyi-
leşme görülmese de, ülkemizin “gelişmiş 
ülkeler” arasına alınmış olması koltukları-
mızı kabartıyordu. Turizm bir açılsın, tarihi 
ve turistik yerlerimizi gezmeye gelen tu-
ristlere, “Biz var ya biz de sizin gibi üst gelir 
grubu ülkenin vatandaşlarıyız” havasıyla 
bakarak nasıl da çalım satacaklardı.

Ancak, maalesef Cumhurbaşkanı’nın 
verdiği müjdenin, aslında bir senaryodan 
ibaret olduğu anlaşıldı. Türkiye’nin OECD 
raporları dayanak gösterilerek “yüksek ge-
lirli ülkeler” grubuna girdiği haber ve açık-
lamalarının gerçek olmadığı ortaya çıktı 

OECD’nin 275 sayfalık “Küresel Kalkın-
ma Perspektifleri 2017” raporunda, gelir 
durumlarına göre ülke kategorileri yer 
alıyor ve bunların nasıl oluşturulduğu da 
açıklanıyor. Ancak raporda Türkiye’nin yük-
sek gelir grubu ülkeleri arasında geçtiğine 
ilişkin bir ifade yok. Türkiye’nin yeri, tıpkı 
önceden olduğu gibi “orta gelir” grubu ola-
rak görünüyor. Daha spesifik olmak gerekir 
ise, Türkiye yüksek gelirli ülkeler arasına çı-
kabilmiş değil, “yüksek ve sürekli büyüyen 
ülkeler” arasındaki yerini koruyor.

Raporda, Türkiye’nin 1990’dan 2014’e 
kadar OECD ülkelerinin ortalama gelir se-
viyesine yüzde 10 dolayında daha fazla 
yaklaştığı, ama buna karşın halen OECD 
ortalamasının yüzde 40 altında kaldığına 
dikkat çekiliyor.

Raporda, dört farklı 2030 senaryosu 
kurgulanıyor ve bu senaryolardan ikinci-
sinde 2015 yılında orta gelir grubunda bu-
lunan Türkiye, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, 
Endonezya, Kazakistan, Meksika ve Güney 
Afrika’nın, 2030 yılında yüksek gelir grubu-
na geçeceği söyleniyor. Ancak bu bir kur-
gu/senaryo. 

OECD araştırmacıları, büyük çabalarla 

geliştirdikleri bu senaryoyu daha etkileyi-
ci kılmak için raporda şimdiki zaman kipi 
kullanıldıkları için, Türkiye’nin söz konusu 
sıçramayı içinde bulunduğumuz zaman 
diliminde yaptığı anlaşılıyor; bir başka de-
yişle, raporun bu inceliğini anlamayanlar, 
tüm senaryoyu da bugün gerçekleşmiş 
gibi anlıyor.

Kısacası; ya İngilizcesi yetersiz birileri, 
ya raporun tümünü okumaya yeterli za-
man ayırmayan, ya da OECD’nin bu tür 
çalışmalarına aşina olmayan birileri, rapor-
daki bu senaryoyu, tam da TÜİK’in “gün-
celleme operasyonu” sonrasında görünce 
üzerine atlamış olmalı.

OECD rüyasından uyanıp, ekonominin 
büyümenin gerçeklerine dönecek olursak, 
bir başka, büyüme senaryosuyla da yüz 
yüze geliriz. Kişi başına düşen milli gelir 
denilince ağızlardan “dolar” düşmez; ama, 
ekonomik büyüme hesabı yapılırken, dolar 
hiç dikkate alınmaz. Bir başka deyişle, “bü-
yüme hesapları”nda baz alınan para birimi, 
“lira”dır. Ekonominin büyüklüğü, “yüzde şu 
kadar artışla şuradan, şuraya çıktı” denilir-
ken, kullanılan para birimi “lira”dır. 

Nisan ayı başında açıklanacak “GSYH 
büyüme Hızı - 2016” verilerinde göreceğiz. 

olaylarına rağmen ekonomimiz yüzde iki 
küsur büyüdü” gibi bir açıklama olacaktır. 
İşte bu büyüme, ekonominin lira büyüklü-
ğünün, nereden nereye geldiğini gösteren 
büyüme olacaktır.

Oysa, 2016 yılının başında 2.92 lira olan 
dolar, yılın sonunda 3.54 liraya, bugünlerde 
ise 3.74 liraya çıktı. İşte bu veriler ile yapıla-
cak bir hesaplama, 2016 yılında bir “büyü-
me” değil, önemli bir “küçülme” yaşandığını 
gösterecektir. Büyüme ile birlikte hesapla-
nan kişi başına düşen milli gelir ise “dolar” 
bazında olacağı için, biz bunu şimdiden 
yaklaşık olarak hesaplayabiliriz. Dolar ku-
runun 3.74 liraya çıktığı ve lira bazında 
büyümenin de sabit kalacağı varsayımıyla 
yaptığımız hesaplar, TÜİK’in operasyonu 
gibi “2,020 dolar arttığını” değil, “2,000 do-
lar azaldığını” gösteriyor.

*3.74 lira dolar kuru ve GSYH’nin sabit kala-
cağı varsayımıyla

TÜİK’in parlatma operasyonu, milyon-
larca kişiye boş umutlar pompalarken, bir 
yandan da yeni asgari ücret tartışılıyordu. 
Geçen yıl, genel seçimlerin gazıyla 1,300 li-
raya çıkan asgari ücretteki yeni yıl artışı çok 
düşük kaldı; asgari ücret, ciddi bir tepki ile 
karşılaşmadan 1,404 liraya çıkarıldı; ne de 
olsa, herkesin cebine 2,020 dolar girmişti.

Ben buna bakarım; bana göre, hesaba 
girmesi gereken milli gelir, nüfusun yarısın-
dan fazlasının eline geçen paranın mikta-
rıdır. Bu da, yapılan son zamla 1,404 liraya 
çıkan asgari ücretin, doların son geldiği 
3.74 liralık dolar kuru ile ortaya çıkan geli-
rin bölüşümüne dayanır. 

Bu hesaba baktığımızda, gerçekte du-
rumun hiç de söylendiği gibi “zenginleş-
me” ile ilgili olmadığı anlaşılır. Bu hesap 
bize, bir asgari ücretin yıllık olarak karşılı-
ğının 4 bin 504 dolar olduğunu gösteriyor. 
Bir başka deyişle, asgari ücret ile geçinen 
“bir aile başına düşen yıllık gelir” 4 bin 504 
doları ancak buluyor. 

OECD Ülkelerinde yıllık asgari ücret ($)

Gördüğü-
müz gibi bu, 
“kişi başına 
düşen milli 
gelir” dahi değil; 
söz konusu 4 
bin 504 dolarlık 
gelir, “aile 
başına düşen 
milli gelir”i 
temsil ediyor. 
Bu gelirin “kişi 
başına düşen” 
milli gelir 
olabilmesi için, 
aile bireylerinin 
sayısına bölün-
mesi gerekiyor. 
Bunun için de, 
yine devletin 
resmi istatistik 
kurumunun ve-
rilerine bakmak-
ta yarar var. 

TÜİK verile-
rine göre, Türki-
ye’de ortalama 
hane büyüklü-
ğü “3.7 kişi”den 
oluşuyor. Bir 
başka deyişle, 

nüfusun yüzde 4’ünü oluşturan tek başına 
yaşayanlar ve 8-10 kişiyi bulan “geniş 
aileler”in de katılarak yapılan hesaplama-
lar, ortalama aile bireyi sayısının 3.7 kişi 
olduğunu gösteriyor. 

Asgari ücret ile geçinen ailelerin büyük 
ölçüde bunun üzerinde nüfus olduğu bilin-
se de, resmi veriden yola çıkarak yaptığımız 

hesaplama, asgari ücret ile geçinen kesim-
de “kişi başına düşen milli gelir 1,217 dolar 
30 sent”i buluyor. “Bir aile ya üç kişidir, ya 
da dört kişi; 3.7 kişilik aile olur mu?” diyen-
ler olabilir. 

O zaman; asgari ücret ile geçinen aile 
üç kişiden oluştuğunu varsayarsak; “kişi ba-
şına düşen milli gelir 1,501 dolar 33 sent”e 
yükseliyor. Ya aile dört kişiden oluşuyorsa? 
O zaman durum biraz vahim; “kişi başına 
düşen milli gelir 1,126 dolara” düşüyor. Bir 
başka deyişle, aylık gelir “100 doların dahi 
altında” kalıyor. 

Elbette, “Sen asgari ücret yatağı sayılan 
varoşlara git bakalım; kaç tane dört kişilik 

‘en az dörde’ çıkan çocuk sayısı telkinlerinin 
ardından ulaşılan aile bireyleri sayısının beş, 
altı, yediye çıktığı çok hane var” diyenler de 
olacaktır. 

Bunun hesabını yapmaya dahi gerek 
yok; çünkü bu durumda “kişi başına milli 
gelir” 1,000 doların da altına düşüyor. Bu 
hesaba, işsiz olanları, gününü işporta tez-
gahlarını sürerek geçirenleri katmıyoruz; 
ancak, bir “asgari ücret gerçeği”ne de de-
ğinmeden geçmiyoruz. 

Bilindiği gibi, asgari ücret, işveren tara-
fından, çalışanına “ödenmesi gereken” en 
düşük ücreti temsil ediyor. Bir başka deyiş-
le, işverenler, çalıştırdıkları bireylere, “en az” 
bu ücreti “ödemek zorunda”lar. Bu nedenle 
de, ücretler “çalışanların banka hesabına” 
yatırılıyor. 

Ancak, bu ücreti ödemek istemeyen 
binlerce işverenin olduğu da bir gerçek. 
Birçok konuda olduğu gibi, bunun da “bir 
yolu” elbette bulunuyor. Oldukça basit; iş-
veren, ay sonunda asgari ücreti çalışanın 
hesabına yatırıyor. Çalışan da, akşam evine 
giderken, ücretin, işveren tarafından belir-
lenen bir bölümünü (200, 300, 400 vs. lira) 
çekip, ertesi gün “elden muhasebeye” tes-
lim ediyor.

Böyle, “iadeli asgari ücret” ile çalışan 
ailelerde, ne “aile başına düşen milli gelir”i 
hesaplamak, ne de “kişi başına düşen milli 
gelir”i hesaplamak olanaklı. Burada, milli 
gelir hesabını, “işverenin insafına kalmış 
milli gelir” olarak tanımlamak daha doğru 
olacaktır.
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                       Kişi başına düşen milli gelir ($)

2010 10,112

2011 10,538

2012 10,539

2013 10,800

2014  10,304

2015 9,130

2016    7,128 *

Avustralya 29,966
Belçika 24,687
Kanada 19,860
Şili 4,673
Çek Cumh. 5,301
Estonya 6,240
Fransa 23,196
Almanya 27,302
Yunanistan  10,752
Macaristan   5,420
Irlanda 23,941
İsrail 15,394
Japonya 15,078
Kore 13,198
Luksemburg 30,472
Meksika   1,309
Hollanda 25,658
Yeni Zelanda 25,163
Polonya   6,716
Portekiz   9,334
Slovakya   6,069
Slovenya 12,659
İspanya 12,108
Türkiye  4,504
İngiltere 22,408
ABD 15,062



Hrant Dink’in katledilişinin 
10. yılında, Rakel Dink’in yaptığı 
konuşmanın tam metni.

10 Yıl. Dile kolay. Tam 10 Yıl. 
Sensiz hiç kolay değil. Sensiz ol-
mak, sevdiğinin yanında olmayışı, 
hele kalleş bir planla benden al-
maları ayrıca acı, ayrıca keder ve 
üzüntü dolu.

Acısı 20 yılı bulanlara, 30’u 40’ı 
bulanlara ben şimdi ne diyeyim? 
Çocuğu öldürülenlere ben şimdi 
ne diyeyim? 

10 yıldır burnumun direği na-
sıl yanarak sızlarmış, gözyaşlarım 
ekmeğimi nasıl ıslatır, ne kadar 
tuzlu imiş, bunları yaşayarak öğ-
rendim. Kin ve öfkeyle nasıl baş 
edilirmiş, yüce lütufla öğrendim. 
Yokluğunu her düşündüğümde, 
aynı alev ateşi gibi, bedenimi ya-
kar ve yakar, sanki derimi kaldır-
sam alev fışkıracak olur.

10 yıldır neler neler oldu. Ah 
sevgilim. Malatya katliamı, İsken-
derun, Sevag Balıkçı, Roboski, 
Gezi Olayları, Suruç, Diyarbakır, 
Sur, Mardin, Nusaybin, Cizre, Şır-
nak, Tahir Elçi, Ankara, 15 Tem-
muz, Maçka, İzmir, Gaziantep, 
Ortaköy, Havaalanı ve Ortado-
ğu’daki savaş. Operasyonlar, terör, 
daha neler neler... Ülke kan gölü-
ne döndü. Kimileri insan kanıyla 
duş yapmayı arzuladı. Ülkeyi bir 
karabasan sardı. İnsanlar korkar 
oldu, nefes alamaz hale geldi. Ki-
şilikler ayak altına alındı. Onurlar 
kırıldı, küçümsendi.

Anneler çocuklarını toprağa 
vermek için doğurmuşlar sanki. 
Doğumu teşvik ediyorlar, fakat 
doğanların yaşam hakkını koru-
mayı kimse düşünmüyor. Her gün 
ve her gece işlenen başka cinayet-
lerse, iş cinayetleriyse, kadın cina-
yetleriyse siyasi cinayetten sayıl-
mıyor. Kimse üstüne alınmıyor.

Terörün gücü ve gücün terörü 
altında, olan yine halklara oluyor. 
Kimin neye ne dediği bize olanı 
değiştirmiyor. Teröre savaş açtı-
ğını söyleyen devletlerin estirdiği 
terör, berikiyle aynı kapıya çıkıyor. 
Bir gün bu devlet Ebu Gureyb’te 
ABD oluyor, öbür gün Halep’te 
Rusya, bir gün Güneydoğu’da Tür-
kiye oluyor, öbür gün Muhalifleri-
ne karşı Suriye... Bir gün kuzeyden 
esen rüzgâr ekiyor ölüm tarlasını, 
bir gün güneyden esen... Lanetli 
hasadı toplayansa yine biz, yine 
halk... Kıyılarımıza bebek ölüleri 
vuruyor... Dahası var mı?

Ey, gök ve yeryüzü... Ey, dağlar 

ve denizler... Kalkın, tanıklık edin. 
Bu topraklarda dökülen kanlara 
siz tanıklık edin. Çünkü insanlar 
sustu, susturuldu. Öldü, öldürül-
dü. Yas tutabilecek güç bile bitti. 
Yapılan zorbalıklar canilikler sınır-
ları aştı. Akıllar durdu, akıllılar yok 
edildi. 

Kalkın dağlar denizler, gök ve 
yer... Siz tanık olun. Tarihe ve bu-
güne siz tanık olun. Günahların 
ağırlığına, cinayetlerin çokluğu-
na, yaşamların söndüğüne siz ta-
nık olun. İblis’in sonu gelmeyen 
oyunlarına, yalanlarına ve son 
bulmayan küstahlık ve pervasız-
lıklara siz tanık olun. Adaleti saptı-
ranlara, bu kadim topraklarda ya-
şanan iğrençliklere siz tanık olun.

“Boşların boşu” diyor ki: “Büyük 
işlere girdim. Kendime evler inşa et-
tim, bağlar diktim. Bahçeler, park-
lar yaptım, oralara türlü türlü mey-

orman ağaçlarını sulamak için ha-
vuzlar yaptım. Kadın, erkek köleler 
satın aldım... Herkesten çok sığıra, 
davara sahip oldum. Altın, gümüş 
biriktirdim; kralların, illerin hazine-
lerini topladım... Böylece büyük üne 
kavuştum, benden önce yaşayan-
ların hepsini aştım. Bilgeliğimden 
de bir şey yitirmedim. Gözümün 
dilediği hiçbir şeyi kendimden esir-
gemedim. Yaptığım her işten zevk 
aldı gönlüm... Yaptığım bütün işle-
re, Çektiğim bütün emeklere bakın-
ca, gördüm ki, hepsi boş ve rüzgarı 

kovalamaya kalkışmakmış.” *
10 yıldır neler neler oldu. 

Önümüze bir dava süreci verdiler. 
Mahkemelere girdik çıktık. Üzeri-
mize gülündü, hakaret edildi, “Ya 
sev ya terk et” denildi. Önce “Cina-
yette örgüt yoktur” dendi, sonra 
Yargıtay
milliyetçi gençle sınırlı” dedi. Sonra 
gün geldi, cinayeti işleyen, sonra 
üzerini örten, bundan çıkar sağ-
lamaya çalışan devletin içindeki 
ittifaklardan biri birden bozuldu... 
Birkaç milliyetçi gençten oluşan 
örgüt gitti, yerine FETÖ geldi. Bir 
ara Ergenekon’muş gibi yaptılar, 
ama bizim davayı teğet geçti. 
Devlet her seferinde kuyruğunu 
olay yerinde bırakıp “işte iblis” di-
yor. Ne yalan, ne doğru. Yılanın 
peşinden gitmek yerine yılanın 
gömleğiyle uğraşmaktan ne za-
man yorulacağız?

10 yıl önce sorduğumuz soru-
yu yeniden soruyoruz..

Hedefe koyanlar, tehdit eden-
ler, “Hrant, öfkemizin hedefisin” 
diyenler, Genelkurmay’dan bildiri 
yayınlayanlar ne zaman adalet 
önüne çıkarılacak? 

Olay yeri görüntüleri yine or-
talığa saçılıyor. 10 yıl önce, bu sa-
atlerde, burada sivilden çok jan-
darma varmış diyorlar. Bekliyoruz 
bakalım, kaç yıldır süren bu soruş-
turma ne zaman nihayete erecek.

Daha önce de dedik, yine di-
yeceğiz. Bu cinayetin faili meş-
hurdur. Bu cinayetin faili öyle 
görünüyor ki tüm kademeleriyle 
devlettir. Bu halkın vicdanının 
bunu anlamak için 10 yılda ortaya 
saçılan kepazeliğin ötesinde bir 
şeye ihtiyacı da yoktur. Yok eğer, 
devlet değilse yine o devlet ken-
di içindeki taşları ayıklamakla so-
rumludur.

Kutsal olan devlet değil, in-
sandır. Kutsal olan yaşamdır.

Devlet 10 yıldır bu ülkenin 
kutsallarına kıyıp duruyor. Tıpkı 
100 yıl önce de, 100 yıldır da kıy-
dığı gibi... Her ne milletten, her 
ne ırktan, her ne inançtan olursa 
olsun, yaşamı kutsal saymadığın 
sürece bu topraklara layık bir dev-
let olunamaz kardeşlerim. 

Bugün sizlerle 10 yıl önce öl-
dürülen eşimin acısını paylaşıyor, 
davasından bahsediyor olmak 
inanın acı verici. Ama ülkenin de-
mokratikleşmesi için bu dava da 
bu milletin önemli bir davası. 

Eşim, mahkemelerden ziyade 
halkın vicdanını önemserdi. Tüm 

bu yaşananlar içinde bizlere ge-
lecek adına hâlâ umut veren tek 
şey, halkın bu cinayeti vicdanla-
rında mahkûm etmesidir.

Bu dava, Türkiye’nin demokra-
tikleşme anahtarlarından biridir. 
Illâ bir şey için kullanacaksanız 
bunun için tepe tepe kullanın.  

Bu dava hakikati ararken ken-
dini hapislerde bulan, barış ve 
özgürlük için mücadele ederken 
özgürlüğü elinden alınan tutuklu 
gazeteci ve milletvekili dostları-
mızın da davasıdır. Tanrı’dan dile-
ğim bir an önce sağlıkla sevdikle-
rine kavuşmalarıdır.

Bugün, bu karanlık dönemde 
“neyse ki bizimkiler iktidarda” diye 
avunanlar, sanmayın ki iktidarda 
olan sizdendir. Sizin iyi niyetlerle 
bu ülkeyi yönetmesi için gönder-
dikleriniz, halk çocuğuyken Devlet 
Adamları oldular. Sözlerini çoktan 
unuttular. Şimdi suçlarına sizi or-
tak etme peşindeler. Siz bunu hak 
etmediniz. Hep birlikte çok daha 
iyilerini hak ediyoruz. Ve çok daha 
iyilerini umarım başaracağız.

Sevgi başkaları için bir şeyler 
yapmaktır. Sevgi yolunda yürü-
düğünüz zaman canınız yanacak, 
acıyacaktır elbet. Sevgi en güçlü 
ruhsal savaştır. Sevgi kötülüğe 
iyilikle cevap verir. Sevgi olmadan 
iman olmaz.

Sevgiyi giyinin.

kardeşinden nefret eden yalancıdır. 
Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, 

**
Tanrı’yı seven kendisini de 

komşusunu da sevsin. 
Sevgili dostlar. Tam 10 yıldır 

sizinle birlikte buradayız. Acıda 
akraba olduk demiştik. Hikâye-
lerimizi anlattık, dinledik. Bir o 
kadar da acı ve acılık dolu, keder 
ve gözyaşı dolu hikâyeler oluştu, 
çoğaldı, binlerce, on binlerce...

Sadece birlikte yaşamak de-
ğil, eşit ve mutlu yaşamak önemli 
olan. Ve onurlu, özgür yaşamak... 
Gelin, bu ülkedeki güvercin te-
dirginliğini kaldıralım. Gelin, gü-
vercinlere kıymayalım. Çutagımın 
dediği gibi: 

Gelin önce birbirimizi anlaya-
lım...

Gelin önce birbirimizin acıları-
na saygı gösterelim...

Gelin önce birbirimizi yaşata-
lım.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş : 
“Ahparig, Başımız dik, görmek 

istediğin gibiyiz.”
Hrant Dink’in aramızdan 

ayrılışının 10. yılındayız. Geçen 10 
yılda ülkemizi yaşanabilir, özgür bir 
ülke haline maalesef getiremedik. 
Bu nedenle Hrant’a karşı mahcubuz. 
Ama diz de çökmedik.

Hrant’ın katilleri ve onların 
arkasındaki isimler halen korunma-
ya devam etse de, biz katili biliyoruz. 
Suruç’un, Ankara’nın katillerini, 
Roboski’nin katillerini bildiğimiz 

gibi...  “Bir çocuktan katil yaratan zihniyet” diyor ya sevgili Rakel, o zihni-
yete karşı mücadelemiz devam ediyor ve ilelebet devam edecek. Bunu 
bilmenizi isterim. Cezaevinde olmam nedeniyle bu seneki anmalara 
katılamayacağım için üzgünüm. Ama burada olsam da, Hrant için 
adalet mücadelesine devam ediyorum. Bu cinayet, halkların birlikte 
yaşamına yönelik bir cinayettir. Hrant şahsında hepimiz hedeflendik. 
Bizler de Hrant şahsında herkesin adaletini aramaya ve bunu sağlamak 
için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ahparig! Özlüyoruz ama başımız dik, görmek istediğin gibiyiz.
Rahmetle ve saygıyla anıyorum.

Edirne Cezaevi

“Kutsal olan devlet değil, insandır”

  (*) Vaiz 2:4-11
(**) 1 Yuhanna 4:20
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q  Nurani ERSOY

‘Faustian pact’ (Faustvari anlaşma) 
kavramı, ünlü Alman yazar Goethe’nin 
‘FAUST’ adlı yapıtından esinlenerek üre-
tilmiş sosyolojik bir söylemdir. Bu yapıt-
ta, başkahraman Faust, dünyevi istek ve 
arzuları uğruna ‘şeytan’la pazarlıkta ru-
hunu şeytana satar. Dolayısıyla bu pazar-
lığa ‘Faust pazarlığı’ da denmiştir. İşte bu 
Faust pazarlığı, son dönemde Türkiye’nin 
dış ilişkilerinde ve içte de ‘Saray’la ilişki-
lerde yaşanmaktadır.

Bu pazarlıklardan ilki, Türkiye’de erki 
elinde tutanların, diplomasi adına Rus-
ya ile yaptıkları pazarlıklardır. Gerçi ‘şey-
tan’ denince akla Amerika gelir ama bu 
kez iş gerçekten de şeytanla   pazarlığa 
dönüştü. Çünkü gerek Suriye ve Irak’ta 
yalnızlaşan, gerekse iç politikada siyaset, 
ekonomi ve güvenlikle ilgili sarsıntılar 
yaşayan ‘Saray’ iktidarı, Rus büyükelçisi-
nin Ankara’nın göbeğinde El-Kaideci bir 
polis tarafından öldürülmesiyle Putin’in 
kıvrak ve kurnaz zekasının eksenine gi-
riverdi.

Emperyalist- kapitalist güç ilişkileri 
böyle bir şey işte..! Durumdan vazife çıka-
ran Rus mali oligarşisi, Büyükelçi suikas-
tını, son derece soğukkanlı bir taktikle, 
Türkiye’nin dış politikalarına müdahale 
etme gücüne çeviriverdi. Bir gecede yeni 

stratejiler geliştirme ustalığına sahip (!) 
Saray iktidarı, Ortadoğu’da soluna dönse 
eski şeytanın, sağına dönse yeni şeytanın 
eksenine girmek zorundadır artık. Yük-
sekten atıp alçaktan sürünmek de böyle 
bir şey işte..!

Bu pazarlıklardan ikincisi ise, ülke 
içinde yaşandı ve daha yaşanacak gibi. 
Baskı, şiddet ve terör ile kendini köşeye 
sıkışmış hisseden seküler orta sınıflar, bu 
iktidar döneminde her türlü özgürlüğü(!) 
elde eden işbirlikçi tekelci sermaye, top-

lumu temsil ettiğini iddia eden birçok 
siyasi parti ve örgüt, korkularından kur-
tulmak adına, AKP-Saray iktidarına, bu 
pazarlığın daha başında ruhunu satarak 
iktidarla birçok konuda uzlaşmışlardır. 
Bunlar dışında birçok sendika, siyasi ör-
güt ve kerli ferli sözüm ona aydın geçi-
nen kişiler de ‘’ikbal’’ uğruna bu kervana 
katılmışlardır. 

Bütün bu yaşananlar da –ister iste-
mez- toplumun tümünü olumsuz etkile-
miş; özellikle örgütsüz insanlar çaresizlik 
içinde ya kaderine boyun eğecek ya da 
kurtuluş için –umudunu yitirmeden- tü-
nelin ucundaki ışığa doğru koşacaktır. Bu 
durumda bütün görev, örgütlü işçilere, 
aydınlara, gençliğe, eğitimciler, gazete-
cilere düşmektedir. Yani demem o ki po-
litik-ekonomik ’’nesnel’’- koşullar tama-
men lehimize. Ancak bu duruma doğru 
yerden müdahale edecek, süreci inançla 
doğru yönetecek öncü gücü yaratacak 
‘’öznel’’ koşulları hazırlamak da bize düş-
mektedir. Yani tünelin o ucundaki güneş 
olmak zorundayız. 

Komünistlerin görevi, faşist diktatör-
lüğe evrilen bu koşullarda her türlü bir-
likteliği, ortak mücadeleyi gerçekleştir-
mektir. Toplumun tümüne sirayet etmiş 
korku, panik, kaygı ve çaresizlik duygu-
sunu ancak böyle yok edebiliriz. Bir Mek-
sikalı yoldaşın dediği gibi, ‘’Burjuvazi bizi 
toprağa gömmeye çalıştı, hatta gömdü 
de. Ama yanlış yaptı. Çünkü bizim tohum 
olduğumuzu unutmuştu.’’ İşte kardelenler 
gibi, baharın, yeniden yeşermenin müj-
decisi olarak, Zümrüt-ü Anka gibi külle-
rimizden yeniden doğarak çoğalacağız. 
Çoğalıyoruz da...

q Orhan DEMİRBAĞ

Geçmişte devrimci hareketlerin 
yükseldiği dönemlerde hasbelkader 
bu hareketlerden kimine kapağı 
atmış,  şu ya da bu örgütsel yapının 
içinde kendine yer edinmiş çok sayıda 
kişinin olduğuna bir çoğumuz tanıklık 
etmişizdir. Öyle ki bu türden insanlar 
içinde bulundukları politik yapılar-
da bir birey olmakla da kalmamış, o 
günkü nitelikleri (!) nedeniyle önemli 
sorumluluklar yüklenmiş, hatta yöne-
tim kademeleri içinde hızla yüksele-
bilmişlerdir de... 

Ancak, rüzgar tersine döndü-
ğünde, devrimci-sosyalist örgütlerin 
yenilgiyle tanıştıkları, eski mevzilerini 
kaybettikleri dönemlerde bu türden 
insanlar hızla buharlaşıp, ortadan 
kaybolmuşlardır. Baskı dönemlerinde 
kendilerini işlerine verip, para kazan-
ma derdine düştüklerinden ortalarda 
pek fazla görünmemeye özen göste-
rirler. Arada kafa dengi arkadaşlarıyla 
içkili mekanlarda nostalji yapıp eski 
günleri şöyle bir yad etseler de, her 
türlü zorluğa rağmen mücadele eden 
eski arkadaşlarını tesadüfen yolda 
görseler tanımamazlıktan gelmekten 
geri durmazlar. 

Hemen vurgulamam gerekir ki, bu 
eski yol arkadaşlarının (!) dürüst dav-
ranıp, “Ben artık yokum” demelerine 
hiçbir itirazım olmaz. Olabilir, insan-
dır. Neyi, ne zaman yapacağı belli 
olmaz, der geçersin. Hatta 180 derece 
dönüp karşı saflara geçenlere bile 
fazla kızmam. Giden gider... Arkala-
rından ağlayacak değilim. Yolları açık 
olsun... Ama bunu yapmayıp geçmişi 
karalamaya, peşinden gittikleri ide-
olojinin eskimişliğinden dem vurup, 
hala bu uğurda mücadele verenleri 
küçümseyenlere söyleyecek tek bir 
şey var: Gölge etmeyin başka birşey 
istemiyorum... Kendinizi “eski” solcu”, 
“eski” komünist olarak tanıtmaktan 
vazgeçin artık. Bu “eski” kişiliğinizi 
günümüzde de kullanarak sosyalist-
lere, komünistlere, devrimcilere akıl 
vermek üstenciliğini de bırakın artık. 
Meşhur bir deyimdir “eskiye rağbet 
olsa bit pazarına nur yağardı”. 

