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Neden HAYIR VE ÖTESİ?
Gazetemiz, temsilcilerimiz, okuyucularımız ve 

geniş çevremiz olarak hatırı sayılır bir kesime hitap 
ediyoruz. Kimimiz HDP/HDK, kimimiz ise HAZİRAN 
faaliyetlerinde yer alıyoruz. Mahallelerde, semtlerde, 
sokaklarda, fabrika, atölye ve işyerlerinde ise hep 
beraberiz. Birlikte meclisler, dernekler, girişimlerde 
yer alıyoruz. Aynı havayı birlikte soluyor, aynı amaç-
lar için mücadele ediyoruz. Son tahlilde her birimiz 
ülkemizin ilk aşamada AKP-MHP-SARAY REJİMİ’nden 
bir an önce kurtulmasını istiyor. 

Şimdi tüm bu çabalarımızı, emeklerimizi ortak-
laştırabileceğimiz, yeni yol arkadaşları kazanabilece-
ğimiz, işçileri, emekçileri, ev kadınlarını, gençleri ve 
emeklileri de günlük mücadeleye kazanabileceğimiz 
bir platform oluştu. HAYIR diyen tüm anti-faşist, de-
mokrat, devrimci ve sosyalist bireyler bu ülkenin na-
muslu ve şerefli insanlarıdır. İşte bu bireylerin tümü 
şimdi yeni başlatılan HAYIR VE ÖTESİ çalışmalarına 
katılıyor. İçinde TKP’lisi de, HDP’lisi de, CHP’lisi de, 
ÖDP’lisi de var, ama bağımsız ilerici, yurtsever, de-
mokrat bireyler de var. 

HAYIR VE ÖTESİ aslında bir sandık çalışması. 
Halkımızın sandıklarına, oy tercihlerine sahip çık-
ma girişimi. Fakat Referandum günü bu güvenliğin 
sağlanabilmesi için bugünden birlikte çalışmamız, 
sokak sokak, hane hane örgütlenmemiz gerekiyor. 
Mahalle ve Semt Meclislerimizi kurmamız gerekiyor. 
Tüm HAYIR tercihi olanları bir araya getirmemiz ve 
henüz karar vermemiş veya ‘Evet mi Hayır mı’ tered-
dütü yaşayanlara gerçekleri aktarmamız, bu değerli 
yurttaşlarımızı kazanmamız gerekiyor.

Bu çalışma gönüllü bir çalışma. www.hayirve-
otesi.org web sitesine girerek kaydımızı yapalım, 
yapabileceğimiz katkıyı paylaşalım ve kolları sıva-
yıp yola koyulalım. 17 Nisan sabahı daha güneşli 
bir Türkiye’ye uyanabilmek ve zaferimizi kutlamak 
için bugünden tezi yok hazırlıklara katılalım. HAYIR 
VE ÖTESİ 16 Nisan’dan sonra Türkiye’nin en geniş 
demokratik halk iradesi olabilir. Bu olguyu böyle 
değerlendirip çok ciddiye almalıyız. Yerimizi belir-
leyelim, gereğini yapalım ve yarını bugünden 
kuralım.
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Türkiye 16 Nisan’da bir halk oylama-
sına (referandum) hazırlanıyor. Maalesef 
ülke söz konusu halk oylaması sürecine 
normal koşullarda gelmedi. Belki de önce 
bu konuyu irdelemekte yarar vardır. Hepi-
mizin birlikte yaşadığı gibi AKP ve Saray 
TC Anayasasında bir takım değişiklikler 
yaparak parlamenter sistemi başkanlık 
sistemine dönüştürmeye yönelik planlar 
gerçekleştirdi. Ancak bunu sağlayabilmesi 
için TBMM’de 367 vekil sayısını aşması 
gerekiyordu. Kendi başına aşamasa dahi, 
işbirliği yapacağı partiler ile mecliste bu 
oranı sağlaması gerekiyordu. 7 Haziran 
seçimlerinde AKP 258 vekilde kaldı. Ola-
sı ittifak kurabileceği parti olan MHP de 
80 vekillik kazandı. Kaldı ki o dönemde 
MHP başkanlık sistemine sözde karşı çı-
kıyordu. 

7 Haziran seçimleri AKP için bir ye-
nilgi oldu. AKP için yenilgi olması onun 
sınıfsal karakteri itibarıyla sermayenin 
ve diğer burjuva partilerinin de tavrını 
belirledi. Görüntüde birbirlerini eleştir-
melerine rağmen alttan işbirliği yaparak 
7 Haziran seçimlerini geçersiz ilan ettiler. 
Ülkede bir terör ve baskı ortamı yarattılar. 
Bu olağanüstü koşullar ile de 1 Kasım se-
çimlerinin yolunu döşediler. Açık açık “ya 
AKP ve Başkanlık ya da Kaos” dediler. 

Düşününüz ki CHP’nin 12 milyon ve 
HDP’nin 6,3 milyon yani toplamda 18 
milyon seçmen ve onların temsil ettiği 
kitle 7 Haziran seçimleri sonrası AKP’nin 
seçimleri yok saymasını kabul etmeselerdi 
1 Kasım seçimleri böyle anti-demokratik 
ve manipüle edilmiş bir ortamda gerçek-
leştirilebilir miydi? Seçmen ve seçilenler 
oylarına sahip çıkmayınca, yenilgiye uğ-
rayanlar da seçilmişlerin hakkını gasp et-
miş ve ülkeyi karanlığa sürüklemiş oldu. 

***

1 Kasım seçimlerinde AKP böyle puslu 
bir ortamda oylarını artırdı ama HDP’nin 
% 10 barajını aşmasını da engelleyemedi. 
Sonuç itibarıyla bu AKP için ikinci yenilgi 
oldu. Çünkü AKP  oy oranını artırarak 317 
vekil aldı ama olası ortağı MHP bu seçim-
de 40 vekilde kaldı yani var olan vekil sa-
yısının yarısını kaybetti. Böylece de yine 
367’yi yakalamaları mümkün olmadı. 

1 Kasım seçimlerinde AKP tek ba-
şına hükümet kuracak oranı elde etti an-
cak Başkanlık sistemi konusunda ihtiyaç 
duyduğu Anayasa değişikliği oranını elde 
edemedi. Bu aşamada önce 15 Temmuz 
darbe girişimi ve ona bağlı olarak AKP-
MHP-Saray Rejiminin halka karşı asıl 
darbesi imdatlarına yetişti. MHP 180 de-

rece dönüş yapmış gibi görünerek “vatan-
millet-sakarya” uğruna Anayasa değişik-
liği önerisi konusunda “ülke menfaatleri” 
için AKP’ye destek çıktı. 

Mecliste kapalı kapılar ardında yapı-
lan tartışmalar, içeriği halktan gizlenen bir 
taslaklar manzumesi ve aynı süreçte HDP 
vekillerinin dokunulmazlıklarının kaldı-
rılması ile tutuklanmaları, halkın oylarıyla 
seçilmiş HDP’li belediyelerin hukuksuzca 
görevden alınıp tutuklanıp yerlerine dev-
let memurlarının kayyum olarak atanması 
atbaşı yürüyen bir süreç oldu.

Bütün bir kurgunun sonunda sözde 
Halk Oylaması / Referandum kararı mec-
listen çıktı. Şimdi muhalefet susturulmuş, 
halkın vekilleri tutuklanmış, basın yayın 
alanında korkunç bir sansür eşliğinde 
OHAL koşullarında, KHK’ler ile yöne-
tilen bir ülkede “özgür” ve “demokratik” 
bir halk oylaması yapılacak. 

Halk oylamasının yapılacağı koşullar 
bu denli anti-demokratik ve baskıcı iken, 
‘evet’ oylarını savunan AKP-MHP-Saray 
Rejimi’nin bu kampanya sürecinde devle-
tin tüm maddi, teknik ve manevi olanakla-
rını kullanacağını da belirtmemiz gereki-
yor. Bütün gazeteler, TV kanalları onlara 

çalışıyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
devlet olanakları ile kampanya yürütüyor. 
Yerellerde belediyeler seferber. 

***

Pekiyi bu koşullarda HAYIR’ı tercih 
eden halk kendisini nasıl ifade edecek? 
Böyle eşitsiz koşullarda HAYIR’ın ka-

zanması nasıl sağlanacak? Hem de OHAL 
koşullarında HAYIR bildirisi dağıtımının 
dahi polis tarafından engellendiği bir or-
tamda... 

Bu sorunun yanıtını çok net ve açık 
vermek zorundayız. Elimizdeki tüm kısıtlı 
olanakları öncelikle kullanmamız gereki-
yor. Yetmiyor... Yaratıcı olmamız ve yeni 
yeni propaganda yöntemleri geliştirme-
miz gerekiyor. Yetmiyor... İğneyle kuyu 
kazmak misali, birçok ‘modern’, “entel-
dantel’ devrimcinin küçümseyerek red-
dettiği adam adama, evden eve, komşudan 
komşuya ziyaretlerle seçmenleri bilgilen-
dirmemiz gerekiyor. Ailelerimizden, akra-
balarımızdan, iş arkadaşlarımızdan, kom-
şularımızdan başlayarak ülkede yaşanan 
gerçekleri anlatmalıyız. 

Diğer yandan GEZİ ruhu ile kazanılan 
7 HAZİRAN seçimlerinin ruhunu, aklı-
nı, bileşimini, dayanışmasını, mücadele-
sini yeniden bu koşullara uygun olarak 
yaratmalıyız. Bu çalışmaları yürütürken 
dar-grupçu çıkarları bir kenara bırakarak, 
siyasi farklılıklar temelinde değil ortakla-
şılan değerler üzerinden işbirlikleri geliş-
tirilmelidir. Her parti, örgüt, çevre kendi 
etki alanında kendi söylemleri ile çalış-
maları yürüttüğünde ortaya çıkacak sinerji 

genelde HAYIR’ın kazanması sonucunu 
belirleyecektir.

Bu süreçte hem birden fazla kuruluşun 
bir araya gelerek geliştirecekleri çalışma-
lar olacaktır, ama aynı zamanda her kuru-
luşun kendi etki alanında yürüteceği ça-
lışmalar olacaktır. Tüm bu çalışmalar bir 
kanala akıtılabilir. Semt ve mahallelerde, 
halk oylaması sandıkları çerçevesinde ve 
o temelde yürütülecek çalışmalar sadece 
oylama öncesi süreci değil, oylama günü 
oylarımıza sahip çıkmayı da beraberin-
de getirmelidir. Adına ne derseniz önemi 
yoktur, kimi Halk Meclisi, kimi Hayır 
Meclisi, kimi Mahalle Forumu diyebilir. 
Önemli olan semt ve mahallelerde insan-
ların sokak sokak, bina bina organize ol-
ması ve bu kampanyayı birlikte yürütme-
leridir. Yürütülen bu çalışmalar kültürel, 
sportif ve sanatsal etkinlikler ile renklen-
dirilebilir. Konu ile ilgili asgari müşterek-
lerin ve ortak noktaların öne çıkarıldığı 
sosyal, ekonomik, politik tartışmalar ile 
zenginleştirilebilir. Bu süreçte bütün yara-
tıcılığımızı ve yeteneklerimizi kullanma-
mız, birikimlerimizin karşılığını yaşamda 
ölçmemiz mümkündür. Biz okur çevremi-
zi iki alanda çalışma konusunda  teşvik 
ediyoruz. HDP/HDK çevresinde faaliyet-
lere katılanlar HDP sandık çalışmalarında, 
HAZİRAN çevresinde faaliyetlere katı-
lanlar HAYIR ve ÖTESİ çalışmalarında 
yerlerini alacaklardır. Bu çalışmaların iki 
kolu aynı semtlerde ve sandıklarda bulu-
şacak, ortak sonuç alınacaktır. Bu şekilde 
her arkadaşımız doğal günlük yaşamında 
seslenmesi daha mümkün olan en geniş 
ilişki ve çevrelere ulaşarak görevini yerine 
getirmiş olacaktır.

GEZİ Direnişi ve 7 HAZİRAN seçim-
leri toplumumuzun devrimci-demokratik 
muhalif kesimlerinde olumlu anlamda 
bir kırılma sağlamıştı. Şimdi bu kırılma-
yı devrimci-demokratik bir yükselişe dö-
nüştürmek AKP-MHP-Saray Rejimi ile 
çelişkisi olan tüm barıştan, demokrasiden, 
emekten, özgürlüklerden ve sosyalizmden 
yana olan, birbirinden farklı ama ortak 
paydaları olan insanların birlikte hareket 
etmesini sağlamaya bağlıdır. GEZİ’de ve 
7 HAZİRAN’da umutları yeşeren kitleler 
16 NİSAN için daha ileri  ve sürekliliği 
olan bir aşama için hazırlar. 
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HAZIRMIYIZ?
16 Nisan Halk Oylaması Süreci...
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HDP, olağanüstü toplanan Merkez 
Yürütme Kurulu toplantısında partilerine 
yönelik baskıya “örgütlülüğümüzü pe-
kiştirerek; Türkiye demokrasi ve barış 
güçleri ile ortak davranarak cevap ve-
rilmesi” kararı aldı.

Referandum sürecinin de değerlendi-
rildiği toplantının sonuç metninde, “Bu 
doğrultuda AK Parti’ye oy ve gönül ver-
miş yurttaşlarımız başta olmak üzere, 
hangi partiye oy verirse versin demokrat 
ve vicdan sahibi tüm yurttaşlarımıza, or-
tak ve eşit geleceğimizi güvenle kurabil-
mek için ‘HAYIR’ oyu verme ve umudu 
büyütmeye katkıda bulunma çağrısını ya-
pıyoruz” ifadelerine yer verildi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu Ola-
ğanüstü Toplantısı Sonuçları:

Bugün Olağanüstü toplanan Merkez 
Yürütme Kurulumuz, son iç ve dış siya-
sal gelişmeleri değerlendirdi ve aşağıdaki 
kararları kamuoyuyla paylaşmayı uygun 
gördü:

1. Eş Genel Başkanımız Figen Yük-
sekdağ’ın 21 Şubat 2017’de milletvekilli-
ğinin düşürülmesi, hukuksuzluğu ve usul-
süzlüğü alışkanlık haline getirmiş olan 
hükümetin yeni bir Anayasa ve Meclis İç 
Tüzük ihlalidir. Aynı zamanda 1960’lar-
dan bu yana Meclis’te geliştirilmiş olan 
demokratik siyaset teamüllerinin bu ik-
tidar tarafından tacizkar bir şekilde çiğ-
nenmesidir ve bu alanda tek kadın Genel 
Başkan olan bir siyasetçiye yönelik ağır 
bir saldırıdır.

Vekillerimize yönelik hem iç hem de 
uluslararası hukuku ve demokratik söz-

leşmeleri çiğneyen bu tacizlerin, bizleri 
demokratik siyaset alanından dışlama ça-
balarının HDP’yi demokratik duruşundan 
ve ilkelerinden uzaklaştıramayacağını bir 
kez daha kararlı bir şekilde vurguluyo-
ruz. Meşruiyeti ve hukukiliği olmayan bu 
karar karşısında iç ve uluslararası hukuk 
nezdinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir 
kez daha söylüyoruz ki, bu karar butlan-
dır, halklarımızın vicdanında yok hük-
mündedir.

Bu saldırılara demokratik siyaset 
alanını geliştirerek; özgürlük, eşitlik, 
barış ve adalet mücadelemizi; sorunla-
rımıza müzakereci bir anlayışla demok-
ratik siyasal çözümler üretme tutumu-
muzu güçlendirerek; örgütlülüğümüzü 
pekiştirerek; Türkiye demokrasi ve ba-
rış güçleri ile ortak davranarak cevap 
vereceğiz.

2. Parti Sözcümüz Ayhan Bilgen’in 
hukuksuz bir biçimde cezaevinde rehin 
tutulmasının ardından, HDP’nin sesini ve 
politikalarını dile getirmek, bu döneme 
ilişkin adımlarımızı ve politikalarımızı 
halklarımızla paylaşmak üzere Urfa Mil-
letvekilimiz Osman Baydemir’i Parti 
Sözcüsü olarak belirliyoruz. Hiç bir ko-
şulda özgürlük, eşitlik ve adalet mücade-
lesinin bayrağını düşürmeyeceğiz.

3. Eş Genel Başkanlarımız şahsında 
partimize ve bizlere gönül veren halkla-
rımıza sorumsuzca ve soysuzca saldıran-
ları kınıyoruz. Tüm siyasetçileri sorumlu 
bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Bu tür 
saldırılarla örneğin Nusaybin’de yaşanan 
ağır insan hakları ihlallerinin üstü örtüle-
mez. Bu ihlalleri dile getirmekteki karar-

lılığımız engellenemez ve gölgelenemez.

4. Türkiye’nin ve toplumun geleceği-
ni belirleyecek olan 16 Nisan referandu-
munda ‘HAYIR’ sonucunun çıkması için 
tüm demokrasi güçleriyle birlikte, örgüt-
lülüğümüzü ve mücadelemizi yükseltme 
kararlılığımızı bir kez daha vurguluyo-
ruz. Bütün vekillerimiz, her düzeydeki 
parti yöneticilerimiz ve üyelerimizle re-
ferandum çalışmalarını yoğunlaştıracak, 
halklarımızla buluşmayı sürdüreceğiz. 
Komşumuzdan başlayarak, işyerlerinde, 
evlerde, mahallelerde, sokaklarda bu ça-
lışmaları büyüteceğiz.

‘HAYIR’ sonucunun çıkması Türki-
ye’de yaşayan herkesin yeni ve demok-
ratik bir geleceğe, istikrara ve huzura 
ulaşmamızı sağlayacak en önemli adım 
olacaktır. Her bir ‘HAYIR’ oyu hukuk-
suzlukları, yolsuzlukları, insan hakları ih-
lallerini yapan; ülkeyi hem içerde hem de 
dışarda savaş politikalarına yönlendiren 
ve barış karşısında savaşı tercih eden bu 
siyasi iktidara ‘dur’ deme imkanını sağla-
yacaktır.

Bu doğrultuda AK Parti’ye oy ve gö-
nül vermiş yurttaşlarımız başta olmak 
üzere, hangi partiye oy verirse versin 
demokrat ve vicdan sahibi tüm yurt-
taşlarımıza, ortak ve eşit geleceğimizi 
güvenle kurabilmek için ’HAYIR’ oyu 
verme ve umudu büyütmeye katkıda 
bulunma çağrısını yapıyoruz.

Halkların Demokratik Partisi

Merkez Yürütme Kurulu

24 Şubat 2017

Partimizin Görevi 
ve Sorumluluğu

Baskıcı bir dö-
nemden geçiyoruz. 
Ülkeyi yönetenler 
duvara dayanma 
sınırına geldiler. 
1983 yılında baş-
latılan, kökleri 24 
Ocak 1980 ekono-
mik kararlarında olan 
ve sadece 12 Eylül 1980             
faşist darbesi ile uygulama koşulları yaratı-
lan neo-liberal sistem tıkanmıştır. Ceplerin-
deki son barutu harcayarak zaman kazan-
maya çalışıyorlar. Pervasızca her alanda işçi, 
emekçi ve yoksul halklara saldırmalarının 
nedeni budur. Ülke açık bir hapishane ve 
polis devletine dönüştü. Ulusal düzeyde ve 
yerel yönetimlerde seçmen iradesi yok sayı-
lıyor. Verili durum, egemen sınıfların aczinin 
işaretidir. Baskı, terör ve yağma da onları 
kurtarmayacak. Belki süreyi biraz uzatacak.

Durum bu merkezdeyken sınıf hareketi-
nin, halk hareketinin, devrimci gençlik hare-
ketinin, ilerici kadın hareketinin, demokratik 
çevre hareketinin, Kürt ulusal-demokratik 
hareketinin, Alevi devrimci-demokratik 
hareketinin durgunluğu nereden kaynak-
lanıyor? Sadece baskı mı bu durgunluğun 
nedeni? Veya sadece ekonomik ve sosyal 
anlamda toplumun yüzde doksan beşinin 
borç kıskacına alınmış olması mı?

Partimiz, bu iki konunun tek başına 
gerekçe olarak görülmemesi gerektiği tespi-
tinde bulunuyor. Bu veriler doğrudur, ancak 
durumu açıklamak için yeterli değildir. Etki 
her zaman için tepkiyi doğurur. Bu sadece 
insan toplumunun değil doğanın da kanu-
nudur. Ve hiç bir güç, baskı, tehdit, terör bu 
kanunu değiştiremez.

Bu derece eziyet, baskı ve tehdit altında 
bulunan toplumun ezici çoğunluk nüfusu, 
ve bu yükü bizzat sırtında taşımak duru-
munda olan işçi sınıfı, ezilen sömürülen 
emekçi yoksul halklar gerekli tepkiyi ver-
miyorsa bunun nedenini doğru irdelemek 
gerekiyor.

İşçi sınıfının, emekçi yoksul halkların, 
tüm muhalif toplumsal nüfusun güvenebi-
leceği, Türkiye için ekonomik, sosyal ve poli-
tik anlamda devrimci alternatifi tarif ettiğine 
ve gerçekleştireceğine inandığı DEVRİMCİ 
ÖZNE! Bunu görmediği ve elle tutamadığı 
sürece bu durgunluk aşılamaz. Olası kendi-
liğinden gelişecek hareketler ise sonuç alıcı 
hedefe yönelemez. İşçi sınıfının ve emekçi 
halkların bu beklentisine ve acil ihtiyacına 
Türkiye Komünist Partisi’nin yanıt vermesi 
gerekiyor. Görevimiz ağır ve bir o kadar da 
belirleyici. Partimizin ideolojik, politik ve 
örgütsel faaliyetinin bütününü -tekleşme 
süreci de dahil-, bu ihtiyaca göre tarif etmek 
sorumluluğumuzdur. Çünkü, önümüzdeki 
yıllarda sınıf savaşımının başarısını bu olgu 
belirleyecektir.

Türkiye Komünist Partisi 
Merkez Organı Atılım Başyazı Ocak 2017

(sayı: 279)  (www.türkiyekomünistpartisi.org  
sitesinden alınmıştır.)

“Umudu Büyütmek İçin Katkıda 
Bulunmaya Çağırıyoruz”

HDP Merkez Yürütme Kurulu Olağanüstü Toplantısı Sonuçları:



DİSK’in 50. kuruluş yılı iki ayrı yerde iki 
etkinlikle kutlanmaya çalışıldı. DİSK yöneti-
mi, 13 Şubat günü Şişli Kent Kültür Merke-
zi’nde bir gece düzenlerken, konfederasyo-
nun son genel kurulunda birlikte hareket 
eden ve Arzu Çerkezoğlu’yla yaşanan tar-
tışmadan sonra genel kurul salonundan ay-
rılan Birleşik Metal-İş, Nakliyat-İş ve Sosyal-
İş sendikaları ise, DİSK’in kurucularından 
ve ilk genel başkanı olan Kemal Türkler’in 
mezarı başında 50. yılı kutladı aynı günde...