Komünistin “eskisi”, “yenisi” olmaz. 
Ya Komünistsindir, ya da değil. 

Komünistin 
“Eski”si Olur mu?Daima İleri

Mehmet Kaplan 
Sonsuzluğa Uğurlandı
Kaypakkaya geleneğinin emektarlarından Mehmet Kaplan 7 Aralık günü 

geçirdiği ani kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

1969’dan itibaren devrimci öğrenci gençlik mücadelesinin önderlerinden 
olan Mehmet Kaplan, 12 Mart, 12 Eylül askeri faşist cuntalarını yaşamış ve bu 
ağır süreçleri zindanlarda karşılamıştır. Mehmet Kaplan, bu süreçlerde Mamak 
ve Metris Hapishanelerinde halkların devrim ve sosyalizm mücadelesinin yıl-
maz bir savunucusu olarak her zaman öne çıkmıştır..

Özellikle sendikal alanda önemli katkıları olan Mehmet Kaplan’ın devrim-
ci hatırası önünde saygıyla eğilirken, ailesi başta olmak üzere bütün dostlarının 
başı sağolsun.

 Mehmet Kaplan, Nurtepe Cemevi’nde yapılan törenin ardından Dersim/
Mazgirt Reşmezra (Oymadal) köyünde sonsuzluğa uğurlandı.

Fevzi Bayer / Politika - İstanbul

Erdogan Putin’i ikna çabaları...
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Federal Almanya’nın dört bir yanından 
komünistler ve sosyalistler bu yıl da Ocak 
ayının ikinci hafta sonunda geleneksel ola-
rak 14-15 Ocak tarihlerinde Berlin’de buluş-
tular.

Günlük sosyalist gazete JUNGE WELT  
inisiyatifi ile başta Alman Komünist Parti-
si DKP ve onun Merkez Organı UNSERE 
ZEİT – UZ olmak üzere yüzlerce kuruluşun 
çağrısı ile bine yakın katılımcı 14 Ocak günü 
düzenlenen LL-KONFERANSI’na katıldı-
lar. Uluslararası konukların da katılımıyla 
düzenlenen Konferans, Panel, Forum, Top-
lantı ve Sergilerde Marksizm’in günümüzün 
sorunlarına yaklaşımı ve Marksist temelde 
çözümler üzerine farklı görüşler tartışıldı. 

14 Ocak akşamı DKP’nin geleneksel 
LLL-BULUŞMASI gerçekleştirildi. 1968-
91 yılları arasında DKP Başkanlığını yürü-
ten Dünya Komünist Hareketi’nin önemli 
şahsiyetlerinden Herbert MIES yoldaşın 

aynı sabah aramızdan ayrılması toplantının 
hüzünlü geçmesine neden oldu. DKP Ge-
nel Başkanı Patrik Köbele konuşmasında 
“Herbert benim sadece başkanım ve yolda-
şım değil, aynı zamanda hocam ve ustamdı, 
beni o yetiştirdi” ifadesini kullanarak söze 
başladı. Ardından DKP açısından 2016 yılı-
nın siyasi bilançosunu ve değerlendirmesini 
yaptı.

15 Ocak Pazar sabahı binlerce katılım-
cı Frankfurter Tor meydanında buluşarak 
1,5 saat dondurucu soğukta SOSYALİST-
LERİN MEZARLIĞI’na yürüdü. Orada 
SOSYALİSTLER ANITI’na onbinlerce kı-
zıl karanfil burakıldı ve saygı geçişinde bu-
lunuldu. Üzerinde “ÖLÜLERİMİZ BİZİ 
UYARIYOR” yazan anıt aynı zamanda 
Karl ve Rosa’nın mezar taşlarının etrafında 

olduğu anıt.

TKP üye ve sempatizanları her yıl oldu-
ğu gibi LLL etkinliklerinde yerlerini aldılar 
ve Almanya Komünist Partisi önderleri Lie-
bknecht ve Luxemburg’un anılarını yaşat-
mak, Lenin’in mücadelesini sürdürmek için 
kararlılıklarını belirttiler.

Politika / Berlin – F.Almanya
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Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Buluşması 2017

Alman Komünist Partisi – DKP’nin 
uzun yıllar Genel Başkanlık görevini yürüten 
Herbert Mies yoldaş 14 Ocak 2017 günü 87 
yaşında aramızdan ayrıldı. Mies yoldaşın kül-
leri 27 Ocak 2017 Cuma günü doğduğu kent 
olan Mannheim’de toprağa verildi. Türkiye 
Komünist Partisi‘ni temsilen Merkez Komitesi  
üyesi Demir Yazıcı yoldaşın katıldığı törene 
Mies yoldaşın yüzlerce mücadele yoldaşı 
ve yine yoldaşı olan eşi ile çocukları katıldı. 
Dikkat çeken ayrıntı, yoldaşlarının dışında en 
son yaşadığı şehrinin semtinde birlikte mü-
cadele ettiği sol örgüt ve demokratik kurum 
temsilci ve üyelerinin yanısıra, komşularının 
ve mahallelilerinin de törene katılmalarıydı. 

TKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri 
Sedat Taner yoldaş,16 Ocak 2017 tarihin-
de DKP Merkez Komitesi Genel Başkanı 
Patrik Köbele yoldaşa hitaben ilettiği taziye 
mesajında
yoldaş nezdinde iki Almanya’nın var olduğu 
soğuk savaş koşullarında hem Federal Alman 
işçi sınıfının kurtuluşu için savaşan ve aynı 

-
yeti’nin uluslararası arenada tanınması için 
mücadele eden yılmaz bir savaşçısını yitirdi. (...) 

ile sadece bir yoldaşını değil, Federal Almanya 

işçi sınıfı ve Federal Almanya’da yaşayan ve 

dürüst mücadeleci omuzdaşını yitirdi. (...) 
Mies yoldaş Marksizm-Leninizm teorisinin 
sulandırılmasına karşı sonuna kadar mücadele 

Birliği’ne karşı sonuna kadar tereddütsüz dost 
olan, anti-komünizmin her türlü emaresine 

karşı sonuna kadar ısrarla mücadele eden bir 
yoldaşımızdı.” dendi.

DKP MK Genel Başkanı Patrik Köbele 
yoldaş törende yaptığı konuşmada Mies 
yoldaşın Alman işçi sınıfının  mücadelesi-
ne yaptığı unutulmaz katkılardan, illegal 
mücadele deneylerinden ve legal partinin 
oluşturulmasında üstlendiği rolden söz etti. 
Köbele yoldaş, kendisini yetiştiren kişinin de 
Mies yoldaş olduğunu kaydetti.

Köbele yoldaştan önce söz alan Mies 
yoldaşın eski mücadele arkadaşı ve Mies 
yoldaşın şehri Mannheim’in de bağlı olduğu 
Baden Württemberg Eyaletinin Yöre Sekre-
terliği görevini Mies yoldaşın başkanlığındaki 

DKP döneminde yürüten Dieter Keller yol-
daş, Mies yoldaşın eyalette BASF, Mercedes-
Benz, Audi, BOSCH gibi sanayii tekellerinin 
olduğu bir eyalette sınıf örgütlenmesine ne 
denli önem verdiğini örnekleri ile anlattı. 
Mies yoldaşın DKP Genel Başkanlığı sonrası 
yürüttüğü çalışmalardan örnekler verdi.

Alman komünistlerinin geleneksel işçi 
bandosunun icra ettiği ve hep bir ağızdan 
söylenen marşlar eşliğinde Mies yoldaşın 
külleri toprağa verildi. 

Komünist yoksul bir proleter ailenin oğlu 
olarak 1929 yılında dünyaya gelen Mies 
yoldaş genç yaşında daha sonra Adenauer 
Rejimi tarafından yasaklanan Özgür Alman 
Gençliği FDJ’un Merkez Komitesinde yer aldı. 
1953 yılında yasaklanmasından sonra ise FDJ 
Birinci Sekreteri oldu ve illegal mücadeleyi 
yönetti. 1963 yılından itibaren yine Adenau-
er Rejimi tarafından 1959 yılında yasaklanan 
Almanya Komünist Partisi-KPD’nin Politik 
Bürosunda görev aldı ve illegal mücadele-
yi sürdürdü. Alman komünistlerinin etkin 

olarak yer aldığı 68 anti-emperyalist gençlik 
hareketlerinin sonucunda Federal Alman-
ya’da politik atmosferde yaşanan kimi deği-
şikliklerin olanak vermesi değerlendirilerek 
1968 yılında illegal KPD ülkede yasal bir parti 
olarak Alman Komünist Partisi-DKP’nin kuru-
luş kararını aldı. DKP’nin kuruluşunu Genel 
Başkan vekili görevini üstlenen Herbert Mies 
yaptı. 1973 ile 1991 yılları arasında DKP MK 
Genel Başkanlığını yürüten Mies yoldaş, TKP 
MK Genel Sekreteri Bilen yoldaşın da yakın 
dostu, yoldaşı idi. Mies yoldaş 1991 senesin-
de görevi gençlik örgütünden yetişen Heinz 
Stehr yoldaşa devrettikten sonra çalışma-
larına doğduğu şehir olan Mannheim’deki 
semt komitesine bağlı parti temel örgütünde 
devam etti. En son 10 Eylül 2016’da Karlsru-
he’de KPD üzerinde süren anti-demokratik 
yasak konulu bir toplantıda konuşmacı 
olarak yer alan Mies yoldaş için bu toplantı 
katıldığı son kamuoyuna açık etkinlik oldu. 

   Politika / Mannheim – F.Almanya

Alman Komünisti Herbert Mies Yoldaşın Ardından



KCK Yürütme Konseyi üyesi 
Mustafa Karasu, TKP Merkez 
Komitesi Başkanı Mustafa Suphi 
ve on dört yoldaşının, 28 Ocak’ı 
29 Ocak’a bağlayan gece, Türkiye 
tarafından, Karadeniz sularında 
boğularak katledilmesinin yıldö-
nümünde, ANF’ye değerlendir-
melerde bulundu.

Kürt halkını, Türkiye solunu 
ve sosyalistlerini, demokratik 
Türkiye’yi gerçekleştirme çabası 
içinde, ortak bir mücadele içinde 
olmaya çağırırken, bu çağrının 
aynı zamanda, Mustafa Suphi ve 
arkadaşlarının anılarına bağlılığın 
çağrısı olduğunu söyleyen Kara-
su, “Gerçekten de sol, sosyalistler, 
Kürtler bir araya gelip, demokrasi 
mücadelesi verdiğinde, Mustafa 
Suphi ve arkadaşlarının ön gördü-

-
kiye, sömürü ve baskının olmadığı 

dedi.

‘ULUSAL KURTULUŞA 
ÖNCÜLÜK YAPABİLECEK BİR 
ÖNDERDİ’

Mustafa Suphi ve arkadaş-
larının şehadetinin, Türkiye tarihi 
açısından çok önemli olduğunu 
vurgulayan Karasu şöyle konuş-
tu:
genel sekteri ve on dört arkadaşı-
nın, 96 yıl önce, Karadeniz suların-
da boğulmasının yıl dönümünde, 
Mustafa Suphi ve tüm şehit yoldaş-
larını, saygı ve minnetle anıyorum. 
Mustafa Suphi ve arkadaşlarının 

çok önemlidir. Mustafa Suphi 

edildiği bir dönemde, işgale karşı 
ulusal savaş verilecek bir süreçte, 
böyle bir ulusal kurtuluşa gerçek 
anlamda öncülük yapacak bir 
önderliğin, bir hareketin katledil-
mesi ve tasfiye edilmesi anlamına 
gelmektedir.”

‘TÜRKİYE’DE GELİŞEBİLE-
CEK SOSYALİST HAREKETE 
DARBE VURULDU’

Suphilerin katledildiği 
yıllarda Türkiye’deki ulusal kur-
tuluş hareketine kimin öncülük 
edeceğinin henüz belli olmadığı-
nı belirten Karasu, “Aslında o yıl-

hareketine kimin öncülük edeceği 
daha belli değildir. Her ne kadar 
Mustafa Kemal ve çevresi daha 
önde durmaktaysa da fakat savaş 
yeni başlamaktaydı. Bu açıdan, bu 

savaşta Anadolu’daki halk hare-
-

si’nin birleşmesi ve ulusal kurtuluş 
hareketinin, bu çizgide yürütülmesi 

bir komünist hareketin, gerçekten 
de gelişme imkanları çok fazlaydı. 

-
nist Partisi’nin ve Anadolu’daki 
halk hareketlerinin mücadeleye 
öncülük edebileceği ve Kemalist 
hareketi aşabileceği korkusu ve 
düşüncesiyle, bir taraftan sahte ko-
münist partileri kurdururken, diğer 
taraftan da, Yahya Kaptan adlı bir 
kaptanın teknesinden yola çıkan 
Mustafa Suphi ve arkadaşlarını 
bu teknenin kaptanı tarafından 
Karadeniz sularında boğdurmuş 

-

sosyalist harekete büyük bir darbe 
vurmuştur” dedi.

‘BİLİNÇLİ VE PLANLI BİR 
KATLİAM’

Bu katliamın, aslında bilinçli 
ve planlı bir katliam olduğunu 
söyleyen Karasu, bunu kesinlikle 
böyle görmek gerektiğini işaret 
etti.

işin içinde olması, Mustafa Suphi 
ve arkadaşlarının, kimler tarafın-
dan katledildiğini, açıkça ortaya 

Osman eliyle birçok milletvekili ve 
muhalif de Kemalist hareket tara-

bu olayı, sadece Mustafa Suphi 
ve arkadaşlarının katledilmesi 
olarak görmemek gerekiyor. Bu 

siyasal mücadeleye, yeni oluşacak 

siyasi çizgisi tarafından şekillen-
direceğidir” diyen Karasu, böle 
bir dönemde Mustafa Suphi’nin 
katledildiğini söyledi.

Bu açıdan Mustafa Suphi’nin 
katledilmesinin Türkiye’deki 
devrimci hareketlerin ve sosyalist 
güçlerin çok kapsamlı değer-
lendirilmesi gerektiğini de dile 
getirdi.

‘SOL KADROLAR MEVCUT 
İKTİDARIN YEDEĞİNE KONUL-
MUŞTUR’

Bir diğer önemli noktanın-
sa, aslında Mustafa Suphi’nin 

katledilişiyle birlikte Türkiye’deki 
sol hareketin karakterinin, çok 
ağır bir darbe alması olduğu, 
belirlemesinde bulunan Kara-
su şöyle devam etti: 
iktidar tarafından katledilmeleri, 
bu hareketin daha sonraları etkisiz 
hale gelmesini sağladığı gibi, öte 
yandan da bütün sol kadrolar, 
sosyalistler korkutulmuş ve mevcut 
düzenin, iktidarın yedeğine konul-
muştur. Nitekim birçok komünist 
parti üyesinin, sosyalistin, daha 

-
si’nden koparak kadro hareketi 
içinde yer alıp Kemalist harekete 
hizmet ettiklerini görüyoruz. Bu 
yönüyle aslında Kemalist hareket, 
birçok kadrosunu da komünist 
hareketten devşirmiştir. Bu yönüyle 
Komünist Partisi, daha baştan 
Mustafa Suphilerin katledilmesiyle 

devletin baskısı, saldırısı ve etkilen-
mesi altına girmesi gibi bir durumu 
açığa çıkarmıştır.”

Bugün hala Türkiye’de sol 
ve sosyalist hareketlerin, belirli 
bir düzeyde devletin etkisin-
den çıkmaması, hatta devletin 
ideolojisini ve politikalarını belirli 
bir düzeyde dikkate almaları-
nın da bu gerçeklikle bağlantılı 
olduğunun altını çizen Karasu, 
“Kuşkusuz bütün sol hareketi böyle 
değerlendirmek doğru değildir. Sol 
hareket içinde, devletten kopan, 
iktidardan kopan, gerçekten 
Mustafa Suphi ve arkadaşlarının, 
bu devlet tarafından katledildik-
lerinin bilincinde olarak, devlete 
karşı, iktidara karşı ve bu devlet 
zihniyetine karşı, tutum alan sol ve 
sosyalist hareketler vardır. Nitekim 
Kürt sorununa doğru yaklaşım 
gösteren hareketlerin çoğunluğu, 
aslında Mustafa Suphi’yi kat-
leden iktidara ve devlete karşı, 
bir tutum almalarından dolayı, 
doğru tutum içindedirler. Çünkü 

Mustafa Suphilerin katledilmesi, 
bir yönüyle de solun, Kürt halkına, 
Kürt hareketine ve Kürtlerin özgür 
ve demokratik yaşamına yetersiz 
yaklaşımlarını da beraberinde 
getirmiştir. Eğer sol tarihinde, Kürt 
sorununa yanlış yaklaşımlar varsa, 

önderlerini katletmesinden sonra 
solu, komünistleri belli düzeyde et-
kilemesi nedeninden dolayıdır. Bu 
açıdan Mustafa Suphi ve arkadaş-

Kürt sorununa yanlış yaklaşım, 
arasındaki bağı da görmek gereki-
yor. Bu kesinlikle bununla ilgilidir” 
dedi.

‘SUPHİLERE DOĞRU CE-
VAP OLMAK GEREK’

Mustafa Suphi ve arkadaş-
larına bağlı olmanın, en başta 
Kürtler olmak üzere, Türkiye 
halklarıyla kardeşlik içinde, yeni 
bir demokratik Türkiye kurmakla 
mümkün olduğunu söyleyen Ka-
rasu şunları dile getirdi: “Mustafa 
Suphi ve arkadaşlarına, verilebile-
cek en doğru cevap, budur. Aslında 
Mustafa Suphi ulusal kurtuluş 
savaşında etkili olacak, halkı 
örgütleyebilecek bir önderdir. Yine, 

ulusal kurtuluş savaşında, çok 
önemli bir rol oynamasına rağ-
men, daha sonra üzerine gidilmiş, 
Yunanistan’a kaçmak zorunda 
bırakılmıştır. Bugün Çerkezler 

egemen olması, Çerkezlerin bu 
kadar asimilasyona uğramaları 

getirilmelerinde, Çerkez Ethem ve 
arkadaşlarının üzerine gidilmesi ve 
ezilmesinin payı vardır. Nasıl ki sol 
üzerinde, devletin etkisi Suphilerin 
katliamdan sonra var olmuşsa, 
Çerkezler üzerinde de öyle var ol-
muştur. Bu yönüyle Mustafa Suphi 
ve arkadaşlarının katledilmelerini 
doğru değerlendirmek, doğru 

anlamak ve onlara doğru cevap 
olmak gerekiyor.”

‘AKP İKTİDARININ NEDE-
Nİ ORTAK MÜCADELENİN 
OLMAYIŞI’

Türkiye’de solun çok emek 
ve şehitler verdiğine değinen 
Karasu, “Gerçekten de sol, büyük 
mücadeleler yürütmüştür ama 
Suphilerin katliamının etkisi ve o 
katliam sonrası devlet ve hükümet 
arasındaki bağını yeterince kopa-
ramaması nedeniyle, sol bir türlü 
istediği amaçlara ulaşamamak-
tadır. Aslında solun temel sorunu, 
ideolojik ve siyasidir. Yoksa çok 
mücadele ve emek vermiştir. Solun, 

-
ki yeri gerçekten de büyüktür. Bu 

mücadelesinde en büyük emek 
Kürtlerden sonra, sola ve sosyalist-
lere aittir. Ama buna rağmen hala 

-

demokrasisi için hiçbir mücadele 
vermemiş işte AKP ve çevresi gibi 
güçlerin iktidarda olmalarının 

emek veren solun, sosyalistlerin, 
Kürtlerin birleşerek ortak mücadele 
etmemeleridir” dedi.

 “Mustafa ve Suphi ve arkadaş-
larının şehadetlerinin yıl dönümde, 

ve sosyalistlerini ortak mücadele 
-

çekleştirme çabası içinde ortak bir 
mücadele içinde olmaya çağırıyo-
rum” diyen Karasu şöyle konuştu: 
“Bu çağrı aynı zamanda, Mustafa 
Suphi ve arkadaşlarının anılarına 
bağlılığın çağrısıdır. Gerçekten de 
sol, sosyalistler, Kürtler bir araya 
gelip, demokrasi mücadelesi verdi-
ğinde, Mustafa Suphi ve arkadaş-
larının ön gördüğü demokratik 

gerçekleşecektir.”

Karasu konuşmasının sonun-
da, Nazım Hikmet’in on beşler 
üzerine yazdığı bir şiiri okudu: 
“Anıları önünde bir daha eğiliyor 
ve onların şehadet yıl dönümünde 
büyük yazar, büyük ozan Nazım 
Hikmet’in yazdığı bir şiiri okumak 
istiyorum: 

Biz/On beş kasap çengelinde 
sallanan/ On beş kesik baş/ On 
beş arkadaş/Yoldaş/Bunların sen 
isimlerini aklında tutma/ fakat / 
28 Kanunisani’yi unutma!”. 

KCK Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Karasu: 
“Suphilere bağlılık ancak demokratik Türkiye ile mümkündür”
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q   Hurşit SAĞIROĞLU

Komünistler bu yıl 28/29 Ocak 1921’in 
yıl dönümünü hummalı bir örgüt çalış-
ması ile karşıladılar. Türkiye’nin tüm böl-
gelerinde Mustafa Suphi ve yoldaşlarının 
izinde  Trakya, Anadolu ve Mezopotam-
ya’yı adım adım ziyaret ettiler, toplandı-
lar, tartıştılar, görüş ve önerileri aldılar. 
KOMÜNİST Teorik Dergi ile POLİTİKA 
Gazetesi’nin birlikte düzenledikleri Bu-
luşmalar serisi bir ihtiyacın sonucuydu.

Örgütlenme amaçlı bu Buluşmalar 
aynı zamanda ideolojik ve politik alanda 
süreklilik içinde devrimci yenilenmenin 
somut adımları oldu. Gerçekleştirilen 
on Bölge Buluşması sonucunda onbeşe 
yakın il ve ilçeden toplantı düzenleme 
talepleri geldi. Toplantı yapılan merkez-
lerin bir kez daha ziyaret edilmesi de 
hesaba katıldığında Şubat, Mart, Nisan 
aylarında toplamda yirmibeş merkezde 
toplantı düzenleme planlaması güncel 
olarak önümüzde duruyor. 

Halkın TKP’si Genel Başkanı Erkan 
Baş ile gazetemizin de aynı zamanda 
imtiyaz sahibi olan MUSTAFA SUPHİ 
VAKFI Başkanı Kemal Atakan’ın konuş-
macı olarak katıldıkları Buluşma’lar farklı 
merkezlerde farklı bileşim ve niteliklerde 
gerçekleşti. Şimdi önümüzdeki aylarda 
düzenlenecek toplantılar, “Türkiye Ko-
münist Partisi Yanıtlıyor” belgisi altında 
gerçekleştirilebilinir. Dünya, Bölge ve 
Ülke sorunları konusunda TKP’nin gö-
rüşleri, Savaşsız, Sömürüsüz ve Sınıfsız 
bir Dünya ve Türkiye için TKP’nin politik 
perspektif ve stratejilerinin ele alınabile-
ceği bu ikinci tur Buluşma’lar çalışmala-
rın niteliğini bir üst düzeye taşıyacaktır. 

Bu çalışmalar ile yapılmaya çalışılan 
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının başlat-
tıkları mücadelenin devamını sağlamak-
tır. Komünistler arasında Kominternci, 
Bolşevik, Leninci hattın niteliksel olarak 
etkinliğini pratiğe dönüştürmektir. Bu 
hattın partimiz tarihinde devamı olan, 
Bilen yoldaş önderliğinde gerçekleştiri-
len 1973 ATILIM’ının nitelik ve niceliğini 
günümüz koşullarında yeniden ateşle-
mektir. 

Bu atılımı gerçekleştirmek ve sürek-
liliğini garanti altına alabilmek için orta 
yaşlı ve genç kuşakları birbirine bağla-
mak, TKP’li komünist kuşaklar arasında 
ideolojik, politik ve örgütsel uyumu sağ-
lamaktır. 

2017 yılında ONBEŞLER’i anmak ve 
onların mücadelesini sürdürmeye iliş-
kin kararlılığı ortaya koymak her halde 
daha anlamlı ve somut olarak gerçekleş-
tirilemezdi. Gösterişten, popülizmden 
uzak, somut, fiili, gerçek ve niteliksel bir 
faaliyet ile yoldaşlarımızı anmak onların 
anılarını mücadele içinde yaşatmanın en 
doğru yoludur. 

ONBEŞLER BAŞLATTI, YÜZBİNLER 
SÜRDÜRÜYOR belgisini tekrar sınıf mü-
cadelesinin her alanında yükseltmek, işçi 
sınıfı, ezilen, sömürülen emekçi halklar 
içinde yeniden kök salmak, sendikalarda, 
kooperatiflerde, demokratik kitle örgüt-
lenmelerinde, yerel mahalli girişimlerde, 
niteliksel ve niceliksel etkinliğimizi artır-
mak, başta Kürt halkı olmak üzere fark-
lı toplumsal ve ulusal kesimler ile eski 
günlerin, 70’li yılların TKP öncülüğünde 
bu alanlarda yürütülen mücadeleyi daha 
da ileri taşıyarak aşmak bugün TKP’lilerin 
en temel görevi olduğu anlaşılıyor. Biz 
KOMÜNİST ve POLİTİKA’nın tarif ettiği 

süreci böyle bir hamle olarak algılıyoruz. 

TKP kurulduğundan itibaren bedel 
ödeyerek bugünlere gelmiştir. İşkence-
ler, zindanlar, sürgünler haricinde, ver-
diğimiz şehitler Mustafa Suphi’lerden, 
Kadri Erol (Kemal Tayfun Benol) yolda-
şa binleri aşmıştır. Özellikle 70’li ve 80’li 
yıllarda yüzlerce yoldaş ve sempatizanı-
mız kavgada toprağa düşmüştür. Deniz 
(Mustafa Asım Hayrullahoğlu) yolda-
şımızın işkencehanelerdeki direnişi, ser 
verip sır vermemesi sadece inatla açık-
lanamaz. Deniz yoldaşımızın bu direnişi-
nin özünde Marksizm-Leninizm bilimine 
çelikleşmiş bir inanç, Parti davasına bağ-
lılık, sınıf kini, direniş ve mücadele azmi 
vardır. Tek başına kaldığı zaman dahi o 
koşullarda direnişin kırılamaması üstün 
bir komünist nitelik gerektirmektedir. 

Deniz yoldaşın nezdinde işkence-
hanelerde direnenleri, Ahmet Hilmi 
Feyzioğlu gibi katledilenler, sokakta vu-
rulan Talip Öztürkler, Meryem Karakız-

lar, Nevzat Bulutlar, Hüseyin Güzeller, 
Avni Eceler, Barış Yıldırımlar ve niceleri, 
kaçırılıp işkencede katledilen Ali İhsan 
Özgürler, Levent Taşçıoğlular, Miting 
meydanlarında katledilen 1 Mayıs 77 şe-
hitlerimiz ve Kemal Tayfun Benollar... Bu 
yoldaşlarımızın tümüne sözümüz, andı-
mız var! Bu yoldaşlarımızın tümü TKP’nin 
şeref ve onurudurlar.

Bugün çeşitli kalpazanlıklar ile ken-
dilerine bu adı yakıştırmaya çalışanların, 
- savundukları görüşleri bir kenara bı-
rakarak söylersek -, kendilerini ne denli 
feda etmeye ve her türlü bedeli ödeme-
ye kararlı olduklarını mücadeleye yakla-
şım pratikleri gösterecektir. Bugüne dek 
burunları kanamadan ve bedel ödeme-
den siyaset sahnesinde dans etmeleri ve 
Mustafa Suphilerden bugüne kanla ya-
zılmış bir tarihin özneleri olamayacakları 
aşikarken bu girişimlerde bulunmaları 
onlar için taşıyamayacakları bir yüktür. 
Yol yakınken hatadan dönmelerini öner-
mek bize düşen sorumluluktur, çünkü 
Türkiye Komünist Partisi, o adın kirletil-
mesine müsaade etmeyeceğini çeşitli ve-
silelerle açıklamıştır. Biz bu uyarıyı ciddi-
ye alıyor ve kendi açımızdan ona uygun 
davranmayı görev biliyoruz.

Partili şairimiz Nazım Hikmet yoldaşı-
mızın dizelere döktüğü gibi;

KAZIDIK ONBEŞLERİN İSMİNİ KANLI 
KIZIL BİR MERMERE!

BİR ÇELİK AYNADIR GÖZLERİMİZ,

ONBEŞLERİN RESMİNİ GÖRMEK İS-
TEYENLERE

ONBEŞ’leri Mücadelemizde Yaşatıyoruz
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Ethem NEJAT

Anadolu’da, Rumeli’de on seneden faz-
la sizin aranızda, sizin metruk (terkedilmiş) 
ve mahrum (yoksun) muhitinizde (çevre-
nizde) sizinle hemdert (dertlerinizle ortak) 
yaşadım. Parlak üniformalı ve şık tuvaletli 
Sultani (lise) talebesi sizlere tezyif (aşağı-
lama) nazarlarıyla (gözüyle) bakarken, ben 
sizlerde çok yüksek, çok vakur (ağırbaşlı) 
ruhlar okudum.

Biliyordum ki, siz hep proletaryanın ço-
cukları idiniz; ekmek parasını güç çıkaran 
ve sizin karnınızı ve dimağınızı doyurama-
yan ecir (ücretle çalışan) babaların evlatları 
idiniz... Sizin zekanız, dirayetiniz (aklınız), 
liyakatiniz (yaraşırlığınız) bile olsa, sizi za-
degan (soylular) mektepleri almazdı, ala-
mazdı...

Siz Darülmuallimin’e (öğretmen okulu-
na) ancak yaşayacak biraz ekmek bulmak 
ve pek inkişaf edemeyen (gelişemeyen) 
ihtiyaç fikrinizi doyurmak için geldiniz. Ma-
arif Nezaretleri (Milli Eğitim Bakanları) size 
üvey evlat nazarıyla (gözüyle) bakardı Çün-
kü siz kimsessizdiniz; halis proletaryanın 
çocukları idiniz.

Yemek, içmek ve yatacak bir bucak 
bulmak için geldiğiniz Darülmualliminde 
(öğretmen okulunda) kazandığınız sanat, 
malumat ve ilim sizin şahsiyetinizi onlar 
nazarında değiştiremezdi. Çünkü siz yine 
proleterdiniz, yine burjuvazinin hademesi 
idiniz!..

Siz süslü ve zarif giyinemiyor, şık kra-
vat bağlayamıyor, salon beylerine mahsus 
temennalar (selamlamalar) edemiyor, bur-
juvalara mahsus reveransları yapamıyor-
dunuz. Onun için siz tezyife (aşağılamaya), 
tahkire (küçük görmeye) layık işçi ve köylü 
makulesi (takımı) insanlardan idiniz!... Bur-
juva hükkümetleri sizden öc almak için sizi 
köylüler içinde çalışmaya mahkum edi-
yordu. Zehiy mantık (ne güzel mantık) Bu 
nasp (atama) ve tayin onların, o sarayların, 
saltanatların Maarif Nezareti (Milli Eğitim 
bakanlığı) nazarında (gözünde) bir mahku-
miyet (cezalandırma), bir sulfiyet (aşağıla-
ma) idi. Siz, Darülmualliminlililer, kendi öz 
sınıfınız, ezilen, soyguna uğrayan ve cahil 
bırakılan biçare halkın arasına girdiğiniz 
zaman köylüyü, köy çocuğunu, işçi yavru-
sunu kurtarmaya çalışıyordunuz, sevine 
sevine çalışıyordunuz; onların bir mahku-
miyet addettiği (saydığı) hali siz mazhariyet 
(onur) addediyordunuz...

Burjuva Maarif Nezaretleri, zengin 
çocuklarına mahsus (özgü) mekteplerin 
muallimlerini takdir ve tahsin (alkış) eder 
ve mükafatlandırırken, siz ömürlerinizi bir 
lokmaya kifayet (yeten) maaşınız ile köy-
lerin, kasabaların ıssız sokaklarında, harap 
ve yıkık evlerinde sefil bir hayat geçiriyor, 
aile edemiyordunuz (ev kuramıyordunuz). 
Teşkil etseniz bile bu aile sefalet ve mahru-
miyet içinde sürükleniyordu... Siz biliyordu-
nuz ve fiilen öğreniyordunuz ki, aile sizin 
değil, aile zenginlerin, burjuvaların, esna-
fın, devletlularındır. Sizin için aile mefhumu 
(kavramı) bir ademdi (yokluktur). Ziynetli 
(süslü) kelimelerle burjuva edebiyatının 
yazdığı, sena ettiği (övdüğü) saadet-i aile 
(aile saadeti) yokluktan, sürünmekten, hiç-
ten başka birşey değildi.

Darülmualiminli (öğretmen okullu) 
genç! Sen kendin çok iyi biliyorsun ki, sen 
proleter evladısın.

Baban nasıl kolunun kuvvetiyle çalışı-
yor ise, sen de günde on, on beş saat kafanı 
yorarak, beynini çatlatarak çalışacaksın... 
Bugün daha pek genç ve mektep talebesi 
isen; yarınbugünkü tarzı hükümetin (hü-
kümet biçiminin) muhakkir gördüğü (hor 
gördüğü) bir iptidai (ilkel) mektebin mü-
rebbisi (eğiticisi) olacaksın. Ve muallimlerin 

çektiği azabı, açlığı çekmeye ve mektebin 
ve talebelerinle devletluların (devlet bü-
yüklerinin) mektebi yanında hakir (küçük) 
kalmaya mahkum olacaksın.

O halde ey genç! Ey yarının mürebbisi 
(eğiticisi)! Şimdiden menfaatini bil!... Sen 
gündelikle çalışan işçiden başka birşey 
değilsin! Koluyla çalışan uzvi (bedensel) 
faaliyetini bir lokma yiyeceğe hasreden, 
bu haksız ve hain cemiyet içinde ilimledn, 
fenden hisse ve kıymet alamayan biça-
re işçi gençler ile bir sırada, bir halde, bir 
endişede olduğunu idrak et. Onlarla elele 
ver, “yevm-i cedit, rızk-ı cedit” (günübirlik 
geçim sağlamak) yaşayan sınıfın gençleri, 
çocuklarıyla birlikte çalış, yarının inkilap 
(devrim) hazırlıklarını yap!

Bu inkilap tufanının başlangıcından ev-
vel Darülmuallimin’leri ikmal edip (öğret-
men okullarını bitirip) hayata giren meslek-
daşın görmüyor musun ki eziliyor, eziliyor 
da öz iktisadi haklarını müdafaa etmek liya-
kat ve azmini göstermiyorlar. Onlar genç-
liklerinde eğer bütün ezilen, çalıştırılan, 
soyulan ammenin (halkın) gençleri ile itti-
fak edip iktisadi ve siyasi haklarını müdafaa 
zzımmında (için) sendikalar, işçi dernek ve 
birlikleri teşkil etmek yolunu öğrenmiş ol-
salardı, bugün mesleğiniz esaretten kurtul-
muş olurdu.

Silkininiz, yarınki müdafaa şurasını 
(sovyetini), siz bugün gençler birlikleri için-
de diğer işçi gençleriyle birlikte kuracak-
sınız... Silkininiz, bütün yeni bir hayata ve 
muzaffer bir inkilaba ait taassupsuz, riyasız 
(yalansız) ve pek ileri bir zemini gençlik teş-
kilatınız, gençlik birlikleriniz, gençlik heye-
canlarınız hazırlayacaktır.

Proleter genç! Bil ki sana kuvvet ve nü-
fuz verecek, seni devletlilerin kuru bir aleti 
olmaktan kurtaracak yalnız komünizmdir.

Sen çalış ve öyle kudreti ortaya koy 
ve öyle muhit (çevre) vucüda getir ki Karl 
Marx ve Engels’in bugünkü cemiyetin belki 
anlamaya muvaffak olamadığı en ince, en 
esaslı nesirlerini tatbike vasat (ortam) ve 
imkan hazırla.

İstikbal (gelecek) sensin proleter genç!.. 
Sen komünizm etrafında ne kadar faaliyet 
ihraz edersen (elde edersen) biz istikbal-
den o kadar emin olacağız ve “yaşasın ko-
münist gençlik!” diyeceğiz.

Darülmualiminli (öğretmen okullu) yol-
daş!

Kızıl inkilap (devrim) için gençliğin se-
ferberliği var.

Arş iş başına!...

(İlerici Yurtsever Gençlik Gazetesi’nin  / İYG
1 Şubat 1978 tarihli sayısından alınmıştır.)

Darülmualliminli (Öğretmen Okullu) Gençlere

Mustafa SUPHİ
Bakü – 15.X.1920

Şark’ta gençlik, aile muhitinden 
başlar da, mektebe, medreseye, iş, sanat 
ve hükümet müesseselerine varıncaya 
kadar zincirli bir esarete mahkumdur.w 
Fakat gençliği bu zulüm ve esaretten 
kurtaracak kuvvet yine gençliktedir. Onun 
için, gençleri ikiye ayırmak mecburiyetini 
hissediyoruz: Bir kısım yumruk altında 
her türlü esarete, zulme tahammül eden 
mütevekkil (işi oluruna bırakan) ve zavallı 
gençler, diğer kısım uyanık fikirli, serbest 
ve halaskar (kurtarıcı) gençler ki, gençlik 
şiarı altında yaşamak liyakatini (yaraşırlığı-
nı) kazananlar şüphesiz bu ikincilerdir.

Aile münasebetinde gönlünün 
bütün sütnu hatına (aklına gelenlere) 
sahip olmayan, ana ve babasının makul, 
gayri-makul (olumlu-olumsuz), beşeriyet 
(insanlık) için faideli (yararlı) ve zararlı her 
türlü emrine, telkinatına (düşüncesine) 
yalnız dini ve itiyadı (alışılmış) bir tevek-
külle (oluruna bırakmayla) itaat eden 

gençler, herhangi bir kızla yalnız emri 
meşru (şeriata uygun iş) ve mutadı ifa 
(alışılarak yapılan) ve itmam (tamamlama) 
için evlenmeye razı
olan delikanlı veya herhangi bir delikanlı-
ya yine aynı sebeple güveyiye çıkan genç 
kızlar, yaşça ne kadar küçük olurlarsa ol-
sunlar, başça şüphesiz ki pek ihtiyardırlar.

Medrese ( özellikle din ve hukuk 
adamı yetiştiren okul) ve mektepte akıl ve 
naklin mevkisine (yerine) vermeye bir tür-
lü muvaffak olamayan, beyninde parlayan 
her nur zerresini “küfür” korkusuyla tard 
(kovma) ve def’e (savmaya) çalışan, ha-
yalden hakikate geçmek istidat (yetenek) 
ve iktidarını göstermeyen genç talebeler 
tabiatın taze hayatlarına bahşettiği feyiz 
(verim) ve kuvveti nefislerinde (öz varlık-
larında) öldüren merhamete muhtaç zayıf 
insanlardır.

Ve nihayet hayat mübarezesine (sava-
şına) girişmiş işçi bir genç, gördüğü işin 
mahiyetini, vücuda getirdiği yeni mahsül 
ve servetinin kime mal olarak bundan 
insanlık namına ne faide (yarar), ne zarar 
geldiğini düşünüp anlamağa, iş ve hayat 

içinde arka verip kuvvetlendirdiği alemin 
(dünyanın) insanda  kan ağlatan zulüm 
ve haksızlıklara karşı ciddi bir mübareze-
ye (savaşa) girişmezse, bu genç adamın 
çalışıp çabalaması, tarih nazarında tay 
taşıyan hayvanların çektikleri zahmet ve 
gördükleri işten başka bir mahiyeti haiz 
olamaz.

Hülasa (özetle) aile, aşk ve muhab-
bet (sevgi) münasebatında (ilişkisinde) 
hürriyet ve istiklal de güzelliğe, oyun ve 
maharette (beceriklikte) idrak hassası-
na (anlayış özelliğine), iş ve hayatta ise 
zulme, haksızlığa karşı mübareze (savaş) 
kuvvetine malik olmayan gençlerin yaşları 
ne kadar az olursa olsun, kendileri gençlik 
aleminin hür ve münevver (aydın) ve faal 
(aktif ) bir uzvu (organı) sayılamazlar. Bun-
lar gönülleri kurumuş, beyinleri paslan-
mış, sinirleri gevşemiş, yüreksiz, mutavi 
(boyun eğen) ve alil (hastalıklı) ihtiyardır.

Demek ki, gençlik denildiği zaman 
biz bunu aynı zamanda hem yaş, hem de 
başta aramak mecburiyetindeyiz.

(İlerici Yurtsever Gençlik Gazetesi’nin  / İYG
1 Şubat 1978 tarihli sayısından alınmıştır.)

Yaşta ve Başta Gençlik



Değerli Politika Gazetesi 
Emekçileri,

İyi olmanızı diliyorum. Gazeteniz ulaş-
tıkça takip etmeye çalışıyorum. Genel an-
lamda yaşanan süreç düşünüldüğünde 
verilen her emeği değerli buluyorum. İçe-
risinden geçtiğimiz sürecin halklarımızın 
çıkarlarına evrilmesine doğru siyaset üret-
menin zorunlu olduğuna inanıyorum. Bu 
anlamda çabalarınız değerlidir.

Değerli arkadaşlar, fırsatını bulmuşken 
biraz da hoşgörünüze sığınarak cezaevin-
de kaynak sıkıntısı yaşıyoruz. Okuduğunuz 
inanç, roman, şiir, tarih, siyaset vb. kitapla-
rınızı gönderirseniz seviniriz.

Halklarımızın eşit, özgür birlikteliğine 
ve ütopyamızın gerçek olacağı günlerin 
özlemi ile sizleri selamlıyorum. Başarılar...

Kemalizm’den kopmayan 
sol olunur mu?

Politika gazetesinin 36. sayısında “Ko-
münistler Tartışıyor” başlığı altında yürütü-
len tartışmanın ikinci bölümünde yer alan 
HTKP genel başkanı Erkan Baş’ın Kema-
lizm ve Kürt sorunun çözümüne ilişkin or-
taya koyduğu görüşler aslında Türkiye sol 
hareketi içerisindeki temel bir açmazı ifade 
ettiği için üzerinde tartışılmayı hak ediyor.

Öncelikle sayın Baş, cumhuriyet ve M. 
Kemal ile ilgili görüşlerini belirtirken ma-
teryalist bir bakış açısına sahip olmanın 
gerekliliğini belirterek, cumhuriyet bur-
juva devrimi ve öncüsü olarak M. Kemal’i 
de burjuva devrimcisi olarak gördüklerini 
belirtiyor.

Sayın Baş’ın tarihe yaklaşımda mater-
yalist bakış açısının gerekliliği konusunda-
ki görüşlerine katılmamak mümkün değil 
lakin açıklamaların içeriğine bakıldığında 
bakış açısının materyalist bir tarih okuma-
sından ziyade sübjektif değerlendirmeler 
olduğunu belirtmek gerekiyor.

Buradan yola çıkarak sayın Baş’ın söy-
lediği gibi cumhuriyet bir burjuva devrimi, 
öncüsü M. Kemal burjuva devrimci midir?

Sorunun cevabı için tarihsel süreci ir-
delemek gerekiyor. Özet olarak belirtirsek 
Osmanlının çöküş sürecine girmesi ile be-
raber imparatorluk içindeki bürokrasi ve 
aydınları arasında yoğun bir tartışma sü-
reci yaşandığı biliniyor. Özellikle Avrupa’da 
gelişen milliyetçilik ve ulus devlet anlayışı 
Avrupa’dan etkilenen aydınların ve impara-
torluğun çöküşünü gören bürokrasi hatta 
kimi padişahların arayışlarına sahne olur. 
İmparatorluk nasıl kurtulur sorusuna ce-
vap arandığı kimi reform adımları atıldığı 
da görülüyor. I. Ve II. Meşrutiyet, Tanzimat 
Fermanı, Islahat Fermanı, Meclisi Mebusan 
vb adımlar çöküşte olan imparatorluğu 

kurtarmak için girişilen adımlardan bazıla-
rıdır. Bu süreçte var olan anlayışlar içerisin-
de açığa çıkan  İttihat ve Terakki Cemiyeti 
yaşanan kaotik süreçte (arkasında bulunan 
dış güçlerden bağımsız olmamak kaydıyla) 
öne çıkan güç olmuştur.

İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlının 
son döneminde açığa çıkan Pantürkist ve 
Panislamist gelecek arayışında galip gelen 
Pantürkist çizginin temsilcisidir. Türkçü-
lüğe dayalı yeni bir ulus devlet anlayışını 
işaret eden İTC çizgisi sonraki yıllarda cum-
huriyetin kuruluş sürecinde önderlik ya-
pan M.Kemal ve arkadaşlarının da içinden 
çıktığı, etkilendiği çizgidir. İTC çizgisinin 
karakterini gösteren en acı olay ise Ermeni 
Soykırımı’dır.

İttihatçı kadroların I. Paylaşım Sava-
şı’nın yenilgi ile sonuçlanmasının ardından 
yapılan antlaşmalarla işgal edilen Anado-
lu’da, Osmanlı’nın kalıntılarından nasıl bir 
devlet şekilleneceği ise  egemen sınıfların 
kendi çekişmeleri ve çelişmeleri ile belir-
lenmiştir. Bir yanda İngiliz işbirlikçisi çizgi 
öte yanda ise yaşananlardan rahatsız olan 
öncüsüz işgal karşıtı bir çizgi vardır. M. Ke-
mal İngiliz çizgisinden umduğunu bulama-
yınca öncüsüz olan geniş kesime önderlik 
etmeyi doğru bir kararlaşmayla sağlamıştır. 
Bundan başka hangi faktörler rol oynadı 
tartışılır bir konudur. Bunun içinde bu sü-
reci bilimsel veriler ışığında ele almak en 
doğru, bilimsel yaklaşım olacaktır. 

M. Kemal’in istediğini elde edemeyince 
yenilgi ve işgalden rahatsız olan etnik ve 
inançsal farklılıkları örgütlemeye ve onlara 
önderlik etmeye giriştiği biliniyor. Bu sü-
reçte M. Kemal pragmatizmini her safhada 
daha fazla görmeye başlayacağız.

Amasya’ya çıkış ve Amasya Tamimi 
sonrasında D.Bakır merkezli yürütülen ça-

lışmalar sonucunda gerçekleşen Sivas ve 
Erzurum Kongreleri ile yeni cumhuriyetin 
temelleri atılmıştır. Bütün bu çalışmalar 
içerisinde M. Kemal ve arkadaşlarının ön-
görüsü, zekası, siyaseti okuma becerilerini 
teslim etmekle beraber pragmatizmini de 
görüyoruz. Bu pragmatizm konusunda 
din ve Kürtler konusu öne çıkmaktadır. 
M.Kemal’in yeni ulus devlet anlayışında 
söylem bazında Kürt, İslamcı, Alevi, Çer-
kez, vb en geniş kesimlerin olduğunu ve 
bunların desteğiyle başarıya ulaştığını 
görüyoruz. M. Kemal’in farklılıklardan des-
tek alrken verdiği söz halkların, inançların 
özgür, eşit, laik birlikteliğidir. Bu konuda 
yayımlanmış anı, meclis tutanakları, Nutuk 
ve dönem tarih kitaplarında bunu görebili-
yoruz. 1920 Kurucu Meclis bu ruhu yansıtır.

Sonrasında 1923 Lozan Antlaşması 
sonrasındaki dönem ise farklı bir M. Kemal 
ve cumhuriyetini yansıtır. Cumhuriyetin 
ilanı ile istediklerini elde eden M. Kemal 
cumhuriyetin kuruluş sürecindeki ittifak 
güçlerini ret etmiş ve tekçi zihniyet anlayı-
şıyla cumhuriyetin geleceğini belirlemiştir. 
İlk kurucu meclis sonrası cumhuriyetin de-
mokratikleşme ve oligarşikleşme arasında-
ki ikilem tekçi, ırkçı, faşist uygulamalarla 
belirginleşmiştir. 

Oligarşikleşen cumhuriyetin antiem-
peryalist söyleminin gerçekliği ise İngiliz-
lerle var olan ilişkiler ve gelişmelerle açığa 
çıkmıştır.

Oligarşikleşen cumhuriyetin ideolojik 
anlamda karakterini İTC’nin hedefi olan 
ulus pantürkist ulus devlet anlayışının ha-
yata geçirilmesi olarak tezahür etmesi ise 
İTC zihniyeti ile yeni ulus devletiin zihniye-
tinin aynılığını gösterir.

Özetlemeye çalıştığımız bu kısa tarihsel 
süreçten burjuva devrimi de  olsa devrim 
olarak görmek, önderliğini ise devrimci ön-
derlik olarak görmenin kararını ise okuyu-
cu verecektir.

Sayın Baş’ın Kemalizm’e ilişkin ırkçı, 
faşist eleştirilerini kabul etmemesi kendi-
sinin ideolojik bakış açısı ve duruşunun 
yansımasıdır. Kemalizmin karakteri ve pra-
tik uygulamalarını objektif ve bilimsel yak-
laşımla ele aldığımız zaman Kemalizmin 
özellikle 1923 sonrası sürecinin ırkçı, faşist 
bir zihniyet ve pratik ile ilerlediğini tarih or-
taya koymaktadır. Kaba pozitivist, moder-
nist yaklaşımların Jakobenist bir anlayışla 
halka  dayatılmasını ilerlemecilik olarak 
değerlendirmek ya da din olgusuna devlet 
laisizmi ile yaklaşmayı ilericilik olarak gör-
mek yanıltıcı ve saptırmacı bir yaklaşımdır. 
Tarihi kendi konjonktürü içerisinde  neden 
sonuç ilşkisi ile ele almak ne kadar doğruy-
sa burada belirleyici olarak zihniyeti ve uy-
gulamalarını görmede bilimseldir. 

Cumhuriyetin ideolojik kimliğini oluş-
turan millileşme, modernleşme, seküler-
leşme anlayışının özünde kutsal devlet 

anlayışı yatar. Her şey kutsal devlet anlayışı 
içerisinde oluşturulur. Devlet laisizmi, dev-
let dini ve devlet modernliği hayata geçiri-
lirken öne çıkan ırkçılık boyutunda Türkçü-
lük esas alınmıştır. 

Kürtler başta olmak üzere farklı etnik 
kimlikleri yok sayan, Türkleştirmeye ça-
lışan, buna direnen başta Kürtler olmak 
üzere herkesi katliamdan Dersim’de oldu-
ğu gibi kıyımdan geçiren, “Vatandaş Türk-
çe konuş!”  kampanyaları yürüten, kafatası 
ölçtüren, kendine büyük ecdat arayan Gü-
neş Dil Teorisi’ni oluşturan, herkesi yüce 
Türk milletine hizmetle yükümlü gören 
Mahmut Esat Bozkurt’lara sahip olan ve 
daha yüzlerce örnekle çoğaltabileceğimiz 
bu zihniyeti ve uygulamalarını ırkçılık ola-
rak görmeyecekse, ırkçılığı nasıl tanımlaya-
cağız? 

Cumhuriyetin başlangıcında yanında 
olan arkadaşlarını, islamcıları, Çerkez Et-
hem vb. bir çok muhalifleri komplolarla 
ortadan kaldırılması masum demokratik 
refleksle midir? 

Cumhuriyetin en büyük destekçisi olan 
Alevilerin inançları, ibadetleri ve ibadet 
evlerini yasaklayıp Koçgiri ve Dersim’de ol-
duğu gibi kıyımdan geçirilmesini nasıl izah 
edeceğiz? 

M. Suphi ve arkadaşlarını katleden, ile-
rici unsurları komplolarla bertaraf eden po-
litikalara ne diyeceğiz? 

Cumhuriyet dönemi uygulamalarının 
temel dayanağı olan imha ve inkar siyase-
tini, Jakobenist pratikleri, komplocu yak-
laşımları Kemalizmin karakterini çok net 
olarak ortaya koyar. Bu konuda, dönemi 
en iyi anlatan Hitler’in kendisine M. Kemal 
ve uygulamalarının esin kaynağı olduğunu 
söyleyen açıklamalarıdır. 

Tarihsel gerçekler bu kadar çıplakken 
sayın Baş’ın görüşleri yabancısı olduğumuz 
görüşler değil. Yaşanan Kemalizm’in sola 
bulaştırdığı ve halen etkisini güçlü hisset-
tirdiği bir hastalıktır. 

Sayın Baş’ın Kemalizm’e ırkçı, faşist de-
ğerlendirme yapmanın Türkiye sol ve sos-
yalist hareketine zarar vereceği, üzerinde 
yükseleceği zemini boşa çıkaracağı minva-
lindeki sözler ise hem bir itiraf, hem de Ke-
malizm etkisinin hala sürdüğünü gösteren 
Kemalizm’den medet uman pragmatizmin 
tipik bir örneğidir. 

Öncelikle Türkiye sol sosyalist hareketi-
nin temel sorunlarından bir tanesi kendisi-
ni Kemalizm’den koparmaması dolayısıyla 
zihniyetini taşımasıdır (Kemalizm noktasın-
da net duruş gösterenleri dışında tutarak).

Kemalizm’den kopmayan solun gerçek 
ve bilimsel bir zihniyeti yakalaması müm-
kün değildir. Kemalizm solun içerisine şı-
rınga edilmiş virüs gibidir. Solun evrensel 
değerlerinin hiçleştirilerek halktan kopuk 
bir kimlik bunalımı yaşamasının en büyük 
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sebebi Kemalizm’dir. Bugün Kürt sorunu 
ve çözüm konusunda sağlıklı bir duruş sa-
hibi olunamıyor, emekçiye inilmiyor, halk-
la bağ kurulamıyor, siyasal İslamın önüne 
geçilemiyor, sosyal şoven politikalardan 
etkileniyorsa solun Kemalizm’e bakışı ve 
etkilenmesini iyi görmek gerekiyor. Bu ko-
nuda özellikle TKP geleneği özeleştirel yak-
laşmalıdır. TKP geleneği içerisinden gelen 
bazı yapıların bu noktadaki çabası umut 
vericidir.

Sayın Baş, Kemalizm’den kopmaktan 
korkmamalı bilakis Kemalizm’den kopuşun 
gerçek anlamda evrensel değerlerle buluş-
mak dolayısıyla da gelişmek, halklaşmak 
anlamına geleceğini bilmeli Kemalizm’i 
eleştirmekten, kopmaktan korkmamalıdır. 

Gelişen siyasal İslam diktatörlüğüne 
karşı oluşturulacak bir cephe içerisinde 
Kemalistlerle ittifak yapılabilir mi ayrı bir 
tartışma konusu, ama bilinmelidir ki, Türki-
ye sol ve sosyalist hareketinin geleceği Ke-
malizm’le yüzleşme ve kopma ile mümkün 
oabilir.

Ergin DOĞRU
E Tipi Cezaevi D-1  / ELAZIĞ 

Merhaba

Yeni bir yıla girerken, sizlerin yeni 
yılını kutluyor, sömürüsüz, savaşsız 
bir dünya özleminde, tüm dünya 
halkların yaşamasını temeni ediyo-
rum.

Dostlara selamlarımı, saygılarımı 
yolluyor, yeni yıllarını kutluyorum.

Not: TKP’nin, Politika dışında, 
sonradan oluşan program vb. gön-
derme durumunuz olursa, göndere-
bilirseniz sevinirim. Saygılarımla.

 Recep ÇİTİKBEL

2 Nolu F Tipi Hapishane
C / 102    

Kandıra / KOCAELİ

Erkan Baş’tan Yanıt Mektubu:
“Mesele Bir Bütün Olarak 
Burjuva İdeolojisinden Kopmak”

Her şeyden önce röportajımızı okuyarak görüşlerini bize ileten 
Ergin Doğru arkadaşımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum, en 
kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını ve bu tartışmayı yüz yüze yü-
rütebilmeyi diliyor, sevgilerimi iletiyorum.

Bize ilettiği görüşlerine dair kısaca düşüncelerimi paylaşmaya 
çalışacağım. Ayrıntılar bir yana anlaşamadığımızı düşündüğümüz 
temel noktalara işaret etmekle yetineceğim. 

1- Burjuva devrimi nedir? Ne değildir?
Mektup içinde sık sık söz edildiği gibi tartışma Türkiye solu açı-

sından klasik denilebilecek tezlerin karşı karşıya geldiği bir biçimde 
yürüyor. Temel anlaşmazlık noktamız ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun bir burjuva devrim süreci olup olmadığı... Ergin arka-
daş, daha mektubun başında şu soruyla bizim bakışımıza olan mesa-
fesini ortaya koyuyor, “Sayın Baş’ın söylediği gibi cumhuriyet bir burju-
va devrimi, öncüsü M. Kemal burjuva devrimci midir?”

Evet kesin olarak böyledir. Marksistlerin, Türkiye’de Mustafa 
Kemal önderliğinde yaşanan süreci başka biçimde adlandırmaları 
mümkün değildir. 

Mektubun başındaki İttihat ve Terakki ile ilgili kısımları ayrıca tar-
tışmak üzere konunun özüne yoğunlaşalım. Ancak örneğin milliyet-
çiliğin bir burjuva ideolojisi olduğunu, burjuva devrimleri ile çağdaş 
bir akım olarak doğduğunu unutmamamak gerektiğine işaret etme-
den geçmeyelim.

Bence Ergin arkadaşımız mektubunda
“M. Kemal’in istediğini elde edemeyince yenilgi ve işgalden ra-

hatsız olan etnik ve inançsal farklılıkları örgütlemeye ve onlara 
önderlik etmeye giriştiği biliniyor.” diye başlayan ve  “1920 Kurucu 
Meclis bu ruhu yansıtır.” cümlesiyle biten bölümde esas olarak bizim 
tezimizi kabul ediyor. Fakat burjuva devrimlerine bizim anlayamadı-
ğımız ölçüde bir misyon atfederek hataya düşüyor.

Ergin arkadaş, altını bizim çizdiğimiz cümlede olguyu-gerçekliği 
ortaya koyuyor. 

Biz niyet okumalarından, kafalardaki düşüncelerden değil haya-
tın gerçeğinden-pratikten hareket etmek durumundayız. Aslında ne 
yapmak istediğini tartışmanın bir anlamı yoktur ve ne yapmış oldu-
ğu konusunda anlaşıyoruz. Bu yapılanın adını koymak konusunda 
çekinceli davranmamıza gerek yok. TKP’nin kuruluş belgelerine ve 
Komintern belgelerine baktığımızda gördüğümüz budur.

 Bir devrimin karakterini okumak aynı zamanda o dönemin ko-
şullarını anlayabilmekten geçiyor. Devrimler “iyi” ya da “kötü” şek-
linde değerlendirilmezler, sınıfsal karakterleri ve çağın koşullarıyla 
orantılı olarak belirlenen sınırlara sahiptirler. Kemalizmin komünist-
lere ya da halka karşı işlediği suçlar onun sınıfsal niteliğini ve tarihsel 
plandaki “ileri” yönünü değiştirmez. Kemalizmi tarihsel yerine oturt-
mak, sınıfsal bakış açısıyla adını koymak veya “ilericilik” atfı da onu 
sevdiğimizden veya sevmediğimizden değil, tarihsel materyalist ba-
kış açımızdan kaynaklanıyor.  

Ergin arkadaşımızın çok sık tekrarlanan bir hataya düştüğü ka-
naatindeyiz, Kemalizmi “zaten olmadığı ve olamayacağı bir şeyi” ol-
madığı için eleştiriyor. Sıkıntı burada. Eğer Kemalistler Ergin’in onları 
eleştirdiği şeyleri yapmamış olsalardı bizim onu burjuva değil sosya-
list diye adlandırmamız gerekmez miydi? 

Komünistler tarihteki herhangi bir altüst oluşu tarihsel perspek-
tiften bakarak değerlendirirler. Bu tavra göre örneğin Robespierre 
de düşman olabiliriz ya da Fransız devrimcilerini “işçi sınıfına ihanet 
eden, Fransız emekçilerini kandıran” diye eleştirebiliriz.

Kemalizme olmadığı bir şeyi giydirmeye çalışıp, giydiremeyince 
de kaldırıp çöpe atan bir anlayışın tarihsel materyalizmi kavramasın-
da en hafif deyimle bir eksik olduğunu söylememiz gerekir.