Burada her iki tarafın da bu etkinlikler-
le ilgili görüşlerine yer vereceğiz kuşkusuz. 
Ama hemen belirtelim ki, 12 eylül önce-
sindeki gücüne bir türlü ulaşamayan, bu 
nedenle de sermaye sınıfının saldırılarını 
göğüsleyemeyen DİSK’in daha fazla yıpra-
tılmasına işçi sınıfından yana olan hiç kimse 
müsaade etmemelidir, etmeyecektir.

Eğer DİSK’i DİSK yapan unutulmaz işçi 
önderi Kemal Türkler’in anısına biraz saygı 
duyuluyorsa işçi sınıfının devrimci sendikal 
örgütünü daha da güçten düşürecek eği-
limlere izin verilmemelidir. Sadece yöne-
timde yer almakla sınıfa, onun yaşamsal, 
ekonomik-demokratik taleplerine hizmet 
edilmez. Kemal Türkler, genel başkan 
olarak girdiği son genel kurulda Abdul-
lah Baştürk karşısında kaybettiğinde nasıl 
davrandıysa öyle davranılmalıdır.

       Politika
DİSK Yönetimi Şişli’de
Şişli Kent Kültür Merkezi’nde düzen-

lenen DİSK’in 50. kuruluş yılı gecesinde 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptı-
ğı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu DİSK, kuşkusuz ki Türkiye tarihinin en 
önemli kurumlarından biridir.

... DİSK’in öyküsü soframızdaki zeytin 
ve ekmeğin öyküsüdür. DİSK tarihi uzun 

işçi yürüyüşlerinin ve çalışırken geçen 
umutlu saatlerin tarihidir.

DİSK tarihi, iş cinayetlerine ve kıdem 
tazminatlarının gaspına karşı öfkenin, ta-
şeron köleliğine karşı mücadelenin tarihi-
dir.

DİSK doğudan batıya, kuzeyden gü-
neye birleşen işçilerin, savaş çığlıklarına 
karşı barış çığlıkları atanların konfede-
rasyonudur.

... DİSK, 1 Mayıs Kürsüsündeki Kemal 
Türkler’dir. DİSK, çıplak ayakla yürüyen 
Abdullah Baştürk’tür. DİSK, işçi olduğu 
kadar şair olan Kemal Nebioğlu’dur.

Unutulmaz genel başkanlarımızın bı-
raktığı bayrağın üzerinde DİSK’in temel 
ilkeleri yazmaktadır.

Ben sadece bu ilkelerden dördünü ha-
tırlatmakla yetineceğim:

1. Türkiye’de gerçek sendikacılığın, sı-
nıf ve kitle sendikacılığının ilk ve tek tem-
silcisi, halkın umudu DİSK’tir.

2. DİSK, devletten, sermayeden ve si-
yasi partilerden bağımsız olarak işçileri 
demokratik biçimde bir araya getirmek-
tedir.

3. Irk, dil, din, inanç, mezhep, siyasal 
görüş ve dünya anlayışı farkı gözetmeksi-
zin her işçi DİSK’li olabilir.

4. DİSK’te kararları işçiler verir. “De-
mokrasiyi kurmak için birleşelim” sloga-
nının anlamı, hem ülkemizde hem de sen-
dikalarda demokrasiyi savunmaktır.

DİSK bu temel ilkeleri sayesinde bu-
günlere kadar varlığını sürdürdü. Bu il-
keler sayesinde her türlü baskıya rağmen 
DİSK diz çökmedi.

Bu ilkeler sayesinde darbecilerin vur-
duğu kilitler DİSK’i yok edemedi. Bu ilke-
ler sayesinde yarım asırlık çınarın altında 
bugün buradayız, bir aradayız.” 

Oldukça coşkulu ve heyecanlı bir ko-
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Suriye Çıkmazı
q İnci KARA

“TSK destekli ÖSO birlikleri 2 saat gibi kısa bir sürede Cerablus’u ele geçirdiler”, 
ajanslarda geçen haber böyleydi. 

Konunun özü neydi? Cerablus’u işgal eden IŞİD çetecileri kıyafetlerini ÖSO 
üniformaları ile değiştirip sakal traşı olarak saf değiştirdiler.

Halep, Türkiye’nin Suriye’deki ana karargahının bulunduğu yerdi. Özel Kuv-
vetler, MİT ve TSK tüm Suriye operasyonlarını oradan yönetiyorlardı. 

Sonuç ne oldu? Suriye Ordusu Halep’e girdi ve özgürleştirdi. Türkiye çekildi.

Dendi ki, Türkiye Halep’ten vaz geçti, onun yerine El-Bab sözünü aldı. Kim-
den? Rusya’dan. Bu doğru bir bilgi değil.

Bilgi dağarcığınızı biraz işletin. TSK’nın aylardır El-Bab’a “girdi-girecek” 
olduğunu okuduğunuzu hatırlarsınız. Geçtiğimiz hafta Genel Kurmay Başkanı 
El-Bab operasyonunun sonuçlandığını açıkladı. Burada da beklenen ve söylenen 
olmadı...

Şimdi sıra Rakka’da. Bakalım Rakka’da ne olacak? Bir yanda Halep konusunda 
Rusya ile anlaştığını söylerken, diğer yanda ABD ile işbirliğini yeniden geliştirme 
çerçevesinde Rusya’yı atlayarak Rakka konusunda paslaşması nasıl sonuç ve-
recek?

Şu kesin ki kişiliksiz dış politikanın sürdürülmesi Türkiye halklarının çıkarlarına 
kesinlikle aykırıdır. 

Bu savaş oyunları bir yandan sürerken her gün kaybedilen halk çocuğu 
askerlerin sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı’na sorsanız  “bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır, toprak uğrunda ölenler varsa vatandır” hamasetini hatırlatacaktır, 
hatırlatıyor da. 

HDP vekili Sırrı Süreyya Önder geçtiğimiz hafta bir gerçeği dile getirdi; 
“Cuma günü Şam’daki Emevi camisinde namaz kılmayı hayal edenler, her gün 
Ankara’daki Kocatepe camisinden cenaze kaldırıyorlar”. 

Böyle olması çok mu gerekliydi sorusunu soramıyoruz, çünkü kapitalizmin 
doğasında bu özellikler vardır. Saldırgan, sömürgeci, yayılmacı, işgalci ve savaş 
yanlısı politikalar... İnsan yaşamının ise onlar için hiç bir değeri yoktur. Milyonlar 
ölebilir, milyonlarca Dolar savaş bütçesi işçi ve emekçilerin sırtına yüklenebilir. 
Onlar için önemli olan nüfuz alanını genişletmek ve savaş için bir harcarken on 
kazanmaktır. 

Onun için Türkiye’nin Suriye, diğer Ortadoğu ülkelerinde veya her hangi 
bir yerde savaş ocakları körüklemesini engellemenin tek yolu, Türkiye’de barış, 
demokrasi, sosyalizm mücadelesinin güçlenmesi ve mevzii kazanmasıdır. Ayrıca 
Türkiye’de ve bölgede bir gerçeklik olan Kürt ulusal sorununun adil, barışçıl 
ve demokratik yolla çözülmesi zorunluluktur. Çünkü bunun doğal sonucu 
olarak savaş taciri kapitalistler mevzii kaybedeceklerdir. Suriye’deki çıkmazdan 
başka çıkış yolu yok. Gazetemizin “savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için” ana 
belgisi ne kadar yerinde bir belgi değil mi?



nuşma yapan Beko, 16 Nisan’da yapıla-
cak referandumda nasıl  bir tavır takına-
caklarını da şu sözlerle vurguladı:

“... Demokrasiyi ortadan kaldıran, 
halkın en temel sorunlarına, can güvenliği 
sorununa, iş ve aş sorununa yanıt üretme-
yen, hatta işimizi, aşımızı, canımızı tehli-
keye sokabilecek bir değişikliğe işçilerin 
yanıtı “hayır” olacaktır.

İşçilerin ve memleketin geleceği için 
hayır diyeceğiz.

Başkanlık sisteminin işçilere zararlı 
olduğunu işyerlerinde anlatacağız, işçi 
servislerinde anlatacağız, yemekhaneler-
de anlatacağız. Nerede işçi varsa orada 
işçileri “hayır” demeye çağıracağız!

OHAL hükümeti KHK’larla kamu ça-
lışanlarını sorgusuz sualsiz işten atarak, 
belediye başkanlarını ve milletvekillerini 
tutuklayarak, gazeteleri, televizyon kanal-
larını, kültür-sanat kurumlarını kapatarak 
yeni toplumsal çatışmalara yol açmaktadır.

Üniversitelerden akademisyenleri ih-
raç eden, bilim insanlarını üniversite ka-
pılarında tartaklayan, cübbeleri ayaklar 

altına alan bu anlayış yurttaşların demok-
rasi ve hukuk devletine dair umutlarına 
zarar vermektedir.

Demokrasi ve hukuk devletinden umu-
dunu kesmiş bir ülke herkesin korkulu rü-
yası olmalıdır. Bize düşen görev bedeli ne 
olursa olsun eşitlik özgürlük demokrasi 
adalet ve aydınlık bir Türkiye için birlikte 
mücadele etmektir. Çünkü gücümüzün bir-
liğimizden geldiğini çok iyi biliyoruz.

Konfederasyonumuz DİSK’in 50’incı 
kuruluş yıl dönümüzde çağrımız tüm işçi 
sınıfınadır.

Hey işçiler, karanlığa küfür etmeyin, 
aydınlık bir Türkiye için bir mum yakalım.

Biz işçiler “toprakta karınca, suda ba-
lık ve havada kuş kadar çok”uz.

Haydi hep beraber yeni destanlar ya-
zalım!” 

 KEMAL TÜRKLER’in 
mezarı başında olacağız
DİSK üyesi Birleşik Metal-İş, Nak-

liyat-İş ve Sosyal-İş sendikaları ise 50. 
yıl kutlamasını Kemal Türkler’in mezarı 
başında gerçekleştirdi. Üç sendikanın ya-
yınladığı ortak bildiri ise şöyleydi:

“DİSK işçilerin ekonomik ve demok-
ratik mücadele örgütü olarak ülkemizde, 
sarı-Amerikancı sendikacılığa karşı ser-
mayeden ve devletten bağımsız, demokra-
tik sınıf ve kitle sendikacılığını temsil et-
mek amacıyla kurulmuş ve yıllar boyunca 
bu yolda ilerleyerek işçi sınıfı mücadelesi-
ne çok büyük kazanımlar sağlamıştır.

Türkiye işçi sınıfı mücadelesine altın 
harflerle yazılan büyük Saraçhane Mitin-
gi, Kavel Direnişi, şanlı 15-16 Haziran 
grev ve direnişlerini, 51 yıllık 1 Mayıs 
yasağının işçi sınıfın gücüyle son verilme-
sinde ve 1 Mayısların Taksim Meydanında 
kitlesel kutlanmasını, DGM direnişlerini, 
Faşizme İhtar Eylemleri’nin gerçekleş-
mesinde sadece önderlik değil bir militan 
olarak siperin en önünde yer alan önderi-

miz Kemal Türkler’i DİSK’in 50. kuruluş 
yılında mezarı başında anmak sadece bir 
görev değil aynı zamanda bize bıraktığı 
utkan geleneğinin neferleri olduğumuzun 
da ilanıdır.

Kuruluş Bildirgesi’nde; ‘Emperyaliz-
min, devletimizin ve milletimizin haya-
tına yeniden kastetme çabalarının arttı-
ğını ve bir avuç sömürücünün, aracının, 
kapkaççının bu çabalara katıldığını 
görmektedir’ cümlesiyle genel felsefesini 
ortaya koyan DİSK’e ve bu kimliğe sahip 
çıkan bağlı sendikalara bugün ülkemizde 
yaşananları dikkate aldığımızda, kuruluş 
günlerinde olduğundan çok daha fazla 
üzerimize görev ve sorumlulukların omuz-
larımızda olduğunun bilincindeyiz.

İşçi sınıfının bugün yaşadığı sorun-
larla mücadele edebilmek sadece Kemal 
Türkler döneminde olduğu gibi DİSK’i 
DİSK yapan anlayış ve ilkeleri hayata ge-
çirebilmekle mümkün olacaktır.”
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Petrol-İş üyesi işçiler, PETKİM’deki
çalışma koşullarına karşı eylem yaptı
Petrol-İş üyesi işçiler Petkim’deki çalışma koşulları ve devam eden toplu iş sözleşmesi 

görüşmeleri hakkında basın açıklaması yaptı. Petkim’in önünde toplanan işçiler, perfor-
mans sistemi, bakım gruplarındaki sıkıntılar ve teknik eleman yetersizliği konusunda 
işverene uyarılarda bulundu. İşçiler adına açıklamalarda bulunan Petrol İş Aliağa Şube 
Başkanı Ahmet Oktay, çalışma koşullarının biran önce iyileştirilmesini ve bu konuda 
sabırlarının zorlanmaması gerektiğini söyledi. 

Petkim yönetimin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda kendilerini sürekli 
oyaladığını dile getiren Ahmet Oktay, “Burası kola fabrikası değil, gazoz fabrikası değil, 
çikolata fabrikası değil, burası petrokimya işkolu. Petkim yönetimi bunun özüne uygun hareket 
etmeli. Bu konuları biz öğretmeyeceğiz onlara. Eğer kurumsal yönetim anlayışına sahiplerse 
bunun formülünü kendileri bulacak. Gerekiyorsa onların anladığı dilden de konuşuruz.” 

Ahmet Oktay devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında da işçilere bilgi 
verdi. İşçilerin kazandığı hakları geri almaya çalışan Petkim yönetimini uyaran Oktay, “11 
yıldır emeğimizi çaldılar. Bunları geri istiyoruz. Her türlü mücadeleye hazırız.” dedi. 

İnşaat İşçileri Seyrantepe’de Direnişte
İstanbul Seyrantepe’de Eroğlu İnşaat’a bağlı Skyland İstanbul şantiyesinde bine yakın 

inşaat işçisi, günlerdir koğuşlardaki elektrik kesintisi, sağlıksız barınma ve kötü çalışma 
koşulları nedeniyle iş bırakarak direnişe geçti. İşçilerin barındığı koğuşlara günlerdir 
elektrikler verilmemesi üzerine inşaat işçileri gece saatlerinde şantiye yolunu kapatarak iş 
bıraktı. İşçilere karşı polisin yığınak yapması üzerine işçilerin bir kısmı dağıldı.

Eroğlu İnşaat’a ait Skyland İstanbul şantiyesi, 2016’da söz konusu şantiyede çalışırken 
hayatını kaybeden Veysel Karani Keleşoğlu’nun cansız bedeninin 1,5 gün sonra inşaat 
sahasının 1,5 kilometre ilerisinde moloz yığınlarının içinde bulunmasıyla gündeme 
gelmişti.

Antalya’da İşçiler: ‘Alacaklarımızı Ödeyin’ 
Temmuz 2016 tarihinden itibaren ücretleri ödenmeyen Antalya’daki 

Euphoria Tekirova Hotel işçileri Prince Grup binası önünde şirket 
yöneticileri ile görüştü. Şirket yöneticisinin işçilerinden birkaç temsilci 
ile bina içerisinde görüşebileceğini ifade etmesi üzerine işçiler “burada 
konuşalım, bizi oyalamaktan vazgeçin, alacaklarımızı ödeyin” diye tepki 
gösterdi.

Şirket önünde yapılan basın açıklamasına Devrimci Turizm İşçileri 
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu’da destek verdi. 2016 yılı Temmuz ayından 
beri ücretlerini alamayan işçiler çocuklarına harçlık verememenin sıkıntısını yaşadıklarını 
ifade ettiler. Basın açıklamasını Euphoria Tekirova Hotelde çalışan bir işçi okudu. 

Basın açıklamasında Temmuz ayından itibaren tüm maaş ve tazminat hakları için 
ödeme beklediklerini belirten işçi “Ücretlerimizin ödenmemesi yaşamlarımızı olumsuz yönde 
etkiledi. Evlerimizin elektrikleri kesildi, kapımıza icra gelmeye başladı” dedi.

Karabağlar Belediyesi işçileri Hayır diyor
Grevle taleplerini kazanan Genel-İş 

İzmir 5 No’lu Şube üyesi İzmir Karabağlar 
Belediyesi işçileri, “Bir kez daha hakkımızı 
arayabilmek için, referandumda hayır oyu-
nun çıkması için çalışma yapacağız” dedi. 

Yeni anayasada işçilerin ve ezilen 
halkların taleplerinin olmadığını dile 
getiren Genel-İş üyesi Erdoğan Aydın 
şunları söyledi: “Bize dikta, tek kişi 
yönetimi dayatılıyor. Bu referandum 
sürecinde hayır oyu çıkarsa halk, mevcut 
anayasanın da artık eskidiğini belirterek 
kendi anayasasını istediğini ortaya koyacak. İşçi sınıfı 80 anayasası ile kaybettiği halkları, 
mücadele ederek bu hale getirdi. Hükümet bu kazanılmış hakları bugün elimizden almak için 
çaba sarf ediyor ama yeni anayasa ile bu süreç daha da hızlanacak. Kıdem tazminatı, kamu 
işçiliği, güvenceli çalışma gibi en temel haklarımız elimizden bir kararname ile alınabilecek. Bu 
biz işçi sınıfı için kaos olur.” 

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



Türkiye’nin dört bir yanından kent, 
çevre ve ekoloji hareketleri temsilcileri 
yıkım tehdidi altındaki Maçka Parkı’nda 
“Doğaya, kentlere, yaşama başkan mı 
olur?” diye sorarak referandumundaki ta-
vırlarını açıkladılar. 

6 Şubat Pazar Maçka Parkı’nda bir 
araya gelen yaşam savunucuları, basın 
açıklaması öncesi ağaçlara örgü ördü, 
“Ayçiçeği aşkına hayır”,  “Tarım alanları 
yok olmasın diye hayır”, “Dereler çağla-
sın diye hayır”, “Mega projelere hayır” 
dövizleriyle parkı süsledi. Ayrıca ağaçları 
çaputlayan yaşam savunucuları, çaputlara 
neden hayır dediklerini de yazdılar.

Pedallayan dostlarımızın, Üniversi-
te Bandosu’nun da “Başkanlığa Hayır” 
şarkısıyla destek verdiği açıklama  “Ya-
şamı Savunanlar #Hayır Diyor” pankar-
tı önünde yapıldı. Kent ve doğa aktivisti 
Funda Alp’in okuduğu “Doğaya, kent-
lere, yaşama Başkan olur mu? #Hayır!” 
başlıklı açıklamada yeni rejimin doğaya, 
yaşam alanlarına getireceği olumsuz etki-
ler vurgulandı. Açıklamada referandumla 
başkanlık geldiği takdirde tek bir kişinin 
doğal alanlar ve kamusal alanlar üzerinde 
tek yetkili olacağını belirten Alp, açıkla-
mayı  “Biz, yaşamı savunanlar, bu sesle 
özgürlük ve mutluluk isteyen, doğa ve 
kentler yok olmasın diyen herkesi #HAYIR 
demeye çağırıyoruz” diyerek sonlandırdı.

Açıklama sonrası İstanbul Barosu 
Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu 
Sekreteri Tuğba Demir Öztürk, başkan-
lık sisteminin kent ve çevre mücadelesinin 
hukuki ayağına vereceği zararları aktar-
dı. Öztürk açıklamasında: “Eylül ayında 
yürürlüğe giren 6745 sayılı torba yasa 
ülkenin ihtiyaçlarına yönelik bir yasa ol-
mamakla beraber doğamızı, kentlerimizi, 
yaşam alanlarımızı çeşitli projelere teslim 
etmektedir. Anayasa değişikliği gerçekle-
şirse yaşam alanlarımıza en büyük zararı 
verecek olan en büyük kanun 6745 sayı-
lı kanun olacaktır. Bu kanun ile geleceğe 
miras bırakabileceğimiz korumaya muh-
taç tüm doğal kaynaklarımız ve kültürel 
miraslarımız anayasal korumadan yoksun 
kalacaktır” dedi.  

Ağaçlı köyü sakini Nezih Beceral da  
inanılmaz bir talan ve yağmanın içerisinde 
kaldıklarını söyleyerek şöyle devam etti: 
“Ağır yaralıyız. Kıyılarını, kumsalımız, 
dağlarımız, tepelerimiz yok edildi. Bizleri 
inanılmaz bir mutsuzluğa doğru sürükle-
diler. Evet ağır yaralıyız. Ama ölmeye de 
niyetimiz yok. Son kalan alanlarımızı da 

savunmaya devam edeceğiz. Çevre talanı-
na, ormanlarımızın talanına hayır. Bizim 
cevabımız hayır.” Nezih Beceral ardından 
söz alan Nazım Dikbaş da hali hazırda sü-
regiden kent ve doğa talanının başkanlık 
sistemiyle nasıl ve neden tırmanacağını 
anlatarak kuvvetli bir dayanışma içerisin-
de olmaları gerektiğini vurguladı.

Okunan basın açıklaması:
Doğaya, Kentlere, Yaşama Başkan 

mı Olur? #HAYIR!
Duyulsun sesimiz!
Yaşam savunucuları, asla yan yana 

gelemeyeceğimize inandırılmış kardeşle-
rimiz, doğa ve kent yıkımına, ekonomik 
çöküşe razı olmayan herkes duysun sesi-
mizi!

Biz yaşamı savunuyoruz ve diyoruz ki, 
yaşama dair kararlar, o kişi kim olursa ol-
sun, tek bir kişinin hükmüne ve yetkisine 
emanet edilemez. Güç düşkünlerinin zifiri 
karanlıklar yaratmasına imkan tanıyacak 
yetkilere, OHAL dayatmacılığının kalıcı-
laştırılmasına, memleketin tapusunun tek 
bir kişiye verilmesine #HAYIR diyoruz.

Çünkü;
Referandumla başkanlık gelirse; tek 

bir kişi, tüm Türkiye’nin temsil edildiği 
koca meclisten üstün olacak, doğaya ve 
kente darbe getiren Madde 80 gibi yasalar 
çıkarabilecek, birçok denetim mekaniz-
masından muaf olacak.

#HAYIR diyoruz. Çünkü;
Referandumla başkanlık gelirse, bu 

tek kişi, “Ormanı kes!” dediğinde ciğer-
lerimiz sökülecek, “Kıyılar benim!” dedi-
ğinde deniz kaybolacak, tarihi ve kültürel 

yapılar daha da hızla yok edilecek, rantın 
otelleri yükselecek, parklar kapanacak ve 
bu kişi istediği her yere nükleer santral 
yaptırabilecek.

#HAYIR diyoruz. Çünkü;
Güçbela ayakta kalmaya çalışan hukuk 

tek kişinin aracı haline gelecek; yürütme-
yi durdurma, ÇED süreçleri, izin ve ruhsat 

gibi kavramlar yok olacak. Mahkemeler 
bu tek kişinin istediği gibi kayırdığı şir-
ketlerin yararına çalışacak. Başkanlığın 
keyfiliği altında şimdiden başlayan Varlık 
Fonu gibi araçlarla halkın emeği şirketlere 
ve bu şirketlerin projelerine aktarılacak.