2- 1923 Lozan Antlaşması bir kırılma mı?
Mektupta yer alan şu satırları bir defa daha dikkatle okuyalım.
“...1920 Kurucu Meclis bu ruhu yansıtır.

Sonrasında 1923 Lozan Antlaşması sonrasındaki dönem ise farklı 
bir M. Kemal ve cumhuriyetini yansıtır. Cumhuriyetin ilanı ile istedikleri-
ni elde eden M. Kemal cumhuriyetin kuruluş sürecindeki ittifak güçlerini 
ret etmiş ve tekçi zihniyet anlayışıyla cumhuriyetin geleceğini belirle-
miştir.”

Oysa örneğin M.Suphi ve yoldaşlarının katledildiği tarih Ocak 
1921’dir. Aynı tarih Çerkes Ethem’in ve meclisteki THİF’in tasfiye 
edildiği tarihtir. Ve bunları tamamlayacak biçimde Ankara Hüküme-
ti’nin ilk defa emperyalistler tarafından resmen muhatap alındığı 
Londra Konferansı’nın da tarihi Ocak 1921’dir.

Yani bize göre ortada 1923 itibariyle yaşanan bir kırılma filan 
yoktur. Süreç başından itibaren sınıfsal mantığına uygun biçimde 
ilerlemektedir. Ve burjuvazinin 1900’lü yıllarda oynayabileceği ka-
dar ileri bir rol oynadığı bir burjuva devrim süreci işlemektedir. Bize 
düşen bunun sermaye diktatörlüğünün kurumsallaşması anlamına 
geldiğini sadelikle ifade etmektir.. 

İşçi sınıfının bağımsız bir güç olarak tarih sahnesine çıktığı andan 
itibaren gericileşen burjuvazinin, işçi sınıfının artık iktidar deneyim-
leri yaşadığı bir dünyada ancak bu kadar “ilerici” olabileceğini anla-
mak çok zor olmamalı.

Sonuç olarak; 
Bize göre Türkiye’de solun meselesi özel olarak Kemalizm’den 

kopmak kopamamak biçiminde ele alındığı sürece, aslında ülkemiz 
devrimci hareketinin birikimine yakışmayan basit hatalar yapılmaya 
devam edilir. Sorun bir bütün olarak burjuva ideolojisinden kopul-
masıdır. 

Bunun yolu da post-marksist, liberal bir takım tarih tezlerine sı-
ğınmak değil, tarihsel materyalist bakış açısıyla kuşanıp, bunun ver-
diği özgüvenle eşyayı adıyla anmaktan korkmamaktır. 

Kemalizme faşizm dediğimizde daha devrimci olmadığımız gibi 
bilimsel olarak dayanağı olmayan bir kavramlaştırmayla ayaklarımı-
zın yerden kesilmesine neden oluruz. Oysa bizim en önemli gücümüz 
bilimin yol göstericiliğinde tarihsel gerçekleri referans almamızdır.

Sözünü ettiğimiz hatalı yaklaşım bir taraftan halklarımıza dönük 
baskı, şiddet ve katliamlardan burjuvazinin rolünü silikleştiren bir 
hataya savrulmaya neden olurken bir taraftan da halkla bütünleşme-
nin en önemli gereklerinden birisi olan gerçeğin gücüne yaslanma 
şansımızı yitirmemize neden oluyor. 

Örneğin Ergin arkadaşımızın bir taraftan solun evrensel değer-
lerinden söz ederken bir taraftan bu evrensel birikimin tartışmasız 
bir parçası olan Jakobenizmi bir çırpıda silmesi bu hatalı yaklaşımın 
bir ürünüdür. Lenin dahil pek çok marksistin gururla geleneğimizin 
bir parçası olarak gördüğü bu burjuva devriminin en ileri akımına 
karşı küçümseyici yaklaşımın da gerici-liberal bozulmanın en önemli 
göstergelerinden birisi olduğunu görmemiz gerekir.

Şöyle bitireyim, Türkiye’de tarihsel olarak ilerici, devrimci hangi 
değer varsa bunların hepsi devrimcilerin, komünistlerin mücadelesi-
nin, alınterinin ve hatta gerektiğinde kanının-canının eseridir. Kimse 
bunları burjuvaziye ait değerlermiş gibi görmemizi, bunları burjuva-
zinin bize bahşettiği fikrine teslim olmamızı beklememelidir.

Burjuvazi tüm diğer egemen sınıflar gibi kendiliğinden bize hiç 
bir şey bahşetmez, ancak mücadele ederek kazandıklarımızı sanki 
kendisinin bir lütfuymuş gibi sunmayı bilir. Tam bu nedenle bu top-
rakların tüm ilerici değer ve kazanımları ancak komünistlerin elinde, 
devrim ve sosyalizm mücadelesinde yaşayacaktır. 

Kemalizm ise geldiğimiz noktada ne Türkiye’yi kurtuluşa götüre-
bilecek bir yol çizebilir ne de Türkiye sosyalist hareketini ilerletecek 
yanları kalmıştır. Ancak komünistlerden kemalizmin gerisinde bir 
çizgiye çekilmelerini beklemenin, düpedüze anti-marksist bir bakışı 
devrimciliğin kıstası saymanın hiç bir karşılığı yoktur.

Ergin arkadaşa bu vesileyle görüşlerimizi Politika okurlarıyla 
paylaşma olanağı da verdiği için teşekkür ediyoruz.

Erkan BAŞ



Merhaba, Politika Emekçileri
21. asrın kapısından içeri 17. adımını atmaya hazırlanıyor insanlık. Zırhını giyen yı-

ğınlar, atlarını alanlara sürüyorlar ağır ağır. Emek çalarak karnını doyurmayı adet edi-
nen beyler ise can ve mallarından korkuyor olacak ki, kutsadıkları tanrıların eteklerinde 
günah çıkarma telaşındalar. Barut kokusunda dünyaya gelen bebeklerin çığlığı, göbe-
ği taşla kesilen ananın çığlığı kadar ürkütücü ve korkunç. Kimyasal bombalarla engin 
dağların yeşil etekleri yıkanırken, ovalar zindan karanlığında... 

...Rengi, dili, dini, ırkı olmayan açlığı yüklenen dünya, güneşin etrafındaki bir tam 
dönüşümü tamamlamak üzere ve insanlık, beylerin kesesini şişirecek bir tüketim gü-
nüne daha ayak basmaya hazırlanıyor. Ama değişmesi gereken birşeyler var. Değiştire-
cek güç ve kuvvet ise barut kokusunda doğan o bebeğin çığlığındaki binlerce gülüşte 
gizlidir...

...Eskimiş dünya üzerinde değil yepyeni bir dünya üzerinde hep birlikte yeni yılları 
yaşamak umudu ve dileğiyle eşiğinde durduğumuz  “yeni” yılınızı tüm coşkumuzla kut-
luyor, değişmek ve değiştirmek için daha fazla çaba, daha fazla emek diyoruz...

Selamlar, saygılar.
Cemil YEĞİN       

2 Nolu T Tipi Cezaevi    Bandırma / BALIKESİR
                   

Yoldaş merhaba!

Kızılca kıyametin 
yaşandığı bugünlerde 
umarım iyisiniz. Ülkemizi 
saran kara kara bulutlara 
rağmen  bizler de iyiyiz.

Değerli yoldaş, 
daha önce Politika 
Gazetesi’nin mümkün 
ve imkanları var ise yol-
lanmasını istemiştim. Bir 
kaç sayı geldi geldikten 
sonra kesildi. Gaze-
teye yazacaktım ama 
yanımıza da bir arkadaş 
geldiği için yazmadım. 
Bandırma Cezaevi’ne 
sürgün oldum. Mümkün 
ise gazeteyi yollamanızı 
istiyorum...

Değerli yoldaş! Ken-
dinize iyi bakın, yoldaş-
lara selamlar. Yoldaşların 
selamları var.

UMUT VE DİRENÇLE.

Merhaba Dostlar
Kronikleşen yönetememe kriziyle karşı 

karşıya kalan kapitalist sistem, darbe düz-
leminde vahşet boyutuna ulaşan iktidar 
savaşı ve işçi, emekçi, ezilen halklarımızın 
özgür yarınlara olan umudunu kırmaya yö-
nelik ayyuka çıkan baskı ve saldırıların öne 
çıktığı 2016 yılını geride bıraktık.

İçine girdiği açmazdan çıkamayan sis-
temin derinleşen baskı ve sömürüsüne 
karşı işçi, emekçi, ezilen halklarımızın eşit, 
özgür ve kardeşçe bir arada yaşayacağı 
sosyalizm mücadelemizde direniş safları-
nın güçlenerek özgür geleceğe açılan ufuk 
çizgisinin daha bir kızıllaşacağı inancı ve 
umuduyla yeni mücadele yılınızı kutluyor, 
en içten devrimci duygularımızla selam, 
sevgi ve başarı dileklerimizi iletiyoruz.

Resul KOCATÜRK
F Tipi Hapishane B 24  / KIRIKKALE 

Not: İki ayı aşkın bir süredir Politika Gazetesi 
maalesef elimize geçmiyor. Fiilen engellendiğini dü-
şünüyoruz....

Kandıra’dan selam ve sevgiler...
Koyulaşan faşizmin karanlığına inat, ka-

ranfil yüreklerimizde aydınlık yarınlara dair 
taşıdığımız umut ve inancı bulunduğu-
muz her alan ve mevzide büyütmeye de-
vam ediyor, edeceğiz! Ta ki Küçük Avrasya 
halkları özgür geleceklerini inşa edinceye 
değin... Bu ortak amaçla kavgaya omuz ve-
ren, karınca kararınca katkıda bulunan tüm 

düşdaşlara komünar selam ve sevgilerim 
eşliğinde sonsuz başarılar dileyerek... Her 
birinizi düşdaşlığın olanca coşkusuyla ku-
caklayıp öpüyorum.

2017’de daha da keskinleşecek sınıf çe-
lişkilerinin bizlere yükleyeceği dönemsel 
sorumluluk: Tüm ezilenlerin ortak çıkarı, 
faşizmin her rengini alt edilmesi için safları 
sıklaştırıp örgütlenme ve devrimci pragsis-
te yoğunlaşmak olacaktır. Bu bilinç ve ka-
rarlılıkla...

Yeni kavga yılınızı kömünarca selamla-
yarak – kutluyorum!...

Özgür gelecekte buluşuncaya değin; 
sağlık, direnç ve umutla kalın. Asla düşsüz 
kalmayın! İyi ki varsınız, daima var olun! Kö-
münar selamlar.

Haydar SÖNMEZ
2 Nolu F Tipi Hapishane C 2 – 102  

Kandıra / KOCAELİ   
Not: -

nız için teşekkürler.

Sevgili düşdaşlar, Politika’da Erkan Baş’la 
yapılan röportajı ve sohbeti ilgiyle takip et-
tim. Sezgisel olarak bir yakınlaşma ve birlik 
için istişare olarak yorumladım. Somut olarak 
bunun argümanları yoktur. Ama iki yapının 
ortak amaç ve politik alanıyla bu birliği başar-
ması önemli bir gelişme olur. Elbette, farklılık-
ların zenginlik olarak algılanıp, aynı amaç için 
ayrı çatı altında var olma kültürünün zengin-
leştirilmesine hizmet eder... HTKP, Politika’nın 
yayın çizgisine yakınlaşırsa bundan devrim ve 
sosyalizm mücadelesi adına sevinç duyarım. 
HTKP’nin yenilenme ve ileri çıkma  çabasının 
esas TKP geleneğiyle buluşması önemli bir 
adım olacaktır (Nazarımda). Çalışmalarınızda 
başarılar... Tekrar kucaklayıp öpüyorum. Sev-
gilerimle.

Haydar

Merhaba Dostlar

İyi olmanız dileğiyle selamlarımızı gön-
deriyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Yönetenlerin yönetemez hale geldiği 
2016 Türkiye’sinde egemenler arasındaki 
iktidar mücadelesi darbe süreciyle birlikte 
kitlesel katliam boyutuna ulaştı.

Darbeye maruz kalan ve iktidarları-
nı korumayı başaranlar ise, iktidarlarının 
sürekliliğinin önündeki asıl tehdit olarak 
gördükleri işçi-emekçi ezilen halklarımızın 
temel haklar ve özgürlükler mücadelesine 
karşı saldırıya geçmekte gecikmediler.

İçine düştükleri açmazdan ve kriz or-
tamından sömürü ve şiddet politikalarını 
her adımda daha da derinleştirerek çık-
maya çalışan kapitalist sisteme karşı ezi-

len halklarımızın direniş saflarının daha da 
büyüyerek güçleneceğine olan sarsılmaz 
inancımızla yeni mücadele yılınızı kutluyor, 
en içten devrimci duygularımızla selam ve 
sevgilerimizi gönderiyoruz.

ulaşmıyor.
                                                                                                         

Mustafa KOCATÜRK
F Tipi Hapishane Hacılar / KIRIKKALE

Politika20 28 Ocak 2017 DEVRİMCİ TUTSAKLAR

Merhabalar Sevgili Politika’lı Düşdaşlar

Merhaba

Politika gazetesi ailesine, duvarla-
rı aşan sesim(iz)le merhaba diyiyorum 
ve erdemli çizginizden dolayı başarılar 
diliyorum. Devrimci tutsaklar için baş-
lattığınız abonelik sürecine dahil olmak 
istiyorum. Sevgi ve saygılarımla.

Ali Murat ÇELİK
F Tipi Hapishanesi / BOLU



q Ahmet ÇAVLI

Türkiye ve Ortadoğu’da kaos gerçekliği 
her geçen gün daha somutluk kazanıyor. 
Kaos karmaşa, kargaşa demektir. Kaos her 
türlü seçeneğin pratikleşme zemini bulabi-
leceği ortam demektir. Kaos, aynı zamanda 
dün dost olanların bugün düşman olabile-
ceği, düşmanların ise dost olabileceği ger-
çekliği demektir. Kaos çok hızlı bir şekilde 
siyasal sürecin değişmesi de demektir. Do-
ğası gereği değişen hızlı siyasal sürecin her 
sahaya yansıması olacağı için, Ortadoğu’da 
her yönüyle bir değişimin yaşanacağı de-
mektir. Özellikle son dönemde Türkiye, 
Ortadoğu ve  dünyadaki hızlı gelişmelere 
yetişmek mümkün değildir. 

TSK’nın El Bab’a girmesi, Mimbiç’e gire-
ceğim demesi, Başika’dan çıkmam, Sincar 
dağına saldırırım demesi kör politikanın 
stratejik yapısıdır. Bu işgal istemleri halk-
lara kazandırmaz. kaybettirir. Kaos çıkar-
mak zarardan başka bir şey getirmez, fi-
dan gibi insanlar ölürler, egemen sınıflar 
da çıkarını düşünür. Ordu hemen oradan 
çıkmalıdır. Bereketli topraklar halklarındır. 
Amed nasıl yalnızca Kürtlerin değilse, ora-
da yaşayan halkların ortak yaşam alanıy-
sa, İstanbul, Adana, İzmir, Trabzon, Rize de 
sadece bir halkın değildir, içinde yaşayan 
tüm halkların toprağıdır.

Sermayeye nasıl sınır yoksa, halkların 
birlikte yaşamları içinde sınır yoktur. An-
cak Ortadoğu krizinde çözüm halen uzak 
bir ihtimal olarak istemlerin ve duyguların 
ötesine geçemiyor. Bunun sadece Kürtler 
için geçerli olmadığı söyleniyor. Nedeni ise 
günümüzün, “Kürtlerin zamanı” olmasıdır. 
Unutulmasın ki Kürtlerin zamanı yaşanır-
ken, bunun karşı kutbunda yer alanlar da 
bu zamanı durdurmak için Cerablus’a gir-
mişlerdir. Ya da Cerablus’a konulmuşlardır. 
Unutulmasın ki küresel güçlerin kendi ya-
rattıkları kaosa müdahaleleri çoğu zaman 
kaosu derinleştiren sonuçlara yol açmak-
tadır. Suriye’de olup-biten her şey “kemik 
kırma hareketi” stratejisi doğrultusunda 
gelişiyor. Çıkarları neyi gerektiriyorsa öyle 
davranmakta hiçbir utanma duygusu gör-
memektedirler. Nedeni ise açıktır, ne de 
olsa onlar yani bu devletlerarası güçler 
pragmatistlerdir. “Kemik kırma hareketi” 
konseptine göre DAİŞ’i sahaya sürenler 
Ortadoğu’daki tüm fay hatlarını kırmak 
için onu bir manivela olarak yeterince et-
kin kullandılar. Ardından ise bunu gerekçe 
göstererek müdahale etmelerinin meşru-
iyetini göstererek bölgeye girmektedirler. 
Bu gerçeklik temelinde birçok farklı çevre 
ile ilişki kurabildiler, kurdular da. İstedikleri 
zaman “müttefik” dedikleri güçleri kaosun 
en açmaz kıskacına sürüklemekte, istediği 
zaman birlikte hareket ettiği güçleri karşı 

karşıya getirmekte, istediği zaman da des-
tek sunarak mevzi kazanmalarına olanak 
sağlamaktadır. Küresel siyaset ve ilişkilerin 
tek ölçüsü çıkar olunca ve buna Ortado-
ğu’nun gerici tüm unsurları eklenince, ya-
pılması gereken tek şey kendi öz gücünü 
oluşturarak bunun toplumsal örgütlenme-
sini inşa etmektir. Kürtler de bunu yaptıkla-
rı için şimdi Ortadoğu’da ilerleyen bir güç 
olarak öne çıkmaktadırlar. Dikkat edilirse 
Kürt özgürlük güçlerini durdurmak, kaza-
nımlarını darbeleyebilmek için Cerablus’a 
girmişlerdir. Rojava Devrimi’nin önünü 
almak için de her türlü girişime gözü kara 
girebileceklerini ise bizler söylenenlerden 
biliyoruz. 

Türkiye ulus-devleti sadece Kürt dev-
rimi değil, tüm Ortadoğu devrimi önünde 
en uğursuz engel olarak durmaktadır. Buna 

karşı direnç gösteren ve bu blokajı aşmak 
isteyen Kürtlerin topyekün hedeflenmesi 
bu nedenle kendileri açısından “Ya istiklal 
ya ölüm” olmaktadır. ABD’nin Cerablus’un 
işgaline izin vermesi Türkiye’nin Rusya ile 
yakınlaşmasından duyulan kaygı ve bu 
yakınlaşmayı önlemeye dönük tavizkar bir 
hamleydi. Elbette Türkiye’nin de bir oyun 
planı var ve Cerablus operasyonuyla bunu 
sahada uygulamak istemektedir. Öncelikle 
Kobanê’den Afrin’e bir koridor açmak iste-
yen Kürtlerin önü kesilmek istenmektedir. 
Azez-Mare hattını tutarak hem uzun süre-
dir arzu ettiği tampon bölgeyi oluşturmak 
hem de Halep savaşında dengeleri değiş-
tirecek bir koridor açarak Suriye’de büyük 
oyuna dönme hesapları da yapmaktadır. 
Bu planın sahada uygulanması hayli zor 
görünüyor. Zira Türkiye’ye giriş izni veren-
ler onu durdurmayı da rahatlıkla sağlaya-
bilir. Hakeza Rusya, Suriye rejimi, İran ve 
Hizbullah’la Halep’te kader tayin edecek 
bir savaş yürütmektedir. Halep’te muhalif-
leri rahatlatacak bir koridor açma gayretleri 
Türkiye ile Rusya’yı gerilimli bir karşıtlığa 
sürükleyecektir. ABD açısından ise durum 
benzerdir. Türkiye’nin güçlenmesi ve böl-
gede hakim olma gayretleri ABD ve dev-

letlerarası güçlerin denge politikalarıyla 
çelişik durmaktadır.

TC’nin “artık savunmada değil taarruzda 
olacağız” ifadesi yeni konseptin ilanıdır. Bu 
konsepte göre sonbaharla birlikte –eğer 
Musul ve Rakka operasyonuna da katılım 
gösterirlerse ki bu çok kuşkuludur- Roja-
va’dan Şengal’e, Medya Savunma alanla-
rından Kuzey’deki tüm kazanımlara karşı 
tasfiye odaklı kapsamlı askeri harekatlar 
düzenlenecek. Nitekim bu yönlü istihba-
ratlar ve enformasyon söz konusudur. Ku-
zey’de zaten siyasal ve askeri açıdan tasfiye 
etme planları ve operasyonları başlamış 
durumda. Rojava’yı hedef alan Cerablus 
işgaliyle ikinci adım da atıldı. Şengal ve 
Kerkük’teki kazanımlara yönelik çabalar ise 
sürmektedir. Sözde Türkmen Cephesinin 
yaptığı özgürlük hareketi karşıtı açıklama-

ları bu minvalde görmek gerekir. Ancak TC 
devletinin yapmak istediklerinin sadece 
hayallerde mümkün olduğunu son süreç-
lerde yaşanan gerilla eylemleri göstermek-
tedir. Onlarca toplantı, özel görüşmeler ve 
OHAL uygulamaları hep bununla bağlan-
tılıdır. TC devletinin sömürgeci karakteri 
her geçen gün doğası gereği daha açık 
ve çıplak bir biçimde gün yüzüne çıkacağı 
için bu sömürgeci zihniyete karşı mücade-
le etmek daha imkan dahilinde olacaktır. 
Onlarca belediyeye Kayyum adı altında el 
konulması, baskı ve zorbalığın birçok si-
yasetçiye ve farklı resmi-legal kuruma ve 
kişiye yönelmesi TC sömürgeci devletinin 
meşruluğunu hiç olmayacak düzeyde top-
lum ve kamuoyu nezdinde tartışmalı hale 
getirecektir. Son dönemde AKP iktidarı 
tarafından atanan kayyumlar aslında çe-
lişkileri daha da belirgin hale getirmekte 
yapılan atamalar şimdiye kadar hiç bir işle-
mi doğru dürüst yapmış değiller. Genelde 
merkezi AKP politikalarını uygulamaktalar, 
yani AKP’lilere ihale, ekonomik rüşvet, in-
sanlarını, gençlerini işe almak, kayırmak, 
toplumun huzurunu bozmaktan başka 
hiçbir iş yapmadılar. HDP’nin elinde olan 
belediyeleri de bizler çok eleştirdik, ahbap 

çavuş ilişkileri üzerinden işe almaları hep 
söyledik, uyardık, ama kayyumdan sonra 
kazanılan değerler bir bir yok edilmeye 
başlandı. Şimdi halkımız kayyumlara ata-
nanlardan nefret etmeye başladılar. Görev-
den alınan belediyelerini mumla aramaya 
başladılar, başkanlarını arıyorlar, halk neyin 
ne olduğunu gayet iyi anladı. Şimdi halkı-
mıza tepeden bakmadan yaklaşmalıyız, ka-
zanmalıyız. Kayyumlar ancak belediyelerin 
önüne beton duvarlar örerler. Halk daha ilk 
günden bunlardan nefret etmeye başladı. 
Hep birlikte el ele, kol kola, yoldaşça kenet-
lenelim. Dolmuşlarda seyahat ettiğimizde 
yan yana gelirken merhaba demeliyiz birbi-
rimize, düşmanca değil dostça yaklaşalım, 
eski defterleri kapatalım, açılmamak üzere 
kapatalım. Kişisel düşünmeyelim, kişisel-
leştirmeden yaklaşalım olaylara, analizleri 
duygularımıza kapılmadan yapalım. Gün 

birlik ve dayanışma günüdür. Ekonomisi 
çökmüş, turizmi iflas etmiş, yurt dışında 
dostu olmayan bir ülke olduk. Bizler de 
bunu iyi değerlendirmek zorundayız, hal-
ka, ezilenlere, emekçilere anlatmak du-
rumundayız. Bölmeden, parçalamadan, 
birleşik mücadelemizin sonunda sosyalist 
cumhuriyeti kuralım. 

Yaşanan gerçeklik bu olduğu için dik-
kat edilirse AKP Kürdistan’da işbirlikçiliğe 
daha fazla prim vererek yeniden meşrui-
yetini sağlamaya çalışmaktadır. Onlarca 
işbirlikçiye bunca tavizler, bunca maddi 
değerlerin peşkeş çekilmesi hep bu sıkış-
mayla ilgilidir. Yine KDP ile ilişkiler bu sı-
kışmışlık ve zorlanma durumu nedeniyle 
yoğunluk kazanmış durumdadır. Hâlbuki 

“Güney’de ortaya çıkan durumun Rojava’da 
gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz” sözle-
ri, Güney’in apaçık reddidir. Sıkışmışlık ve 
meşruiyet sorunu KDP’ye rağmen aşılama-
yacaktır. Nitekim böyle olduğu içindir ki, 
şimdiden AKP ile birleşen ve faşist ittifakın 
bir parçası haline gelmiş olan CHP’nin Ke-
malist yapısı adım adım bu politikalarından 
çark etmeye, yeniden Erdoğan ve AKP ile 
çelişmeye başlamıştır. HDP, mecliste ana-
yasa değişimi konusunda göstermiş oldu-
ğu direnci mücadeleyi çok önceden yap-
malıydı. Özcesi, propaganda ettikleri gibi 
güçlenen bir AKP ve Erdoğan yoktur, tam 
aksine her geçen gün devletlerarası sistem 
içerisinde teşhir ve tecrit olan bir gerçeklik-
leri söz konusudur. Yapılması gerekli olan 
bu teşhir ve tecridi Türkiye içerisinde de 
sol, sosyalist, demokrat, feminist, hasılı ne 
kadar muhalif çevre varsa hepsini bu faşist 
AKP-MHP cephesi karşısında demokrasi 
hattında bir araya getirerek meşru direnişe 
çekmek olmalıdır. Gün Demokratik HALK 
CEPHESİ oluşturma zamanıdır! Referan-
dumda işçiler, emekçiler, aydınlar, herkes 
ayağa kalkmalıdır. HAYIRDA HAYIR vardır 
demelidir. Şimdiden ajitasyon ve propa-
gandaya başlanmalı, herkese gidilmelidir.

Hayırda HAYIR Var!
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q Mehmet DEMİR

Ortadoğu stratejik konumundan ve 
yeraltı zenginlik kaynaklarının varlığından 
dolayı bugün de öneminden bir şey kaybet-
meden emperyalistlerin iştahını kabartmak-
tadır. Yüzyıl önce verilen dizaynın bugün 
dağılmaya başlaması, yeniden bir kapışma-
ya yol açmaktadır. Bölgenin eski tarzda yö-
netilemeyeceğini herkes görmeye başladı. 
Ortadoğu yeni dengelere doğru bir yola 
girmiş durumda. Bu akıntının önüne geçi-
lemeyeceği belirginlik kazanmaya başladı. 
Uluslararası güçler ve bölgedeki işbirlikçileri 
elele vererek bir kez daha halkların lehine 
bir çözümün önüne geçmek istemektedir-
ler. Buna karşı koyması gereken bölge halk-
larının örgütlülük düzeylerinin yeterli sevi-
yede olmaması, halklar adına ve çıkarlarını 
gözeten bir müdahalenin zayıf kalmasına 
yol açmaktadır. Örgütlülük gücü arttıkça 
halklar kendi adlarına sürece müdahale et-
mekle kalmayacak ve gelişmelere kendi çı-
karları doğrultusunda yön de vereceklerdir. 
Arap Baharı sürecinde de görüldüğü gibi bir 
kıvılcım yangını tutuşturmaya yetmektedir. 
Bu yangına örgütlü müdahale olmadığında 
da halklar yeni bir düzenin temel taşlarını 
da döşeyememektedirler. Bundan dolayı 
demokrasi ve sosyalizm güçlerinin  örgütlü 
güçlerini artırmaları büyük bir önem taşı-
maktadır. Bugün sadece uluslararası güçler 
değil, bölgede çeşitli irili ufaklı güçler de 
kendi çıkarlarını dayatmakta ve sürece bir 
şekilde müdahale etmektedirler ya da mü-
dahale etmeye çalışmaktadırlar. Bir yandan 
bölgedeki mezhep ayrılıkları kullanılmakta 
diğer yandan da bölünme korkusu halkla-
rın karşısına çıkarılmaktadır. Türkiye, Suudi 
ve Katar’ın Sunni-Selefist eksenine karşı 
İran’ın Irak, Suriye ve Lübnan’ı da içerisine 
alan Şii ekseni örgütlenmektedir. Bir bakıma 
Ali taraftarları  ile Muaviye’nin  savaşı günü-
müzde yeni bir formatda karşımıza çıkmak-
tadır. Uluslararası güçlerin de sürece kendi 
çıkarları doğrultusunda müdahaleleri bu 
mezhepsel çelişkileri kullanmak etrafında 
gelişmektedir. Karşılıklı olarak da mezhep-
sel çatışmalar kışkırtılmaktadır. Mezhepsel 
ayrılıkların öne çıkarılması bölge halkları 
açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 
Bunun başarıya ulaşması bölge halkları için 
bir arada yaşamanın koşullarını zorlaştır-
makla kalmayacak, ayrılıkları körükleyecek 
ve egemen güçlerin istedikleri gibi at koş-
turmalarına da yol açacaktır.

Böylesi bir pencereden bakınca bölge 
halklarının kendi çözümlerini ortaya koy-
maları son derece önem kazanmaktadır. 

Barış, demokrasi ve sosyalizm güçlerinin or-
tak mücadeleleri bölge gericilerinin ve em-
peryalistlerin bu oyunlarını bozacak önemli 
bir mihenk taşıdır. Ortadoğu üzerindeki bu 
mücadele sınırların yeniden çizilmesine de 
yol açabilecek bir gelişmeyi de bağrında 
taşımaktadır. Süreç bundan sonra nasıl bir 
yol alacak, bu daha çok bölge de etkin olan 
güçlerin zayıflamaları veya güçlenmelerine 
göre bir seyir izleyecektir.

Suriye’de Barış Yakın mı?