Biz yaşamı savunanlar, bu ağır koşul-
lar karşısında, bir defa daha direnişin çağ-
rısını, yaşamın şarkısını duyuyoruz.

#HAYIR, bu şarkı, kediyi köpeği kor-
kutarak, dozer gibi ağaç sökerek, gelmi-
yor. Konu komşu kolunda, çoluk çocuk bir 
arada, şenlikle geliyor. Her mahallenin, 
her ormanın derininden; her bir karacanın 
beneğinden, her bir karıncanın su içişin-
den, sinema gişelerinden, parkların bank-
larından, kentlerden ve tüm yaşam alan-
larımızdan, Gezi’nin nefesiyle geliyor: 
Ortak hafızamızın, ortak geleceğimizin 
sesidir bu! Bu ses ormanı, köyü, suyu, kı-
yıyı, parkı, ağacı bir tek kişinin iki dudağı 
arasına bırakmayanların sesidir.

Biz, yaşamı savunanlar, bu sesle öz-
gürlük ve mutluluk isteyen, doğa ve kent-
ler yok olmasın diyen herkesi #HAYIR 
demeye çağırıyoruz.

Yaşam icin, #HAYIR!
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Yaşam Savunucuları 
#Hayır için Maçka Parkı’ndaydı

Şehircilik Şurası ve “Yönetenler”

Yukarıdaki fotoğraf İstanbul’un Esenyurt ilçesinin bir bölümünün görünümü. Harita 
Mühendisleri Odası’nın “Cumhuriyet tarihinin en büyük arsa yolsuzluğu”nun yapıldığını 
vurguladığı ve 3 dönemdir CB’nı Erdoğan’ın en yakınındaki bir AKP’li Başkan’ın Belediye 
Başkanlığı yaptığı ilçe. Bakın yönetenler inciler döktürmüşler.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu: “Kadim karakterin modernite ile yüzleştiği yerde yı-
kıcı olmayan, darbe vurmayan modern mimariyi kabul edeceğiz. Ama kadim tarih birikimi-
mize bir tehlike teşkil ettiğinde ona karşı duracağız. Dikey mimariyi değil, yatay mimariyi 
kadim şehirlerimizde egemen kılacağız.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “14 yılda büyük adımlar attık. Türkiye tarihi-
nin en kapsamlı, sosyal yönü en güçlü şehirleşme hamlesini bu dönemde gerçekleştirmiştir. 
Bugünün Türkiye’si böyle bir çirkinliği, böyle bir nobranlığı asla hak etmiyor. Dikey mima-
rinin altında yatan gerçek nedir? Az topraktan çok para kazanmak. Aslı budur.” 

Başbakan Binali Yıldırım: “Şehir insan içindir sayın Cumhurbaşkanım. Gençler, yaşlı-
lar, kadınlar, çocuklar için de şehrin yapısı ve dokusu çok önemlidir. Onun için şehirlerimiz 
sadece beton yığınlarından oluşmayacak, sosyal ihtiyaçların rahatlıkla karşılanacağı bir yapı 
oluşturulacaktır. Sizin de üzerinizde olduğunuz üzere dikey mimari yerine yatay mimariyi 
daha çok teşvik edeceğiz.” Üçü de aynı şeyi söylüyor ama İstanbul öyle talan ediliyor ki...



Kuzey Ormanları Savunması‘nın 
organize ettiği Altın Testere oylaması 
sonuçlandı. Bu yıl Altın Testere Cengiz 
Holding’e gitti. 

Oylamaya katılan diğer adaylar ve ilk 
10’a giren holdingler ise şöyle:

2. Nurol İnşaat
Ilısu Barajı ve HES, Marmaray, 

Kürtün Barajı ve HES, Oymapınar Barajı 
ve HES.

3. Ağaoğlu Şirketler Grubu
Maslak 1453 Konut Projesi, Ağaoğlu 

My Home Ayazağa, İstanbul Finans Mer-
kezi, My World Europe, My Home Yeşil 
Maslak, My Office Ataşehir, My Tower-
land, My Office Gold, My Prestige.

4. Limak Holding
İstanbul 3. Havalimanı ve 3. Köprü, 

Yusufeli Barajı ve HES, Uzunçayır Barajı 
ve HES, Tatar Barajı ve HES, Pembelik 
Barajı ve HES, Alkumru Barajı, İğneada 
Çimento Limanı.

5. Kolin İnşaat
İstanbul 3. Havalimanı ve 3. Köprü, 

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları, 
Soma Termik Santrali, Yusufeli Barajı ve 
HES.

6. Çalık Holding
Tarlabaşı Kentsel Yenileme Projesi, 

Fener Balat Dönüşüm Projesi, Çatalağzı 
Termik Santrali, Adacami HES, Çankırı 
Orta Termik Santrali, Metropol İstanbul, 
Şehrizar Konakları, Çöpler Altın Madeni.

7. Kalyon İnşaat
İstanbul 3. Havalimanı, Taksim Yaya-

laştırma Projesi, İstanbul-Şile-Ağva Yolu, 
Melen İshale Hattı.

8. Hattat Holding
Diamond of İstanbul, Amasra Hema 

Termik Santrali, Bartın Termik Santrali, 
Kireçlik Termik Santrali.

9. Doğuş Holding
Galataport (Salı Pazarı Limanı), Fatih 

Ormanı Parkorman Projesi, Boyabat 
HES.

10. Alarko Holding
Karabiga Termik Santrali, Fındıklı 

Parkı-Beşiktaş Metro Hattı Projesi, Kara-
kuz Barajı ve HES, Tohma HES, Berdan 
HES, Hasanlar HES.

Cengiz’in Açık arayla birinci
olması şaşırtmadı
Kuzey Ormanları Savunması’nın 

Altın Testere Ödülleri ile ilgili yaptığı 
açıklama şöyle:

2016 yılının son günlerinde Kuzey 
Ormanları Savunması olarak başlattığı-
mız “2016 Altın Testere Ödülü” oylaması 
sonuçlandı, ödül sahibini buldu: Cen-
giz Holding. Şaşırdık desek yalan olur 
elbette. Her geçen gün yeni bir yağma 
projesiyle adını duymaya alıştığımız, adı 
“ülkenin sahibi”ne çıkmış Cengiz Hol-
ding oylamaya katılan yaşam dostlarının 
da takdiriyle bu toprakların gördüğü en 
acımasız girişimci, yatırımcı ve müteahhit 
olarak açık arayla bir Altın Testere’yi 
hak etti! Bu vesileyle Cengiz Holding’in 
icraatlarını hatırlatalım: İstanbul 3. 
Havalimanı ve 3. Köprü, Cerattepe Altın 
Madeni, Akkuyu Nükleer Santrali, Kara-
biga Termik Santrali, Yusufeli Barajı ve 
HES, Ilısu Barajı ve HES, İstanbul Malte-
pe Dolgu Projesi, Hüseyin Avni Paşa 
Korusu ve dahası ve tabi ki telefonlardan 
millete sövmeleri!

Oylamada başa oturan Cengiz Hol-
ding toplam oy sayısının yaklaşık yüzde 
50’sini aldı. En yüksek oyu alan şirketler 
arasında ikinci sırada Ilısu Barajı ile Ha-
sankeyf’i sulara gömmeye niyetli Nurol 
İnşaat, üçüncü sırada ise kaçak Maslak 
1453 ile Fatih Ormanı’na gölge düşüren 
Ağaoğlu Şirketler Grubu yer alıyor.
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Altın Testere Cengiz’e

q Murat ÇAKIR

Kemalist burjuvazinin 96 yıl önce 28 Ocak gecesi Karadeniz’in karanlık sula-
rında gerçekleştirdiği katliamın Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasî cinayeti olduğu 
konusunda şüphe yok. O günlerde Anadolu’da başlayan kalkışmayı bir toplumsal 
kurtuluş savaşına dönüştürmek amacıyla ülkeye dönen Türkiye Komünist Partisi 
kurucularının katledilmeleri bir tesadüf değildi. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının 
katledilmesiyle Türk burjuvazisinin günümüze dek değişmeyen katliamcı, inkârcı 
ve çirkin yüzü gün yüzüne çıktı.

O açıdan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasî cinayetinin aydınlatılması, faillerinin 
ortaya çıkartılması ve sorumlularının tarih tribünali önünde yargılanmaları, gü-
nümüzün Türkiye gerçeklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Haberlerden, 
bunun zorunluluğunu en iyi gören hareketlerden birisinin Kürt Özgürlük Hareketi 
olduğunu okuyabiliyoruz.

ANF’ye bir demeç veren KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu’nun 
Suphilerin katledilmesinin “Türkiye tarihi açısından çok önemli olduğunu” vurgula-
yan açıklaması, bir çok yönleriyle son derece anlamlı. Şüphesiz tarihsel değerlen-
dirmeler konusunda kimi farklı yorumlar söz konusu olacaktır. Ancak önemli olan 
farklı tarih yorumlamaları değil, Karasu’nun altını kalın çizgilerle çizdiği özdür.

Aslında açıklamanın son bölümü her şeyi söylemektedir. O nedenle altını çize-
rek alıntılamamız yerinde olacaktır. Karasu şöyle diyor: “Mustafa Suphi ve arkadaş-
larının şahadetlerinin yıldönümünde, ben, Kürt halkını, Türkiye solunu ve sosyalistle-
rini ortak mücadele ederek demokratik Türkiye’yi gerçekleştirme çabası içinde ortak 
bir mücadele içinde olmaya çağırıyorum. Bu çağrı aynı zamanda Mustafa Suphi ve 
arkadaşlarının anılarına bağlılığın çağrısıdır. Gerçekten de sol, sosyalistler, Kürtler 
bir araya gelip, demokrasi mücadelesi verdiğinde, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının 
öngördüğü demokratik Türkiye, sömürü ve baskının olmadığı bir Türkiye gerçekleşe-
cektir.”

İşte, tam da kendilerini “KP” olarak adlandıran devlet güdümlü bir nifak çe-
tesinin burjuvazinin icazetiyle Türkiye Komünist Partisi’nin ismini gerçek sahip-
lerinden, işçi sınıfından, komünistlerden kaçırmak için her türlü ayak oyunlarına 
başvurduğu bugünlerde yapılan bu çağrı, sahtekârların suratına inen güçlü bir 
şamar anlamını taşıyor. Ve yine tam bugünlerde, Kürt Özgürlük Hareketi ile Tür-
kiye işçi sınıfının devrimci güçlerinin ortak mücadelesinin önemini vurgulayarak 
ülke çapında buluşmalar gerçekleştiren Türkiyeli komünistlerin çabalarına ayrı bir 
anlam katıyor. 

TKP’nin yıllarını illegal mücadele içinde geçirmiş kadroları ile, TKP’nin Türki-
ye’nin kurtuluşu için olmazsa olmaz özne olduğunu savunan HTKP’li genç kadro-
lar oluşturmakta oldukları ortak irade ile, Kemalizm batağına saplanmış olanların 
ve burjuvazinin icazetiyle hareket edenlerin gerçek yüzlerini ifşa ediyor, ortak 
mücadelenin gereğini yerine getirmek için çaba gösteriyorlar. Bu çabalar hiç kuş-
kusuz Mustafa Suphi ve yoldaşlarının anılarına bağlılığın göstergesi, komünist 
olmanın bir gereği ve sınıfın, ezilen ve sömürülenlerin yanında olmanın bir kanı-
tıdır. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için mücadele edenlerin, Suphilerin anısını 
günümüzde daha güçlü yaşatacak olanların çıktığı onurlu bir yoldur. Selam olsun 
bu onurlu yola çıkanlara!

(Bu yazı 27 Ocak 2017 tarihinde Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde yayınlanmıştır.)

Suphilerden 
Günümüze



q  Aras CANDAN

Haber şubatın ilk haftasında patladı. 
Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, BOTAŞ, 
PTT, TPAO, TÜRKSAT, Eti Maden, Türk 
Telekom, Çaykur gibi kamu kuruluş ve 
işletmelerindeki Hazine’ye ait hisselerin 
Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği 
haberi geldi. Ardından bu listeye THY 
ve Halk Bankası da eklendi. Ve nihayet 
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun 3 
milyar liralık varlığının, üç ay sonra geri 
ödenmesi kaydıyla fonun kullanımına 
verilmesi kararı geldi. Açıklamalara bakı-
lırsa sırada varlığı 103 milyar lirayı aşan 
İşsizlik Fonu ile birikim tutarı 60 milyar 
liranın üstündeki Bireysel Emeklilik 
Fonları var…

Fonların fonu, Türkiye Varlık Fonu da 
böylece yola çıkmış oldu...

Bu ismi bilerek mi seçtiler, orası pek 
net değil... Ama, aslında adına “varlık 
fonu” demeselerdi, “şekil” üzerinden tar-
tışmalarla daha az zaman kaybedecektik. 
Zira dünya örneklerine bakıldığında Tür-
kiye Varlık Fonu’nun, ne “varlık fonu” 
tanımı, ne işlevi ve de amacı bakımından 
uzaktan yakından ilgisinin olmadığı ko-
nusunda en ufak bir tereddüt yok. 

Dünyada halen 40 ülke ulusal varlık 
fonu sahibi... Bu fonların sayısı ise 80... 
Büyük bölümü petrol ve doğal kaynak 
ihracatçısı ülkelere ait. Aralarında az 
sayıda bakır ve elmas gibi ve kıymetli 
maden-mineral ihracatçısı ülkeler de var. 
Çin, Güney Kore ve Singapur gibi emtia 
dışı fonlara sahip ülkeler ise cari işlem 
fazlası veriyor. Özetle, cari fazla, doğal 
kaynak ihracatı veya bütçe fazlasından 
oluşan/oluşacak gelirlerle oluşturulan bu 
fonlarla (ola ki ileride bir gün işler ters 
giderse, doğal kaynakları tükenirse ve 
para etmezse veya sıkıntılı bir döneme 
girerlerse diye) uzun vadeli yatırımlar ya-
pılarak bir tür geleceğin sigorta edilmesi 
amacı güdülmektedir. 

Böylelikle bu fonlar, bugünün varlık-
larından gelecek kuşaklara, yani yarına 
bir zenginlik aktarılmasının aracı olarak 
da işlev görür. Bir başka amaç da, elde 
ettiği yüksek kazançlar dolayısıyla ülke 
parasının aşırı değerlenerek dış rekabet 
gücünün zayıflamasının önüne geçilme-
sidir.

Peki bir de Türkiye’ye bakalım...
Petrol ihracatçısı mı?
Cari fazla mı veriyor?

Bütçe fazlası mı var?
Yoksa, “aman Türk Lirası fazla değer 

kazanmasın” diye bir  derdi mi var?...
O halde ne oldu da durup dururken 

gündeme geldi bu varlık fonu meselesi?...

Çünkü deniz bitti...
Olan bitenin Türkçesi özetle şudur: 
1- Dünyada parasal bolluk dönemi 

bitti, şimdi artık dışarıdan alınan borçla-
rın geri ödenmesi vakti geldi ve ödeme 
maliyeti her geçen gün daha da büyüyor... 
Her ne kadar çeşitli yollarla frenlenmeye 
çalışılsa da dövizdeki artışın hızlanarak 
devam edecek olması iktidar cephesin-
de panik yaratmış durumda. Zira, artan 
döviz bir yandan kamuoyunda “kriz var” 
algısını güçlendirirken, bir yandan da ma-
liyet enflasyonunu tırmandırıyor. (Dolar 
kurunun kısa süre içinde 4 TL sınırına 
gelmesi, enflasyonun yeniden çift haneye 
dayanması olumsuzluğu açığa çıkardı, 
tedirginliği artırdı)

2- Ağır dolaylı vergilerle ve özelleş-
tirme, varlık satışı, imar rantı gibi tek 
seferlik gelirlerle, ucuz borçlanma mali-
yetleriyle uzun süre “idare eden” bütçede 
artık işler iyiye gitmiyor. Örnek mi? Son 
10 yılda genel bütçe gelirlerinde tahsila-
tın tahakkuka oranı yüzde 86’dan yüzde 
65’e geriledi. Aynı şekilde beyana dayalı 
(işletmelerden alınan) gelir vergisinde 
tahsilat 2006’daki yüzde 62’lik düzeyin-
den 2016’da yüzde 35’e indi. KDV’de de 
durum farklı değil; tahsilat oranı yüzde 
80’den yüzde 50’ye düştü. Vergi ceza-
ları ise artık neredeyse öden(e)miyor... 
Özetle, vergi mükellefi vergisini öde(ye)
miyor, devlete aktarmak üzere topladığı 
KDV’nin bile yarısına el koyuyor/el 
koymak zorunda kalıyor... Verginin şu 
andaki tek ve en büyük kaynağını ekmek-
ten, akaryakıttan, sigaradan, domates ve 

hıyardan alınan dolaylı vergiler ile, çalı-
şanın daha eline geçmeden bordrosunda 
kesilen gelir vergisi oluşturuyor... (Vergi 
alacaklarının sürekli yeniden yapılandı-
rılmaya çalışılması, “varlık barışı” adı ile 
kaynağına bakılmaksızın ülkeye para gi-
rişinin özendirilmesi, bütçedeki sıkıntıları 
aşmanın bir yolu olarak görülüyor.)

 3- Hükümet, ekonomide büyüme 
ve istihdamın kaynağı olarak gördüğü/
tercih ettiği, icraatlarının omurgası olarak 
tanımladığı aynı zamanda birer rant 
aracı olan yüksek maliyetli propaganda 
projelerine (Çanakkale Köprüsü, Akku-
yu Nükleer Santralı, Kanal İstanbul vb) 
kaynak bulamıyor.

4- Ekonomideki yavaşlama giderek 
kriz boyutuna doğru evriliyor. Konuttan 
başlamak üzere bir çok sektörde tıkanma 
ve iflas dalgasının oluşması riski artıyor. 
(Bankaların kredi vermeye zorlanması, 
faizlerin düşürülmesi talimatları, ipotekli 
konut satışlarında 20 yıl vadeli kam-
panya, neredeyse her gün yeni bir kredi 
ve destek mekanizmasının açıklanması 
bu olumsuz gidişin yarattığı panikten 
kaynaklanıyor.) 

5- İşsizlik 2009 krizindeki seviyeye 
doğru hızlı tırmanıyor. Kasım ayında 
yüzde 12.1 olarak açıklanan işsizlikte 
geniş tanımla oran yüzde 20’yi aştı. 
(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözde istih-
dam kampanyası başlatması, bir kısım 
iş dünyası örgütünün de hayali istihdam 
vaat yarışına girmesi bu vahim tablonun 
yarattığı korkunun eseridir. Başbakan’ın 
işsizliğe “çözüm” için işsizlik fonundan 
12 milyar liranın işverenlerin emrine 
verileceğini duyururken sarfettiği “helalı 
hoş olsun” lafı şimdiden işsizlik fonunda 
biriken milyarlarca liranın tırtıklanması 
anlamına geliyor.

6- Ticari kredilerin geri dönüşünde 
ciddi sıkıntı oluşmaya başladı. Bankalara, 
teminat değerlerinin yükseltilmesi de da-
hil, “tüm imkanlar kullanılarak kredile-
rin yeniden yapılandırılması konusunda 
borçluya kolaylık gösterilmesi” talimat-
lar gittiği yolunda ciddi duyumlar var. 
(Yürürlükteki mevzuat, geri ödenmeyen 
krediler konusunda “zimmet” suçuyla 
ilişkilendirerek bankacıları da sorumlu 
tutuyordu. Son düzenleme ile bu sorum-
luluk esnetildi.)   

7- Sınır ötesi operasyonlar nedeniyle 
artan askeri harcamalar, bütçe disiplini 
ve kamu borç yükü açısından önemli bir 
kara delik oluşturuyor... (Askeri mühim-
mat alımlarında sıkıntı yaşandığı yolunda 
sızan bilgiler var.)
8- Dış politikada işler sarpa sarmış 

durumda... Suriye’de “Emevi Camii’nde 
Cuma namazı” hayali suya düşerken, 
“Eset’siz çözüm” efelenmesi “Esad’lı 
geçiş süreci”ne dönüşürken, öncelikleri 
mecburen değişen Ankara, PYD-YPG 
konusunda hem Waşington hem de 
Moskova tarafından ofsaytta bırakılırken, 
IŞİD’in başkenti Rakka’ya girme-itilme 
macerası yeni bir kırılmanın tetikleyicisi 
olma potansiyelini taşıyor...  

Enkaza doğru...
İşte böylesi iç ve dış “kuşatma” 

altında mevcut iktidara, hesabını verme-
yeceği, denetim dışı, “kolay ve hızlı” iş 
çeviren dev bir finans kaynağı gerekiyor-
du... Hele de ülke yönetimini tek adama 
teslim edecek bir halk oylaması öncesin-
de... Türkiye Varlık Fonu adıyla kurulan 
bu fon, işte bu kaynak ihtiyacının AKP 
zihniyeti ile dizayn edilmiş standart dışı 
aracıdır. Motoru derme çatma, modeli uy-
duruk, parçaları uyumsuz olan bu aracın 
iyi ihtimalle yolda kalması, ama yüksek 
ihtimalle göz göre göre duvara toslaya-
rak büyük bir enkaz yığını oluşturması 
kaçınılmazdır...

Hasılı, Türkiye Varlık Fonu “varlık” 
fonu değil, gerçekte bir elde kalan “son 
varlıkları da yeme fonu”dur... Geleceğe 
refah taşımak yerine hem bugünün hem 
de geleceğin refahına, kaynaklarına göz 
dikmiş açgözlülüğün son halkasıdır...

Amaç, yıllardır özelleştirme, ihale, 
rant ve kayırmalarla talan edilen ülkede 
yangın öncesi eldeki son varlıkların da 
yenilip yutulmasına kılıf hazırlamaktır...

Varlık Değil, Son Varlıkları da 
Yeme Fonu...
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 AKP-Saray iktidarı tarafından hazır-
lanan Anayasa değişikliği için 16 Nisan 
2017 Pazar günü referandum yapılacak. 
Referandumda anayasa değişikliğini 
kabul edenler ‘EVET’i, kabul etmeyenler 
ise ‘HAYIR’ı tercih edecektir. Referandu-
mun boykot edilmesi düşüncesi ise halk 
tarafından benimsenmiyor. 