Rusya’nın İran ve Lübnanlı milislerin ya-
nında rejim güçlerine askeri destek sunması 
çatışmaların yönünü değiştirdi. Suriye ordu 
birlikleri etki alanlarını geliştirdiler. Halep’in 

düşmesi ile birlikte önemli bir üstünlük de 
ele geçirdiler. Burada TC’nin Suriye politika-
sının iflas ettiğini de gördük. El Nusra gibi 
cihatçı çetelere sunduğu her türlü desteğe 
rağmen Halep’in düşmesini engelleyeme-
diği gibi Şam’ın yolu daha da uzadı. Şam’a 
ulaşma hesapları bir türlü tutmadı. Bu kez 
de Numan Kurtulmuş’un ağzından ‘Suriye 
politikalarının yanlış’ olduğunu söylemeye 
başladılar. Moskova’da Rusya, İran ve Tür-
kiye arasında yapılan ve Suriye’de ateşkesi 
öngören antlaşma da TC’nin bu politika de-
ğişikliğinin işaretidir. Gerek Rusya’nın başını 
çektiği koalisyon olsun, gerekse de ABD’nin 
öncülüğündeki koalisyon olsun, TC’ye DA-
İŞ’e karşı tavır almayı dayattı. DAİŞ’e gizli ve 
açık destek politikasının yürütülemez bir 
hale gelmesinden sonra anlaşmalı aldığı Ce-
rablus’tan sonra askeri hareketi El Bab’a doğ-
ru kaydırdı. El Bab’a dönük askeri hareketin 
esas amacı, buranın DAİŞ’ten temizlenme-
sinden çok, El Bab’ın YPG’nin de içinde yer 
aldığı SDG (Suriye Demokratik Güçleri)’nin  
eline geçmesini engellemeye yöneliktir. 
El Bab’da kendisine bir kapı açmak isteyen 
TC’nin kapı önünde durduğunu ve ilerleme 
sağlamakta geciktiğini görmekteyiz. DAİŞ 

TC’nin El Kaidesi olur mu? Denetimi altına 
alamadığı bazı DAİŞ bileşenlerinin ve terke-
dilmişlik duygusuna kapılanların böylesi bir 
yola girme ihtimalleri önümüzdeki günler-
de daha da açığa çıkacaktır. Suriye’de barış 
koşulları netleştikçe de veya gerçekten ba-
rışa doğru yol alındıkça, bu çetelerin TC’ye 
karşı tavırları biraz daha netlik kazanacaktır.

DAİŞ ve diğer bazı cihatcı örgütler dışın-
da kalan güçler, -buna SDG ve bileşeni YPG 
de dahil- ateşkes kapsamına alındı. Bu bir 
bakıma dolaylı da olsa TC’nin SDG ve bile-
şeni olan YPG ile de ateşkesi kabul ettiği an-
lamına geliyor. Bu durum, bir defacto olarak 
TC’nin karşısına çıkmıştır. Fakat bu, TC’nin  
Suriye politikasının temel ekseni haline ge-

tirdiği Kürt düşmanlığından vazgeçtiği an-
lamına gelmiyor. El Bab’dan sonra Münbiç 
ve hatta Rakka’ya kadar gideceklerini söy-
lemektedirler. AKP-Saray rejiminin Türkçü-
faşist dayanağı olan Bahçeli de ‘durursak ve 
geri çekilirsek kaybederiz’ yönlü açıklamalar 
yaparak bu saldırgan politikaya destek ver-
di. ÖSO adı altında sahaya sürülen güçlerin 
arka planda kaldığı, hatta sayı olarak da Türk 
askerlerinden az oldukları ve ön cephede 
TC askerlerinin yer aldığı El Bab önlerindeki 
çatışmanın, öyle kısa sürede sonuçlanmaya-
cağı ortaya çıktı.

Aslında TC Suriye’ye müdahale ederek 
baştan kaybetti. Kalması veya geri çekilmesi 
bunu değiştirmeyecektir. Tarihte saldırgan 
politikalar ile geniş toprakları ele geçiren-
ler gittikleri yerlerden yenilerek çekilmek 
zorunda kaldılar. İşgal ettikleri toprakların 
halkları saldırganlar gittikten sonra da kendi 
topraklarında yaşamaya devam ettiler. Ne 
İskender, ne Attila, ne Timur, ne Napolyon, 
ne Hitler, ne de yeni sömürgeciler işgal et-
tikleri topraklarda kalabildiler. AKP-Saray 
rejiminin çok dile getirdiği Osmanlılar da 
başka topraklardan çekilmek zorunda bı-

rakıldılar. Eski Osmanlı hayallerine dalıp 
‘buralar bir zamanlar Osmanlıydı’ demekle 
politika yürütülemez. TC askerleri Suriye’de 
yabancı bir güçtür ve istemese de buradan 
çıkarılacaktır. Bazı cihatcı çetelerle yapılan 
işbirliği de bu gerçeği değiştiremez. Kaldı 
ki bunların içerisinde Suriyeli olanların sayı 
olarak ne kadar oldukları da tartışmalıdır. 
Dışarıdan devşirilmiş çetelere dayanılarak 
burada bir oldu bitti yaratılmak isteniyor. 
Bunun kısa süreli bile olsa, yaşama şansı ol-
dukça zayıftır.

20 Ocakta Astana’da başlaması planla-
nan barış görüşmeleri TC’nin Suriye’de daha 
fazla batağa saplanmadan kurtulması için 
de bir şanstır. Bu kez de Suriye politikasının 
yanlışlığı ‘stratejik derinliğin’ mimarı Davu-
toğlu’na yüklenip işin içerisinden çıkılmak 
istenmektedir. Suriye politikasının baştan 
yanlış olduğu yönündeki açıklamalar da 
böyle bir eğilimin giderek hakim olduğunu 
göstermektedir. Suriye’deki askeri varlıkları-
nı AKP-Saray rejimi MHP’nin de desteğiyle 
bir dönem daha iç politika malzemesi olarak 
kullanmaya devam edeceklerdir. Suriye’de 
kartlar biraz daha netleşmeye başladıkça 
TC, Suriye barışından Kürtlerin herhangi 
bir kazanım elde etmeden çıkmalarını sağ-
lamak için çabalarını daha da yoğunlaştı-
racağa benziyor. Esas niyetin bu olduğunu 
bilmeyen de kalmadı. Batı koalisyonu ve 
Rusya’nın bu konuda ne gibi bir politika iz-
leyecekleri Suriye’nin geleceğinde Kürtlerin 
rollerini de belirleyecektir. Eski inkar ve dış-
lanmanın yürütülecek bir yanı kalmamıştır. 
Rojava’daki örgütlülük ve mücadele de bu 
inkar politikasının yürütülemeyeceğine işa-
rettir. Kürtler de Rojava halkları ile birlikte 
bu yeni sürece göre hazırlıklarını yapmak-
tadırlar. Kuzey Suriye Demokratik Fede-
rasyonu’nun kuruluşunu bu yönde atılmış 
bir adım olarak değerlendirebiliriz. Bunun 
pratikte karşılığı nasıl olacak ve gelecekte 
de yasal bir statü kazanabilecek mi? Bu so-
ruların cevabını, Suriye barışının çerçevesi-
nin belirlenmesi ile alabileceğiz. TC’nin tüm 
engelleme çabalarına ve tehditlerine rağ-
men Rojava’nın demokratik bir Suriye’nin 
geleceğinde rol oynayacağını söyleyebiliriz.

Şengal, Kandil ve 
Güney Kürdistan

Kürdistan’ın ve Kürtlerin bölgemizdeki 
gelişmelerin önemli bir ayağı olduğu ve bu 
sorun çözüme kavuşmadan,  bölgede barış 
ve demokrasinin gelişemeyeceği de açıktır. 
Güney Kürdistan son yirmi yıldır farklı bir ge-
lişme yaşıyor olsa da Irak’ın istikrarsız yapısı, 
DAİŞ’in saldırısı ve ekonomik kriz, bu parça-
nın sorunlarını aşmasını da geciktirmekte-

Ortadoğu, Suriye ve Rojava (2)

Suriye’de kartlar biraz daha netleşmeye başladıkça TC, Suriye barı-
şından Kürtlerin herhangi bir kazanım elde etmeden çıkmalarını sağ-
lamak için çabalarını daha da yoğunlaştıracağa benziyor. Esas niye-
tin bu olduğunu bilmeyen de kalmadı. Batı koalisyonu ve Rusya’nın 
bu konuda ne gibi bir politika izleyecekleri Suriye’nin geleceğinde 
Kürtlerin rollerini de belirleyecektir. Eski inkar ve dışlanmanın yürü-
tülecek bir yanı kalmamıştır. Rojava’daki örgütlülük ve mücadele de 
bu inkar politikasının yürütülemeyeceğine işarettir. Kürtler de Rojava 
halkları ile birlikte bu yeni sürece göre hazırlıklarını yapmaktadırlar. 
Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’nun kuruluşunu bu yönde atıl-
mış bir adım olarak değerlendirebiliriz.
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dir. Bir de Kürt partileri arasındaki ayrılıklar 
ve bu partilerin sorunların çözümüne yakla-
şımlarındaki yetersizlikler mevcut durumun 
oluşmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
konulara fazla girmeden son günlerde Şen-
gal ve Kandil’e müdahale çerçevesinde ko-
partılan fırtınalara değinmek istiyoruz.

AKP-Saray rejimi bir yandan Türkçü-is-
lamcı faşist rejimi yerleştirmeye çalışırken 
diğer yandan  da Kürt Özgürlük Hareketinin 
geriletilmesi için içte ve dışarda yeni ma-
nevralar yapmaktadır. Suriye politikasından 
sonra bu kez de Irak’a yönelik yeni adımlar 
atmaya başladı. Muhatap bile kabul etme-
dikleri Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin 
ayağına kadar giden Başbakan Binali Yıldı-
rım, KÖH’e karşı ortak bir politika geliştir-
meye çaba sarfetti. Bağdat’dan sonra Erbil 
ziyareti de bu amaçlaydı. Irak cephesinden 
gelen açıklamalar Türk askerlerinin Başi-
ka’dan çekileceği yönündeydi. Buna karşı 
Türk tarafının dayattığı ise Musul, Kerkük ve 
özellikle Şengal bölgelerinde PKK’nin barın-
masını önlemeye dönük taleplerdi. Güney 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yapılan gö-
rüşmelerin de bu içerikte olduğu yapılan 
açıklamalardan anlaşıldı. Irak’ın denetleye-
mediği bölgeler üzerinde fazla bir yaptırım 
gücü olmayacağı açıktır. Bu noktada KDP ve 
Barzani ile yapılan görüşmelerin içeriği ve 
alınan kararlar önem taşıyor.

KDP ile PKK arasında imzalanan ilk it-
tifak protokolünün üzerinden yıllar geçti. 
Şimdiki Güney Kürdistan Bölgesi Başbakanı 
Neçirwan Barzani’nin babası İdris ile PKK li-
deri Öcalan arasında 1980’li yılların başında 
imzalanan bu protokol, KÖH’ne güneyin ka-
pılarını da açmıştır. İlk protokolden bu yana 
aradan geçen yıllar boyunca PKK ve KDP 
arasında zaman zaman çatışmalara da varan 
bir ilişki süreci yaşandı. Her iki tarafta ilişkiler 
tam bir güven ortamını oluşturamadı. Her 
iki parti arasında sorunların zaman zaman 
silahlı çatışmalara varmasında Kürdistan’ı 
egemenlik altında tutan devletlerin de pay-
ları olmuştur. TC bu çatışmaları bir şekilde 
kışkırtmakla kalmamış, PKK kamplarına yö-
nelik Güney Kürdistan’da KDP ile birlikte as-
keri operasyonlar da yapmıştır. Bırakuji (kar-
deş kavgası) olarak Kürtlerin diline yerleşen 
bu çatışmaların olmaması için son yıllarda 
büyük bir çaba gösterilmektedir. Kürtler 
nezdinde her ne sebep ile olursa olsun bir 
kez daha bırakujinin yaşanmaması için bir 
bilinç ve karşı koyuşun geliştiğini belirtebi-
liriz. Bırakujinin tekrarlanmasını hiç bir parti 
veya örgüt izah edemez. Belirli kesimlerden 
provokatif çabaların olduğunu söylemek de 
yanlış olmaz. Önemli olan sorumlu mevki-
dekilerin bırakujiye prim vermemeleridir.

Şengal’de Çatışmaya 
Kimse Sıcak Bakmıyor
PKK ve KDP birbirleriyle rekabet içerisin-

de olsalar da Kürdistan’ın geleceğinde rol 
oynayacak  iki temel Kürt gücüdürler. Ortak 
hareket edebilmeleri ve Ulusal Kongre’de 
bir araya gelmeleri Kürt sorunun çözümü-

ne giden yolu güçlendirmekle kalmayacak 
dış müdahalelerin etkisini de zayıflatacaktır. 
Birlik yolunda önemli olan Ulusal Kongre’nin 
toplanmamasında karşılıklı suçlamalar ve 
ortaya atılan bazı iddialar esas noktaları 
görmemizi engellemektedir. KCK’nin son 
günlerde Ulusal Kongre’yi toplamaya yöne-
lik çağrısı oldu. İyi bir hazırlık yapılmadan 
atılacak bir adımdan sonuç alınamayacağı 
22 Temmuz 2013’te gerçekleşen kongre 
oluşturma toplantısından biliniyor. Her par-
çada birlik oluşturmaktan uzak bir görüntü 
sergileyen Kürt hareketlerinin ulusal düzey-
de bir birliğe adım atmaları pek gerçekçi gö-
rülmüyor. Bu nedenle her iki güce de önemli 
bir rol düşmektedir. Ortak bir protokol oluş-
turma şansları var mı? Neçirwan Barzani 
babasının benzeri bir adımı atabilecek mi? 

Şengal ile ilgili ’PKK Şengal’i boşaltmazsa güç 
kullanabiliriz’ gibi açıklamalarına bakınca 
Neçirwan farklı bir portre çiziyor gibi görün-
se de sonuçta, kararı Şengal halkı verecek-
tir. Kaldı ki PKK’nin Şengal’deki varlığı yeni 
değil. 1993’lerden bu yana PKK’nin burada 
çalışmaları var ve binlerce kişiyi bir araya 
getiren toplantılar da düzenlemiştir. Ayrıca 
PKK yıllardır Ezidiler içerisinde örgütlenme-
ye çok özel bir önem vermiştir. Kendi özgül 
örgütlenmelerini kurmaları için de teşvik 
edici olmuştur. Bunun da Ezidiler arasında 
bir karşılığı olmuştur. HPG ve YPG’nin DAİŞ’e 
karşı Şengal’de Ezidilerin yardımına koşması 
da ayrı bir etki yaratmıştır. 25-28 Aralık tari-
hinde Şengal’de Demokratik Ezidi Toplum 
Koordinasyonu değişik ülkelerden gelen 
delegelerle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu 
toplantı, YBŞ’ye açıkca sahip çıkarak, Ezidi-
lerin kendi öz birlikleri olarak kabul ettiler.

Şengal’in son zamanlarda gündemin 
baş sıralarına çıkması, TC’nin KÖH’e karşı 
yeni dönem saldırı politikasının bir diğer 

görünür kısmıdır. MGK bildirisinde Kandil ve 
Şengal’e müdahale dile getirilerek, buralara 
askeri operasyon yapmanın işaretleri veril-
mektedir. Kandil’den Afrin’e kadar çok geniş 
bir coğrafyada etkin olan bir gücün İçişleri 
bakanının dile getirdiği gibi öyle baharda 
bitirilecek kadar kolay bir lokma olmadığı-
nı biliyorlardır. 1983’lerden bu yana Güney 
Kürdistan’a yapılan ve bazılarında KDP’nin 
desteğini bile aldıkları halde sonuç alama-
dıkları onlarca saldırı oldu.

AKP, içerde faşist rejimi OHAL kanunla-
rı ile oturtmaya çalışırken dışarıda da sal-
dırganlık politikası ile buna karşı oluşacak 
muhalafetin önünü kesmeye çalışıyor. Bi-
nali Yıldırım’ın “Komşularımızla ilişkilerimizi 
düzelteceğiz” açıklaması, aslında Kürtlere, 

KÖH’ne karşı bir birlik oluşturma çabasıdır. 
İran, Irak ve Suriye’yi Kürt kartını kullanarak 
yeni bir Kürt düşmanı cephede biraraya ge-
tirmek istemektedirler. Bunda başarılı olma 
şansları eskisi gibi güçlü değil. TC’nin Güney 
Kürdistan ile flörtü de yine uzun vadeli bir 
planın parçasıdır. Bir yanda Kuzey Kürdis-
tan’da şehirleri yıkarken diğer yandan Gü-
neyi tanıma ve destek verme gibi aldatmaya 
dönük oyunları belki yutacak birileri bulu-
nur. Ama Kürtler eskisi gibi kandırılmaya 
gelemeyecek kadar uyandılar. Bunun yanın-
da sunni-selefi kuşağına yakınlık içerisinde 
olan Kürtlerin bir kısmını yedeğine katmaya 
çalışmakta ve  Musul’da mezhepsel sorunlar 
üzerinden politikalar yürütmektedir.

KDP ile PKK arasındaki tek sorun Şengal 
değil. Rojava üzerinde de belirli bir mücade-
le içerisindedirler. Sorunların çözümü için 
her iki tarafın da görüşme yolunu seçmeleri, 
çatışmadan kaçınmaları önem taşımaktadır. 
Hem Başur’da ve hem de Rojava’da TC’nin 

kışkırtmaları ve provakasyonları eskisine 
nazaran yoğunlaşmış durumda. AKP içeri-
sindeki Kürt kökenlilerin KÖH hareketine 
karşı savaş baltalarını elden düşürülmemesi 
ve barış masasına tekrar dönülmemesi için 
bir çaba içerisinde olduklarını görmekteyiz. 
Bunlar ve koruculuğu kabul eden  aşiretler  
özellikle KDP’yi de etkileyerek bir çatışma 
içerisine çekmeye çalışıyorlar. KDP, PKK’nin 
Başur’daki varlığı ve Rojava’daki etkisinin 
TC’nin saldırılarına karşı kendisi için de bir 
koruma kalkanı olduğunu anlama akıllılığını 
gösterebilecek bir olgunluğa erişip erişme-
diğini önümüzdeki günler de gösterecektir. 
Binali Yıldırım, Erbil ziyaretinde KDP ile Kan-
dil ve Şengal’i de görüştüğünü gizlemedi. 
Güney’deki diğer Kürt partilerinden destek 
bulamayacağı belli. KDP’yi askeri bir operas-
yona katma konusunda ne gibi tavizler ve-
rildiği bilinmiyor. AKP çevrelerinden Güney 
Kürdistan’ın bağımsızlığına da sıcak bakarız 
gibi açıklamaların gelmesi kandırma poli-
tikasının boyutunu göstermesi açısından 
önemlidir. DAİŞ tehlikesinin daha geçme-
diği ve peşmergelerin çatışma içerisinde 
olduğu bir dönemde askeri bir operasyona 
destek verende çıkmaz. Kaldı ki Kuzey’deki 
Kürtlerin şehirlerini yakıp yıkan ve onlara 
her türlü zulmü reva gören bir faşist rejime 
inanan da çıkmaz. Sayıları yüzü aşan bir 
peşmerge grubunun Kandil’e çıkarak TC’nin 
saldırısı karşısında direneceklerini ve PKK’ye 
destek vereceklerini açıklamaları, bırakuji-
nin önüne çekilen bir set oldu. KDP, bu seti 
aşıp bırakujiyi başlatan olmak istemez.

DAİŞ Sonrası

Rusya’nın başını çektiği koalisyon ile 
ABD’nin başını çektiği koalisyonun hedefle-
ri, DAİŞ ve benzeri cihatcı örgütlerin Suriye 
ve Irak’tan temizlenmesi olarak görülüyor. 
Oluşmasında ve güçlenmesinde payları da 
olsa, bugün kendileri için de bir tehlike arz 
etmektedir. TC’nin ise farklı bir gündemi var. 
KÖH ve Rojava’daki Kürtlerin kazanımlarını 
yok etmek. Bunun için koalisyon güçlerine 
çeşitli tavizler vererek, sonuç almak iste-
mektedir. Buna karşı KÖH ve SDG içerisinde 
yer alan PYD, koalisyon güçleriyle Suriye ve 
Irak’ta sadece Kürtlerin kazanımlarını koru-
mak için değil aynı zamanda diğer hakların 
da barış ve demokrasiye kavuşmaları için 
belirli bir çerçeve içerisinde ilişki geliştir-
mektedir. Kürt halkının ve bölge haklarının 
DAİŞ ve benzeri çetelerden kurtulmaları 
için, uluslararası desteğin de doğru kullanıl-
ması önem taşımaktadır. KÖH hareketinin 
eğer devrilmeseydi TC ile barış masasına 
oturması ve bugün gerek Rusya gerek de 
batı koalisyonu ile Suriye ve Irak’ta savaşın 
sona ermesi için belirli düzeylerde geliştirdi-
ği ilişki bu anlamdadır.

Suriye ve Irak’ta DAİŞ sonrası oluşumda 
Kürtlerin de bir sözü ve yeri olacaksa -ve ol-
malıdır- ancak bu tür ilişkilerin halklarımız 
lehine kullanılması ile mümkün olabilir. Bir 
kez daha Kürtlerin statüsüz bırakılmalarının 
önüne de ancak bu şekilde geçilebilinir. 

Binali Yıldırım, Erbil ziyaretinde KDP ile Kandil ve Şengal’i 
de görüştüğünü gizlemedi. Güney’deki diğer Kürt partilerinden 
destek bulamayacağı belli. 
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q Murat ÇAKIR

Dünyanın kan denizine döndüğü 2016 
yılı bittiğinde, yeni yılda dünyanın de-
ğişebileceği umuduna kapılanlar, henüz 
2017’nin ilk saatlerinde İstanbul’da ger-
çekleştirilen cihatçı katliamla hayal kı-
rıklığına uğradılar. Emperyalist-kapitalist 
dünya düzeninin vahşi gerçekleri, dünya-
nın takvim sayfalarının yırtılmasıyla de-
ğil, ancak ve ancak ezilen ve sömürülen 
sınıfların ortak mücadelesiyle değiştirile-
bileceğini bir kez daha kanlı bir biçimde 
kanıtladı. Maalesef milliyetçiliğin ve mez-
hepçiliğin yaydığı vebalı nefesin zehirle-
diği geniş emekçi kitleler -aynı zamanda 
ezilen ve sömürülen sınıfları temsil etme 
iddiasında bulunan kimi kesimler de- 
bunu hâlâ göremiyorlar. Nitekim sosyal 
medyada yer alan yılgınlık ve korku dolu 
mesajlar buna işaret ediyor.

Ancak şiddeti artarak süren emper-
yalist yayılmacılığın ve kapitalist sömü-
rünün esir aldığı dünya hızlı bir şekilde 
değişiyor. Zaten değişmeyen tek gerçek 
değişimin bizzat kendisi değil midir? Vel-
hasıl, değişen dünya ezilen ve sömürülen 
sınıfların yaşam ve çalışma koşullarını da 
değiştiriyor, özellikle baskıyı, savaşların 
sonuçlarını ve sömürüyü katmerleştiriyor. 
Bu değişim, bilhassa Avrupalı emperyalist 
ülkelerin emekçi halk kitlelerini derinden 
etkiliyor, kapitalizmin kronik krizlerini te-
tikliyor ve şimdiye kadar kendilerini imti-
yazlı coğrafyanın koruyucu (!) şemsiyesi 
altında zanneden kitleleri güvensizliğe 
itiyor.

Görüldüğü kadarıyla kapitalizmin mer-
kezi ülkeleri emperyalist-kapitalist dünya 
düzeninin doğrudan yol açtığı meydan 
okumaların baskısını daha fazla hissede-
cekler: Sermaye birikim fazlalığı krizi, 
dünya konjonktüründeki zayıflamalar, 
ekolojik felaketlerin sonuçları, dünya ça-
pında göçmen ve mülteci “krizleri”, ar-
tan askerî ihtilaflar ve sonucunda terörist 
saldırılar, imtiyazlı coğrafyanın halkları 
arasında korku ve güvensizliği artırarak 
refah şovenizminin yaygınlaşmasına, ırk-
çı-faşist partilerin taraftar kazanmasına ve 
otoriter yönetim tandansının destek bul-
masına neden oluyor.

Gerek ABD’de, gerekse de Avrupa’da 
siyasî tercihler ve siyasî parti taraftarlığı 
alanlarında belirgin bir kütlesel kayış ya-
şanıyor: Bir zamanlar kitlesel tabana sahip 

olan geleneksel burjuva partileri büyük 
üye kayıpları yaşarlarken, ırkçı-faşist par-
tiler daha fazla taraftar kazanıyor, burjuva 
partilerinin üye kaybını durdurmak için 
ırkçı ve sağ popülist söylemi üstlenmeleri, 
bu süreci hızlandırıyor. ABD’de Donald 
Trump’un başkanlık seçimini kazanması, 
Avusturya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
ırkçı-faşist aday Norbert Hofer’in yüzde 
48 oranında oy alması, Britanya halkla-
rının “Brexit” kararına onay vermesi, F. 
Almanya’nın çeşitli eyaletlerinde ırkçı 
AfD’nin iki haneli oy oranları toplaması 
ve 2017 Eylül’ünde yapılacak olan Fede-
ral Parlamento seçimlerinde barajı kolay-
lık aşma olasılığı ile Fransa, Hollanda ve 
İtalya’da ırkçı-faşist partilerin siyasî gün-

demi belirleyecek güce erişmiş olmaları, 
bu görüngüyü güçlendiriyor.

Refah toplumundan, 
korku toplumuna
Kimi sol-liberal yorumcunun “tarihsel 

dönüm noktası” olarak nitelendirdiği bu 
görüngünün, yani kapitalizmin merkez ül-
kelerinde milliyetçiliğin, ırkçılığın, refah 
şovenizminin ve sağ popülizmin güçlen-
mesinin ardında reel ekonomik, sosyal ve 
kültürel yoksunluk korkuları yatmaktadır. 
Bu korkuların yaygınlaştığı toplumların 
refah coğrafyasında olmaları, ilk bakışta 
şaşırtabilir. Ne de olsa ırkçı-faşist hare-
ketler ve sağ popülist partiler özellikle re-
fah düzeyi yüksek olan ABD, Avusturya, 
Britanya, Danimarka, F. Almanya, Fransa, 
Hollanda ve İsviçre’de güçlenmektedirler. 
Bu ülkeler kriz ülkeleri olmamakla birlik-
te, emperyalist-kapitalist dünya düzeninin 
de taşıyıcı ülkeleridirler. Diğer taraftan 
yapılan araştırmalar, bu ülkelerde yaşayan 
insanların büyük bir çoğunluğunun kişisel 
ekonomik durumlarını iyi ve yaşam kali-
telerini yüksek olarak değerlendirdiklerini 
gösteriyor.

Peki, o hâlde neden bizzat bu ülkeler-

de yukarıda belirttiğimiz süreçlere tanık 
oluyoruz? Elbette 2008 iktisadî ve mali 
krizinin yol açtığı devasa yıkımların ve 
siyasî kırılmaların etkileri refah coğraf-
yasında da hissedildi. Ama bu süreçler en 
büyük yıkımların gerçekleştiği ülkelerde 
değil, zengin ülkelerde görülüyor. Demek 
ki ekonomik krizler, refah coğrafyasın-
da ırkçı-faşist hareketlerin gelişmelerini 
sağlayan temel neden değil. O hâlde asıl 
neden nedir?

Bir kere emperyalist ülkelerin top-
lumlarında onlarca yıldan beri büyük bir 
yabancı düşmanı, antisemitik ve İslam 
karşıtı potansiyelin var olduğu biliniyor. 
Bilimsel araştırmalar, bu potansiyelin sa-
dece ırkçı-faşist gruplar içerisinde değil, 

aynı zamanda farklı hacimlerde tüm top-
lumsal katmanlar arasında var olduğunu 
gösteriyor. Kapitalizmin merkez ülkele-
rinde 40 yıla yakın bir zamandır devam 
eden neoliberal dönüşüm, sadece toplum-
sal bölünme ve parçalanmaları derinleş-
tirmekle kalmıyor, aynı zamanda işçi sı-
nıfının üretkenliği düşük olan kesimlerini 
üretim sürecinin, böylelikle de iktisadî, 
siyasî, sosyal ve kültürel yaşamın dışına 
itiyor. Küçümsenemeyecek bir toplumsal 
kütle, geriye dönüş yolları kapalı biçimde 
dışlanıyor (Exklusion). Bilhassa küçük 
burjuva katmanların alt-orta gelir grubun-
daki kesimleri, her ne kadar bu dışlanma-
ya maruz kalmasalar da, sürekli içinden 
kurtulamayacakları bir yoksullaşma girda-
bına itilme korkusuyla yaşıyorlar. Bu kor-
kuları, Euro bölgesinin içinde bulunduğu 
kriz, temsili burjuva demokrasisinin içinin 
oyularak daha yetersiz kalışı, yönetici si-
yasî elitlerin ve bilhassa ulus devlet üstü 
kurum olarak AB Komisyonunun aldıkları 
kararları etkileyememenin yol açtığı hayal 
kırıklığını derinleştiriyor. Emperyalist ya-
yılmacılığın ürünü olan müdahale savaş-
larının, işgallerin ve vekalet savaşlarının 
yürütüldüğü coğrafyalarda “Batı”ya karşı 

yükselen itiraz ve cihatçı terör ile Arap 
dünyasında devam eden kalkışmalar-karşı 
devrimler süreci, “Batı’nın üstünlüğünün 
sekteye uğradığı” hissini yaygınlaştırıyor. 
Emperyalist-kapitalist dünya düzeninin 
doğrudan sonucu olarak 65 milyona yakın 
insanın mülteciliğe itilmesi ve Akdeniz’in 
“mülteci mezarlığı” hâline gelmesi, kim-
seyi rahatsız etmezken, Avrupa’ya ulaşa-
bilen mülteciler “sosyal rakip” ve kültürel 
tehdit olarak algılanıyorlar.

Sonuç itibariyle sınaî üretiminin geri-
lemesi ve teknolojik ilerleme sonucunda 
sermayenin ücretli emek gereksiniminin 
farklılaşması, çalışma koşullarının ağır-
laşması, üretkenliğin artmasına rağmen 
reel ücretlerin ve satın alma gücünün ge-
rilemesi; ulus devletin öneminin azaldığı 
hissi, göçmen ve mülteci sayısının art-
ması, “kendi kapımızın önünde” yaşamı 
tehdit eden terör saldırılarının çoğalması, 
yabancılaşma hissini ve korkuları derin-
leştiriyor. Böylesi bir ortamda açık ve 
kozmopolit toplumları reddeden, güçlü ve 
otoriter ulus devlet savunusu yapan İslam 
karşıtı ırkçı-faşist hareketler, korkak kü-
çük burjuva katmanlar için “cankurtaran 
simidi” hayaline dönüşüyorlar.

Sağ popülist hareketler bunun yanı 
sıra belirli bir sermaye fraksiyonunun, 
yani genellikle hisse çoğunluğu bir ailenin 
elinde olan küçük ve orta ölçekli şirketlere 
sahip sermaye kesimleri için bir araç hâ-
line gelmişlerdir. Bu hareket ve partilerin 
savundukları ulusal pazar temelli ekonomi 
politikaları, çelişiyor görünseler de, ulus-
lararası tekellerin belirlediği temel politi-
kalara eklemlenme ve parlamenter burju-
va demokrasisinin “olanaklarıyla” siyasî 
iktidara (küçük) ortak olma amacının bir 
ifadesidir. Aynı zamanda ırkçılığı ve mil-
liyetçiliği körükleyerek, emekçilerin dik-
katini sorunların temel nedenlerinin üze-
rinden çekme, emperyalist yağmadan pay 
alma umudunu yayma ve kapitalist sömü-
rüye toplumsal rıza kazandırma işlevini de 
görmektedirler.

Main Street, Wall Street’e 
karşı mı?
Konuyu, Trump’ın seçilmesinin ardın-

dan ekonomi politik stratejisinde ve dış 
politikasında değişim eşiğinde olan ABD 
örneğinde irdeleyelim.

Emperyalizmin “küreselleşme” adı al-
tında yerkürenin bütününe yayılma çabası, 
başta Wall Street olmak üzere, uluslarara-
sı mali piyasalarda faaliyet gösteren mali 

2017: “Demokratörlük” 
Döneminin Başlangıcı mı?

Burjuvazinin diktatörlüğünden başka bir şey olmayan par-
lamenter burjuva demokrasisi, tekelci burjuvazinin kendisini 
şimdiye kadar olduğu gibi, siyasî partiler ve bunların oluştur-
duğu iktidarlarla temsil ettirmek yerine, siyasî iktidarı ken-
di eline alarak biçim değiştiriyor. Trump hükümetine atanan 
isimlere baktığımızda, siyasî iktidarın karar mekanizmaların-
da tekelci burjuvazinin belirli bir fraksiyonunun oturduğunu 
görmekteyiz. 
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sermayeye devasa kârlar kazandırdı. “Kü-
reselleşme” süreci uluslararası mali ser-
maye için, üretimi en kârlı görülen düşük 
ücret ülkelerine kaydırmayı sağlayarak, 
bugüne kadar görülmemiş sermaye biri-
kim olanaklarını yaratı. Ancak bu gelişme, 
başta Asya ülkeleri olmak üzere, dünya-
nın muhtelif bölgelerindeki düşük ücret 
ve düşük üretim giderlerinin sağlandığı 
ülkelerle rekabet edemeyen ABD sınaî 
sermayesinin aleyhine oldu. Sonucunda, 
bir zamanların otomotiv devlerinin fabri-
kaları ile dolu olan Detroit’te olduğu gibi, 
“Main Street” olarak adlandırılan ABD 
sanayi mevkilerinde yıkıcı bir de-endüst-
rializasyon ve akabinde yığınsal yoksul-
laşma süreçleri derinleşti. Bu süreçler bil-
hassa ABD işçi sınıfının orta ve üst gelir 
grubundaki kesimleri ile küçük burjuva 
katmanları derinden etkiledi. Önceleri tek 
gelirle bütün ailenin yaşam giderleri finan-
se edilebilirken, bugün iki kişinin tam gün 
çalışması dahi bu giderleri karşılamaya 
yetmemekte. Milyonlarca ABD’li işleri-
ni, evlerini, geleceklerini kaybetti. Güncel 
veriler sosyal felaketin boyutunu açıkla-
maya yetiyor: Bugün 44 milyon ABD va-
tandaşı devletin dağıttığı gıda karneleriyle 
açlık sınırında yaşıyor.

Reel gelir kayıpları ve yoksullaşma 
hızla yayılırken, tekelci ABD burjuvazisi 
zenginliğine zenginlik katıyor ve Reagan 
döneminde başlatılarak, bugüne kadar 
devam eden vergi oranlarını indirme po-
litikaları sayesinde, bir vergi cennetinin 
nimetlerinden faydalanıyor. Ancak bu po-
litikalar devlet gelirlerinin azalmasına ve 
devlet borçlarının katlanarak artmasına da 
yol açtı: ABD’nin bugünkü kamu borçları 
toplamda 20 trilyon Dolar’a ulaşmış du-
rumda. Dış ticaret açığı 740 milyar Dolar’ı 
bulan ABD –ki açığın yarısı (365 milyar 
Dolar) Çin ticaretinden kaynaklanıyor– 
bu gidişatı Dolar basmaya devam ederek 
durduramayacak bir noktaya geldi. ABD 
emperyalizmi, dünya çapındaki hegemon-
yasını kendi hakimiyeti altındaki ittifaklar-
la koruma ve olası stratejik rakiplerini diz-
ginleme hedefiyle geliştirilen “Wolfowitz 
Doktrini”ni sürdürme olanaklarının zayıf-
ladığı gerçeğiyle karşı karşıya. Ve tekelci 
ABD burjuvazisi tam da bu nedenle em-
peryalist-kapitalist dünya düzeninin oyun 
kurallarını değiştirmek istiyor, ki Trump’ın 
önemi bu noktada öne çıkıyor.

Şimdiye kadar yapılan açıklamalardan 
yeni ABD yönetiminin dış ticaret açığını 
azaltmayı ve yurt içi konjonktürü geniş-
letmeyi hedefleyen bir modeli uygulama-
ya sokmak istediğini okuyabiliriz. Bunun 
için kapsamlı bir altyapı programı, dü-
zensizleştirmelerin hızlandırılması, enerji 
masraflarının azaltılması, hâlen 622 mil-
yar Dolar’ı bulan silahlanma bütçesinin 
artırılması ve gelir vergisi oranlarının aza-
mi ölçüde azaltılması planlanıyor (benzeri 
bir vergi reformunu Britanya başbakanı 
Theresa May de açıklamıştı). “Önce Ame-
rika” (“America first”) sloganı altında ver-

gi indirimleri ve militarizmle donatılmış, 
korumacı bir yeniden sanayileşme kon-
septi uygulamaya sokulmak üzere. Trump, 
kapitalizmin birincil propaganda söylemi 
olan “serbest ticaret” tanımını radikal bir 
merkantilist yaklaşımla ele alıyor. Yani 
ABD üretici güçlerini teşvik ederek, ABD 
emperyalizminin taşıyıcısı olan federal 
devletin siyasî ve askerî gücünü genişlet-
meyi amaçlıyor.

Yeni ABD yönetiminin bu yönelimini 
NAFTA, TPP ve TTIP gibi serbest ticaret 
bölgeleri antlaşmalarına yönelik eleştiri-
lerinden ve ikili antlaşmaları favorize et-

mesinden de okumak mümkün. Trump’ın 
ABD’li tekellerin yurt içinde üretime 
ağırlık vermelerine yönelik dayatması, ilân 
edilen vergi ve gümrük yasaları değişikli-
ği planları ve Çin ile Meksika’ya yönelik 
tehditleri, sadece ABD’li tekellerin değil, 
ABD’de üretim yapan diğer uluslararası 
tekellerin de ucuz işgücü mevkilerine ka-
çışlarını durduracak gibi gözüküyor. Aslına 
bakılırsa, Çin ve Meksika’ya yönelik teh-
ditler, özünde F. Alman emperyalizmi için 
de geçerli. Her ne kadar ABD mali serma-
yesinin tekil çıkarları emperyalist-kapitalist 
dünya düzeninin oyun kurallarının değişti-
rilmesini zorlaştırsa da, atılması beklenen 
yeni adımların şimdiden F. Almanya’nın 
aleyhine olacağını gözüküyor. ABD’de 
faaliyet gösteren F. Alman otomotiv dev-
letine verilen milyarlık cezalar, gidişatın 
habercisi. F. Alman Şansölyesi Merkel’in 
açık Trump karşıtlığı boşuna değil.

ABD emperyalizminin bu yeni ko-
rumacı politikasının şiddetli sonuçları 
sadece kapitalizmin merkez ülkelerinde 
değil, aynı zamanda –muhtemelen daha 
şiddetli olarak– eşik ülkeleri olarak ad-
landırılan ülkelerde de hissedilecek. Ör-
neğin ABD’nin Çin ile olan ticaret açığını 
azaltması, Çin açısından büyük sorunlara 
yol açacak. Gerçi ÇKP neoliberal döne-
min sürdürülebilirliğinin olanaksızlığını 
önceden görerek, stratejik kararlar almış 
ve Avrasya piyasalarına yönelme, deva-
sa altyapı programlarına başlama, yurt 
içi tüketimini artırma önlemleri ve “Yeni 
İpek Yolu Projesine” yatırım yapma gibi 
önemli adımlar attı, ancak Çin, en büyük 

pazarı olan ABD’nin kaybedilmesinin so-
nuçlarıyla başa çıkabilecek güçte değil. 
ABD pazarını kaybetmek, Çin için eko-
nomik ve sosyal felaket anlamını taşıyor. 
Bu da doğrudan F. Alman emperyalizmi 
için büyük bir tehdit anlamına geliyor. F. 
Almanya’nın Çin’e yaptığı 70 milyar Eu-
ro’yu aşan ihracat, bu tehdidin büyüklüğü-
nü göstermeye yetiyor.

Tekelci burjuvazinin yanıtı:
Bizzat sahaya inmek
Ancak Trump yönetiminin uygulamak 

istediği ulusal sanayi programı, kısmî 

alanlarda satın alma gücünün ortalama-
da artmasına yol açsa da, ABD’nin temel 
sosyal sorunlarını çözebilmek için yeterli 
olamayacak. Bir kere refah coğrafyaları-
nın zenginliğinin, dünyanın geri kalanının 
yoksulluğu üzerine kurulu olduğunu bili-
yoruz. Emperyalist sömürü, kapitalizmin 
merkez ülkelerindeki görece refahın te-
melini oluşturuyor. Ama kitlesel tüketim 
maddelerinin ucuz işgücü mevkilerindeki 
üretiminin durdurulup, yeniden ABD’de 
–ABD’deki üretim masrafları temelinde– 
üretilmeleri, tamamıyla Uzak Asya’nın 
kölelik koşullarının hakim olduğu bölge-
lerindeki üretime dayalı olan tüm branşla-
rı altüst edecek. Üretim masraflarının art-
ması, kısmî satın alma gücünün artışıyla 
bağlantılı olarak fiyatların artmasına, yani 
enflasyonun yükselmesine neden olacak. 
Buna karşı, ABD’deki sendikal hareketin 
güçsüzlüğü göz önünde tutulursa, enflas-
yonu karşılayacak reel ücret artışı kaza-
nımları pek olanaklı olamayacak, ki bu 
da yoksullaşmayı artırarak, zaten yüksek 
olan toplumsal huzursuzluğu artıracak. 
İşçi sınıfının partisinin olmadığı veya 
zayıf kaldığı tüm ülkelerde olduğu gibi, 
ABD’de de bu huzursuzluk kitlelerin hid-
detini oy biçiminde milliyetçi-ırkçı-faşist 
hareketlere kanalize edecek.

Son yıllarda –Obama’nın seçilmesiyle 
belirli bir gerileme süreci yaşamış olsalar 
da– ABD sosyal hareketlerinde ırkçılık 
karşıtı ve sosyal adalet hedefiyle değişim 
isteyen kıpırdanmalar görülmekte. “Oc-
cupy Wall Street”, “Black Lives Matter” 
gibi farklı toplumsal alanlarda itirazların 

yükseldiğine tanık oluyoruz. Aynı şekilde 
kendisini “demokratik sosyalist” olarak 
tanımlayan sol-liberal Bernie Sanders’in 
ABD Başkanlık Seçimleri aday adaylığı 
sürecinde mobilize ettiği kitleler de kü-
çümsenemeyecek bir toplumsal muhalefet 
potansiyelinin varlığına işaret ediyor. Ve 
bu potansiyel, henüz bir sistem karşıtı po-
zisyonda olmasa bile, ABD burjuvazisini 
son derece rahatsız ediyor.

Gerek böylesi bir potansiyelin kitle-
sel biçime dönmesini engellemek, gerek 
ABD emperyalizminin dünya çapındaki 
hegemonyasını korumak ve gerekse de 
emperyalist-kapitalist dünya düzeninin 
bizzat yol açtığı meydan okumalara yanıt 
vermek için, tekelci burjuvazinin kendisi 
sahaya iniyor. Burjuvazinin diktatörlüğün-
den başka bir şey olmayan parlamenter 
burjuva demokrasisi, tekelci burjuvazi-
nin kendisini şimdiye kadar olduğu gibi, 
siyasî partiler ve bunların oluşturduğu 
iktidarlarla temsil ettirmek yerine, siyasî 
iktidarı kendi eline alarak biçim değişti-
riyor. Trump hükümetine atanan isimlere 
baktığımızda, siyasî iktidarın karar meka-
nizmalarında tekelci burjuvazinin belirli 
bir fraksiyonunun oturduğunu görmek-
teyiz. Trump, anayasaya aykırı olmasına 
rağmen, damadını kendisine en yakın olan 
danışmanlık koltuğuna oturtmaktan geri 
kalmıyor, CNN gibi büyük medya tekel-
lerinin olanaklarını ellerinden alıyor. Böy-
lelikle, devletin geleneksel kurumları or-
tadan kaldırılmadan ve faşizme (henüz?) 
gerek duyulmadan parlamenter demokra-
si-diktatörlük karışımı bir “Demokratör-
lük” oluşturuluyor. Elbette daha önce de 
milyonerlerin de yer aldığı ABD hükümet-
leri olmuştu, ancak bu sefer siyasî elitleri 
ve devlet bürokrasisini “hizmetçi” statüsü-
ne indirgeyen bir sermaye fraksiyonu ik-
tidarı ilk kez bizzat kendi eline geçiriyor.

ABD’deki bu gelişme, Avrupa’da bur-
juva demokrasilerinin içinin oyulması, 
Polonya veya Macaristan gibi ülkelerde 
parlamentoların izafileştirilmesi ve Tür-
kiye’de başkanlık rejiminin dayatılması, 
2017’nin tam anlamıyla “demokratörlük” 
döneminin başlangıcı olacağını gösteriyor. 
Ama 2017 aynı zamanda insanlık tarihin-
de ilk kez ezilen ve sömürülenlerin sınıf 
iktidarının kurulabileceğini kanıtlayan 
Büyük Ekim Devrimi’nin 100. Yıldönü-
mü. Büyük Ekim Devrimi, işçi sınıfının 
iktidarının, yani proletaryanın diktatörlü-
ğünün oluşturulmasıyla en geniş demokra-
sinin olanaklı olduğunu kanıtlamıştı. Karşı 
devrimin yarattığı tüm kafa karışıklıkları-
na, yılgınlığa ve yıkıma rağmen, bu ger-
çek değişmiyor. Ve bu gerçek de emperya-
lizme, kapitalist sömürüye, burjuvazinin 
sınıf tahakkümünün her biçimine karşı 
verilmesi gereken mücadelenin, enternas-
yonalist proletaryanın sınıf tahakkümü, 
yani işçi sınıfının  iktidarı hedeflenmeden 
güdük ve başarısız kalacağını gösteriyor.
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q Murat CEYİŞAKAR

Osmanlı Monarşisi, Birinci Dünya Sa-
vaşı’nın başında Ermenilerden ve Rum-
lardan kalan ganimetlerin nasıl yağma-
lanacağını gösteren “soğukkanlı” bir yasa 
çıkardı.  Osmanlı ve daha sonra da Cum-
huriyet yönetimleri bu kanuna dayana-
rak (bugün bile), “sahipleri kayıp emlak 
ve arazinin” mülkiyetine el koyabilmek-
te, bu malların tapuları rejim yanlılarına 
el altından çok ucuza ya da bedava dağı-
tılabilmektedir. Katledilen ya da sürülen 
Ermenilerin ve Rumların mallarının gasbı 
için çıkarılan bu yasanın adı, ‘Emvali Met-
ruke’’ (Terkedilmiş Mallar!) yasasıdır. 1  Bu 
yasayı uygulamak üzere her ilde komis-
yonlar kurulur. Bu komisyonlar o şehrin 
ağa, yüksek rütbeli subay ve vali-kayma-
kam gibi sivil bürokratlarından oluşmak-
tadır ve doğrudan içişlerine bağlı olarak 
çalışmışlardır. Bu yasayla, buna benzer 
bir çok yerel komite Anadolu’da nere-
deyse her şehirde, kasabada misli görül-
memiş vahşilikte pogromlar başlatmıştır. 
Balkan yenilgisinden sonra Ege ve İstan-
bul’da, Sarıkamış hezimetinden sonra da 
doğu illerinde Ermeni ve Rum mallarının 
yağması, insanların da sürgün ve katli-
amları başlar...

Egenin en güzel kasabalarının birin-
de Çeşme’de...

30 Mayıs 1914 Çeşme’den yaklaşık 7,5 
Km. mesafede denizci olduğu için yılın bü-
yük bir kısmını denizde geçiren 5.000 nü-
fuslu Aya Paraskevi kasabası bulunmak-

için Aya Paraskevi’de sadece kadınlar ve 
çocuklar vardır. Zavallı kadınlar, memur-
ların destekledikleri haydutların köye gel-
diklerini öğrenir öğrenmez öyle korktular 
ki, güvende olacaklarını düşünerek ken-

ve dehşet sahneleri yaşandı. Haydutlar 
palalarını sallayarak ve silahlarını doğrul-
tarak, kollarında çocuklarıyla oraya bura-
ya kaçışan, sonra da yorgun düşüp istila-
cıların merhametine boyun eğen zavallı 

korku içinde koşup denize atladı. Kadın ve 
çocuklarla dolu bir tekne alabora oldu, 25 
kadın ve çocuk yarı ölü vaziyette bulundu. 
Böylece tüm sakinleri tam karşıdaki Gün 
adasına kaçan Aya Paraskevi bütünüyle 
terkedilmiş oldu. Gittikleri adada su bulun-
madığı için bir çoğu hayatını yitirdi. 2  

Bodrum’dan Havran’a kadar kasaba 
kasaba, köy köy çeteler kuran yerli halk 
ve İttihat Terakki Partisi mensupları katli-
amlar başlatır, savaşın sonunda bu çete-
ler ve reisleri Trakya ve Anadolu müdafai 
hukuk cemiyetlerinin önderleri haline 
dönüşür, başlatılan anti-işgal direnişin 
ana gövdesini bunlar oluşturur, yetmedi-
ği yerde Topal Osman gibi ya da Çerkez 
Ethem gibi çete reisleri hapisanelerdeki 
idamlık katilleri serbest bıraktırır. Bun-
ların en renklisi Topal Osman’dır. İngiliz 
karşıtlığının altında gasbettikleri malla-
rın geri alınacağı korkusu vardır. -
ya Savaşı başlar başlamaz topladığı 100 

-
sıp burada bulunan 150 mahkumu kendi 
çetesine katarak siyasal yaşamımıza hızlı 
bir giriş yapmıştır... 1916’da Borçka’da Rus 
cephesinde sıkıyı görünce adamlarını ve 
silahlarını bırakıp askerden kaçar ama ya-
kalanır ve 50 sopayla cezalandırılır. 3 

İttihatçıların gizli örgütü Teşkilat-ı 
Mahsusa’nın son başkanı Hüsamettin 
Ertürk’e göre Mustafa Kemal Samsun’a 
gelir gelmez Havza’da Osman Ağa ile 
görüşmüştür. 4  Halbuki bu sırada Topal 
Osman ‘‘İstanbul Divan-ı Harbi tarafın-
dan Ermeni katliamlarına katılmaktan 
aranmaktadır.’’ Katliamlardaki başarısı 
ihtimal onu Pontus’taki Rumlara karşı 
kullanma fikrini doğurmuştur. Bu neden-

le, 8 Temmuz 1919’da Topal Osman hak-
kındaki tutuklama kararı Padişah Vah-
dettin tarafından kaldırılır. Topal Osman, 
Giresun Müdafai Hukuk Cemiyeti başka-
nı olur. Ardından Erzurum Kongresi’nde 
Mustafa Kemal’in kendisine muhalefet 
edenleri susturmak için kullandığı bir ‘‘te-
tikçi’’ olarak karşımıza çıkar. Meclis Açı-
lınca da Mustafa Kemal’in muhafız alayı 
komutanı olur ve meclisteki muhalefeti 
sindirmek üzere kullanılır. Lozan görüş-
melerindeki entrikalara tepki gösterdiği 
için muhalif gruptan Trabzon milletveki-
li Ali Şükrü’yü öldürür. Ali Şükrü, Lozan 
görüşmeleri hakkında meclise yeteri ka-
dar bilgi verilmediğinden yakınmaktadır. 
Trabzon milletvekili Ali Şükrü’nün cesedi 
Çankaya’da bir bağ evinin bahçesinde 
bulunur. Cesedin elinde Topal Osman’ın 
herkesin bildiği hasır sandalyesinin par-
çaları vardır. Meclisteki tepkiler yüzün-
den Topal Osman da Mustafa Kemal tara-
fından ortadan kaldırtırılır. Sadece Topal 
Osman olayı bile Cumhuriyet’in bütün 
yönetim kadrolarının ve entrikalarının 
tıpa tıp İttihat ve Terakki’nin bir devamı 
olduğunu anlatmaya yeter. 

Stefanos Yerasimos’un belirttiğine 
göre:

karşı 3 Rum evini basmak, mezarını kendi-
ne kazdırıp diri diri adam gömmek, vapur 

kazanlarında kömür yerine canlı adam 
yakmak gibi zulüm ve işkenceleri ile böl-
geyi Rumlardan tamamen temizler. Göre-
vinde ne kadar başarılı olduğunu Genel-
kurmay raporlarından anlarız. O tarihte 
çetecilik olayına karışan Rum sayısı 11.118 
iken Rum çeteciler tarafından öldürülen 

-
tamonu vilayetlerinde yaşayan 450 bin 

-
da Rusya’ya göç etmiş, 322 bini 1923 nü-
fus mübadelesiyle Yunanistan’a gitmişti. 
Aradaki fark olan 65-70 bin Rum’un 1916-
1923 arasında şu veya bu şekilde hayatını 
kaybettiği tahmin edilir. 5 diye yazar.

Bir nefret ateşi  
Anadolu’yu sarıyor
1915’in Şubat ayının ortalarında Kay-

seri Develi’de Kevork Defciyan isimli bir 
Ermeni’nin evinde bomba imali sırasında 
bir patlama gerçekleşiyor. Bu patlamayı 
bahane eden hükümet ve yerel İttihat 
Terakki milisleri görülmemiş bir etnik 
“Türkleştirme” ve yağma hareketi baş-
latırlar. Ermeniler ve Rumlar aleyhinde 
şehirde geniş kovuşturmalar başlatılır. 
Balkan Savaşı’ndan hemen sonra Ege ve 
Marmara’da yapılan Rum katliamlarının 
yağmalamaların ve ırza geçme olayla-
rının doğuya da yayılacağından korkan 
Ermeni halk silahlanmıştır. Aralarında 
az sayıda da olsa işgal birlikleriyle ittifak 
yapıp kendilerini savunmaya hazırlanan 
gruplar da yok değildir. Aramalar sırasın-
da çok sayıda silah ve bomba bulundu-
ğu iddia edilir. Var olan küçük olaylar ve 
bulgular abartılarak şehirde yaşayan tüm 
Ermeniler üzerinde korkunç bir devlet 
terörü başlatılır. Burada yaptığı katliam-
lardan ötürü İstanbul’daki İttihat Terakki 
hükümeti ve Teşkilatı Mahsusa açısından 
itibarı bir hayli artan Salih Zeki Bey, De-
veli kaymakamı olarak göreve başlatılır 
ve bu tahkikatın başına geçirilir, yeni 
görevinde tarihin en büyük katliamlarını 
gerçekleştirecektir. 

Salih Zeki Bey, savaş sonrası İstan-
bul’da kurulan özel mahkemede, 

Nisan 1920 tarihinde gıyabında idama 
mahkûm edilmiştir.  Zor Sancağına tehcir 
edilen Ermenileri katl, imha ve mallarını 
gasp ve yağma eylediği iddiasıyla sanık 
olup, halihazırda firarda bulunan eski Zor 
Mutasarrıfı Salih Zeki Bey hakkında icra kı-
lınan muhakeme neticesinde, adı geçenin 
Osmanlı ülkesinin muhtelif yerlerinden Zor 

Malta Sürgünleri ve Kurucu İrade-I
“Ermenilerden kalan mallar kimlerle paylaştırıldı, ‘neler, kimler 

ne oldu’ diye sorulsa, bu çok büyük bir sarsıntı yaratır. Çünkü ülke-
ye belletilmiş bir tarih çökecektir. Eğer bu tarih yanlış anlatılmışsa, o 
zaman başka şeyler de yanlış anlatılmıştır düşüncesi topluma yayı-

                   Hrant Dink
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Sancağına tehcir ve iskan edilmiş olan bir-
çok Ermenileri, çetecilerden tertip ve teşkil 
eylediği atlı ve yaya çeteler marifetiyle ve 
tekrar tehcir bahanesiyle diğer bölgelere 
sevk ederek yolda giderlerken kendisi de 
hazır bulunduğu halde mağdurlara toplu-
ca hücum ile üzerlerinde bulunan nakitle-
rini ve altın ve benzeri ziynet eşyalarını ve 
mallarını yağmalamaktan sorumlu tutul-
muştur...” 6

Tasvir-i Efkâr gazetesi yazarlarından 
Agâh Bey mahkeme ifadesinde, Zor Mu-
tasarrıfı Salih Zeki Bey’e bir gün “Senin 
için, 10.000 Ermeni imha etti diyorlar,” 
dediğini anlatır. Salih Zeki Bey de, “Be-
nim namusum var. 10.000’e tenezzül 
etmem. Daha çık bakalım!” cevabını 
vermiştir. Agâh Bey’in tanıklığına daya-
nılarak, mahkemenin ara kararında bu 
diyaloğa yer verilmiştir. 7

Kuşkusuz 1912-1919 
arasında Hristiyan azınlık-
ların mallarını yeni bir bur-
juva sınıfı yaratmak üzere 
yağmalanması, sürgün 
ve katliamlara uğraması 
ve imha politikaları bu iki 
örnekle sınırlı kalmamıştır. 
Edirne’den Van’a kadar 
hemen bütün kasaba ve 
köylerde katliamlar ve 
yağmalar yaşanmıştır. 

Ermeni Patrikanesi’nin 
1880 verilerine göre ‘‘Türkiyedeki Erme-
nilerin sayısı 2.660.000’dir ve bunların 
1.680.000’i Ermeni vilayetlerinde bulu-
nuyordu...” 8

Katliam öncesi ticari hayatta Ermeni 
imalat ve ticaret burjuvazisi ön sıralar-
da yer almaktadır. Ülkedeki 153 fabrika 
ve un değirmeninden 130’u Ermenilere, 
13’ü Türklere, 20’si Rumlara aittir. Fabri-
kaların ve değirmenlerin teknik persone-
linin tamamı Ermenilerden oluşmaktadır. 
İhracat yapan 150 tüccarın 127’si Erme-
nidir. Dönemin koşullarına göre Ermeni 
burjuvazisinin bu serveti yeni bir ulus 
yaratmak isteyen Osmanlı-Türk burjuva-
zisinin ağzını sulandırmıştır. Tamamen 
askeri bürokratik bir talan geleneğiyle 
en iyi zamanlarını savaş boylarında ge-
çiren Osmanlı burjuvazisi sanayi devri-
minin sunduğu, sanayileşme ve sermaye 
biriktirme fırsatını tarihsel olarak kaçır-
dığının farkındadır. Bir zamanlar kendi 
sömürgesi olan Yunanistan, Bulgaristan, 
Macaristan gibi ülkelerin milli burjuva-
zilerinin önderlik ettiği “ulusçuluk” hare-
ketlerinin başarısını tersten okudular. Ve 
bu açığı hızla kapatmanın tek yolu olarak 
içerideki azınlıkların mallarını, tarlalarını, 
servetlerini yağmalamak olduğunu dü-
şündüler. Tarih, yarı-sömürge Osmanlı 
monarşisi ile Ortadoğu’daki yeni enerji 
kaynaklarına inme hazırlıkları yapan, 

burjuva devriminde ve kolonyalizmde 
geç kalmış Alman Emperyalizmi’ni bu 
vahşi çıkar ve hedefler için bir araya ge-
tirmişti. Sonuçta başarılı olduklarını söy-
lemek zordur. 1. Dünya Savaşı’ndan yete-
ri dersleri almayan Alman Emperyalizmi, 
II. Dünya Savaşı’nı kışkırtmış ve toprakları 
savaş sonunda ABD, İngiltere ve Fransa 
tarafından işgal edilmiştir. Topraklarının 
bir kısmında Sosyalist bir devlet kurul-
muştur. Osmanlı ise elindeki sömürgeleri 
kaybetmiş ve şimdi Ortadoğu’da emper-
yalist silah ittifaklarına girmeden ayakta 
duramayan sanayi ve teknolojisi dışa ba-
ğımlı ve sürekli iç huzursuzluklarla, aske-
ri darbelerle yaşayan bir ülke olmaktan 
daha ileri gidememiştir.