Neden referandum ve referandum 
nasıl bir ortamda yapılıyor? İşçiler, 
emekçiler, kadınlar, gençler, Kürtler başta 
olmak üzere ezilenler, aydınlar, sanatçı-
lar, ilericiler, yurtseverler ve devrimciler, 
mevcut ekonomik, sosyal ve politik 
yaşamdan memnun değil ve insanca 
yaşamak istiyor. Temel hak ve özgürlük-
lere sahip olmak istiyor. İnsani haklarının 
anayasal güvence altında olmasını istiyor. 
Bunun için savaşa karşı çıkarak barış 
içinde yaşamak istiyor. Açlığa ve yoksul-
luğa karşı direnerek iş ve ekmek istiyor. 
Baskı ve şiddet sarmalında kıvranmayı 
değil, özgürlüğü solumak istiyor. Bütün 
bunların ve daha fazlasının olabilmesi 
için ülkeninin demokratikleşmesi gere-
kiyor. Demokratikleşme, demokratik bir 
iktidarın iş başına gelmesiyle mümkün 
olur. Halkın talebi ve özlemi bu yöndedir. 
AKP-Saray iktidarı halk yığınlarının bu 
ilerici yürüyüşünü durdurmak ve kırmak 
için şiddete başvurmaktadır. Olağanüstü 
Hal uygulamaları, Kanun Hükmünde 
Kararnameler, kamu çalışanlarının, aka-
demisyenlerin ihraç edilmesi, gösteri ve 
toplantıların yasaklanması, özgür basının 
susturulması, HDP milletvekillerinin do-
kunulmazlıklarının kaldırılması, ardından 
gözaltına alınarak tutuklanmaları, HDK, 
HDP, DBP diğer demokratik yapılanma-
lara ve kişilere yönelik operasyonların 
devam etmesi demokratik taleplerin bastı-
rılması ve ülkenin antidemokratikleştiri-
lerek faşizmin karanlığına sürüklenmesi 
içindir. İktidar, referandumda ‘Evet’in 
çıkması için bütün yol ve yöntemleri 
mübah saymaktadır. Devletin, emniyetin, 
diyanetin, belediyelerin ve muhtarlıkların 
bütün gücü, bu hedefe seferber edilmek-
tedir. Muhalif seslerin kıstırıldığı ve sus-
turulmaya çalışıldığı bu dönemde ırkçı, 
DAİŞ, El-Kaide, hilafetçi, faşizm yanlısı, 
fanatik çevreler cüretkar davranarak in-
sanları birbirlerine karşı kışkırtmaktadır. 
AKP Manisa İl Başkan yardımcısı Ozan 
Erdem’in referandumla ilgili olarak, 
“Eğer %50’yi geçemezsek iç savaşa hazır 
olun”demesi korkunçtur. Yine, Sözcü Ga-
zetesi’nden Nil Soysal’a konuşan MHP’li 
Sinan Oğan, “Özellikle bu 15 Temmuz 

sonrasında normalde fırıncı, berber ya 
da bakkal olan sivillerin zaman zaman 
kamplara alınıp eğitildiklerini, silah kul-
lanmayı öğretildiğini biliyoruz. Bu yarı 
milis gücü ha dediklerinde sokağa çıkarıp 
toplumun diğer kesiminin üzerine salacak 
bir çalışma içerisindeler” dedi. Yoksul-
ların, ülkenin geriye gidişini durdurmak 
için ‘Hayır’ diyenlerin, insanca yaşamak 
isteyenlerin can güvenliğinden devlet ve 
iktidar sorumludur. Bunlar değil ise kim 
sorumludur? Şimdiden karanlık senaryo-
lar tezgahlanmaya çalışılıyor. Toplumda 
kin ve nefret tohumlarını ekmek, bir 
insanlık suçudur. 

Ülke, kaosun içindedir. Kaosun daha 
da derinleştiği ve büyüdüğü bir süreçte 
halk referanduma gidiyor. Referandumun 
koşullarını, ortamını ve tarihini iktidar 
tek başına belirliyor. Halk, önüne konulan 
sandıkta ‘Evet’ veya ‘Hayır’ tercihini 
yapacaktır. AKP-Saray iktidarı, ‘Evet’in 
çıkması için elinden geleni ardına koy-
maz iken, ‘Hayır’ çıkması halinde onu 
tanımayı, güvence altına almayı taahhüt 
ediyor mu veya edecek mi? Sonuca razı 
olmayacaksa eğer bunca ‘zahmet’ neden? 
Bunun için bugünden başlayarak devleti, 
iktidarı, hükümeti ‘HAYIR’ı kabul etmesi 
için yoğun bir kampanya başlatılmalı ve 
sonuna kadar sürdürülmelidir. 

Referandum çalışmasının ana hal-
kası ne olmalı? Referandumun başarısı, 
halkçı ve ilerici bir program dahilinde yü-
rütülen bir çalışma olacaktır. “İş, Barış, 
Demokrasi!” belgisi, halk yığınlarının 
özlem ve taleplerini çok somut biçimde 
özetliyor. 

Bugün ekmek aslanın ağzında! 
İşsizlik, durmadan artıyor. Bu durum, 
çalışanlar için de bir tehdit oluşturuyor. 
Ve, hiç bir işçinin, çalışanın iş güvenliği 
yok. Asgari ücret, ‘geçim ücreti’ olmak-
tan uzak. Haftalık çalışma süresi asgari 
42 saat ve üzerindedir. Çoğu işyerlerinde 
günlük çalışma süresi, 10 saattir. Çoğu 
fabrikalarda işçiler mesaiye kalıyor. Buna 
rağmen işçiler aldıkları ücretle asgari 
geçim ihtiyacını karşılayamamakta ve 
banka kredileriyle borçlanmış durumda-
dır. Bu durum bir işçi için hem günlük 
yaşamı için hemde sendikal ve politik 
çalışma için işçinin kollarına vurulmuş 
bir prangadır. 

Ülkenin içinde bombalar patlıyor, ça-
tışmalar sürüyor ve insanlar katlediliyor. 
Hiç kimse kendisini güvende hissetmi-
yor. Toplu ortamlardan, kalabalıklardan 
yürümemeye, geçmemeye çalışıyor. Bir 
bombanın nerede , ne zaman patlayacağı, 
bir kör kurşunun nereden geleceğini kim 

bilebilir? İnsan, Hızır değil, doğaüstü de-
ğildir. İnsan, insanla insandır. Toplumun 
bir parçasısır. Toplumun içinde yaşamak 
zorundadır. Rahat ve huzurlu yaşaması 
için barışın olması gereklidir. Cinayetle-
rin, kadın cinayetlerinin, iş cinayetlerinin, 
aile içi şiddetin olmaması gerekir. Baskı 
ve zorbalığın toplumsal yaşamdan atılma-
sı şarttır. Böyle olması gerekirken, barış 
halkların özlemi iken ülkenin dışından 
El Bab’tan, anaların kınalı yavrularının 
cenazelerinin gelmesi neyin nesidir? “El 
Bab’tan sonra sıra Rakka ve Münbic’te” 
demek kolay. Yoksul halkın evlatlarının 
kanı üzerinde politika yapmak, vatan, din, 
bayrak demagojisi yapmak kimin çıkarı 
içindir? Referandum sürecinde El Bab ve 
savaş konusu yığınlara çok iyi anlatılma-
lıdır. Savaşın durdurulması, halklarımızın 
en ivedi talebidir.

Devletin geleneksel resmi ideolojisi 
Türk-İslam Sentezi’yle biçimlenen, günü-
müzde de varlığını ve ağırlığını sürdüren 
“Tek Devlet, Tek Millet, Tek Dil, Tek 
Din” tekerlemeli tekçi anlayış toplumun 
kılcal damarlarına kadar hissedilmek-
tedir. Kürtlere karşı uygulanan inkar ve 
imha politikası derinleşerek ve daha da 
ağırlaşarak sürüyor. Son bir yıl içinde 
yapılanlar, insanın kanını donduracak 
niteliktedir. Lice’de, Sur’da,  Gever’de, 
Nusaybin’de ve diğer Kürt yörelerinde 
yapılan katliam, yıkım, baskı, gözaltı 
ve tutuklamalar, belediye yönetici ve 
çalışanlarının görevden alınması, kayyum 
atanmaları, “demokrasi” için açık ve net 
bir ölçüdür. Bu açıdan da bakıldığında 
Referandum çok önemli bir mücadele 
konusu olmaktadır. Kürt halkı dayatı-
lan referandumda da diline, kimliğine, 
yöneticilerine, vekillerine sahip çıkcacak 
“Hayır” oylarıyla faşizme güçlü bir şamar 
indirecektir.

Yerellerde Referandum çalışma-
sı: Referandumun kaderini, yerellerde 
yapılacak çalışmalar belirleyecektir. Bu 
açıdan mahalle ve semt çalışmaları, bire 
bir görüşmeler, ev ziyaretleri olmaz-
sa olmazdır. Ev kadınlarına, gençlere 
ve işçilere çok büyük iş düşmektedir. 
Çalışmalarda parti, örgüt, blok, cephe vb. 
herhangi bir isim ve logo kullanmadan, 
niteleme yapmadan “Hayır” çalışması 
yürütülmelidir. Bu çalışma yöntemiy-
le kişiler ve kadrolar rahat çalışabilir. 
İnsanların birbirleriyle samimiyeti ve 
güveni gelişir ve artar. Birlikte baskı ve 
anti propaganlara göğüs gerilir. Kurulan 
dostluklar, sonraki dönemlerde ortaya 
çıkacak çalışmalar için de hazırlanmış bir 
güç olur. Aksi halde çalışma alanı daral-
tılmış olur. Görünen odur ki, toplumda 

çok güçlü bir “Hayır” tercihi gelişiyor. 
Bu yönelimin sağlıklı biçimde desteklen-
mesi ve geliştirilmesi, en  geniş yoksul 
ve emekçi yığınları AKP-Saray iktidarına 
karşı “Hayır” temelinde birleştirir. “Ha-
yır” oylarının çoğunluğuyla anayasa deği-
şikliğini reddeden yığınlar, demokratik 
talepler için ayağa kalkacaktır. Her kişi 
veya kesimler farklı anlam ve taleplerle 
“hayır” demelerine rağmen ortak bileşim 
noktası, anayasanın daha da gericileşme-
sine, iktidarın faşistleşmesine karşı bir 
duvarın örülmesidir. Demokrasi mücade-
lesi, var olan ‘kırıntılar’ savunulmadan 
yeni kazanımlar elde edilemez.  

Sınıfsal açıdan: İşçi sınıfı, genel ola-
rak politik ve sendikal örgütsüzlük içinde 
ve çok ağır ekonomik-politik koşullarda 
referandumu karşılıyor. Bunalımın yükü-
nü çekmemek için direnmelidir. Direne-
bilmek için örgütlü olmak zorundadır. 
İşyerlerinde, fabrikalarda, tezgahbaşla-
rında birleşerek, örgütlenerek sermayeye, 
sermaye sınıfının politik iktidarı AKP-
Saray’ın dayattığı faşizme karşı mücadele 
vermelidir. İşçilerin ve emekçilerin AKP 
hegemonyasından kopması için referan-
dum süreci işçi önderlerine, sendikalara, 
kadrolara ve komünistlere geniş olanaklar 
sunmaktadır. Bu olanaklar, devletin ve 
iktidarın sunduğu herhangi bir şey de-
ğildir. Somut ve güncel çıkar ve talepler 
temelinde sınıfa yaklaşarak bilinçlen-
dirme, örgütleme ve mücadele hamlesi 
yapılmalıdır. Yoksa sermaye sınıfı ve 
AKP-Saray iktidarı karşı bir hamleyle 
demokrasi güçlerine ve işçi sınıfına karşı 
daha da güçlenir. Her zaman olduğu gibi 
referandum çalışmalarında da soyut değil, 
somut bir dil kullanılmalıdır. Açık, net, 
sade bir dil ile ancak en sade insanlara 
ulaşılabilir. Çoğunluğun anlayamadığı, 
güncel sorunları irdelemeyen,  güncel 
sorunlara açık ve somut çözüm öneri-
leri getirmeyen, “Kaf Dağı”ının ardını 
çağrıştıran sloganvari söylemlere yoksul 
yığınlar, ‘sade vatandaş’lar ilgi gösterme-
mekte ve itibar etmemektedir. Söyleyene 
“git onları neneme veya şapkama anlat” 
diyebilmektedir. 

Yığınların bilinci, duyarlılığı ve 
örgütlülüğü referandumun sonrasına 
da taşınmalıdır. ‘İş, Barış, Demokrasi’ 
mücadelesi adım adım ivme kazanmalı-
dır. Bunun yöntemi de yığınların içinde 
olmak, yığınlarla birlikte çalışmak ve 
yığınların bir adım önünde yürüyebilmek-
tir. Bu çalışma yöntemini somut biçimde 
kavramak ve mücadeleye uyarlamak 
ancak işçi sınıfının öğretisini kavramakla 
ve mücadelenin içinde olmakla olur.

Nasıl Bir Referandum Çalışması?
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q Ethem GÜRSU

Burjuvazinin kendi kazancını azami 
düzeye çıkarmanın ötesinde en fazla uğraş 
verdiği alan işçi sınıfının politik örgütlen-
mesini engellemektir. Bu amacı gerçek-
leştirmenin birden fazla yöntemi vardır; 
a)Yasaklarsın b) Öldürürsün c) İşkence 
edersin d) Yıllarca tutsak edersin e) Sür-
güne zorlarsın f) Vatandaşlıktan atarsın d) 
İçine ajanlar, gizli servis elemanları yer-
leştirirsin. e) Politikalarını çarpıtırsın f) 
Asılsız suçlamalar üretirsin. g) İdeolojik 
ve örgütsel olarak sızma yoluyla etkile-
meye çalışırsın. Bu örnekleri çoğaltmak 
mümkündür.

Bu yöntemlerin tümünden sonuç ala-
mayacağını anlarsan kendi kontrolünde 
bir örgüt kurarsın. Farklı ülkelerde bunun 
çokça örneği yaşanmıştır. Türkiye’de de 
farklı zamanlarda girişimler olmuştur. En 
somut örnek Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kurdurduğu ve bizzat  yönetiminde yer al-
dığı “Türkiye Komünist Partisi”dir.

Bu “parti”, 10 Eylül 1920’de Türki-
ye Komünist Partisi kurulduktan sonra 
18 Ekim 1920 tarihinde kurulur. Mustafa 
Kemal’in kurmayları olan dönemin bütün 
önemli paşaları ve aydınları bu sahte par-
tinin merkez komitesinde yer alırlar. 

Hakkı Behiç (Bayiç), Yunus Nadi 
(Abalıoğlu), Eyüp Sabri (Akgöl), İb-
rahim Süreyya (Yiğit), Muhittin Baha 
(Pars), Tevfik Rüştü (Aras), Mahmut 
Esat (Bozkurt), Kılıç Ali, İhsan (Erya-
vuz), Refik (Koraltan), Mahmut Celal 
(Bayar), Adnan (Adıvar), Çerkez Et-
hem, Fevzi Paşa (Çakmak), Ali Fuat 
Paşa (Cebesoy), Kazım Paşa (Kara-
bekir), Refet Bey (Bele), İsmet Bey 
(İnönü) ve Mustafa Kemal (Atatürk). 
Komintern’e üyelik için baş vururlar ve 
Kabul edilmezler. O dönemde Komintern, 
Genel Başkanlığını Mustafa Suphi ve 
Genel Sekreterliğini Ethem Nejat’ın yap-
tıkları, kuruluşuna katkıda bulundukları 
ve kendi üyeleri olan Türkiye Komünist 
Partisi’ni tanır.

Bir söyleme göre Mustafa Kemal, 
Lenin’e temsilciler göndererek Mustafa 
Suphi’lerin kurduğu TKP’nin kendi kur-
duğu “TKP”ye katılmaları ancak Sovyet 
Rusya’da kalmaları ve kendi kurduğu par-
tinin Komintern tarafından tanınması için 
ısrarcı olur. Belki o zaman  Mustafa Ke-
mal de kendine göre bir “sosyalizm” tanı-
mı ile Tito vari bir Türkiye kuruculuğuna 

yönelecek ve daha sonra CHP’yi kurarak 
ve Sovyetlerden birçok ögeleri kopyala-
yarak devlet kapitalizmi olarak uyguladığı 
sistemi uygulamayacaktı. (Bu konu, üze-
rinde ciddi araştırmalar yürütülmesi gere-
ken apayrı bir konudur.) Ne var ki bu istek 
kabul görmez, Mustafa Suphi’ler Ulusal 
Kurutuluş Savaşına katılmak için Anka-
ra’ya geçmeye Lenin, Stalin ve Komin-
tern ile yürüttükleri istişareler ve TKP MK 
kararıyla karar verirler, Mustafa Kemal ile 
yazışırlar ve Mustafa Kemal onları önce 
kabul edeceğini bildirir, akabinde 28/29 
Ocak 1921’de Karadeniz’de infaz ettirir. 
Kendi kurduğu sahte “TKP”yi de bu kara-
rı verdikten sonra kapattırır.

Mustafa Kemal’in TKP’si Komintern 
tarafından desteklenseydi ve Mustafa 
Suphi’lerin Komintern kararıyla kurulan 
TKP’si o partiye katılsaydı, Mustafa Ke-
mal nasıl bir ideolojik hat izlerdi, Tür-
kiye-Sovyetler ilişkileri nasıl gelişirdi, 
Türkiye kapitalist yola girer miydi, yoksa 
Sovyetler Birliği’nin müttefiki olarak bir 
“Halk Demokrasisi” mi kurulurdu? Bütün 
bu konular belgelere ve tanıklıklara dayalı 
derin araştırma konularıdır. Son tahlilde 
Mustafa Kemal TKP’nin önünü keseme-
yince, Türkiye’nin geleceği için ittifak 
yapmak yerine onu düşman ilan ederek 
yok etme yolunu seçmiştir. Bu politika da 
bugünlere kadar sürmüştür.

Türkiye burjuvazisi 1921’i takip eden 
on yıllarda TKP’nin mücadelesini engel-
lemek için çeşitli yöntemlere yöneldi. Sü-
rekli darbeler vurdu. 1927 ve 1951 tevki-
fatları ile 1980 sonrası TKP operasyon ve 
davaları bunların en önemlileridir. Sonuç 
alamayacağını gördüğünde partiyi kendi 
sızdırdığı ve satın aldığı elemanları saye-
sinde tasfiye etme girişiminde bulundu. Bu 
dönem 1983-1991 dönemidir. Düşününüz 
ki, devlet tarafından yasaklanan ve üye ol-
manın cezasının dahi cinayet işlemekten 
daha fazla yıl olduğu bir parti 70’li yılla-
rın ikinci yarısında Türkiye’nin siyasetine 
etki eden ve milyonlarca işçi ve emekçiyi 
hareket ettirebilen bir güce erişmişti. Bu 
tehlike ancak böyle önlenebilirdi.

Elbette ruhunu düşmana satanlar ol-
duğu gibi, sınıf bilinci ve sınıf kini sahibi 
kadrolar da mevcuttu. Bu kadrolar devle-
tin tüm tasfiye girişimlerine karşı direne-
rek TKP’yi tekrar örgütlemeye giriştiler. 
90’lı yılların sonu 2000’li yılların başında 
hızlanan ve sonuç almaya başlayan bu fa-
aliyete düşman yanıt vermekte gecikmedi. 
Daha önce adı SİP olan, TKP ile hiç bir 

bağı bulunmayan, yıllarını TKP düşman-
lığı ve anti-TKP’cilik ile geçiren bir ekip 
partilerinin adını resmi kayıtlarda “TKP” 
olarak değiştirdi. O dönemde TKP’yi 
arayan, komünist partisinin önemini gö-
ren, işçi sınıfının bilimi doğrultusunda 
mücadele etmek isteyen gençleri yanlış 
yönlendirerek TKP adına ipotek koymaya 
çalıştılar. 

TKP’nin binlerce mensubunun tu-
tuklandığı 1981’de yediği büyük “Kızıl 
Fener” operasyonu ve 1982’de Mustafa 
Hayrullahoğlu’nun hangi ve kimlerin is-
tihbaratı temelinde yakalandığı tam olarak 
hala netleşmemiş olan ve işkencede kat-
linden sonra, tasfiyenin üçüncü adımını 
oluşturan 1984/5 yıllarında parti gençlik 
örgütlenmesi içinde yaratılan tasfiyeci ör-
gütsel müdahale, o dönemde kendilerini 
“Gelenek” grubu olarak adlandıran daha 
sonra STP, SİP ve en sonunda devletin 
icazeti ile “TKP” adını alan çevrenin ek-
meğine yağ sürdü. Bir tarafta milyonları 
etkileyen ve faşist cuntanın ana hedefin-
de olan TKP operasyonlarla, cinayetlerle, 
ihanetlerle tasfiye ediliyor, diğer yandan 
kimi TİP, TEP ve SVP’li unsurların ba-
şını çektiği ve “polis ajanlığı” kararıyla 
TKP’den atılan Sarıca’yı da kapsayan 
“Gelenek” grubu piyasaya sürülüyordu. 
1980’lerin ikinci yarısında ve 1990’lar-
da politize olan ve TKP’yi arayan genç 
kadrolar bu dönemde bu çevrede yerlerini 
aldılar. 

O yapının içinde bulunanlar yaşanan-
ları ve onların örgüt anlayışlarını daha 
iyi irdeleyebilirler. Ancak “şeflerin” kur-
duğu yapının Komintern geleneğine bağ-
lı Leninci ve Bolşevik bir yapı olmadığı 
bu işi biraz olsun bilen dışarıdan bir göz 
tarafından hemen anlaşılıyordu. İdeolojik-
politik yanına hiç değinmeden sadece ör-
gütsel açıdan ele alındığında bu gerçekleri 
söylemek zorundayız. Görevli “şef”lerin 
mantığı ile TKP’li olarak görünebilirsin 
ama TKP’li olamazsın. Binlerce üyeleri-
nin, gencin, kadının, işçinin telef olmasını 
sağladılar. Kurdukları sahte resmi “TKP” 
gelen geçen hanına dönüştü. Bu yolla Tür-
kiye işçi sınıfının politik hareketine bir 
darbe daha vurmuş oldular. Darbe vumuş 
olabilirler, bu onların suçudur, fakat sınıf 
hareketinin önüne set çekmeyi hiç bir za-
man başaramayacaklardır.

Aynı sahte “TKP”nin görevlilerinden 
olan Kemal Okuyan, 2013 Gezi Direni-
şi sırasında, kendi kadroları barikatlara 
çıkmışken Gezi Direnişi’ni  önemsizleş-

tirmiş, arkasında farklı sebepler aramış 
ve bir provokasyon olarak nitelemiştir. 
Genç komünistler bu tahlillere karşı çık-
mış ve bu süreçten sonra bu alanda ciddi 
bir ayrışma yaşanmıştır. Görevli personel 
yoluna “KP” adıyla devam ederken, genç 
kadrolar Halkın TKP’si adı altında örgüt-
lenmişlerdir. Görevli personel “şefler” 
belirli bir süreçte genç kadroların dağıla-
cağını umdukları için resmi “TKP” adını 
kendilerinin ağırlıkta olduğu bir kayyuma 
teslim etmişlerdir. Nasıl olsa gençler on 
parçaya bölünecek ve isim hakkı ken-
dilerine kalacaktı. Evdeki hesap çarşıya 
uymadı. Halkın TKP’si gücünü geliştir-
di. Düşüncede ve eylemde devrimcileşti. 
Yeni genç kadrolarla ilişkilendi, kimi dev-
rimci öbekler ile birleşmeler sağladı, ni-
celiksel olarak büyüdü. Gücünü geliştiri-
ken niteliği de gelişti ve içindeki ulusalcı, 
kemalist unsurlarla bir ayrışma yaşadı. Bu 
sağlıklı bir gelişme olarak nitelenmelidir. 
Dahası Politika Gazetesi ile gelişen diya-
log ve yoldaşça ilişkiler “KP”deki görevli 
personeli ürtküttü. 

Dağılacaklarını planladıkları hareket 
tersi bir çizgiye oturmuş, Bilen yoldaş 
önderliğinde yürütülen 1973 Atılımı süre-
cinin diri kadroları ve Mustafa Suphi’nin 
TKP’si ile bir bağ kurulmuştu. Halkın 
TKP’si aynı zamanda Parti/Cephe gele-
neğinden gelen genç kadroların ilgi oda-
ğı haline yükseldi. Bu gelişmeler ciddiye 
şayan niteliksel ve niceliksel gelişmeyi 
ifade ediyordu. 

20 Kasım 2016’da “Teslim Olmaya-
cağız” ana belgisi ışığında düzenlenen 
25.000’in üzerinde katılım sağlanan ye-
rel Kartal Mitingi bütün bu gelişmelerin 
pratiğe yansıdığı önemli bir aşamaya işa-
ret eder. HAZİRAN Hareketi kararıyla 
planlanan miting, özellikle Halkın TKP’si 
kadrolarının etkisiyle, HDP’li vekillerin, 
Eşbaşkanlarının ve Belediye Başkanla-
rının tutuklanması üzerine HAZİRAN, 
HDK/HDP, HALKEVLERİ ve EMEP’in 
ortak mitingi niteliğine yükseltilir. CHP 
son anda çekilse de işçi mahallelerindeki 
devrimci-demokrat CHP tabanı mitingde 
yerini alır. 

Bu gelişme Halkın TKP’sinin 7 Hazi-
ran seçimlerinden sonra geliştirdiği Kürt 
devrimci-demokratik hareketine yönelik 
eski yaklaşımlarını terkettiği doğru po-
litikaların pratiğe yansıması olarak ifade 
edilebilir. Kürt halkının eşit yurttaşlık 
haklarının savaş ve terör politikaları ile 
değil, diyalog yoluyla adil, demokratik ve 

Aynı Filmi Tekrar İzlememek İçin:

TKP Tarihinden Ders Çıkarmak, Geleceğe Yönelmek
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barışçıl bir yöntemle çözülmesi düşünce-
sinin Türkiye devrimci hareketinin önemli 
bölüklerince daha aktif olarak politik söy-
lem ve eylemde yer alması ortak mücade-
lenin geliştirilmesi açısından niteliksel bir 
değer taşımaktadır. Bütün bu reel geliş-
meler TC devletinin çıkarlarına ve onların 
dümen suyundaki yapılanmalarına uygun 
değildir. Bu nedenle resmi “KP” şefleri de 
görevlerini yerine getirmek durumunday-
dılar. 

“KP”deki görevli personelin Halkın 
TKP’si dağılacak beklentileri boşa çıkın-
ca, çeşitli entrika ve senaryolarla “TKP” 
adını resmiyette TC devleti kayıtlarında 
bir kez daha gasp ettiler. 25 Aralık 2016 
günü Ankara’da, yetmiş küsur delege ve 
yirmi dakika süren, “resmi kongre” adını 
verdikleri bir salon entrikası ile devletin 
yasalarına dayanarak, meşru devrimci ilke 
ve gelenekleri  bir kenara iterek gerçek ni-
teliklerini bir kez daha gösterdiler. Burju-
vazi resmi “TKP”sine yeniden kavuşmuş 
oldu. 

Buraya kadar olan tasvir, konunun an-
laşılmasına hizmet için gerekliydi. Asıl 
belirleyici olan Mustafa Suphilerin, Bol-
şevik, Kominternci geleneğinin bu ülke-
de yarım kalan görevini tamamlamasıdır. 
Görevli Personel “şeflerin” oyunlarını 
bozan genç komünist kadrolar, doğaldır ki 
orada öğrendikleri ile yetişti ve şekillendi. 
Yaşadıkları ayrımlar ağırlıkla politik ve 
örgütsel kopuşu içermektedir. İdeolojik 
kopuş konusunda ciddi niteliksel deği-
şiklikler olmakla birlikte bir takım, yazı, 
açıklama ve kararlarında koptukları yerin 
temel kodlarının etkilerini görmek müm-
kün. İdeolojik alanın bir anda onarılama-
yacağını biliyoruz. 

Yaşadıkları kopuşu devrimci bir eylem 
ve komünistçe bir karar olarak değerlen-
diriyor, yıllarca edinilmiş alışkanlıkların 
süreç içinde giderileceğine ve TKP’nin 
Leninci, Bolşevik çizgisinde kuşaklara-
rası buluşmanın sağlanacağına olan inan-
cımızı yineliyoruz. Çünkü kavgayı belir-
leyecek olan “resmi” değil, işçi sınıfının 
bağrında gelişen, savaş ateşleri içinde bu-
günlere gelen Mustafa Suphilerin TKP’si-
dir. Sınıf nezdinde yasal, meşru ve resmi 
TKP odur. 

Bu yaklaşım bizlere önümüzdeki mü-
cadeleler için gerçekçi ve önemli bir çıkış 
noktası sağlıyor. Dostluklar, yoldaşlıklar 
kavga alanlarında pekişir. Yoldaşlar bir 
birlerine omuz omuza mücadele ederek 
güvenir. İdeolojik, politik ve örgütsel ön-
celikler günlük pratik içinde belirlenir. 
Bu konuda hiç bir şart olmamalı. Tek şart 
amaca kilitlenmek ve Türkiye işçi sınıfı-
nın kurtuluşu için mücadele etme karar-
lılığıdır. Birbirimizden karşılıklı olarak 
öğrenerek işçi sınıfımızın ve emekçi halk-
larımızın bize yüklediği sorumluluğun üs-
tesinden geleceğiz ve aynı filmi kesinlikle 
bir kez daha izlemeyeceğiz. 

1. Aralık 2016 ve Ocak 2017 boyun-
ca hafta sonları planlanan 12 bölgesel 
buluşmanın 10 tanesi  (Çorlu, İstanbul, 
Kocaeli, Ankara, Bursa, Bandırma, İzmir, 
Antalya, Amed ve Trabzon) gerçekleştiril-
miştir. 2 toplantı (Antep ve Adana) hava 
muhalefeti dolayısıyla başka bir tarihe 
ertelenmek zorunda kalınmıştır. 

2. Buluşmalar sürecinde kimi iller-
den Buluşma talebi gelmiştir. Bu iller 
Edirne, Zonguldak, Sakarya, Konya, Mer-
sin, Hatay, Artvin, Muğla olarak tespit 
edilmiştir.

3. İstanbul Buluşması ilçelerde Bu-
luşmalar düzenlemeyi gündeme almıştır. 
Talep gelen ilçeler şunlardır: Tuzla, Kartal, 
Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, 
Sarıgazi, Beykoz, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, 
Kağıthane, Eyüp, Fatih, Bakırköy, Bahçe-
lievler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, 
Beylikdüzü, Büyükçekmece.

4. Gerçekleştirilen 10 Buluşmanın 
her biri ayrı nitelikte gerçekleşmiştir. Top-
lantılar, katılan yoldaşlarımızın sunumla-
rıyla başlatıldı. Toplantıların bileşenlerine 
göre farklılık göstermekle birlikte ortala-
ma 20 dakikalık sunumlarında ardından, 
ortalama 1,5-2 saatlik bölümler katılımcı-
ların soru ve önerileri ile harmanlanan bir 
tartışma şeklinde sürdürülmüştür.

5. Sorulan sorular ve yapılan katkı-
lar genellikle işçi sınıfının politik örgütü 
olan komünist partisinin ülke politika-
larında etkin ve kitlesel bir güç olması 
konusunda yoğunlaşmıştır. Bu konuda 
ise iki ayrıntı öne çıkmıştır. A) Nasıl bir 
parti? Hem etkin, kitlesel ve güçlü ama 
aynı zamanda devrimci bir nitelik ve de-
mokratik merkeziyetçi bir örgüt yapısı. B) 
Yasal bir partide Marksist-Leninist ilke-

lere bağlılığı, ideolojik ve politik alanda 
nasıl gerçekleştirebilir? 

6. Komünist Dergi ile Politika Gaze-
tesi aktivistlerinin katıldığı buluşmalar 
kimi yerlerde bu yayınları takip eden 
sendikacı, demokratik kitle örgütleri ve 
farklı devrimci siyasi çizgiyi temsil eden 
katılımcılar tarafından da izlendi ve kat-
kıları alındı. Arkadaşlarımızın değindiği 
ana konu sosyalist, devrimci ve demok-
ratik güçlerin eylem birliğinin güçlendi-
rilmesi yönündeydi.

7. Sorulan sorulara yanıt vermeye 
çalışan yoldaşlarımız, parlamenter mü-
cadele ile parlamento dışı mücadelenin 
birliği, işçi sınıfı içinde kök salınması, 
kadın ve gençlik örgütlenmesinin öne-
mi ile Kürt halkına karşı yürütülen terör 
ve savaş politikasına karşı eşit yurttaş-
lık hakkı belgisi ışığında mücadelenin 
yükseltilmesi ve siyasal-dinsel gericiliğe 
karşı toplum nüfusunun ezici çoğunlu-
ğunun desteklediği aydınlanmacı ve laik 
ilkeleri de kapsayan toplumsal ilerleme 

politikalarına yönelik görüşleri ortaya 
koyarak etkin-güçlü-kitlesel bir komü-
nist parti’ye, bu alanlarda ülke politikala-
rına müdahil bir partiye ihtiyaç olduğuna 
değindiler.

8. Bütün konuşulan, tartışılan ve 
değerlendirilen konularda bir başlangıç 
adımı olarak ‘Anayasa Referandumu’ sü-
recinde yaratıcı, aktif ve yığınlarla bağı 
güçlendirecek bir rol üstlenilmesi görevi 
tarif edildi. Bu çerçevede ortak irade be-
lirlendi. 

9. Komünistlerin Buluşmaları süre-
cinin sonunda düzenlenmesi planlanan 
Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katle-
dilmelerinin yıl dönümünde merkezi 
gecenin ertelenmek zorunda kalınması 
zorunlu kalınan bir eksiklik olarak tespit 
edildi. 28 veya 29 Ocak tarihlerinde plan-
lanan kalabalığın sığabileceği büyük-
lükte bir salonunun tahsis edilememesi 
nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Her 
ne kadar iktidarın fiili bir engellemesi 
olarak değerlendirsek bile, bu engeli aşa-
mamış olmak bir eksikliktir ve bundan 
dolayı tüm okur ve çevrelerimizden özür 
diliyoruz. Bu merkezi toplantıyı farklı bir 
nitelikte yine bir merkezi toplantı olarak 
düzenlemek gündemimizdedir. Bu ko-
nuda yer ve zaman ayrıca ilan edilecektir.

10. Tüm yoldaşlarımıza ve arka-
daşlarımıza Komünistler Buluşuyor top-
lantıları sürecinde yaptıkları katkılar ve 
katılımlarından dolayı teşekkür eder,  
referandum gündemiyle ilgili olarak ça-
lışmalarına başlayan HAYIR VE ÖTESİ fa-
aliyeti kapsamında konuştuklarımızı pra-
tikte gerçekleştirmeye çağırıyoruz.
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Değerli yoldaşlar, 
Bu yıl, 1917’de Rusya’da gerçekleşen 

ve dünyanın her köşesinde on yıllarca izi-
ni bırakmış olan Büyük Ekim Devrimi’nin 
100. Yıl dönümünü kutluyoruz.

Ekim Devrimi işçi sınıfının, tek gerçek 
devrimci sınıf olarak, tarihsel misyonunu 
gerçekleştirme ve sosyalizm-komünizmi 
inşa etme için ilk hamleye önderlik etme 
potansiyelini ve yeteneğini kanıtlamıştır.

Ekim Devrimi aynı zamanda sosyalist 
devrimin öncü gücünün, Komünist Par-
tinin  vazgeçilmez rolünü, ve proleterya 
enternasyonalizmin muazzam gücünü de 
göstermektedir

Bugün, o zamandan beri oluşan ge-
lişmelere rağmen sosyalizm-komünizmin 
hedefinin güncelliği ve gerekliliği konu-
sunda daha da net ve eminiz.

Karşı-devrimci altüst oluşlar çağın ka-
rakterini değiştirmez. 21. yüzyıl da küre-
sel devrimci hareketin yeni bir atılımının 
ve bir dizi sosyalist devrimin yüzyılı ola-
caktır. 

Kısmi ve daha genel kazanımlar için 
günlük mücadeleler şüphesiz gereklidir,  
ancak kapsamlı, uzun vadeli ve kalıcı çö-
zümler sağlayamazlar. Sosyalizm, tek çı-
kış yolu olmaya devam etmektedir.

Sosyalizmin gerekliliği, çağdaş kapi-
talist sistemin, uluslararası emperyalist 
sistemin çelişkilerinin keskinleşmesiyle 
daha da belirginleşmektedir. Sosyalizmin, 
işgücü ve üretim araçları gibi maddi ön 
koşulları bizzat kapitalist sistem içinde ol-
gunlaşmış durumdadır

Kapitalizm, emeği ve üretimi bugüne 
kadar görülmemiş oranda toplumsallaştır-
dı. Ana üretici güç olan işçi sınıfı ekono-
mik açıdan aktif olan nüfusun çoğunluğu-
nu  oluşturuyor. Ancak üretim araçları ve 
toplumsal emeğin ürünleri, kapitalistlerin 
özel mülkiyeti altında.

Bu çelişki, çağdaş capitalist toplum-
lardaki bütün kriz olgularının, ekonomik 
krizlerin, çevresel yıkımın, uyuşturucu 
probleminin, emeğin üretkenliğindeki bü-
yük artışa ragmen çalışma saatlerindeki 
fazlalığın, ve bunlarla atbaşı giden işsiz-
lik, gizli işsizlik, sömürünün yoğunlaşma-
sı gibi olguların kök sebebidir

Ancak aynı zamanda, bu durumun 
kendisi de yoğunlaşmış üretim araçları 

üzerindeki özel mülkiyeti yıkma, bunla-
rı toplumsallaştırma, toplumsal üretimde 
bunları planlı bir şekilde kullanma, yani 
ekonominin, halkın refahı hedefiyle işçi-
lerin iktidarı tarafından planlanması ihti-
yacına işaret ediyor.

Değerli yoldaşlar,
Ekim Devrimi’nin kendisinden sonra-

ki sosyalist devrimlerin katkısıyla zengin-
leşen teorik mirası çok değerlidir.

Emperyalizmin tam ve sistematik bir 
analizinden kaynaklananMarksist-Leni-
nist devrim teorisini, yani devrimin ta-
rihsel gelişmeler boyunca olgunlaştığı ve 
nesnel ve öznel koşulların kombinasyo-
nuyla belirlenen bir dönemde patlak ver-
diği tezini pratikte doğrulamıştır.

Burjuvazi ve her cinsten dönekler 
Ekim Devrimi’nin önemini çarpıtıyor ve 
hasır altı ediyorlar, zira açıkça çok iyi an-
lıyorlar ki onun zaferi sayesinde Marksiz-
min fikirleri ve teorisi dünya üzerinde za-
fer kazanan, direkt olarak üreticilere, yani 
çalışan çoğunluğa dayanan ve insanlığın 
gördüğü en üst demokrasi biçimi olan 
kendi devletlerini, yani proletarya dikta-
törlüğünü  örgütlemiş milyonlarca işçiyi 
sermayenin gücüne karşı harekete geçir-
miş ve geçirmeye devam eden maddi bir 
güç haline gelmiştir.

Sosyalizmi hiçe sayan, sosyalizmin 
-bu kez yenildiği için- sürekli yenilgiye 
mahkum bir sistem olduğunu vurgulayan 
nihilist söylem, hem tarihsel, hem de bi-
limsel açıdan yanlıştır ve bizi bir yere gö-
türmez. 

Sosyalizm kuruldu, geliştirildi ve de-

rin ekonomik ve toplumsal sorunlara çö-
zümler üretebilme yeteneğine sahip oldu-
ğunu kanıtladı. Ancak, sosyalist sistem, 
kapitalizmle mücadele sürecinde içinde 
barındırdığı sürekli gelişme ve iyileştirme 
yeteneğini çeşitli nedenlerle kullanamadı.

Ancak, bu  olgu asla sosyalist sistemin 
20. yüz yılın gelişmesine yaptığı katkıları 
ve kazanımlarını önemsizleştiremez. Tüm 
hatalarına, eksikliklerine ve yetmezlikle-
rine rağmen sosyalizm deneyi bu yüzyıla 
damgasını vurdu.

Ekim Devrimi, emperyalist zincirin 
zayıf halkalarını irdeleyen leninist tezle-
ri pratikte doğrulamıştır. O noktaya ka-
dar uluslararası mücadelede eksik olan, 
uluslararası ilişkiler ve karşılıklı rekabet 
sonucunda emperyalist sisteme bağlı tek 
ülkede veya birden fazla ülkede devrim 
sürecinin başlayabileceğinin ve sosyalist 
devrimin zafere ulaşabileceğinin esasları 
kanıtlanmıştır.

Tabii ki, farklı ekonomik ve politik ge-
lişmişlik düzeyleri nedeniyle, kimi az ge-
lişmiş ülkelerde bu şartların oluşması ve 
devrim sürecinin olgunlaşması mümkün 
olmakla birlikte, buradan doğrudan sos-
yalist bir sisteme geçmek oldukça zordur. 
Lenin yoldaşın bu konudaki çalışmaları 
genel olarak marksizmin ve özel olarak 
bolşevik stratejinin geliştirilmesini sağla-
mıştır.

Lenin ve Bolşevik Parti’nin bu konu-
daki en belirleyici katkısı, İkinci Enter-
nasyonal’in kararlarını hiçe sayan, kendi 
ülkelerinin burjuvazisi ile işbirliği içine 
giren, hatta “barış sürecine katkı” gerek-

çeleriyle savaş kredilerini parlamento-
larında kabul eden, dahası “emperyalist 
barışı” koruma uğruna halkları cephelere 
sürükleyen sosyal demokrasi ile müca-
delesinde olmuştur. Bu, emperyalist dev-
letlerin iç çelişkileri ve aralarındaki uz-
laşmazlıkların keskinleşmesi sonucunda 
çıkan emperyalist savaşlara karşı çizilmiş 
derin bir hat idi.

Lenin’in takip ettiği stratejik hat, ama-
cı devrim ve işçi sınıfının iktidarı olan 
işçi sınıfının devrimci hareketinin bakış 
açısının soruna savaşa karşı basit “pasi-
fist” bir muhalefet olarak bakmasından 
çok, emperyalist sistemin içinde beliren 
nesnel çatlakları, tek tek ülkelerin burju-
vazilerinin düştüğü çıkmazı, bu emperya-
list savaşın getirdiği yıkımı, tüm ülkelerde 
burjuvaziyi ve onun emekçi halklara ve 
çocuklarına katliam ve yoksulluk getiren 
iktidarını yıkmak için kullanmasıdır.

Lenin, Ekim Devrimi deneyimine da-
yanarak özellikle yeni proletarya devleti 
devletinin kalıcılığı üzerine çalıştı. İkti-
darın ve organlarının biçimlenmesinde bu 
araştırma ve çalışmalarının büyük katkısı 
olmuştur. 

Bu deneyim ve teoriler günümüzde 
de hareketlerimizin örgütlenme yapıla-
rına ışık tutmaktadır. Bunlar zaman için-
de eskimeyen, sürekli geçerliliği olan ve 
aynı zamanda günümüzde işçi sınıfının 
ve halkın savaşımının örgütlenmesi dene-
yim ve öğretileri olarak, sınıf savaşımının 
keskinleştiği devrimci kriz  dönemlerin-
de ve devrimci durumun olgunlaşması 
koşullarında, işçi sınıfının öncülüğünde 
diğer bağlaşıkları, toplumun yoksul ke-
simleri,  yoksul köylüler ve serbest mes-
lek sahiplerinin egemen sermaye sınıfına 
karşı mücadelesine de değer katmaktadır 
ve devrim sonrası gelişecek proletarya 
iktidarının kurumlarının oluşmasına katkı 
sağlamaktadır.

YKP, Ekim Devrimi’nin eşsiz dene-
yimi ışığında, işçi sınıfının iktidarının 
politik hedefinin nesnel olarak dönemin 
karakterine bağlı olduğunu, yani hareke-
tin öncüsünün hangi sınıf olduğunun be-
lirleyici olduğu sonucuna varmıştır. 

Devrimin karakterini bu belirler, de-
ğilse, kimi Komünist Partileri’nin tarif 
ettiği gibi güç dengeleri değil.

Doğaldır ki, iki rakip sınıf olan burju-
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Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Kutsunbas Yoldaşın
 Avrupa Komünistler Buluşmasında Yaptığı Açılış Konuşması:

“Büyük Ekim Sosyalist Devriminden 100 Yıl Sonra
Kapitalizm-Tekeller-Avrupa Birliği Krizler, Savaşlar ve Yoksulluk Getiriyor. 

Sosyalizm Günceldir ve Gereklidir!”
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vazi ve işçi sınıfı arasındaki güçler den-
gesi, ve de orta sınıfın tutumu, sosyalist 
devrimin koşullarının olgunlaşmasında 
belirleyici etmendir. Bu anlamda bir Ko-
münist Parti güç dengelerini gözlemlemek 
zorundadır, ancak bu sınıfın Leninist an-
lamda “iktidar hedefine” ilişkin gözlemi 
olmalıdır.

Komünist Parti aynı zamanda emek 
hareketi içindeki ilişkileri ve toplumsal 
bağlaşıkları gözlemlemek, iktidar hede-
fine yönelik taktik ve belgilerin saptan-
masında bu kitlelerin deneyimlerinden de 
yaralanarak hareket etmek zorundadır.

Ama bu işçi sınıfının ve Komünist 
Partisi’nin burjuva iktidarına ortak olma, 
kapitalizm sınırları içinde ona tolerans 
gösterme, ya da reformist anlamda katılım 
sağlamasına sebep teşkil etmemelidir.

Yunanistan’da son yıllardaki kriz 
döneminde burjuva ve oportünist ideo-
loglara geniş alanlar açıldı. O dönem ve 
hatta hâlâ bir “sol” oluşuma ihtiyaç oldu-
ğu, “ilerici”, “anti-faşist”, “cunta karşı-
tı”, “demokratik”, “yurtsever”, “ulusal”, 
“ekümenik” hükümet (ki bunlar tüm bu 
tür hükümetler için kullanılmış olan isim-
lerdir) modelinin ekonomik krize ve halk 
düşmanı politikalara karşı çözüm oluştu-
rulacağı savunluyor.