Birinci Dünya Savaşı boyunca Alman 
emperyalizminin çıkarları için cepheden 
cepheye koşan Osmanlı paşaları bütün 

cephelerde savaşı kaybederken, sadece 
bir tek cephede, Ermeni halkına karşı 
açtıkları cephede savaşı kazanabildiler. 
Savaşın hemen ertesinde kurulan Cum-
huriyet de, bazen büyük şarap fabrika-
ları, un değirmenleri, bazen küçük bir 
çırçır fabrikası, bazen de evi basılıp yağ-
malanan bir Ermeni kadının çeyizi ‘‘yeni 
bir ulus ‘‘ inşaasında; adaletin, merhame-
tin, ahlakın, hiç bir kitabına uymayan bir 
utanmazlıkla “kurucular arasında” pay-
laştırılmıştır. Ganimetin paylaşılmasının 
bu ahlak dışı ağırlığı ulusun üzerine bir 
karabasan gibi çöküp, etkileri uzun yıllar 
devam eden bir ulusal psikoza dönüştü. 
Yağmaya katılmış, yağmadan irili ufaklı 
ganimet kapmış alt sınıflarla, yağmayı 
planlayan ve yöneten egemen sınıflar 
arasında uzun süren bir cürmi dayanış-
ma ve ketumiyet oluştu. Cumhuriyetin 
değişmez ideolojisi Türk-İslam Sente-
zinin gerçekte ne Türkçülük’le ne de İs-
lam’la bir ilgisi yoktur. Arkasında sadece 
bu ‘‘Ganimet Kardeşliği’’ vardır. Anado-
lu’da; Erzurum gibi, Yozgat gibi, Konya 
gibi nerede milliyetçilik ve siyasal İslam 
yoğuşmuşsa oranın sokaklarına ve kül-
türüne sinmiş derin bir katliamdan arta 
kalan kanlı öykülerin çığlıkları yankılanır. 
Bu nedenle bu ruh hali bir ‘‘milli vasıf’’ 
olarak erdemden, adaletten, vicdan se-

sinden korkan, buna karşı sürekli gerici-
liği, ırkçılığı besleyen ve yeniden üreten 
bir korkunun şizofrenik bir aşırı özgüven 
ile aşırı iştahını her haliyle belli eder. 
Suçlarını itiraf edememiş katillerin ruh 
halidir bu. En korkulan bir gün gerçeğin 
ortaya çıkmasıdır... Bu ürkütücü ve bastı-
rılmış travma,  ‘‘bir kere bile, insanca bir 
nedametle ifade edilebilse”, titreyerek 
yoğun bir boşaltımı sağlanabilse, yeni-
den insanlık ayarlarına dönülebilecek; 
arkasından da kaçınılmaz olarak, mer-
hamete, kardeşliğe doğru koşarak en 
insani coşkuyla sağaltılacaktır. Ama bu o 
kadar kolay bir şey değildir, bir kez elini 
vicdanına koymak bile ardından hıçkı-
rarak ağlamayı, geçmişle hesaplaşmayı 
ama en sonunda da üstlerinde oturulan 
köşkleri, şarap fabrikalarını, zeytinlikleri, 
çarşı pazarda edinilmiş dükkanları, teks-

til fabrikalarını, Ege’nin sahil kentlerinde 
‘‘Mustafa Kemal Tapusu’’yla sahiplenilmiş 
ganimetleri geri vermek gibi  azap verici 
bir tehlikeyi de içerir. İşte en olmayacak, 
olamayacak şey de budur. Olmaması için 
ülkenin bütün tarihi arşivleri panikle Sof-
ya’daki bir kağıt fabrikasında yakılmıştır. 
1936’da çıkarılan bir Soyadı Kanunu ile 
herkese geçmişte işledikleri cinayetler-
den kurtulma fırsatı vererek ellerindeki 
kanı yıkamışlardır. Zorla mülkiyet dev-
rinin açık delilleri henüz tam anlamıyla 
yok edilmemiş “Tapu Kayıtlarında” mev-
cuttur, buraların da devletin en kozmik 
odalarından daha kozmik korumalı oldu-
ğunu söylemeye gerek bile yoktur. 

Ülkenin bütün meydanları sadece 
elinde kılıçla, at üzerinde komşu ülke-
lerin toprakların işaret eden padişah ya 
devlet başkanı heykelleriyle doldurul-
muştur. Fatihler, cihadçılar, savaşçılar, 
komutanlar, şehitler; yazarların, ressam-
ların, müzisyenler ve edebiyatçıların yeri-
ni almışlardır. Sağduyuya ve vicdana hiç 
bir boşluk bırakmamak için, inançtan ve 
ulusal gururdan sadece mehter marşları-
nın, fetih türkülerinin, şehit sloganlarının 
histerik nağmeleri yükselir. Çünkü en vic-
dansız vicdanlar ve en ruhsuz ruhlar bile 
kendi başlarına bırakıldığında insanlıkla-
rına geri dönüşün ‘‘tehlikesini’’ taşırlar.

Bir ulusun, manevi dünyası sadece ko-
mutanlardan, şehitlerden ve evliyalardan 
oluşturulursa ve o toplumun kendi sap-
kınlıklarıyla didişmesini sağlayacak sana-
tın ve felsefenin, bütün içerik ve biçemleri 
bu iki kavramının lokomotifine kitlenirse 
ki seksen yıldır örülen ‘‘sanat duvarları’’ bu 
iki kavramdan (şehit ve fatih) komutanlar-
dan oluşması, toplumu elbette birbirini 
nüanslarla izleyen gerici, ırkçı milliyetçi 
iktidarların robotları yapacaktı. 

Halkı, geçmişiyle inatla hiç bir sorgu-
lama yapamadığı için valisi, içişleri baka-
nı, istihbarat örgütleri, jandarma komu-
tanı, biraraya gelir, bin bir entrika, bin bir 
tuzak ile silahsız, savunmasız yurtsever 
bir Ermeni aydınını sokak ortasında sır-
tından vurur. Geçmişiyle hesaplaşama-
yanların gelebileceği en erdemli nokta 
da budur sanırım. Sonra polis susar, istih-

barat örgütleri yalan söyler, 
asayiş birimleri cinayet zan-
lısı ile mutlu “özçekim”lerini 
paylaşırlar, güvenlik ka-
meraları kör, tanıklar dilsiz 
mahkemeler sağır, toplum 
duyarsız olur.

 Türkiye Cumhuriye-
ti’nin militarizmle bastırıl-
mış ruh halinin temeli, sa-
hipleri bir şekilde ortadan 
kaldırılmış Hristiyan halkın 
kanlı tapularıyla beslen-
miştir. Koç’tan Sabancı’ya 

kadar uzanan ve Cumhuriyetle yerden 
mantar gibi biten şirketlerin oluşumu 
her ne kadar başka ve kurnazca kurgu-
lanmış başarı hikayeleriyle sislendiril-
meye çalışılsa da arkasında yatan gerçek 
hikaye budur. Eczacı Mehmet Efendi’nin 
(Eczacıbaşı) hikayesi bunların içinde en 
çarpıcı olanlarından birisidir. 

                                       (Devam Edecek)
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Sevgili yoldaş,

“St. Petersburg Devrimci Partisinin Ör-
gütlenmesi” taslağının eleştirisi isteğinizi 
memnuniyetle yerine getiriyorum. (Anlaşılan, 
bununla, St. Petersburg’daki Rusya Sosyal-De-
mokrat İşçi Partisinin çalışmalarının örgütlen-
mesini kastediyorsunuz.) Ortaya koyduğunuz 
mesele öylesine önemli ki, St. Petersburg Ko-
mitesinin bütün üyeleri ve hatta genel olarak 
bütün Rusya Sosyal-Demokratları bu mesele-
nin tartışılmasına katılmalıdırlar.

Her şeyden önce, “Mücadele Birliği”nin 
eski (dediğiniz gibi, “Bundcu” ) örgütlenme-
sinin işlevsizliğine ilişkin açıklamanıza tama-
men katıldığımı belirtmek isterim. Raboçeye 
Dyelo taraftarlarının “demokratik” ilkeleri öne 
sürerken büyük kibirlilik ve inatçılıkla savu-
nuculuğunu yaptıkları seçim sistemine, ilerici 
işçiler arasında ciddi bir eğitim ve devrimci 
terbiye yokluğuna ve işçilerin aktif çalışma-
lardan kopmalarına değiniyorsunuz.

Evet, durum şöyle: 1) (sadece işçiler ara-
sında değil, aydınlar arasında da) ciddi bir 
eğitimin ve devrimci öğretim ve terbiyenin 
olmayışı; 2) seçim ilkesinin yersiz ve aşırı ölçü-
de uygulanması; ve 3) işçilerin faal devrimci 
çalışmalara yabancılaşmaları. St. Petersburg 
örgütünün ve Partimizin daha birçok yerel 
örgütünün temel zaafı buradadır.

Mektubunuzdaki ana hatlardan anlaya-
bildiğim kadarıyla, örgütsel görevler hakkın-
daki temel görüşünüzü gerçekten paylaşıyor 
ve örgütlenme planınıza katılıyorum.

Ve de, bütün Rusya çapındaki çalışmayla 
ve bir bütün olarak Parti faaliyetiyle ilgili gö-
revlere özellikle vurgu yapılması yolundaki 
görüşünüze tamamen katılıyorum. Bu, sizin 
taslağınızın Birinci Maddesinde şöyle ifade 
edilmiş: “İşçiler arasında sürekli muhabirleri 
bulunan ve örgütün çalışmalarıyla sıkı bağı 
olan Iskra gazetesi, Partinin yönetici merke-
zidir (sadece bir komitenin ya da bölgenin 
değil.)” Ben sadece, teorik gerçekleri, taktiksel 
ana hatları, genel örgütlenme görevlerini ve 
herhangi bir an için tüm Partinin genel gö-
revlerini geliştirip ortaya çıkaran gazetenin, 
partinin ideolojik önderi olabileceğini ve ol-
ması da gerektiğini belirtmekle yetineceğim. 
Ama ancak, bütün komitelerle kişisel bağları 
olan, Rusya Sosyal-Demokratları arasındaki 
en nitelikli bütün devrimci güçleri bünyesin-
de birleştiren ve yayınların dağıtılması, bildi-

rilerin basılması, güçlerin gereğince dağıtıl-
ması ve özel uğraşları üstlenecek kişilerin ve 
grupların atanması ve gösterilerin ve bütün 
Rusya çapında bir ayaklanmanın hazırlanma-
sı vb. gibi Partinin bütün genel meselelerini 
yöneten özel bir merkezi grup (Merkez Ko-
mitesi olarak adlandıralım) hareketin doğru-
dan pratik önderi olabilir. Örgütün derin bir 
konspirasyon uygulama ve hareketin sürek-
liliğini koruma zorunluluğu olduğuna göre, 
Partimizin iki yönetici merkezi olabilir ve ol-
malıdır da: bir M.O. (Merkez Organ) ve bir M.K. 
(Merkez Komitesi). Birincisi, ideolojik; ikincisi 
de, doğrudan ve pratik önderlikten sorumlu 
olmalıdır. Bu gruplar arasındaki eylemde bir-
lik ve gerekli bağımlılık ilişkisi sadece bir Parti 
programıyla değil, aynı zamanda bu iki gru-
bun bileşimiyle (her iki grup da. M.O. ve M.K., 
birbiriyle tam bir görüş birliği içinde olan 
kimselerden meydana gelmelidir) düzenli ve 
sistemli ortak toplantıların düzenlenmesiyle 
de sağlanmalıdır. Ancak o zaman, hem M.O. 
Rus jandarmasının erişemeyeceği bir yere 
yerleştirilebilir ve tutarlılığı ile sürekliliği te-
minat altına alınabilir; hem de M.K. bütün te-
mel meselelerde M.O. ile görüş birliği içinde 
bulunabilir ve hareketin bütün pratik yanla-
rını doğrudan doğruya yönetebileceği yeterli 
serbestliğe sahip olabilir.

Dolayısıyla, Tüzüğün Birinci Maddesi (si-
zin taslağınıza göre) sadece hangi Parti or-
ganının yönetici organ olarak tarif edildiğini 
belirtmekle kalmamalı (bu elbette gereklidir), 
aynı zamanda her bir yerel örgütün, merke-
zi organlar olmadan Partinin bir parti olarak 
varlığını sürdüremeyeceği, merkezi organları 
oluşturmak, desteklemek ve güçlendirmek 
için aktif bir şekilde çalışma görevini üstlen-
mesi gerektiği de belirtilmelidir.

Daha sonra, Komite ile ilgili İkinci Mad-
dede, “yerel örgütü yönetmesi” gerektiğini 
(belki de “Partinin bütün yerel çalışmaları ve 
bütün yerel örgütleri” demek daha iyi olur-
du; ama ben, ifade ayrıntıları üzerinde dur-
mayacağım) ve hem işçilerden, hem de ay-
dınlardan oluşması gerektiğini, çünkü onları 
iki ayrı komiteye bölmenin zararlı olacağını 
söylüyorsunuz. Bu, kesinlikle ve tartışmasız 
doğrudur. Rusya Sosyal-Demokrat İşçi Par-
tisinin tek bir komitesi olmalı ve bu komite 
de, kendilerini bütünüyle Sosyal-Demokrat 
faaliyetlere adamış, sağlam inançlı Sosyal-
Demokratlardan oluşmalıdır. Mümkün ol-
duğu kadar çok sayıda işçinin tam bir sınıf 
bilincine varmasına, profesyonel devrimci ve 
komite üyesi haline gelmesine özellikle önem 
vermeliyiz. [1] Bölünmüş değil, birleşik tek bir 
komite olduğunda, komite üyelerinin birçok 
işçiyi kişisel olarak tanımaları istemi özel bir 

önem kazanır. İşçilerin arasında olup biten 
her şeye önderlik edebilmek için, her yere 
ulaşmak, çok sayıda insan tanımak ve bütün 
yol ve yöntemleri tanımak, bilmek zorunlulu-
ğu vardır. Bu yüzden, komite, işçi sınıfı hare-
ketinin bizzat işçilerin arasından çıkacak belli 
başlı bütün önderlerini olanaklar ölçüsünde 
kapsamalıdır. Komite, yerel hareketi bütün 
yönleriyle yönetmeli ve Partinin bütün yerel 
kuruluşlarının, güçlerinin ve araçlarının so-
rumluluğunu üstlenmelidir. Siz komitenin na-
sıl kurulması gerektiğinden söz etmemişsiniz; 
ama bu durumda özel kurallar koymanın pek 
o kadar gerekli olmadığı konusunda da kar-
şılıklı mutabakata varacağımızı sanıyorum; 
komitenin nasıl kurulması gerektiği mesele-
si, Sosyal-Demokratların yerinde ve yerelde 
tespit edecekleri bir meseledir. Ama belki de 
şunu belirtmek gerekiyor: komiteye yeni üye-
lerin alınması, komite üyelerinin çoğunluğu-
nun (ya da üçte ikisinin vb.) kararıyla gerçek-
leşmeli ve komite, ilişki listelerinin güvenilir 
(devrimci açıdan) ve sağlam (siyasi anlamda) 
ellere verilmesine dikkat göstermeli ve yedek 
üyeleri önceden hazırlama konusunda kaygı 
taşımalıdır. M.O. ve M.K.’mız olduğu zaman, 
yeni komiteler ancak bunların katılımı ve 
onayıyla kurulmalıdır. Komitelerde mümkün 
olduğunca çok fazla sayıda üye bulunmamalı 
(ki bu üyeler yüksek nitelik sahibi olsunlar ve 
devrimci profesyonellik konusunda daha iyi 
uzmanlaşabilsinler), ama aynı zamanda ko-
miteler, çalışmanın bütün yönlerinin üstesin-
den gelebilecek, komitenin tam olarak temsil 
edilmesini ve kararları uygulamasını sağlaya-
bilecek yeterli sayıda üyeyi de kapsamalıdır-
lar. Üyelerin sayısı oldukça fazla ve sık sık top-
lanmaları da tehlikeli olursa, o zaman komite 
içinden özel ve çok küçük bir yürütme grubu 
(diyelim, beş ya da daha az kişiden meydana 
gelen) oluşturmak gerekebilir. Ama bu gruba 
kesinlikle komitenin sekreteri ve çalışmanın 
genelinin pratik yönetimine en uygun nite-
likte olanlar girmelidir. Tutuklamalar olduğu 
takdirde çalışmanın kesintiye uğramaması 
için, bu gruba yedek üyeler belirlenmesi de 
özellikle önemlidir. Yürütme grubunun faali-
yetleri ve bu grubun bileşiminin belirlenmesi 
komitenin genel toplantısının onayına tabi 
olmalıdır.

Ayrıca, komiteden sonra, onun altında şu 
kuruluş!arı öneriyorsunuz: 1) tartışma (“en iyi” 
devrimcilerin toplantıları); 2) bölge çalışma 
grupları; 3) bu bölge çalışma gruplarının her 
birine bağlı birer propaganda çalışma grubu; 
4) fabrika çalışma grubu; ve 5) belli bir bölge-
deki fabrika çalışma gruplarının delege “tem-
silcilerinin toplantıları”. Komitenin altındaki 
bütün diğer organların (üstelik sizin saydıkla-
rınızın yanı sıra, daha çok ve son derece çeşitli 

organlar da olmalıdır) komiteye tabi olmaları 
gerektiği ve bölge grupları (çok büyük şehir-
lerde) ve fabrika grupları (her zaman ve her 
yerde) bulunması gerektiği konusunda size 
tamamen katılıyorum. Ama sanırım, birçok 
ayrıntıda sizinle aynı kanıda değilim. Mesela, 
“tartışma toplantıları”nın tamamen gereksiz 
olduğu kanısındayım. “En iyi” devrimcilerin 
hepsi de komitede olmalı ya da özel bir çalış-
maya katılmalıdır (basım, ulaştırma, ajitasyon 
gezileri ya da sözgelimi, bir pasaport bürosu-
nun, ajan ve provokatörlerle mücadele eden 
öncü müfrezelerin ya da ordu içinde grupla-
rın vb. örgütlenmesi).

“Danışma Toplantıları” komite ve her 
semtteki ve her fabrikadaki propaganda, iş 
kolu (dokumacılar, makina işçileri, deri işçile-
ri vb.), öğrenci, edebiyat vb. çalışma grupla-
rında yapılacaktır. Danışma Toplantıları niçin 
özel bir kuruluşu gerektirsin?

Devamla. Çok haklı olarak, Iskra’ya doğ-
rudan yazı yazma imkanının “her isteyen”e ta-
nınmasını istiyorsunuz. Ne var ki, “doğrudan” 
sözü, gazetenin bürosunun ya da adresinin 
“her isteyen” tarafından bilinmesi ve geliş-
gidiş olanağı sağlanması şeklinde anlaşılma-
malı; ancak, dileyen herkesin mektupları yazı 
kuruluna vermesi (ya da göndermesi) zorunlu 
olmalıdır. Elbette adresler oldukça geniş bir 
çevre tarafından bilinmelidir, ama her iste-
yene verilmemeli, sadece güvenilir ve kons-
pirasyon kurallarına uyma yeteneğine sahip 
oldukları bilinen devrimcilere verilmelidirler. 
Belki de, sizin önerdiğiniz gibi, her bölgeye 
bir kişiye de değil, birçok kişiye verilmeleri 
gerekebilir. Aynı zamanda, çalışmamıza katı-
lan herkesin, tek tek her bir çalışma grubunun 
kararlarını, isteklerini, dileklerini komitenin 
ve ayrıca M.O. ve M.K.’nin dikkatine sunma 
hakkına sahip olması gerekir. Eğer bunu sağ-

Bir Yoldaşa Örgütsel Görevlerimiz 
Üzerine Mektup
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larsak, Parti işçilerinin “tartışma toplantıları” 
gibi son derece hantal ve gizlilik kurallarına 
aykırı bir şeye gerek kalmadan, verimli da-
nışma toplantıları sağlamış olacağız. Elbette 
mümkün olduğu kadar çok sayıda ve çeşitli 
kişi ile ikili görüşmeler gerçekleştirmeliyiz; 
ama burada her şey gizliliğe uymaya bağlıdır. 
Rusya’da genel toplantılar ve buluşmalar an-
cak pek seyrek ve istisnai olarak mümkündür 
ve “en iyi devrimcilerin” bu toplantılara katıl-
malarına izin verilirken bir kat daha uyanık 
olmak gerekir, çünkü ajan ve provokatörlerin 
bu toplantılara sızmaları ve toplantıya ka-
tılanlardan birini izlemeleri genellikle daha 
kolaydır. Sanırım şöyle yapmak daha doğru 
olur: büyük bir genel toplantı (diyelim, 30 
ile 100 kişi arasında) düzenlemek mümkün 
olduğunda (mesela, yazın ormanda ya da bu 
amaç için özel olarak sağlanmış konspiratif 
bir dairede), komite “en iyi devrimciler”den 
bir ya da ikisini göndermeli ve toplantıya uy-
gun kişilerin katılmasını, yani mesela fabrika 
çalışma gruplarının mümkün olduğu kadar 
çok sayıda güvenilir üyesinin davet edilmesi 
sağlanmalıdır. Ama bu toplantılar kalıcı bir 
organ haline getirilmemeli, Tüzüğe dahil edil-
memeli, periyodik olarak düzenlenmemeli ve 
her toplantı katılımcısının o ortamdaki herke-
si tanımamaları biçiminde örgütlenmelidir. 
Bu şu demektir; tüm “temsilcilerin” çalışma 
gruplarından geldiği v.s. gibi. İşte bu yüzden, 
sadece “tartışma toplantıları”na değil, aynı 
zamanda “temsilci buluşmaları”na da karşı-
yım. Bu iki kuruluşun yerine, şöyle bir kural 
konulmasını önereceğim. Komite, harekette 
pratik olarak yer alanların mümkün olduğu 
kadar çok sayıda ve genel olarak da işçilerin 
katılacağı büyük toplantılar düzenlenmesini 
sağlamalıdır. Toplantının yeri, zamanı, gereği 
ve toplantıya kimlerin katılacağı, böyle işle-
rin gizli organize edilmesinden sorumlu olan 
komite tarafından tespit edilmelidir. Doğaldır 
ki bu toplantılar açık havada, ormanda vb. iş-
çiler tarafından düzenlenen süreklilik niteliği 
olmayan işçi toplantılarını engelleyici olma-
malıdır. Belki de Tüzükte bu konuyla ilgili bir 
şey söylememek daha bile iyi olur.

Bölge gruplarından devam edersek onla-
rın en önemli görevlerinden birinin, yayınla-
rın düzenli olarak dağıtılmasını örgütlemek 
olduğu konusunda, size tamamen katılıyo-
rum. Sanırım, bölge grupları esas olarak ko-
miteler ile fabrikalar arasında aracılık ve hatta 
ilk planda kuryelik görevini yerine getirmeli-

dirler. Bölge gruplarının ana görevi ilk planda, 
komiteden gelen yayınların konspiratif koşul-
larda gerçek dağıtımı olmalıdır. Bu en yüksek 
görevdir, çünkü eğer biz dağıtım yapan özel 
bir bölge grubu ile o bölgedeki bütün fabri-
kalar ve o bölgedeki mümkün olduğu kadar 
çok sayıda işçi evi arasında düzenli bir bağ ku-
rabilirsek, bu hem gösteriler, hem de bir ayak-
lanma açısından büyük önem taşıyacaktır. 
Yayınların, broşürlerin, bildirilerin, çağrıların 
hızlı ve düzenli bir biçimde dağıtılmasını ak-
samadan düzenlemek ve örgütlemek ve bu 
amaçla kadrolardan bir temsilciler ağı eğit-
mek demek, ilerideki gösterilerin ya da ayak-
lanmanın hazırlık çalışmalarının büyük bir 

kısmının gerçekleştirilmiş olması anlamına 
gelmektedir. Yayınların dağıtımının örgütlen-
mesine bir huzursuzluk, grev ya da karışıklık 
zamanında başlamak çok geç olur. Bu çalış-
ma ancak, dağıtımın kesinlikle ayda iki ya da 
üç defa uygulanması ile denenerek öğrenilir. 
Eğer elde gazete yoksa, bildiri dağıtılabilir ve 
dağıtılmalıdır da; ama dağıtım aparatının boş 
kalmasına asla izin verilmemelidir. Bu aparat 
öylesine mükemmel bir duruma getirilme-
lidir ki, mesela bütün bir St. Petersburg işçi 
sınıfını bir olaydan bir gecede haberdar ede-
bilmeli ve harekete geçirebilmelidir. Bu asla 
hayalci bir hedef değildir; yeter ki, bildiriler 
merkezden daha dar aracı çalışma grupları-
na, onlardan da dağıtıcılara sistemli bir şekil-
de aktarılabilsin. Kanımca, bölge gruplarının 
görevi ulaştırma ve aracılık istasyonu dışına 
taşırılmamalıdır; veya daha doğru söylersek, 
sadece büyük bir dikkatle yapılmalıdır, de-
ğilse çalışmanın bütününü ve konspirasyo-
nu tehdit eder. Hiç şüphe yok ki, bütün Parti 

sorunlarının tartışıldığı toplantılar bölge ça-
lışma gruplarında da yapılacaktır, ama yerel 
hareketin bütün genel meselelerine ilişkin 
kararlar sadece komite tarafından alınmalıdır. 
Bölge gruplarının bağımsız hareket etmesi-
ne, bildirilerin aktarılması ve dağıtılmasının 
sadece teknik yanı çerçevesinde izin verilme-
lidir. Bölge gruplarının bileşimi komite tara-
fından tespit edilmelidir, yani komite kendi 
üyelerinden bir ya da ikisini (ya da komitede 
bulunmayan yoldaşları) şu ya da bu bölgeye 
delege olarak atar ve onlara bir bölge grubu 
kurmaları talimatını verir; aynı şekilde, bu 
bölge grubunun bütün üyeleri de komite 
tarafından seçilir. Bölge grubu, komitenin bir 
koludur ve bütün yetkilerini komiteden alır.

Şimdi de, propaganda çalışma grupları 
konusuna geçiyorum. Propaganda güçlerimi-
zin fakirliği yüzünden, bu çalışma gruplarını 
tek tek her semtte örgütlemek hem epeyce 
zordur, hem de pek istenen bir şey değildir. 
Propaganda, komitenin bütünü tarafından 
uyum içinde yürütülmeli ve kesinlikle sıkı bir 
merkeziyetçi yapıya sahip olmalıdır. Dolayı-
sıyla, bu konuda şöyle düşünüyorum: Komite 
çeşitli üyelerine, bir propagandacılar grubu 
kurmaları talimatını verir (bu propagandacı-
lar grubu, komitenin bir kolu ya da komitenin 
organlarından biri olur). Bu grup, gizliliği ko-
rumak için bölge gruplarının hizmetlerinden 

yararlanarak, bütün şehirde ve komitenin 
“yetki alanı içine giren” bütün yörelerde pro-
paganda yürütmelidir. Bu grup, gerekirse, 
alt gruplar kurabilir ve mesela, bazı görevle-
rini bu alt gruplara devredebilir. Ama bütün 
bunlar ancak komitenin onayıyla yapılabilir. 
Komite, her zaman ve kesinlikle, hareketle 
ilişkilenen gruba, alt gruba ve çalışma gru-
buna kendi delegesini atama hakkına sahip 
olmalıdır.

Aynı tarzda bir görevlendirme, komite ya 
da organlara ve harekete hizmet eden çeşitli 
grupların hepsine uygulanmalıdır. Örneğin, 
yüksek ve orta dereceli okullardaki öğrenci 
gruplarına; devlet memurları arasındaki ta-
raftar gruplarına; ulaştırma, basın ve pasa-
port gruplarına; konspiratif mekan sağlayan 
gruplara; ajanların izini sürerek onları tespit 
etmekle görevli gruplara; askerler arasındaki 
gruplara; silah sağlamakla görevli gruplara; 
“maddi gelir getiren girişimler”i örgütleyen 

gruplara vb. uygulanmalıdır. Gizli bir örgütü 
yönetmenin bütün sanatı, mümkün olan her 
şeyden yararlanmakta, “herkese ve her kişiye 
görev vermekle” ve aynı zamanda bütünsel 
olarak hareketin önderliğini, sadece otoriteye 
dayanarak değil, saygıya, enerjiye, daha fazla 
tecrübeye, çok yönlülüğe ve daha fazla ye-
teneğe sahip olarak elde tutmakta yatar. Bu 
tespiti, eğer merkezde olağanüstü yetkilere 
sahip yeteneksiz bir kimse bulunursa mutlak 
merkeziyetçiliğin hareketi kolayca mahvede-
bileceği yolundaki malum muhalefet itiraz 
olanağına karşı belirtiyorum. Bu hiç şüphesiz 
mümkündür, ama bu seçimle ya da desentra-
lizasyon ile giderilemez; bunların geniş ölçü-
de uygulanmasına kesinlikle göz yumulamaz 
ve bunlar, otokrasi koşulları altında yürütülen 
devrimci çalışmada kesinlikle son derece 
zararlıdır. Buna karşı önlem tüzükle olmaz; 
ancak “yoldaşça uyarı”, alt grupların kararlar 
almalarından başlayarak, MO ve MK’ya baş 
vuru yoluyla geliştirerek (en kötü durumda) 
tamamen yeteneksiz olan yönetim organının 
dağıtılmasıyla sağlanabilir. Komite, devrimci 
çalışmanın çeşitli yönlerinin çeşitli yetenek-
leri gerektirdiğini ve bir örgütleyici olarak hiç 
işe yaramayan bir kimsenin bazan bir ajitatör 
olarak yeri doldurulamayacak olabileceğini 
ya da derin konspiratif disipline uygun olma-
yan birisinin mükemmel bir propagandacı 
olabileceğini vb. göz önüne alarak, mümkün 
en ayrıntılı iş bölümünü sağlamak için çaba 
harcamalıdır.

Bu arada, propagandacılar konusuna de-
ğinmişken, bu mesleğin yeteneksiz kişilere 
yüklenerek propaganda seviyesinin düşürül-
mesini birkaç kelimeyle dile getirmek isterim. 
Bizde bazen her öğrenci -ayrım yapılmaksı-
zın- propagandist olarak görülüyor ve tüm 
gençler ona bir “çalışma grubu verilmeli” is-
teminde bulunuyorlar. Buna karşı mücadele 
edilmelidir, çünkü bu uygulama çok büyük 
zararlar vermektedir. İlkelerde sonuna kadar 
tutarlı ve gerçekten yetenekli çok az propa-
gandacı vardır (ve böyle bir propagandacı 
olabilmek için insanın çok okuması ve de-
neyim kazanması gerekir); dolayısıyla, böyle 
kimseler uzmanlaştırılmalı, tamamen bu tür 
çalışmaya verilmeli ve onlara büyük özen 
gösterilmelidir. Bunlar, haftada birkaç semi-
ner vermeli ve gerektiğinde başka şehirlere 
gönderilmelidirler; genellikle, yetenekli pro-
pagandacıların çeşitli şehirlere seyahat etme-
si sağlanmalıdır. Ama yeni başlayan gençleri 
esas olarak daha fazla pratik görevler içine 
çekmeliyiz; öğrencilerin çalışma gruplarını 
yönetmelerine iyimser bir şekilde “propagan-
da” adı verilmekte ve buna bakılarak, onlara 
pratik görevler verilmesi ihmal edilmektedir. 
Elbette, ciddi pratik işler köklü bir eğitimi 
de gerektirir; ama gene de, bu alanda “yeni 
başlayanlar”a daha kolay görev bulunabilir.