Bu öneriler hem siyasi yelpazenin 
“sol” tarafındaki partilerden, hem de ge-
leneksel burjuva ve diğer yeni oluşturulan 
burjuva partilerden geliyor. İşçi hareketi 
ve çalışan insanların mücadelesinin ma-
nipülasyonunu engellemek için tüm bu 
tuzakları ve hareketin entegrasyonunu 
reddetmek gerekir.

Tarihsel deneyim ilk “işçi” ve “sol“ 
hükümetlerin sosyal-demokrat partiler ya 
da diğer klasik burjuva partilerle sosyal-
demokratların koalisyonu sonucu kurul-
duğunu gösteriyor.

Uluslararası işçi hareketinin tarihin-
de ve özellikle Birinci Paylaşım Savaşı 
sonrası dönemde tek bir örnek yoktur ki, 
burjuvazinin taktiği olarak değerlendirile-
bilecek bu hükümetler ilk hedefleri olarak 
işçilerin hoşnutsuzluğunu ve yükselen sı-
nıf mücadelesini engellemek ve savaş ön-
cesi ve sonrasındaki ekonomik krizlerin 
geniş toplum kesimlerindeki tepkilerini 
zayıflatmak için kullanılmış olmasın.

Bu tür kapitalist iktidarlara uyarlan-
mak, devrim ve iktidar hedefi olmayan, 
parlamenter sistem yoluyla düzeni refor-
me etme hedefli “sol”, “işçi“ hükümetleri 
modeli bazı KP’ler tarafından bir geçiş 
modeli, sosyalist iktidar yolunda bir ara 
hedef olarak kabul gördü.

Ancak deneyimlerimiz gösteriyor ki 
KP’ler tüm iyi niyetlerine rağmen bu sü-
reçte sosyalizm yolunda sadece bir kapıyı 
bile aralayamamakla kalmamış, sonunda 
halk hareketinin kazanımlarını dahi koru-
yamamışlardır. İkinci Dünya Savaşı önce-
si ve sonrasından bugüne dek Komünist 

Partiler kimi ülkelerde politik ve ideolojik 
alanda devre dışı kalmaya mahkum oldu-
lar.

Tarihsel deneyimlerin ve Büyük 
Ekim’in değeri eşsizdir. Emperyalist sa-
vaş koşullarında, kapitalizmin ekonomik 
ve siyasi krizleri koşullarında, işçi sınıfı-
nın ve halkın diğer katmanlarının kurtulu-
şunun sadece kapitalist erki ve mülkiyeti 

devirmek yoluyla mümkün olduğunun 
kanıtlanmış olması reformist “sol” eğilim-
lerin ve Yunanistan’da SYRIZA’da ifade-
sini bulan “sol İktidar” oportünizminin de 
iflasının gerekliliğini göstermektedir.

Şimdi, Avrupa Parlamentosu’nda 
olduğumuz için bizim YKP olarak 20. 
Kongre’mize sunduğumuz tezlere bir ba-
kalım: 2008’den 2009’a uluslararası krizin 
patlak vermesinden sonraki gelişmelerin 
bize gösterdiği, AB ve EURO bölgesinin 
uygulanabilir, kararlı, kalıcı bir sisteme 
sahip olmadığıdır. AB politikaları EURO 
bölgesi ülkeleri arasındaki eşitsizliklere 
çözüm getirmekten ziyade, üye ülkeler 
arasındaki makası daha da açmaktadır.

Bu bağlamda Avrupa Birleşik Devlet-
leri sadece işçi sınıfının iktidarda olduğu 
sosyalist bir devlet olabilir ve başka bir 
şekilde yürüyemeyeceği, halkların men-
faatlerine hitap etmeyi hayali olarak dahi 
gerçekleştiremeyeceği şeklindeki Leninist 
bakış açısı teyit edilmiştir.

Değerli yoldaşlar,
Partimiz Mart ayı sonunda 20. Kong-

re’sini topluyor. Partimizin sosyalist 
devrim hedefine bağlı olarak, ideolojik-
politik-örgütsel duruşunu her yönden güç-
lendirmek, partimizin ve gençlik örgüt-
lenmemizin ana hedefi olacaktır. Partinin 
çelikleşmesi, işçi sınıfının iktidarı hede-
fine yönelik işçi hareketinin yeniden dü-
zenlenmesi, emperyalist savaşa karşı mü-
cadelede anti-kapitalist, anti-tekel yönde 
toplumsal ittifakın kurulması gibi bir dizi 
karmaşık görevlerimizi yerine getirme 
amacı için gerekli bir ön koşuldur.

Partimizin gücüne güç katmamız halkı 
kapitalist sisteme karşı mücadeleye ha-
zırlamak, yukarıda sıraladığım görevler 
doğrultusunda insanları seferber etmek ve 
kapitalist sistemi devirmek için gereklidir. 
Hatta bu olgu, işçilerin ve halkın savunma 
gücünün gerilediği, durgunlaştığı dönem-
lerde daha da önem kazanmaktadır.

Partimiz Ekim Devrimi’nin sonucun-

da elde edilmiş olan kazanımların sosya-
lizmin inşası sürecinde kapitalist reçeteler 
kullanılması sonucu yanlış yola yönel-
diği ve bunun sonucunda zarara uğradı-
ğını saptamaktadır. Bu yol, 1956 yılında 
SBKP’nin XX. Kongre kararları ile baş-
layıp, 1985 yılında Perestroika ve sonuçta 
1991 yılındaki karşı-devrimci ayaklanma-
lar ile doruğa ulaşmıştır.

Ama tüm bu olgular 1917 Büyük Ekim 
Devrimi’nin yaşamsal önemini, sosyalizm 
inşaasının iç dinamiklerini ne yok edebilir 
ne de değiştirebilir.

Küresel güç dengeleri değişirken, 
Dünya Komünist Hareketi’ndeki geliş-
meler, iç bölünmeler ve iç sorunlar, kendi 
stratejisi açısından önemli bir rol oyna-
mıştır.

Partimiz, SSCB’de karşı-devrim ile 
sonuçlanan zayıflıkları değerlendirmek 
üzere teorik ve politik kararlılığa ve bu 
hatalardan doğru sonuçlar çıkaracak ira-
deye sahiptir.

Biz uluslararası düzeyde, oportüniz-
me karşı dersler çıkarmanın, sosyalizmin 
inşaası sürecini değerlendirme temelinde, 
sosyalizmin sınıf güçleri, uluslararası mü-
cadele, toplumsal hareketlerin gelişmesi 
ve zorlukları ile ilgili bilimsel ve sınıfsal 
bir çalışma hazırlamanın, teorik konuları 
incelemenin, her KP’nin sorumluluğu ve 
hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu enternas-
yonalist ve komünist ruhla Çin, Vietnam, 
Küba ve diğer ülkelerdeki güncel geliş-
meleri takip etmeye çalışıyoruz.

20. yüzyıldaki sosyalizmin bilimsel 
açıklaması ve savunulması komünist ha-

reketin devrimci stratejisine bir katkı ni-
teliğindedir.

Hareketin tarihsel olarak bütününün, 
öznel hatalarının, karşıtlık ve çelişkileri-
nin tahlili ve bu çalışma sonucu geliştirile-
cek sosyalizm-komünizm teorisi, yeni bir 
taaruz için ortaya çıkacak ideolojik ve po-
litik güncellemenin ve komünist hareketin 
nihai zafer sürecinin tarifidir.

Bizim güncel görevimiz 20. yüzyılın 
sosyalizmi hakkındaki gerçeği, karşı-dev-
rimin getirdiği felaket dahil, burjuvazinin 
iftiraları ile donatılmış yanlış bilgiler-
den arındırmak, kolaycı çıkarsamalar ve 
amaçsallıştarmalar yapmadan, emekçi 
halkın gözünde hak ettiği yeri geri kazan-
maktır.

Kapitalizm bugün hâlâ güçlü olabilir, 
ama o gücü her şeye yeten değildir. Ka-
pitalist kriz kapitalist sistemin de tarihsel 
sınırlarını göstermiştir. Kapitalist “bölge” 
ve tekellerin çıkarlarını savunmak için 
oluşturulan AB ve NATO gibi emperyalist 
birlikler, emperyalistlerarası çelişkilerden 
arındırılmış değildir.

Özellikle bu iç çelişkilerine bugünkü 
aşamada daha fazla dikkatimizi vermemiz 
gerektiğini, tüm Avrupa ülkelerinde gerici 
yönde yükselen popülist, sağ hareketlerin, 
Avrupa-karşıtı güçlerin ortaya çıkması 
ve özellikle ABD’de Trump’ın seçilmesi 
sonrası gelişmeler gösteriyor. ABD politi-
kasının resmi yönetim değişikliği sonrası 
seçim kampanyalarının popülist söylem-
lerinden ne kadar etkileneceğini doğal 
olarak izlemek gerekir. Hâlâ bir numara-
lı ekonomik ve askeri güç olan Amerika 
Birleşik Devletleri, kendi uluslararası 
emperyalist politikalarını mutlaka devam 
ettirecektir. Ancak, ekonomik olarak dün-
ya çapında ikinci sırada yer alan Çin’in 
nereye yerleşeceği konusunda endişeliler. 
Aynı zamanda Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin bir numaralı alacaklısı olan Çin’e 
-ki ticaret dengesi Çin lehine- olan borcu 
yaklaşık 1,5 trilyon dolar. Yani, ABD, 
dünyanın ikinci askeri gücü olan Rusya ile 
iyi ilişkiler içinde olan Çin’i bir numaralı 
rakibi olarak görüyor.

Yoldaşlar,
Komünist hareket olarak görevimiz 

tüm bu gelişmeleri yakından izlemek, 
görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak ve 
halklarımızı tehdit eden uluslararası duru-
mun bütününe karşı ortak tavır almaktır. 

Günümüz ve gelecek nesil işçi sınıfı 
hareketine ışık tutması için diyoruz ki:

20. yüzyıl işçi sınıfının büyük atağı 
ile başladı ve geçici yenilgi ile sona erdi. 
21. yüzyıl sonucu belirleyecek, bu dönem 
kapitalizmin devrilmesini ve sosyalist-ko-
münist sistem geri dönüşü olmayacak şe-
kilde kurulacaktır.

Her durumda buzlar kırıldı, önümüz 
açık, yol gösterildi!

Yaşasın Büyük Ekim Devrimi’nin 
100. Yıl dönümü! 
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Güncel politik durum ve ekonomik 
gelişmeler (kapitalizmin gerek dünyada 
gerekse ülkemizde yaşadığı derin kriz), 
biz sosyalistlere ve işçi sınıfına yeni 
görevler yüklemektedir. Bu görevlerin 
neler olduğunu, neleri-nasıl yapmamız 
gerektiğini doğru tespit için, önce dünyada 
ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve politik 
durumu iyi ve doğru tahlil etmeliyiz. Bu 
tahlilleri iyi yapabilmek için de gerek 
dünyada gerek ülkemizde ‘paranın izini’ 
takip etmeli ve yaşadığı derin krizlerden 
çıkabilmek için ‘finans kapital’in savaş 
tamtamlarını nerelerde ve nasıl çaldığına 
bakmak gerekir.

Tespit 1: 20. Yüzyılda ‘post-modern’ 
(modern ötesi) ekonomik politikalar 
yürüten liberal ekonomi anlayışı, gerek 
yaşadığı krizlere ilaç olamadığı gerekse 
teknolojinin nitelik değiştirmesi sebebiyle 
bu anlayışı terk edip (daha doğrusu kendi 
lehine geliştirerek) 21. Yüzyılda (günü-
müzde) artık ‘post-life’ (yaşam ötesi-yalan 
hayat) anlayışını uygulamaya başlamıştır. 
Çünkü günümüzde makineleşmenin, ağır 
sanayi dedikleri yoğun emek üretimin 
yerini dijital teknoloji, enerji transferleri 
ve teknolojik silah üretimi almıştır. Yani 
‘Uluslararası Finans’, artık üretimden 
gelen paraları değil, sanal (olmayan) 
paraları yöneterek dünyada hegomonik - 
oligarşik sistemler oluşturmaya çalışmak-
tadır. Çünkü olmayan paralarla yaratılan 
yalan hayatlar, demokratik talepleri çok 
da kaldıramaz. Türkiye’de de bugün tüm 
yaşananlar bu ‘post-life’ (yalan hayat) 
kavramını somut olarak örneklemektedir.

Gerçekten de uluslararası finans, ülke-
mizde olduğu gibi, tüm dünyada, olmayan 
paralarla olmayan (yalan) hayatlar vaad 
ediyor tüm insanlığa. Geçen günlerde sos-
yal medyaya düşen ve oldukça ilgi gören 
bir yazı (hikaye diyelim), bunu örnekle-
mektedir.

“Turistin biri, büyük bir otele girer, 
görevliye 100 dolar verir ve tüm oteli, 
odaları dolaşacağını, beğenirse kalaca-
ğını, beğenmezse parasını alıp gideceğini 
söyler. Otel görevlisi öneriyi hemen kabul 
eder. Turist oteli gezmeye çıkarken otel 
görevlisi, bu fırsatı değerlendirip hemen 
parayı kapıp yan sokaktaki kasaba giderek 
ona olan 100 dolar borcunu öder. Kasap, 
parayı alır almaz diğer sokaktaki hayvan 
tüccarına gider ve ona olan 100 dolarlık 
borcunu ödeyince tüccar da hemen otele 
gelip kaçamak yaptığı hayat kadınına olan 
100 dolar borcunu öder. Kadın hemen re-

sepsiyona inerek otel görevlisine, konakla-
ma karşılığı olan  100 dolar borcunu öder. 
Turist ise oteli beğenmez ve 100 dolarını 
otel görevlisinden geri alır, çıkıp gider. Bu 
arada herkes, turist sayesinde, birbirine 
olan borcunu ödemiştir ama olmayan 
parayla.”

Tespit 2: Bankaların %70’ini yöneten, 
yüksek faizli sendikasyon kredileriyle ne-
malanan, kredi notlarıyla manipülasyonlar 
yaratan finans baronları, ülkemizde de 
AKP aracılığıyla 13 yıldır olmayan (yalan) 
para politikalarını uygulamaktadır. AKP 
iktidarı da bu süreçte yıllardır kredi kart-
larıyla, faizli- faizsiz kredilerle toplumun 
büyük bir kesimini, özellikle emeğiyle 
geçinen genç çalışanları ve kadınları, ço-
cukları tüketime özendirmiş, AVM’ler ile 
onlara sanal güzellikler sunmuş, on yılları 
bulan kredilerle çalışanların geleceğini 
ipotek altına alarak onları patronlarına 
karşı koyamaz, örgütlenemez hale getirip 
adeta köleleştirmiştir. Öte yandan, geçmiş-
te olduğu gibi, AKP iktidarı devlet eliyle 
yine-yeni kendi zenginlerini yaratarak 
–Rusya’da olduğu gibi- yandaş oligarklar 
yaratmıştır.

Uluslar arası finans kapitalin tüm 
dünyada uyguladığı bu ‘post- life’ ekono-
mik politikalar, yeni dolar milyarderleri 
yaratırken sistemin – ister istemez– tı-
kandığı (yönetilemez) yerlerde çıkardığı 
savaşlar da kapitalizmin yarattığı krizlere 
ilaç olamamaktadır. Yine aynı (benzer) 
sebeplerle, Türkiye ölçeğinde de  yaşanan 
derin ekonomik  ve politik krizi aşmanın 
yolu olarak, erk’i elinde bulunduranlar, 
her türlü baskı, şiddet ve terörle toplumsal 
muhalefeti bastırmayı amaçlamış, ancak 
bunda başarılı olamayınca burjuva devle-
tin yasalarını (anayasasını) bile tamamen 
değiştirip diktatoryal-monarşik bir devlet 
aygıtı yaratmanın yollarını aramaktadır. 
Bu arzusuna da referandumla ulaşmak 
istemektedir.

Bütün bu yaşananlar ve tespitler, biz 
sosyalistlere, demokratlara, aydınlara, tüm 
ezilen ve yok sayılanlara, özellikle işçi sı-
nıfına yeni, acil ve önemli görevler yükle-
mektedir. Bu görevler, kısa ve uzun vadeli 
görevler olarak gruplandığında, kısa ve 
ivedi görevimizin ‘demokratik haklar ve 
barış mücadelesi’ olduğunu herkes kabul 
edecektir. Bu mücadelede başarılı olmanın 
yolu, ilkeli ve kararlı birlikteliklerden 
geçmektedir.

Bu birliktelikler de masa başında 
değil, hayatın içinde, sokakta sağlanacak-

tır. Referandum süreciyle birlikte, ülkenin 
değişik yerellerinde (örneğin İstanbul-
Maltepe’de) yerel birliktelikler yavaş 
yavaş meyvelerini vermeye başlamış; 
bütün baskılara, şiddete ve tutuklamalara 
karşın, ‘HAYIR’ kampanyaları kararlı 
biçimde sürmektedir. Önemli olansa bu 
kararlı birlikteliği referandum sonrasına 
örgütlemektir. Bunun yolu da –öteden 
beri söylediğimiz gibi– ‘mahalle meclisle-
ri’nden geçmektedir. Çünkü bir stratejiye 
bağlan(a)mayan hiçbir taktik adım, sınıf 
mücadelesi bakımından bir kazanımla 
sonuçlan(a)mayacaktır. Bir strateji belirle-
yerek referandum sonrası örgütlenemezse 
‘GEZİ’ sürecinde ve 7 HAZİRAN’da 
olduğu gibi, iktidar daha pervasız, daha 
korkusuz biçimde saldırılarını sürdürecek-
tir. İşte sorun da burada başlıyor. Ortak 
forumlar oluşturup birlikte sokağa çıktığı-
mız kimi siyasi yapılar (liberal ve refor-
mist gruplar), bu önerimize karşı çıkıp 
sadece ‘HAYIR’la sorunu çözeceklerini 
sanıyorlar. Bu siyasi yapılar, saldırıların ve 
baskının –sonuç ne olursa olsun– referan-
dum sonrasında artacağını ya göremiyorlar 
ya da uzak hedefinde ‘devrim’ olmayan bu 
örgütler, kendilerini diktatörlük dönemle-
rinde yok etmeyi düşünmeliler ki öteden 
beri önerdiğimiz bu ‘mahalle meclisleri’ 
ne karşı çıkmaktalar ve HDP ile yan yana 
gelmekten korkmaktadırlar. Bütün bu 
olumsuzluklara rağmen, hem ‘HAYIR’ 
kampanyasını başarıyla yürütmek hem de 
ardından gelecek saldırılara karşı koyabil-
mek için, bir an önce ‘mahalle meclisleri’ 
oluşturularak kalıcı birliktelikleri sağla-
malıyız. Şu anda bunun nesnel koşulları 
vardır. Önemli olan, bu meclisleri ivedilik-
le ve en geniş katılımla kurmaktır. Çünkü 
önümüzde zorunlu bir görev olan ‘anti-
faşist’ cephenin nüveleri de bu meclislerde 
ortaya çıkacaktır. Bu da bizlerin elinde. 
İşçileri, ezilenleri, kadınları ve özgürlük 
mücadelesi verenleri kurtaracak olan, yine 
onların örgütlü mücadelesidir. Başka yolu 
da yok.

2017’nin ilk cemresi havaya düştü. 
Ardından toprağa, suya düşecek ve doğa 
yine yeniden canlanacak. Dördüncü cemre 
de nisanda halkımızın yüreğine düşecek; 
ezilenlerin, yok sayılanların, işçilerin 
yüreğindeki bu ateş de umarım diktatorya 
heveslilerini yakacaktır.

‘Hayır, gelecek günler için/ Gökten 
ayet inmedi bize/ Onu biz kendimiz vaad 
ettik kendimize’ diyor ya komünist şair 
NAZIM, işte tam da bunun için, kararlı ve 
örgütlü olarak HAYIR demeliyiz ‘yaşam 
ötesi’ her şeye.
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Demokratik Haklar Mücadelesi 
ve Dördüncü Cemre

q Orhan DEMİRBAĞ

Fevzi Kavuk ağabeyimizi, yolda-
şımızı yitirdik. Bir kaç gündür google’a 
Fevzi Kavuk yazıp hakkında yazılanları 
okuyorum. Bir şey dikkatimi çekti. Ne çok 
seveni varmış... Ne çok yazı yazılmış hak-
kında. Ancak onu sevenlerin tümünün 
ortak bir özelliği de dikkatimi çekmedi 
değil.  Köylü önderi, sosyalist, devrimci, 
halk önderi, Türk solcusu, Türkiye İşçi 
Partisi üyesi, milletvekili adayı ve başka 
sıfatlar... Ama nedense kimse Fevzi 
ağabeyin Komünist olduğunu söylemi-
yor, söyleyemiyor. 12 Eylül darbesinden 
sonra Bursa TKP Davası’ndan tutuklandı-
ğından söz etmiyor. Kimbilir belki o çok 
sevdiği Nazım’a yaptıkları gibi komünist 
kimliğini özenle saklamaya çalışıyorlar-
dır. Nazım için de Türk şairi, dünya şairi, 
ezilenlerin sesi, sosyalist, devrimci gibi 
nitelemeler yapılırken nedense komünist 
olduğunu, Türkiye Komünist Partisi 
üyesi olmakla övündüğünü kimse dile 
getirmiyor, getiremiyor.

 Tüstav Yayınları’ndan çıkan  Hasan 
Öztürk’ün biyografik romanı “Çınarlı 
Köyün Muhtarı”, Fevzi ağabeyi anlatır. Ki-
tabın baskıya hazırlığını ben yapmıştım. 
Alışkanlıktan birkaç kez okumuş oldum 
baskı öncesinde. Kitabın 195. sayfasın-
da 12 eylülden hemen sonra gözaltına 
alınan Fevzi yoldaş, Bursa Cezaevi’nde 
yatan Nazım’ı getirir gözlerinin önüne. 
“Üzülme, bunlar da geçer Çınar yoldaş” 
diyerek onu avutmak ister Nazım.

“Üzülmüyorum Nazım yoldaş, sizin 
çektikleriniz yanında benim ki nedir ki?” 
dedi Nazım’a Fevzi. 

“...Parti adının niye Bedrettin Çınar 
olduğunu biliyorsun değil mi?” 

“Parti adımı veren yoldaşlarım söyle-
diler, biliyorum. Siz nereden biliyorsunuz 
yoldaş? Çoktan ölmüştünüz partimiz 
bana o adı verdiğinde?”

“Biz ölen komünistlerin gözü sürekli 
siz yaşayanların üzerindedir, bunu bilmi-
yor muydun yoksa Çınar yoldaş?”

Toprağınız bol olsun yoldaşlar... Size 
layık olmaya çalışacağız söz...