                 (Devam Edecek)
Lenin Tüm Eserler, (Almanca) Cilt 6, Sayfa 

217-244; Dietz Verlag Berlin, 1975

Dipnotlar
[1] Komiteye, işçi kitleleriyle en çok bağı 

olan ve işçi kitleleri arasında en fazla “saygın-
lığı olan” devrimci işçileri almaya çalışmalıyız.

Iskra’nın ilk sayısı

Propaganda güçlerimizin fakirliği yüzünden, bu çalışma grupları-
nı tek tek her semtte örgütlemek hem epeyce zordur, hem de pek 
istenen bir şey değildir. Propaganda, komitenin bütünü tarafından 
uyum içinde yürütülmeli ve kesinlikle sıkı bir merkeziyetçi yapıya 
sahip olmalıdır. Dolayısıyla, bu konuda şöyle düşünüyorum: Ko-
mite çeşitli üyelerine, bir propagandacılar grubu kurmaları tali-
matını verir (bu propagandacılar grubu, komitenin bir kolu ya da 
komitenin organlarından biri olur). Bu grup, gizliliği korumak için 
bölge gruplarının hizmetlerinden yararlanarak, bütün şehirde ve 
komitenin “yetki alanı içine giren” bütün yörelerde propaganda yü-
rütmelidir.
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q İsmail BİÇER

Türkiye ve Almanya’da çeşit-
li dergi ve gazetelerde desenleri, 
karikatürleri, şiirleri ve öyküleri 
yayımlanan Ali Özenç Çağlar, 
1979 yılında Sanat Emeği dergi-
sinin açtığı İşçi Yazarlar Öykü 
ve Roman Yarışması’nda “Kur-
tuluşun Düşleri” adlı öyküsü, 
başarılı ilk beş yapıt arasına gi-
riyor. 1985’te Gelsenkirchen’de 
düzenlenen “Türkler Alman-
ya’da” konulu şiir ve öykü ya-
rışmasında “Kürt Şoreş” isimli 
öyküsü ödül alıyor. İsviçre’de 
1986 Dünya Barış Yılı nedeniyle 
açılan bir edebiyat yarışmasında 
da “Leke” isimli öyküsü ikinci-
lik ödülüne değer görülür. 1993 
yılında Çağlar, Milliyet Gazete-
si ve Türkiye İş Bankası’nın Av-
rupa düzeyinde açtıkları Örsan 
Öymen Yazın ve Karikatür Ya-
rışması’nda, dil konusunu işledi-
ği karikatürüyle başarı ödülü alır. 
1999 yılında  Samim Kocagöz 
Öykü Birincilik Ödülü’nü de al-
mış olan Çağlar’la, Solingen ve 
Sivas olaylarını merkezine aldığı 
yeni öykü kitabı “Ateş Küskün-
leri”, “Ölü Yüzler“ ile başlayan 
üçlemesinin ikinci kitabı olan 
“Sular Kuruyunca” (Temmuz 
2016) romanı üzerine konuştuk.

- Çok yönlü bir yazar,  sanat-
çı olarak, karikatür, şiir,  öykü, 
roman olmak üzere birden fazla 
ödüle değer görüldünüz. Ro-
manlarınızı da sayarsak yazın-
sal hayatınızda  hangi dal ağır 
basıyor? 

- Biz, iki kız, dört oğlan ol-
mak üzere,  altı kardeştik ve 
hepimiz de  okumaya, müziğe 
aşina olarak yetiştik. Neden mü-
ziğe diyorum. Çünkü babamın 
çok güzel bir sesi vardı. O, genç-
ken gençliğinde içki sofralarının 
gazelhanı, askerden döndükten 
sonra da yoksullaşınca Allah’ına 

sarılıp, iyi bir hafız olmuş. Ben 
hatırlarım, ramazanlarda eve ge-
lip babamı dolmuşla alır, başka 
köylere teravi kıldırmaya gö-
türürlerdi. Ama o hiçbir zaman 
tutucu ve yobaz olmadı. “Ben 
inancımı kimseyle tartışmam, 
o Tanrıyla benim aramdadır.” 
derdi rahmetli. Sabahları erken 
kalkar hayvanları yemler, yattı-
ğımız odaya gelir, seccadeyi se-
rer, önce ezbere bildiği sureleri 
okurdu; onlar bittikten sonra da, 
yine elleri dizlerinin üzerinde 
şuhu içinde: “Nereden sevdim o 
zalim kadını/ Bana zehretti haya-
tın tadını.” diyerek, başlardı şar-
kılarını okumaya... İbadet onun 
için tapınmak değil, sadece dü-
rüstlüktü, insan olmaktı, onurdu 
çünkü.

- Doğrusu baba konusunda 
oldukça şanslıymışsınız.

- Gerçekten öyleydik... Ki-
taba gelince: Ben Yazmayı, çiz-
meyi seviyordum. Sonraları ya-
şadıkça şiir ve resim beni ifade 
etmede yetersiz kaldı. Tabi tüm 
bunların yanında okuyup araş-
tırıyordum da. Çocukluğumda 
kış geceleri babamın bize kitap, 
hikayeler okuması çok yardımcı 
oldu sanıyorum. Evimiz büyük-
tü; köye gelen öğretmen aday-
larına oda oda kiraya verirdik. 
İşte o öğretmenler aynı zamanda 
benim hayat eğitmenlerimdi de. 
Dadaloğlu’nu, Karacaoğlu’nu, 
Ömer Seyfettinler, Sait Faik, 
Yahya Kemal Beyatlılar, Ya-
kup Kadrileri, ardından Nazım 
Hikmetleri, A. Kadirleri, Enver 
Gökçeleri, Ahmet Arifleri, o dö-
nemde öğrendim.

- Peki babanız eğitimli miy-
di?

- Hayır, latin alfabesini as-
kerde öğrenmişti. Ancak okuma-
yı ve öğrenmeyi seven biriydi... 
Babam, az topraklı, yoksul bir 
çiftçi ailesiydi tütüncülükle uğ-
raşırdı. Bu yüzden beni okula 

gönderemedi. Ama ben öğret-
menlerle bu açığı kapatmaya ça-
lışıyordum. Hepsi de kitabı-oku-
mayı seven değerli insanlardı. 
Daha sonraları Mecidiye Köyün-
den 42 bin nüfuslu (Şimdi 165 
bin olan.) kasabamız Akhisar’da 
arkadaşlarımdan bir çoğu Ortao-
kul’a yazılırken, ne yazık ki ben 
bundan mahrum kaldım. Asker-
lik, evlilik derken, bir de baktım 
kendimi o batının kocaman met-
ropol kentlerinden birinde, yani 
Almanya’nın Münih kentinde 
buldum... Oraya gidip, kısa za-
man sonra bir ev parası biriktirip 
dönecektik. Yani diğerleri gibi o 
küçük hayallerle çıktık yurt dışı-
na, gidiş o gidiş, 38 yılım orada 
geçti. 

Hayat savaşını, sınıf savaşını, 
ülkemden toplayıp biriktirdikle-
rimle burada sürdürmeye başla-
dım. Amacım zengin olmak fa-
lan değildi, hiçbir zaman da onun 
düşünü kurmadım. Babamın sö-
züyle “Adam gibi adam olmak” 
yani insan olmak istedim. Kim-
dim, neydim, kimin yanında, 
nerede durmalıydım? Bu geçen 
38 yıl içinde işte bunu öğren-
dim. Kazancım orada doğan iki 
de koç gibi oğlum oldu. Sınıfımı, 
sınıf bilincini, savaşını, yerimin 
neresi olduğunu orada öğren-
dim. Ondan sonra da kalemimi, 
yüreğimi bu yönde oynatmaya 
çabaladım. Bu süreçte Türki-
ye’de kan gövdeyi götürüyordu. 
Her gün güpe gündüz kahveler 
taranıyor, faili meçhullerle bir 
sürü insan ortadan yok oluyor-
du. Bahçelievler Katliamı bu 
dönemde gerçekleştirildi. ABD 
ve onun ülkedeki işbirlikçileri 
tarafından gerçekleştirilen 1977 
1 Mayıs katliamı, vs. Bu dönem-
de  girdiğim politik çalışmalar-
dan dolayı 1978-88 arası 10 yıl 
ailece Türkiye’ye girmeme yasa-
ğı aldık. Bu benim, -içimi acıtsa 
da- hiçbir zaman ceza olmadı, 
bir gurur kaynağıydı. Yaşadığı-

mız ülkede koyduğumuz Türki-
ye ile dayanışma eylemleriyle 
karşımızdaki düşmanı rahatsız 
ediyorduk demek. 1980-84 arası 
Federal Almanya İşçi Dernekleri 
Federasyon’u FİDEF’in Genel 
Sekreterliğini üstlendim. İşte o 
günlerden bu yana, dağılmadan, 
bükülmeden, cami avlularına, 
köşe dönmelere, zengin olma ha-
yallerine kapılmadan geldik.

- İsterseniz yeniden öykü kita-
bınız, yani “Ateş Küskünleri”ne 
dönelim. Kitap, dokuz öyküden 
oluşuyor. Kitaba adını veren 
“Ateş Küskünleri”, Solingen ve 
Madımak katliamını anlatıyor. 
Bir anlamda, kitabın merkezin-
de yer alan bir öykü... Dünyanın 
farklı iki noktasında yaşanması-
na rağmen, benzer bir katliam. 
Nasıl değerlendirmek gerekir?

- Zaten “Ateş Küskünleri” 
Öyküsü işte böyle bir ateş çem-
beri içinde ortaya çıktı.

- Peki, neydi bu olay ve sizin 
Madımak katliamıyla kurduğu-
nuz bağ nerede başlıyor, nerede 
bitiyordu?

- O dönemde iktidarda Fe-
deral Almanya Başbakanı Hel-
mut Kohl vardı. Yabancılara 
karşı yükselen düşmanlık, faşist 
Alman Neo Nazi örgütlerinin 
saldırıları kontrolsüzce ülkenin 
her köşesinde sürdürülüyordu. 
MHP’li Bozkurtların da o sıra-
lar çeşitli işçi dernek lokallerini 
yakmaları, Alman faşistleriyle el 
ele verip eylem koymaları alışıl-
dık bir şeydi. Bu gün bile Goog-
le’i bir kez tıklasanız o süreçte 

yabancılara karşı yapılan saldırı-
ların sayısının yılda en az iki bin-
leri aştığını görürsünüz. Faşist 
Evren Hükümeti ve şürekası du-
rumdan oldukça memnun. Yani 
Türkiyeli işçi ve emekçi aileler 
burada tamamiyle sahipsizdiler. 
Yerden burçak biter gibi biten 
değişik görüşlerdeki Türk-Kürt 
işçi örgütleri de saldırıların önü-
nü almada yetersiz kalıyordu. 

- Kuşkusuz o dönem Türki-
ye’deki gericilik bu saldırıları 
yüreklendirir nitelikdeydi sanı-
rım.

- Zaten en kötüsü de oydu. 
İşte böyle bir gecede 29 Şubat 
1993 sabaha karşı Almanya’nın 
Solingen Kentinde Almanla-
rın “Neo Nazi” dedikleri, faşist 
gençlik örgütleri bu katliamı ger-
çekleştirdi ve Türklerin kaldığı 
bir binada beş can cayır cayır 
yandı. Cenazelerin kaldırılması 
sırasında cenaze törenine Baş-
bakan Helmut Kohl bile gelme 
gereği duymadı. Cenazeye ka-
tılan birkaç sıradan yetkiliydi. 
Sonuçta sürdürülen uyduruk yar-
gılamalarla verilen kimi cezalar 
sonucu, bir müddet sonra katil-
lerin çoğu, gençlik yasalarından 
yararlanarak salıverildi.

- Deseniz ya, Sivas, Madı-
mak yangınındaki senaryonun 
hemen hemen aynısı orada da 
uygulanmış.

- Emperyalizmin güdümün-
deki iktidarlar her zaman yaptık-
ları katliamlara birer kılıf bulur. 
Bizde de Madımak Vahşeti sı-
rasında iki otel görevlisi bir de 

Ali Özenç Çağlar’ın Yeni Kitapları: 
“Ateş Küskünleri” ve “Sular Kuruyunca”
Üzerine Söyleşi
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saldırgan olmak üzere, toplam 
37 insan can verdi. Aziz Ne-
sin’in şans eseri kurtulduğu bu 
yangında kimleri yitirmedik ki: 
Metin Altıoklar, Muhlis Akar-
su, Behçet Aysan, Asım Bezirci, 
Nesimi Çimen, Hasret Gülte-
kin, Uğur Kaynar, orada o gün 
can verenlerden sadece bazıları. 
Bunların hepsi de ülkemiz için, 
bizim için birer kültürel değerdi. 
Yazın, düşün insanlarıydı, genç, 
kıymetli müzisyenler, yayıncılar, 
felsefecilerdi. Ağızları salyalı 
bir sürü güruhun kurbanı oldu-
lar bu güzel insanlar.  Tam 24 
saat süren bu kâbus dolu güne 
TBMM’ndekiler öylece baktılar. 
Ardından yıllarca yargılamaları 
sürdü, sonucu biliyorsunuz... O 
günün katillerini savunanlarsa bu 
gün hala iktidarını sürdürüyorlar. 
Şimdi onları mahkemelerde sa-
vunanları arasanız bir çoğunu 
AKP’nin içinde bulursunuz.  Bu 
olay bir kâbustu. Ölenlere salt bir 
isim olarak bakmak, onları her 
yıl ardı ardına sıralamak yetmez. 
Aslolan onları unutmamak, unut-
turmamaktır. İşte ben bunu yap-
mak istedim. Bu kitap böyle doğ-
du. “Ateş Küskünleri” kitabında, 
git-gellerle yaşanılan bu kabusu 
yazmak istedim... Bir işçi, emek-
çi kitlesi düşünün, faşistlerce 
etrafı sarılmış, Hangi ülkeye sı-
ğınsa, nereye gitse düşmanları 
da kendilerini takip ediyor. Çün-
kü düzen ona göre kurulmuş, 
sömürü üzerine, emeğin gaspı 
üzerine kurulmuş. Amerika’ya, 
İsveç’e, Danimarka’ya gitseniz 
ne yazar. Alın bu gün Suriyeli-
lerin durumunu. Televizyonlarda 
izlediğimde utancımdan yerin 
dibine giriyorum. Dün faşistler 
bizi Almanya sokaklarında nasıl 
avlayıp horluyor, dövüp öldürü-
yorlar idiyse, bugün de bizimki-
ler Suriyelilere aynısını yapıyor; 
görüyorsunuz, hem iktidar, hem 
vatandaşlar bu durumdan hiç ra-
hatsız değil, hepsi  sus pus. Sanki 
bütün suç, ülkesini terk edip sa-
vaştan kaçanlarınmış gibi.

- Ancak alevler ülkenin her 
yanını sarmaya başladı.

- Tabi ki, dün Ankara’da yüz-
lerce insanı bombalayarak öldü-
ren dinciler, Diyarbakır’ı, Sur’u, 
Cizre’yi, Silopi‘yi yerle bir eden-
ler, İstanbul Havaalanında onlar-
ca insanı katledenler, yarın bir 
başka yeri ateşe vermeyecekle-
rini kim garanti edebilir... İktidar 
da “Allah, peygamber!” diyerek, 

ellerinde Kuran sallaya sallaya 
durumu kontrol altına almaya 
çalışıyorlar... Yıllarca “cemaat” 
dedikleri bir yapıyla el ele ver-
miş bir eşkiya sürüsünden bahse-
diyoruz. Sonuçları ortaya çıkınca 
da rahatlıkla çıkıp “ALDATIL-
DIK!” diyebiliyorlar. Oysa kötü 

günlere ülkeye hazırlayanlar 
bunlardan başkası değildir... İşte 
15 Temmuz darbe girişimi de 
bundan başka bir şey değil. Be-
nim, burada yazmak istediğim 
yaşanan bir dramdır. Çünkü onca 
zamandır ülkede terör estirenler 
adeta koruma altındaydı. 

Bir gerçeğin altını içtenlikle 
çizmek istiyorum. “Ateş Küskün-
leri” çalışmamı okuyucuyla bu-
luşturan ve yayıncılığa salt ticari 
gözlüklerle bakmayan Artshop 
Yayınları oldu. Onlara şimdiden 
teşekkür etmek istiyorum. Yoksa 
bu dosyalar daha çok  raflarda 
bekleyecekti. Buraya, “SULAR 
KURUYUNCA” romanını da kat-
mak istiyorum.

- Yeni çıkan son romanınız 
galiba?

- Evet. Düşünün bir kere, 
bir üçleme kurguluyorsunuz ve 
ilk kitabı olan “ÖLÜ YÜZLER” 
1998’de Doğan Kitap tarafın-
dan yayımlanıyor. Bu üçlemenin 
ikinci kitabı olan şu bahsi geçen 
“SULAR KURUYUNCA”yı da 

ayni tarihlerde yazmıştım oysa, 
gelin görün ki yaşanılan talih-
sizlikler, özel durumlar dosya-
nın yayımlanmasını tam 16 yıl 
geciktirdi. Buna yayınevlerinin 
savsaklamaları, Cumhuriyet 
sonrasından beri hala bunların 
kurumlaşamamış olmasını mut-

laka eklemek gerek. Sonuçta, 
roman’ın okuyucuyla buluşması 
bu yıla nasip oldu ve ben bundan 
çok memnunum. Solohov, “Dur-
gun Don”un 2. Cildini on yıl 
aradan sonra yazdığını söyler bir 
söyleşisinde. Benimki ise ondan 
da çok uzadı. Konu olarak “Su-
lar Kuruyunca” da, iki bin yıldır 
antik çağdan bu yana akan bir su-
yun kuruma ikâyesi konu edili-

yor. Antik çağdaki ismi  (Cissos)  
olduğu söylenen, şimdi ise ‘Ko-
nurca’ olarak adlandırılan çay, 
o dönem Pergamon krallığının 
denetimi altında bulunan büyük 
bir alışveriş merkezi,  “Apollo-
nis” kentinin kıyılarını yalayarak 
elli kilometrelik yolu aşıp Gediz 
nehrine dökülen  sudan bahsedi-
yorum. 

Bu su tam iki bin yıl sonra 
bilgisizliğin ve cehaletin, aç göz-
lülüğün sonucu kurutuldu. Yani 
doğa kendine yapılanlara daya-
namayarak küstü. Onun, acıklı 
hikayesini, o suya bağımlı yaşa-
yan Palamut-Mecidiye köyleri-
nin, Dere Köy’ü ve diğerlerinin, 
o bölgenin yeşil bir halı gibi ser-
pilmesine katkısı olan bu derya-
nın dramını işlemek istedim. Ki, 
bizler çoğumuz yüzmeyi o suda 
öğrenmiştik. Aklıma geldikçe 
hala yüreğim acır. Ülkemizde 
böyle rant hayallerinin soyguna 
bağlı yaklaşımların kurbanı olan 
ne kadar su kaynakları, orman-
lar helak olmaktadır ve bunların 
kimse tarafından hesabı görül-
memektedir. Halkın tüm diren-
cine karşın sürdürülen HES’ler 
de bunlardan biri değil mi zaten. 
Şu benim yazdıklarım sadece 
gelecek için bir dipnottan başka 
bir şey değildir, bunu da biliyo-
rum. Ama, susmaktan, başkaları 
gibi görmezden gelmekten yeğ-
dir, diyerek yazmaya çalıştım. 
Dediğim gibi olay, -sorun- yaz-
makla da bitmiyor, bu kez kar-
şınıza, yayınevlerinin paragöz 
yaklaşımları, ticari hesaplarıyla 
karşılaştığınızda, yazdıklarınızın 
baskısı böyle yıllarca gecikebili-
yor. Yine her şeye karşın, dürüst, 
insanlığını henüz yitirmemiş ya-
yıncı arkadaşlarımız var ki onlar 
sayesinde kimi çalışmalar oku-
yucuyla buluşuyor.

- Sıradaki çalışmalarınızı da 
merak ediyoruz. Şimdilerde ne-
ler var? 

- Sırada şimdi üçlemenin 
üçüncü kitap olan: ‘DARBEDEN 
KAÇIYORLARDI’ romanım var. 
O da 300-350 sayfa olacak. Böy-
lece 150 - 160 yıllık bir zaman 
dilimini kavrayan üçleme ta-
mamlanmış oluyor. Umarım o da 
kazasız belasız –daha da gecik-
meden- okuyucu karşısına çıkar. 
Bir yazarın daha başka ne dileği 
olabilir ki?...

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

İSTANBUL
Anadolu Yakası:
Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Muvakkithane  

 Cad. No:5
Kadıköy:  Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok.  

 No:10 Kadıköy
Avrupa Yakası:
Beyoğlu:  Mephisto Kitabevi: Kuloğlu Mh.  

 İstiklal Cad. No:125
Beyoğlu:  Semerkant Kitabevi: .Süslü Saksı  

 Sk. No:5 Tarlabaşı
Osmanbey:  Beyaz Adam Kitabevi: Halaskar 

 gazi  Cd. 17/A
Mecidiyeköy: Karaduman Gazete Bayii:  
Eyüp:  Özgür Büfe: Karadolap Mah.  

 Veysel Karani Cd. No: 16/A
ANKARA
Kızılay:  Doruk Kitabevi: M.paşa Cd. 28/A
Kızılay:  Tayfa KitapKafe: Meşrutiyet Mah.  

 Selanik Cad. 82/32
Kızılay:  Turhan Kitabevi: Yüksel Cd. No: 8
İZMİR
Alsancak:  Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri  

 Cad. No:104/A
Buca:  Emek Kitabevi: Vali Rahmi Bey,  

 Uğur Mumcu Cd. No:2, 
ANTALYA
Merkez:  Kitapkurdu Sahaf: Elmalı Mh. 25.  

 Sk. No:5/A M.paşa
TRABZON 
Merkez:  RA Kitabevi: Uzun Sk. Saray  

 Çarşısı No:60 Trabzon
RİZE
Fındıklı:  Arkadaş Kitap-Kırtasiye: 
 Cumhuriyet Cd. No: 50/B
MARDİN
Kızıltepe:  Aldemir Basım Dağıtım: Orduevi  

 Karşısı No:6 D:6
DİYARBAKIR
Yenişehir:  Aram Kitabevi: Gevran Cd. 1.Geçit
 Sarıoğlu Apt. No:14/4  Ofis
Yenişehir:  Özde Büfe: Ofis Ekinciler Cad.  

 Devran Apt Altı
EDİRNE
Merkez:  Bellek Kitabevi: Sabuni Mh. M.  

 Günel İş Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı
ESKİŞEHİR
Odunpazarı:  İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh.  

 Yeşiltepe Sk. 24/A, 
BALIKESİR
Erdek:  Ekin Kitabevi: Yalı Mah. Neyyire  

 Sıtkı Cad. No:15,      
ÇANAKKALE
Merkez:  Divit Kitabevi: Kemalpaşa Mh.  

 Fetvane Sok. N0:26/A
AYDIN
Didim:  Emek Büfe: Mavi Şehir Belediye  

 Halk Pazarı, Didim
MALATYA
Merkez:  Fidan Kitabevi: Kiğılı Cami, No:1
SAMSUN
İlkadım:  Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.  

 Ümraniye Sk. No:27/A
ŞIRNAK
Merkez:  Kelepir Kitabevi: Sökmenler  

 Plaza, Zemin Kat, No:4
KARAMAN
Merkez:  Danış Kitabevi:  Külhan Mah.  

 2.İstasyon Cad No:5
KIRŞEHİR
Merkez:  Gül Kitabevi:  Lise Cd. No: 21
MANİSA
Akhisar:  Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad.  

 No:150 / A

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler
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Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkının, dünya halkla-
rının en büyük ozanlarından Nazım Hikmet, ölümüne 
iki yıldan az bir zaman kala böyle anlatıyor kendini. 
İnsanca, dupduru, abartmasız... Belli ki hayatı boyunca 
iki şeyle övünmüş: Ekmek parasını alın teriyle kazan-
mak, Partisinden kopmamak...

Ozan Nozım’ı artık ne Türkiye’de ne dünyada inkâr 
edebilen yok. O, kuşkusuz insanı, evrenseli, yarınla-
rı, umudu ve sosyalizmi dile getiren sanatçıların en 
büyüklerinden. Ama onun sanatçı kişiliğini reddede-
meyenlerin çoğu siyasal kişiliğini, son nefesine kadar 
Türkiye Komünist Partisi’nde, Türkiye ve dünya işçi 
sınıfının bir savaş eri olarak kaldığını hatırlamaktan 
ve hatırlatmaktan kaçınıyorlar. Korkuyorlar bundan. 
Küçük hesaplar adına yanlış “sanat”  anlayışları adına, 
sözde “sanata değer veren” burjuvazinin tercihleri 
adına, Nazım’ın gerçek kişiliğini, Nazım’ı Nazım yapanı 
unutturmaya çalışıyorlar. Bazen bu konu üzerinde 
suskunluk duvarları örerek, bazen de satılmışların, 
döneklerin yalan ve tahrifatlarıyla.

Oysa Nazım Hikmet, değil Türkiye’nin dünyanın en 

büyük ozanları, sanatçıları arasında yerini almışsa, onu 
Nazım yapan bir kuru “deha” değil, işçi sınıfının örgütlü 
savaşımından bir an bile ayrılmamış olmasıdır; örgüt 
adamı kişiliğidir. Nice sanatçılar kişisel dertler, kişisel 
sorunlar çemberini aşamazken ve savrulup gider-
lerken, Nazım, insana, dünyaya, sorunlara, halklara, 
yarınlara hep işçi sınıfının örgütlü savaş eri gözleriyle 
bakar. Bu yüzden de çok daha duru, çok daha doğru, 
çok daha insancıl, çok daha evrensel, çok daha kitlesel 
olur.

Nazım Hikmet’in büyüklüğü, sanatçının örgütlülü-
ğünü reddeden, sanat ve sanatçıyı kişisellik duvarları-
na sıkıştırıp yaratıcılığı burada arayan tüm yanlış sanat 
anlayışlarını iflas ettiren, gerçek sanatçının ve dehanın 
işçi sınıfı yolunda ve örgütünde kaybedeceği değil 
ancak kazanacağı şeyler bulunduğunu ortaya koyan 
en iyi örnektir.

Eğer onun şiirlerini her okuduğumuzda, yüzüncü, 
bininci kez de olsa yiğitçe duygulanabiliyorsak, eğer 
onun şiirlerini her okuduğumuzda insana, barışa, 
sosyalizme inancımız, umudumuz, yolumuza imanımız 
bir kez daha tazeleniyorsa; ve eğer onun şiirlerini her 
okuduğumuzda dört duvar arasında, işkencede, bari-
katlarda, ıssız yollarda, en güç günlerde de olsak, yeni 
bir savaşma azmiyle bileniyorsak, bu, Nazım’ın o yolun 
savaşçısa, o savaşın eri olmasındandır.

İşçi sınıfının, Türkiye Komünist Partisi’nin ve savaş-
sız sömürüsüz bir dünyaya doğru giden yolun büyük 
savaş eri ve ozanı Nazım Hikmet’i, doğumunun (20 
Ocak 1902) 77. yılınında saygı ve sevgiyle anıyoruz.

  (Savaş Yolu, Sayı: 5 / 15 Ocak 1979)
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İki haftalık süreli yayın

OTOBİYOGRAFİ 
  
1902’de doğdum 
doğduğum şehre dönmedim bir daha 
geriye dönmeyi sevmem 
üç yaşımda Halep’te paşa torunluğu ettim 
on dokuzumda Moskova’da komünist Üniversite öğrenciliği 

ve on dördümden beri şairlik ederim
kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir 
                                                 ben ayrılıkların 
kimi insan ezbere sayar yıldızların adını 
                                                 ben hasretlerin
hapislerde de yattım büyük otellerde de 
açlık çektim açlık gırevi de içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir
otuzumda asılmamı istediler 
kırk sekizimde barış madalyasının bana verilmesini 
                                                              verdiler de 
otuz altımda yarım yılda geçtim dört metre kare betonu 
elli dokuzumda on sekiz saatta uçtum Pırağ’dan Havana’ya
Lenin’i görmedim nöbet tuttum tabutunun başında 924’de 
961’de ziyaret ettiğim anıtkabri kitaplarıdır
partimden koparmağa yeltendiler beni 
                                              sökmedi 
yıkılan putların altında da ezilmedim
951’de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün 
52’de çatlak bir yürekle dört ay sırtüstü bekledim ölümü
sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım 
şu kadarcık haset etmedim Şarlo’ya bile 
aldattım kadınlarımı 
konuşmadım arkasından dostlarımın
içtim ama akşamcı olmadım 
hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı ne mutlu bana
başkasının hesabına utandım yalan söyledim 
yalan söyledim başkasını üzmemek için 
              ama durup dururken de yalan söyledim
bindim tirene uçağa otomobile 
çoğunluk binemiyor 
operaya gittim 
            çoğunluk gidemiyor adını bile duymamış operanın 
çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim 21’den beri 
            camiye kiliseye tapınağa havraya büyücüye 
            ama kahve falıma baktırdığım oldu
yazılarım otuz kırk dilde basılır 

kansere yakalanmadım daha 
yakalanmam da şart değil 
başbakan filân olacağım yok 
meraklısı da değilim bu işin 
bir de harbe girmedim 
sığınaklara da inmedim gece yarıları 
yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında 
ama sevdalandım altmışıma yakın 
sözün kısası yoldaşlar 
bugün Berlin’de kederden gebermekte olsam da 
                                           insanca yaşadım diyebilirim 
ve daha ne kadar yaşarım 
                             başımdan neler geçer daha 
                                                                 kim bilir. 