Fevzi Kavuk’u
Yitirdik



q Ahmet ÇAVLI

AKP-MHP-BBP ortaklığında ifadesini 
bulan ve buna Kürdistan’da Hizbi Kontra 
artıklarının da eklendiği çok yaygın bir 
şekilde para-militer, sivil-faşist oluşumlar 
içerisine girildiği, bunların olası bir iç sa-
vaşa göre örgütlendirildiği, konumlandırıl-
dığı, silahlandırıldığı ve bunlara da en son 
olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
camilerde örgütlendirilen gençlik yapılan-
malarının eklendiği bilinmektedir. Türki-
ye’de yasal olmayan ve hiçbir hukuki daya-
nağa dayanmayan TBMM içindeki anayasa 
değişikliğiyle ilgili yapılan çalışmalar so-
nucunda anti-demokratik bir şekilde kabul 
gören ve tek kişi diktasını öngören meclis 
çalışması sonuçlanıp referandum çalışma-
ları için partiler eşitsiz bir şekilde halkla-
rın karşısına çıkmaya hazırlanırken, bunun 
peşi sıra cezalar da bazılarının talimatıyla 
işleme konulmaya başlandı. Halkların oy-
larıyla seçilen Figen Yüksekdağ’a ceza 
verilip milletvekilliği düşürüldü, eşbaşkan 
Selahattin Demirtaş’a acele ceza verildi, 
yeni ameliyat olan hasta yatağından alınan 
İdris Balüken tutuklandı, Ferhat Encü tu-
tuklandı. Nusaybin’deki köyün yakılması, 
yıkılması, halkın işkencelerden geçirilmesi 
insanların baskı altına alınması, referan-
dumun ne kadar “demokratik” koşullarda 
geçeceğinin işaretleridir. 

Bölgemizde ne kadar gerici, yobaz kişi 
ve örgütlenme varsa el birliğiyle harekete 
geçmişlerdir, ama nafiledir, çaresizlikten 
başka bir şey değildir. Her türlü parasal 
kaynaklar, basın-yayın, radyo-televizyon 
devrede ama Kürt halkının inancını di-
rencini onurlu kişiliğini satın alamazlar. 
Yaptığım bire bir çalışmalar ve sohbetler-
de demokratik basın üzerindeki baskıların 
çok yoğun olduğu, halka ulaşmada aji-
tasyon-propaganda araçlarının çok kısıtlı 
olduğu dile getiriliyor. Maddi imkanların 
olmamasına rağmen genç, kadın, kız, yaşlı, 
erkekler durmadan ev ev dolaşarak HA-
YIR’ı örgütlüyorlar. Cizre, Nusaybin ve 
Sur’u unutmadıklarını hatırlatıyorlar. Dik-
kat çekmesin diye yan yana oturmuyorlar. 
Dikkatli davranıyorlar. Halk çok kararlı bir 
şekilde organize ve politize olmuş durum-
da. Meclis’te yalnız HDP milletvekillerinin 
dokunulmazlığını, HDP ve DBP belediye-
lerinin kayyuma teslimlerini içlerine sindi-
remiyorlar. Hatta şunu da dile getiriyorlar, 
“belediyelerimiz yanlış yapsa bile biz ceza 
veririz, seçtiklerimize sen ceza veremez-
sin” diyorlar. Bu çok doğru tespittir. 

Para-militer, faşist güçler, çok açık bir 
şekilde Nisan ayında gerçekleşecek olan 
referandum öncesinde HAYIR kampanyası 

yürütenlerin çalışmalarını engellemek için 
kullanılacaklardır. Hatta meydanları, so-
kakları bunlar doldurulacaktır. Bunlara se-
çim sonuçları açıklanana kadar sokaklarda, 
meydanlarda “nöbet eylemleri” yaptırıla-
caktır. Bu konuda eğitilip örgütlendirilerek, 
tecrübe sahibi haline de getirilmişlerdir. 15 
Temmuz 2016 günü ve sonrasında, hatta 
daha öncesinde Kürt düşmanlığı temelin-
de geliştirilen ırkçı faşist saldırılarda, Gezi 
Parkı direnişleri ve seçim süreçlerinde 
HDP’ye karşı yürütülen saldırı kampanya-
larında bu gerçeklik çok net bir şekilde açı-
ğa çıkmıştır. Erdoğan-Bahçeli diktatörlüğü 
bugün fiilen devlete hakim bir hale gelmiş 
bulunmaktadır. “Anayasa referandumu” ile 
de bunu meşrulaştırmak istemektedir. Ken-
di dışında olan, ondan farklı düşünen ve de 
yaşam tarzına sahip olanları devlet kurum 
ve kuruluşlarından tasfiye ederek yargıyı 
ve yasamayı kontrolünde tutan, polisinden 
askerine, bürokrasinin en tepede olanından 
en alttaki devlet memuruna, işçisine varın-
caya kadar kendini devlet içerisinde ko-
numlandıran bir gücün devlet imkanlarını 
seçimlerde en cömert bir şekilde kullana-
cağı gerçeğini hiçbir kimse inkar edemez. 

Referandumda “seçim güvenliğini” 
sağlayacak, sandıkların başında “oyları 
kullandıracak”, kullanılan oyları “tasnif 
ederek, sayacak” yine ortaya çıkacak so-
nuçları hukuki olarak karara bağlayacak 
olanlar da bunlardan başkası olmayacaktır. 
Sömürgeci rejim bu saldırılarla Kürtlerin 
elde etmiş oldukları kazanımları yok ede-
rek, Kürtleri yeniden kırk yıl öncesinin 
konumuna geri döndürmeye çalışmaktadır. 
Bakurê Kürdistan’da TBMM’de olan Kürt 
vekillerini, Parti Eş Başkanlarını, üyeleri-
ni, Belediye Eş Başkanlarını, Meclis üye-
lerini ve on binlerce Kürdü siyasal kimliği 
nedeniyle tutuklayarak, Kürt kültür ve dil 
kurumlarını kapatarak, basın-yayın organ-
larının kapılarına kilit vurarak, çalışanları-
nı vb. gözaltına alarak, tutuklayarak, fiziki 
ve siyasi vb. terör saldırıları ile böyle bir 
sonuç elde etmek istemektedirler. Bakurê 
Kürdistan milletvekillikleri, Belediye Eş 
Başkanlıkları, Meclis üyeleri, kurulan kül-
tür ve dil kurumları, dernekler, basın-yayın 
organları vs. de hep böyle bir gerçeklik içe-
risinde anlam kazanmaktadır. Onun içindir 
ki, Bakuré Kürdistan’da yapılan tutukla-
malarla, kapatılan derneklerle, dil ve kültür 
kurumlarıyla, basın-yayın organları ile bu 
özgüvene dayalı gelişimi yok etmek ve bu-
nun önüne geçmek mümkün değildir. Belki 
yaygınlaştırılan, tırmandırılan sömürgeci 
faşist terörle bir etki oluşturulabilir. Fakat 
bunun da etkisi kalıcı değil, geçicidir. Ve 
her an yerini çok daha güçlü fırtınalara bı-
rakmaya hazır bir gerçekliği ifade etmek-
tedir. Onun içindir ki sömürgeci rejimin 

bugün Kürdistan’da iyice azgınlaştırdığı 
gerek fiziki, gerekse de siyasi soykırım 
saldırılarıyla hedeflediklerine ulaşabilece-
ğini hiç kimse düşünmemeli ve kendini de 
buna inandırmamalıdır. OHAL nedeniyle 
HAYIR kampanyası yürütenlerin, her türlü 
gösteri ve eylemlerini yasaklayacaklardır. 
Buna rağmen sokağa, meydanlara çıkan 
afiş, pankart asan, bildiri dağıtan, gösteri 
yapan olduğu zamanda sivil-faşist para-mi-
liter güçlerini, devletin resmi görevlilerini, 
polislerini, mahkemelerini devreye soka-
caklardır. Oyların kullanıldığı sandıkların 
başına da kendi belirledikleri görevlileri 
atayarak, kullanılan oylar üzerinde her tür-
lü tahribatı yapacaklar ve tasarruf gerçek-
leştireceklerdir. 

Birinci parçalama yöntemi; önümüzde 
duran Referandumda HAYIR oyu kullana-
cakların, “terörist” örgütlerle kolkola oldu-
ğuna dönük kullanılan söylemdir. Teröristin 
ve teröristlerin kimler olup olmadığını bu-
gün az buçuk etrafına bakanlar, iyi bilirler. 
Durduk yere başka toprakları işgal eden, 
dünyanın en azılı insanlık karşıtı hareke-
tine ve hareketlerine silah veren, şehirleri 
bombalayan, mezarlıkları yerle bir eden, 

anaları katlederek günlerce meydanlarda 
bırakan, insanları bodrumlarda katlettikten 
sonra üstüne benzin dökerek yakanları her-
kes biliyor. Herkes görüyor. Yani terörist 
arayanlar önce Erdoğan-Bahçeli’nin, “taş 
üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmayın” 
sözlerine bakmaları yeterlidir. 

İkinci yöntem ise, HAYIR demenin 
Türkiye’nin geleceğini karanlıklara teslim 
etmek olduğunu söylemeleridir. Buna beka 
sorunu diyorlar. Halbuki herkes de biliyor 
ki, bir beka sorunu varsa, o da Tayyip Er-
doğan’ın beka sorunudur. Üçüncü bir yön-
tem ise, “Ya İstiklal ya ölüm” deyip top-
lumu tümden milliyetçi ve dinci duygulara 
esir ederek, manipüle etmedir. İşte burada 
herkese, özellikle Türkiyeli sosyalistlere, 
işçi sınıfına, tüm demokrasi güçlerine iş 
düşüyor. Kendi direnişlerimiz ile Kürt hal-
kının direnişini birleştirmek, birlikte mü-
cadele etmekten başka onları geriletmemiz 
ve yenmemizin yolu yoktur. Kazananlar 
direnenler, doğru tavır koyanlar olacaktır. 
HAYIR demek sosyalizmin yolunu açacak 
demokratik halk cumhuriyeti için ileri de-
mektir. Faşizme Geçit Yok demektir.

Güneşli Bir Dünya İçin HAYIR!
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Merhaba Değerli Basın Emekçisi Dostlar
Öncelikle sizlere selam ve saygılarımı yolluyorum. Umarım her yönüyle iyisinizdir.  

Bizler de genel  olarak iyiyiz. Malum zor günler geçiriyoruz. Hep birlikte mücadele ederek 
bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. 

Değerli Dostlar; Bizler Kandıra 2 Nolu’dan buraya toplu olarak sevke getirildik. Düzenli 
olarak gazetenizi okuruyum. Adres değişikliği yaptığımdan, yeni adresimi size iletmek is-
terim. Bundan sonra gazetenizi bu adrese yollarsanız sevinirim.  Çalışmalarınızda başarılar. 
Buradaki arkadaşların da sizlere sıcak selamları var. 

Selam ve saygılarımla.  
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Merhaba
Kucak dolusu selam ve saygılarımızı gönderiyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Sevgili Arkadaşlar, posta kanalıyla göndermiş olduğunuz Politika Gazetesi’nin 34. sa-

yısını aldım. Gazetenizi ilgiyle inceledik. Açıkçası sizlerden haberdar olsakta genel içerikle 
ilgili bilgimiz yoktu. Elimize geçen sayıda yer alan S. Taner arkadaşın ropörtajıyla düşünce-
lerinize dair fikir edinebildik.

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

Sevgili Arkadaşlar, bulunduğumuz “mekanlarda” yaşanana dair bilginiz olduğunu 
tahmin ediyorum. Tabii ki duyarlılık beklemekteyiz.

Hapishanelerde bulunan bütün yoldaşlarım adına çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor, 
selamlarımızı gönderiyoruz.

Slav û rêz...
Özgür ÇELİK  /   F Tipi Hapishanesi  A-27   EDİRNE

DEVRİMCİ TUTSAKLAR



q Murat ÇAKIR

Donald Trump’ın ABD başkanı seçil-
mesi ve görevi devralmasının ardından, 
“vaatlerini” yerine getirdiğini kanıtlamak 
için televizyon kameraları önünde şaşaa 
ile imzaladığı Kanun Hükmünde Kararna-
meler, içeriklerinden bağımsız kıta Avru-
pası’nın başkentlerinde “korkulan oluyor” 
algısının yaygınlaşmasına yol açıyor. Av-
rupa’daki burjuva medyası – ki gerek ABD 
ile işbirliğinin derinleştirilmesini isteyen 
Transatlantikçileri, gerekse de AB’nin 
ABD’ne rağmen dünya gücü olmasını he-
defleyen Avrupacıları destekleyenler olsun 
– hemen her fırsatta Trump yönetiminin 
“ırkçılığını ve milliyetçi egoizmini” öne 
çıkaran haber ve yorumlar yayınlıyor, AB 
elitleri, bilhassa F. Alman emperyalizmi-
nin siyasî temsilcileri Trump’ın serbest ti-
carete, uluslararası işbirliğine ve Transat-
lantik ortaklığa “ne denli zarar verdiğini” 
tekrarlamaktan usanmıyorlar.

Hiç kuşkusuz Trump’ın seçimi kazan-
ması, ABD’de uzun zamandır devam eden 
sağcılaşma trendinin hızlandığının bir 
göstergesi. Aslına bakılırsa Trump, Bush 
ve Obama dönemlerindeki saldırganlığın 
takipçisi. ABD emperyalizmi her zaman 
olduğu gibi, Atlantik ve Pasifik ötesini 
boyunduruk altına almayı ve savaş kışkır-
tıcılığını hedefleyen bir politikayı Trump 
yönetimi altında da devam ettirecek. Ara-
daki iki temel fark ise, tekelci burjuvazi-
nin bizzat siyaset sahnesinde yer alması 
ve saldırgan politika hedefinin bugüne 
kadar asıl rakip olarak görülen Rusya’dan, 
uzun vadeli stratejik rakip Çin Halk Cum-
huriyeti’ne yöneltilmesidir. Ve görüldüğü 
kadarıyla ABD tekelci burjuvazisi içinde 
henüz bu strateji konusunda tam bir birlik 
sağlanabilmiş değil. Sermaye kesimleri 
arasında Trump’un söylemlerine gösteri-
len çelişkili tepkiler buna işaret ediyor.

Trump’ın “Önce Amerika” (“Ameri-
ca first”) söylemi ise basit bir demagoji 
değil. Tam aksine, bu söylemi ABD’nin 
yakın komşularına ve müttefiklerine, yani 
Meksika’ya, Latin Amerika’nın bütününe, 
Japonya’ya ve bilhassa AB ile AB’nin pat-
ronu F. Alman emperyalizmine yönelik bir 
meydan okuma olarak görmek gerekiyor. 
Şüphesiz Trump’ın çelişkili tavırları ve 
burjuva medyasını karşısına alan çıkışları, 
kafa karıştırmaya yetiyor. Ancak, dikkat-
lerin yöneldiği “çelişkili başkan” resminin 

arkasında emperyalist mekanizma harıl 
harıl çalışıyor. Ayrıca şu da unutulmama-
lı: Ronald Reagan başkan olduğunda aynı 
Trump gibi çelişkili açıklamalarla dikkat 
çekmiş, ama neoliberal dönüşümün ve 
emperyalist saldırganlığın büyük ivme 
kazandığı bir döneme imza atmıştı. Sonuç 
itibariyle, Trump’un yönetim biçimi ABD 
tekelci burjuvazisinin hâlen yeni strateji 
arayışı içerisinde olduğuna işaret etmekte-

dir. Ve bu da ezilen ve sömürülen sınıflar 
açısından dünya çapında hiç te iyiye dela-
let değildir.

AB, Trump’un “Önce Amerika” söyle-
mi hayli ciddiye alıyor. Bu nedenle Tran-
satlantik ittifak içerisindeki konumunu 
güçlendirmeye çalışıyor. Britanya’nın AB 
üyeliğinden çıkışını da bir fırsata çevirme-
ye çalışıyor. Özellikle AB’nin lokomotifi 
olan F. Alman emperyalizmi, AB’ne ve 
egemen siyasete karşı gelişmekte olan tep-
kileri iktidar ilişkilerine zarar vermeyecek 
olan bir çizgiye kanalize etmeye çabalıyor. 
Bu açıdan Ajanda 2010 gibi sosyal yıkım 
politikalarının mimarlarından ve AB’nin 
daha da militaristleştirilmesini savunan-
lardan birisi olan SPD’li Frank-Walter 
Steinmeier’in F. Cumhurbaşkanı seçilme-
si ve gene AB düzeyinde neoliberal dönü-
şüm, TTIP ve CETA gibi serbest ticaret 
antlaşmalarının ve militarist saldırganlık 
politikalarının savunucusu eski AP başka-
nı Martin Schulz’un SPD şansölye adaylı-
ğına getirilmesi bir tesadüf değil. SPD’nin 
başkanı da olması beklenen Schulz, Av-
rupa sosyaldemokrasisini AB projesine 
bağlayan en önemli isimlerden. F. Alman 
sosyaldemokrasisinin şu an en güçlü AB 
yanlısı parti olduğunu söylemek yanlış ol-
mayacaktır. F. Alman tekelci burjuvazisi 

için, nasıl Gerhard Schröder başkanlığın-
daki SPD-Yeşiller hükümeti büyük “hiz-
metler” verdiyse, Schulz başkanlığı altın-
daki SPD’nin de, muhafazakâr CDU/CSU 
partilerinin yerine getiremeyecekleri “ba-
şarılara” imza atması olanaklı gözüküyor. 
Çünkü SPD, milliyetçi yanları her zaman 
ağır basan F. Alman muhafazakârlarından 
daha inandırıcı biçimde AB projesinin sa-
vunabilecek konumda. Ancak SPD’yi F. 

Alman tekelci burjuvazisi için asıl çekici 
kılan yanı ise, SPD’nin hâlen F. Alman 
işçi sınıfının küçümsenemeyecek kesimi 
üzerinde etkin olmasıdır. O açıdan, 2017 
Federal Parlamento seçimlerinde güçle-
nen bir SPD’nin yeniden iktidara ortak 
edilmesine kesin gözüyle bakabiliriz.

AB’nin  Ekonomik Durumu
AB’nin ciddî bir kriz içerisinde oldu-

ğunu sadece sosyalistler ve komünistler 
değil, bizzat AB elitleri ifade etmekteler. 
F. Alman tekelci burjuvazisinin bir neoli-
beral egemenlik projesi hâline gelen AB, 
hem dünya ekonomik krizinin önemli bir 
parçası, hem de çözümsüzlüğün bir par-
çası olmuş durumda. Aslında AB, tüm en-
gellerin kaldırılmış olduğu bir iç pazarın 
kurumsal güvencesi olarak, hem emper-
yalist-kapitalist dünya düzeni içerisinde 
ABD emperyalizminin küçük ortağı ola-
rak yer almakta, hem de ABD emperyaliz-
mine rakip olarak büyümeye çalışmakta-
dır. O açıdan AB’nin ekonomik ve politik 
olarak son derece çelişkili bir yapı olduğu-
nu tespit edebiliriz.

Tüm engellerin kaldırılmış olduğu bir 
iç pazarın ve tek bir para birimi temelinde 
düzensizleştirilmiş bir malî piyasanın bir 
ulus devlete ve tek tip vergi sistemine ge-

reksinim duymasına rağmen, AB ile farklı 
vergi sistemlerine sahip ve birbirleriyle re-
kabet hâlinde olan ulus devletleri aynı çatı 
altında toplayan bir ulus devlet üstü yapı 
oluşturuldu. Gümrük, düzenleme ve para 
birimleri sınırları olmadığından, sermaye 
en yüksek kârların yapılacağı mevkilere 
akmakta ve güçlünün daha güçlü, zayı-
fın ise daha zayıfladığı bir rekabet yasası 
AB çatısı altında tüm yıkıcılığını ortaya 
çıkartmaktadır. Sermaye birikim özgürlü-
ğü ile sermayenin istenildiği gibi en kârlı 
coğrafyalara transfer edilmesinin serbest-
liği, aynı ürün ve iş gücünün serbest do-
laşımı gibi, AB’nin temel şartlarındandır. 
Yani serbest sermaye trafiği ilkesi, ulus 
devlet üstü bir yapı olan AB’nin hukuksal 
temellerinden birisini oluşturmaktadır ve 
bu biçimiyle AB dünya çapında yegane 
örnektir.

AB içerisindeki egemenlik, AB Ko-
misyonu, Avrupa Yüksek Mahkemesi ve 
Avrupa Merkez Bankası aracılığıyla en 
güçlü AB üyesi devletlerin elindedir. Ulus 
devletler ve bu ülkelerdeki tekelci burju-
vazi bu kurumlar içerisinde ve aracılığıyla 
çıkar mücadelelerini sürdürmektedirler. 
AB’nin seçmen oyu ile oluşturulan tek ku-
rumu olan Avrupa Parlamentosu ise, kâğıt-
tan kaplan misali, ulusal parlamentolardan 
çok daha güçsüz durumdadır. Egemenliği 
ellerinde tutan güçlü devletler, özellikle F. 
Almanya, kriz dönemlerinde AB kurum-
larını istedikleri gibi kullanmakta, biçim-
lendirmekte ve zayıf AB üyesi ülkeleri 
boyundurukları altına almak için yönlen-
dirmektedirler. AB kurumları için söz ko-
nusu olan durum, ortak para birimi Euro 
ile daha da güçlendirilmektedir.

Euro başlangıçta AB’nin zengin Kuze-
yi (Avusturya, F. Almanya, Benelüx ülke-
leri, Finlandiya, Fransa) ile yoksul Güne-
yi (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) 
arasında bir nevi mübadele antlaşması gibi 
kurgulanmıştı. Zengin Kuzey böylelikle 
engelsiz bir iç piyasaya kavuşurken, yok-
sul Güneyin de uygun kredi koşulları olan 
ve güçlü bir para birimine sahip olacağı 
öngörülmekteydi. Ancak 2007 malî krizi 
ve hâlen devam etmekte olan dünya eko-
nomik krizi bu sistemi parçaladı ve AB’ni 
temellerinden sarstı. Yoksul Güney şimdi 
çok daha kötü bir durumda. Ülke piyasa-
larını Kuzeyin güçlü ekonomilerine karşı, 
örneğin devalüasyonla koruma şansları 
artık yok. Üstüne üstlük F. Almanya’nın 
dayatmasıyla imzalanan Maastricht Ant-
laşması’nın malî piyasalar kuralları, Gü-
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neydeki AB üyesi devletlerin elini kolunu 
bağlıyor. Hiç bir şekilde sermaye kaçışını 
engelleyemiyorlar. Türkiye gibi bir kronik 
kriz ülkesi dahi güneydeki AB devletlerin-
den daha fazla olanaklara sahip.

Burada ilginç olan soru şu: İspanya, 
İtalya, Portekiz ve Yunanistan tekelci bur-
juvazileri neden hâlâ Euro bölgesinde kal-
makta ısrar ediyorlar? İşin garibi, bu ül-
kelerde kriz muhalefetinden doğan Syriza, 
Podemos, 5 Yıldız Hareketi gibi reformist 
parti ve hareketler dahi neden hâlâ Euro 
savunusu yapıyorlar? Bu durumu iki nokta 
ile açıklayabiliriz: Birincisi, bu ülkelerin 
tekelci burjuvazilerinin ve siyasî temsil-
cilerinin ABD ve AB tekellerinin strateji-
lerine olan bağımlılıklarıdır. İkincisi ise, 
Kuzeydeki zengin rakiplere girişilecek 
olan bir ihtilafın büyük riskler taşımasıdır. 
Bir kere böylesi bir ihtilafa girmek için, 
bugüne kadar savunulan ekonomi politi-
kalarında radikal bir değişim gerçekleşti-
rilmek zorundadır. Yani sermaye, ürün ve 
iş gücü trafiğine karşı sınır uygulamaları 
gerekmektedir. Euro Bölgesinden çıkmak 
veya daha da kötüsü atılmak, bu ülkele-
ri şimdi içinde bulundukları krizden çok 
daha derin buhrana sokacağından ve bu-
nun karşısında ortaya çıkacak toplumsal 
tepkiyi kontrol altına alabilecek bir hü-
kümet olasılığı olmadığından, hiç kimse 
bu adımı atmaya cesaret edemiyor. Krizin 
faturasını zaten halklara ödettiklerinden, 
bu ülkelerdeki tekelci burjuvazi için Euro 
bölgesinde kalmaktan başka bir alternatif 
gözükmüyor.

Britanya, Brexit kararıyla bu açıdan 
bir istisnayı oluşturuyor. Zaten Euro Böl-
gesi üyesi olmayan Britanya’nın tekelci 
burjuvazisi, bilhassa malî oligarşi için AB 
üyesi olmanın bir çekiciliği kalmamıştı. 
Londra’nın AB’nin finans merkezi olarak 
elinde tuttuğu bazı avantajlar, AB üyeli-
ğinden çıkıldığında ortaya çıkacak fırsat-
lar karşısında çok hafif kalmaktadır. Bir-
leşik Krallık şimdi kendi iç pazarını daha 
kolay kontrol altına alabilecek, ama aynı 
zamanda AB’den ayrılma sürecini de, AB 
ve Britanya sermayelerinin lehine olan 
ürün ve sermaye ticareti antlaşmalarını 
imzalamak için kullanacak.

AB’nin Bir Geleceği Var mı?
Emperyalist bir ittifak ve serbest tica-

ret bölgesi vasfıyla üye devletlerin işçi sı-
nıfları üzerinde güçlü bir baskı aracı olan 
AB’nin orta vadede farklı AB ülkelerin-
deki burjuvazilerin kendi aralarında olan 
çıkar çelişkileri nedeniyle uzun bir ömrü 
kalmadığını varsayabiliriz. AB en azından 
şimdiki üye bileşimiyle son demlerini ya-
şamaktadır. AB’nin en önemli özelliği ve 
aynı zamanda en önemli işlevi, büyük te-
kellerin AB içinde ve dışında, sermaye ve 
ürün trafiği serbestliği aracılığıyla, çıkar-
larını korumaktır. TTIP ve en son Kanada 
ile üzerinde anlaşılan CETA gibi serbest 
ticaret antlaşmalarının kuralları öz itiba-

riyle çoktan AB’nin temel şartları arasın-
dadırlar.

AB’nin, bilhassa Euro bölgesinin kri-
zinin derinleşmesi, krizden en fazla etki-
lenen AB üyesi ülkelerin AB’de kalma 
dirençlerini zayıflatması kuvvetle olasıdır. 
Kaldı ki, güçlü AB ülkeleri arasında uzun 
zamandır “Çekirdek Avrupa” ve “farklı 
hızlardaki AB üyelikleri” konseptleri tar-
tışılmaktadır. Bu tartışmalar ise, Güneyin 
zayıf AB ülkelerinin kamuoyunda tepkiy-
le karşılanmakta, AB karşıtı hareketlerin 
güçlenmesine neden olmaktadır. Özellikle 

Doğu Avrupa’daki AB üyesi ülkeler, ulusal 
çıkarlarının Brüksel’den ziyade Washing-
ton ile güçlendirilmiş bir ittifak sayesinde 
“daha kolay savunulabileceğini” açıkça 
ifade etmektedirler. Polonya ve Macaris-
tan gibi ülkeler AB’nin F. Almanya’nın 
bir egemenlik aracına dönüşmüş olmasına 
itiraz etmektedirler, ki tüm bu gelişmeler 
Kuzey ve Güney Avrupa arasındaki kalıcı 
partnerliği güçleştirmektedirler.

F. Alman tekelci sermayesi gerek Eu-
ro’dan, gerekse de Euro krizinden devasa 
kârlar elde etmiş, Avrupa iç pazarını farklı 
ülkelerdeki rakiplerini ya küçültmek, ya da 
hepten yok etmek için kullanmıştır. Aynı 
şekilde Euro krizi F. Alman sermayesi için 
büyük bir kredi avantajı sağlamaktadır. F. 
Almanya’daki bir tekelin aldığı kredi için 
yüzde 1 düzeyinde faiz ödemesi, buna kar-
şın örneğin bir İtalyan tekelinin krediler 
için yüzde 3 faiz ödemeye zorlanması, son 
derece ciddî bir rekabet avantajı anlamına 
gelmektedir. Bununla beraber düşük Euro 
kuru, F. Alman sermayesine Euro bölgesi 
dışındaki piyasalarda daha kolay hakimi-
yet kurma olanağını sağlamaktadır.

F. Alman ekonomisinin daha da güç-
lenmesi için sayısız fırsatlar yaratan AB 
çatısı, aynı zamanda F. Almanya işçi sı-
nıfını boyunduruk altına almayı da kolay-
laştırmaktadır. F. Almanya işçi sınıfının 
başarılı bir şekilde bir kaç parçaya bölün-
düğünü ve sınıf içi dayanışmanın neredey-
se tamamen törpülendiğini söyleyebiliriz. 

Özellikle ihracat sanayinde çalıştırılan 
çekirdek kadrolar, reel ücretlerdeki düşüşe 
rağmen, primler ve özel kâr payı ödeme-
leriyle tekellerin müttefikleri hâline geti-
rilmişler, sayıları milyonları bulan vasıfsız 
ve düşük ücretli işçilerin üretim sürecin-
den mütemadiyen dışlanmaları ile sadece 
çekirdek kadrolardan üye aidatı alabilen 
sendikal hareketi ehlileştirmişlerdir. Dün-
yanın en büyük sendikalarından birisi olan 
IG Metall sendikası bugün “ulusal rekabet 
yetisinin korunmasını” sendikal hedef hâ-
line getirmiş, uluslararası sendikal hare-

ket içerisinde sarı sendikacılıktan başka 
bir şey olmayan “sosyal partnerliğin” en 
güçlü savunucusu olmuş, emek hareketi-
nin enternasyonalizminden vazgeçmiş-
tir. Böylelikle ve dağıtılan “kırıntılarla” 
işçi sınıfının ve F. Almanya toplumunun 
önemli bir kesimi AB’ni kendi bahçesine 
dönüştüren F. Alman emperyalizminin 
saldırgan politikalarının ve emperyalist 
sömürünün gönüllü destekçiliğine ikna 
edilmişlerdir. “Almanya’nın çıkarları için 
AB alternatifsizdir” görüşü, bugün F. Al-
manya’daki hegemonik görüştür ve bizzat 
sendikal hareket tarafından savunulmakta-
dır.

AB ve Sınıf Mücadelesi
Avrupa reformist solu, AB’nin “fiili 

gerçek” olması nedeniyle, reddedilme-
mesi ve Avrupa’nın “her köşesinde eşit 
sosyal standartlar, eşit gelişme koşulları 
ve barışçıl bir politika gerçekleştirebilmek 
için”, AB’nin “soldan dönüştürülmesi” 
gerektiğini savunmaktadır. Komünistler 
açısından bu savunu gerçekçi olmadığı 
kadar, antiemperyalist mücadele için de o 
denli yanlış bir konumlanıştır. Çünkü AB 
bir kere, gerçek devletlerin aksine “ulusal” 
sınıf ilişkilerinin bir ifadesi değildir. Sı-
nıf mücadelesinin siyaseten gerçekleştiği 
alanlar hâlâ ulus devletlerdir ve ulus dev-
letler muhtemelen uzun bir süre sınıf mü-
cadelesinin alanları olmaya devam ede-
ceklerdir. Nihayetinde sınıf mücadelesi 
yerel ve ulusal düzeyde yürütülmektedir. 

Ne işçi sınıfı, ne de farklı AB ülkelerinde-
ki sınıf partilerinin sınıf mücadelesini AB 
düzeyinde yürütebilme şansları bulunma-
maktadır. Farklı AB üyesi ülkelerin işçi 
sınıfları AB düzeyinde örgütlü olmadıkla-
rı gibi, AB ülkelerinin örgütlü bir tekelci 
burjuvazisi de yek vücut AB düzeyinde 
bulunmamaktadır.

Bu nedenle AB’ye karşı mücadele hem 
sınıf savaşımının, hem de antiemperyalist 
mücadelenin bir gereğidir. Ancak bu mü-
cadelenin biçimi AB üyesi ülkelerin ve 
AB üyesi olmayan, örneğin Türkiye gibi 
ülkelerin sınıf partileri açısından farklıdır. 
Türkiye’nin AB’ye üye olması, Türkiye 
işçi sınıfının ve halklarının ezici çoğun-
luğunun çıkarlarına aykırı olduğundan, 
tümden reddedilmelidir. Ancak bu durum 
kendisini örneğin F. Almanya işçi sınıfı ve 
Alman Komünist Partisi (DKP) açısından 
farklı ifade etmektedir. F. Almanya’nın 
AB’den çıkmasının şu an için maddi te-
melleri bulunmamaktadır. Aynı şekilde 
AB’nin dağılmasına yol açacak derin bir 
kriz henüz söz konusu değildir. Üye bile-
şiminin değişimi, küçülmesi veya “Çekir-
dek Avrupa” konseptine geçilmesi daha 
olasıdır. Ancak bu Euro bölgesi için aynı 
şekilde geçerli değildir. Euro bölgesindeki 
kriz derinleşmekte, eşitsiz gelişim ağır-
laşarak, Güneydeki AB üyesi devletlerin 
ekonomileri küçülmekte ve sınıf çelişki-
leri sertleşmektedir. Euro bölgesindeki ül-
kelerden zayıf olanların borçlarını ödeye-
meyecek derecede iflası her an söz konusu 
olabilir. Bu durumda da, başta F. Almanya 
olmak üzere, güçlü devletler kendiliğin-
den bir küçülmeye ve Euro bölgesini böl-
meye gidebilirler.

O nedenle DKP içerisinde Euro’nun 
feshinin ve uzun vadede AB’nin dağıl-
masının nasıl biçimlenmesi gerektiği 
konusunda bir tartışma yürütülmektedir. 
DKP’deki hakim görüş, orta vadede borç-
ların silinmesi talebinin gündemde tutul-
masını savunmaktadır.  Bu çerçevede Av-
rupa reformist solu içerisinde de tartışılan 
“Eurexit” kampanyasına dikkat çekilmek-
te ve Euro’nun 1999’da AB üyesi ülkele-
rin merkez bankalarını birbirine bağlayan 
Avrupa Para Birimi Sistemine (EWS) geri 
dönülmesi talepleri gerçekçi bir ön adım 
olarak görülmektedir. Sonuç itibariyle AB 
üyesi ülkelerdeki sınıf hareketleri ve sınıf  
partileri salt kendi “ulusal” çıkarlarını ön 
plana çıkarmadan, AB düzeyinde bir çö-
züm bulma zorunluluğu karşısındadırlar.

Türkiyeli komünistlerin pozisyonu ise, 
reel durum nedeniyle, daha açık olmak 
zorundadır. Emperyalizme karşı etkin 
mücadele verebilmek, burjuvazinin sınıf 
tahakkümünü sonlandırmanın yolunu aç-
mak için AB’ne de, AB ile olan Gümrük 
Birliğine de hayır!
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q V .İ. LENİN
(Geçen sayıdan devam)

Şimdi de. fabrika çalışma gruplarına ge-
lelim. Bunlar bizim için özellikle önemlidir: 
hareketin temel gücü, büyük fabrikalardaki 
işçilerin örgütlenmesinde yatmaktadır, çünkü 
büyük işletmeler (ve fabrikalar) işçi sınıfının 
sadece sayı bakımından hakim kesimini de-
ğil, aynı zamanda daha da önemlisi, etki, ge-
lişme ve savaşma gücü bakımından da hakim 
kesimini kapsamaktadır. Her fabrika, bizim 
kalemiz olmalıdır. Bunun için de, her “fabrika” 
işçileri örgütü, içine yönelik konspiratif, dışa 
yönelik de o ölçüde “dal budak salmalı”, yani 
dış ilişkilerinde herhangi bir devrimci örgüt 
gibi antenlerini elden geldiğince uzağa ve 
mümkün olduğu kadar çok yöne uzatmalı-
dır. Burada da, bir grup devrimci işçinin ka-
çınılmaz olarak yönetici ve “hakim” çekirdeği 
oluşturması gerektiğini önemle belirtiyorum. 
“Fabrika” çalışma gruplarında, geleneksel tip-
te saf işçi ya da saf sendikal Sosyal-Demok-
rat örgütlenmeyi tamamen terketmeliyiz. 
Fabrika grubu ya da işletme komitesi (çok 
sayıda kişiden oluşan öteki gruplardan ayırd 
edilebilmesi için), fabrikadaki bütün Sosyal-
Demokrat çalışmayı yürütme yetkilerini ve 
talimatlarını doğrudan doğruya komiteden 
alan çok az sayıda devrimciden meydana 
gelmelidir. Fabrika komitesinin her üyesi, 
kendini komitenin bir temsilcisi olarak gör-
meli, komitenin bütün talimatlarına uymalı 
ve “savaş alanındaki ordu”nun bütün “yasa ve 
gerekliliklerine” uymalıdır; katılmış oldukları 
bir ordudan, savaş zamanında, üst organ izni 
olmadan ayrılma hakları yoktur.

Dolayısıyla fabrika komitesinin bileşimi, 
çok büyük önem taşıyan bir meseledir ve ko-
mitenin başlıca görevlerinden biri de, bu alt 
komitelerin düzgün bir şekilde örgütlenmesi-
ni sağlamaktır. Ben bunu şöyle tasarlıyorum; 
Komite bazı üyelerine (ayrıca, sözgelimi, şu ya 
da bu nedenden dolayı komiteye alınmamış, 
ama tecrübeleri, insan tanımaları, zekaları 
ve kurdukları bağlarla çok yararlı olabilecek 
bazı işçilere) her yerde fabrika alt komiteleri 
ôrgütlemeleri talimatını verir. Bu grup, bölge 
destekçileri ile danışır, birkaç toplantı tespit 
eder, fabrika alt komitelerinin aday üyelerini 
etraflı bir denetimden geçirir, sınar, sıkı bir 
çapraz sorgulamaya tabi tutar, gerekirse söz 
konusu fabrikadaki alt komitenin mümkün 
olduğu kadar çok sayıda aday üyesini dene-
meye ve incelemeye çalışarak sınavdan geçi-
rir ve en sonunda, her fabrika çalışma grubu-
nun üye listesini komitenin onayına sunar ya 
da uygun bulduğu bir işçiye, tüm bir alt komi-

teyi kurması, aday göstermesi ya da seçmesi 
için yetki verilmesini önerir. Böylelikle komite 
aynı zamanda, kendisiyle teması, bu temsilci-
lerden hangisinin sağlayacağını ve temasın 
nasıl sağlanacağını da tayin edebilir (genel 
bir kural olarak, bu temas bölge destekçileri 
aracılığıyla sağlanır, ama bu kural geliştirilebi-
lir veya değiştirilebilir).

Bu fabrika alt komitelerinin önemi göz 
önüne alınırsa, her alt komitenin M.O. ile doğ-
rudan haberleşebileceği bir adrese ve ilişki 
listesini güven altına alabileceği gizli bir yere 
sahip olmasına mümkün olduğu kadar dikkat 
göstermeliyiz (yani tutuklama olduğunda alt 
komitenin hemen yeniden kurulabilmesi için 
gerekli bilgiler, Rus jandarmasının erişemeye-
ceği bir yerde gizlenilmek üzere, elden geldi-
ğince düzenli ve eksiksiz bir şekilde Parti mer-
kezine aktarılmalıdır). Hiç şüphesiz, adreslerin 
aktarılması komitenin istediği biçimde ve 
elindeki olgulara dayanılarak yapılmalı ve bu 
adresleri var olmayan bir “demokratik” kurala 
dayanarak deşifre etme yolu izlenmemelidir. 
Son olarak da, birkaç üyeden meydana ge-
len bir fabrika alt komitesinin oluşturulması 
yerine, komiteden bir temsilciyi (ve onun ye-
değini) görevlendirmekle yetinmenin bazan 
gerekli, hatta daha uygun olabileceğini söy-
lemek sanırım yanlış olmayacaktır. Fabrika alt 
komitesi kurulur kurulmaz, ayrı ayrı görevleri 
olan ve farklı konspiratif derecelere sahip ve 
örgütsel biçimleri farklı bir dizi fabrika grubu 
ve çalışma grubunu örgütlemeye girişecektir; 
mesela, yayınların ulaştırılmasını ve dağıtımı-
nı sağlayan çalışma grupları (bu, bize kendi-
mizin olan gerçek bir posta servisi sağlayacak 
tarzda, sadece yayınların dağıtımı için değil, 
aynı zamanda yayınları evlere kadar ulaştıra-
cak tarzda ve bütün işçilerin adreslerini ve ad-
reslere ulaşma yollarını kesin olarak tarif ede-
cek tarzda örgütlenmesi gereken en önemli 
görevlerden biridir); illegal yayınları okuma 
çalışma grupları; ajanların izini sürüp tespit 
etme grupları [2]; özel olarak sendikal hareke-
ti ve ekonomik mücadeleyi yönetecek, uzun 
konuşmaları; konu değiştirip yetenekli bir 
şekilde (makinalar, denetimler vb. gibi mes-
leki konulara atlayabilen), tamamen legal bir 
biçimde nasıl başlatıp sürdüreceklerini bilen, 
herkesin içinde serbestçe konuşabilen, insan 
tanıyabilen ve şartları görebilen ajitatör ve 
propagandacı çalışma grupları vb. [3] Fabrika 
alt komitesi, her türden çalışma grupları (ya 
da kadrolar) ağı sayesinde, bütün fabrikayı, 
mümkün olduğu kadar çok sayıda işçiyi kap-
samaya çalışmalıdır. Alt komitenin faaliyetle-
rinin başarısı, bu türden çalışma gruplarının 
çokluğuyla, gezici propagandacıları görev-
lendirme yeteneğiyle ve hepsinin üstünde 
de, yayınların dağıtımındaki ve bilgilerin ve 
yazışmaların akışının sağlanmasında düzenli 
çalışmanın doğruluğuyla ölçülmelidir.

Özetleyecek olursak, genel örgütlenme 
tarzı kanımca şöyle olmalıdır: tüm yerel hare-
ketin, bütün yerel Sosyal-Demokrat faaliyetle-
rin başında bir komite bulunmalıdır. Bu komi-
teden, ona tabi olan ve birinci olarak, bütün 
bir işçi sınıfı kitlesini (mümkün olduğu kadar) 
kucaklayan ve bölge grupları ile fabrika (iş-
letme) alt komiteleri biçiminde örgütlenmiş 
icraatçı kadrolar ağına bağlı organlar ve kol-
lar çıkmalıdır. Bu kadro ağı, barış zamanında 
yayın, gazete, çağrı, broşür ve komitenin gizli 
yazışmalarının dağıtımıyla uğraşacak; savaş 
zamanında da gösterileri ve buna benzer ko-
lektif eylemleri düzenleyecektir. İkinci olarak, 
komite, tüm harekete (propaganda, ulaştır-
ma, her çeşit yeraltı faaliyeti vb.) hizmet eden 
çalışma gruplarının ve çemberlerin sorumlu-
luğunu taşıyacaktır. Bütün gruplar, mahfiller 
ve alt komiteler vb. komite organlarının ya da 
komite kollarının statüsüne sahip olmalıdır. 
Bunlardan bazıları Rusya Sosyal-Demokrat 
İşçi Partisine katılmak isteğinde oldukları-
nı açıkça belirtecekler ve komite tarafından 
onaylandığı takdirde Partiye katılacaklar, belli 
görevler üstlenecekler (komitenin talimatı ya 
da rızasıyla), Parti organlarının talimatlarına 
uymayı kabul edecekler, bütün Parti üyele-
riyle aynı haklara sahip olacaklar ve komite 
üyeliği için doğrudan aday sayılacaklardır vb.. 
Bazıları da Rusya Sosyal-Demokrat işçi Partisi-
ne katılmayacaklar veya Parti üyelerince ku-
rulmuş çalışma grupları statüsünde kalacak, 
ya da şu ya da bu Parti gruplarına dayanacak-
lardır vb.

Hiç şüphe yok ki, bütün iç meselelerde 
bütün bu çalışma gruplarının üyeleri, tıpkı bir 
komitenin bütün üyeleri ile eşit konumda ola-
caklardır. Tek istisna, mahalli komiteyle (aynı 
zamanda M.O. ve M.K. ile de) kişisel temas 
hakkının sadece komitenin bu amaçla görev-
lendirdiği kişiye (ya da kişilere) ait olmasıdır. 
Bu bağlantı kadrosu, tüm diğer açılardan, 
yerel komiteye, M.K.’ne M.O.’na (şahsen olma-
mak şartıyla) önerge sunma hakkına sahip 
olan diğer üyelerle eşit durumda olacaktır. 
Dolayısıyla, sözkonusu istisna, asla eşitlik ilke-
sinin bir ihlali değil, sadece keskin konspiras-
yon gereklerinden doğan zorunlu bir imtiyaz 
olacaktır. “Kendi” grubuyla ilgili bir haberi 
M.K.’ne ya da M.O.’na ulaştırmayı başarama-
yan bir komite üyesi, doğrudan doğruya bir 
Parti görevini yerine getirmemekten sorumlu 
tutulacaktır. Ayrıca, çeşitli çalışma gruplarının 
konspirasyon derecesi ve örgütlenme biçimi, 
görevlerinin mahiyetine bağlı olacaktır. Bu 
yüzden, çok çeşitli örgüt biçimleri yaratılacak-
tır (“en katı”, en dar, en sınırlı, içine kapanık ör-
gütlenme tarzından “en serbest”, en geniş, en 
esnek ve açık örgütlenme tarzına kadar). Me-
sela, dağıtım gruplarında en keskin konspi-

rasyon ve askeri disiplin zorunluluktur. Propa-
gandacı gruplarında da gizlilik korunmakta, 
bu gruplardaki askeri disiplin çok daha düşük 
düzeyde olacaktır. Legal yayınların okunma-
sı ya da sendikal ihtiyaç ve talepler üzerine 
tartışmaların örgütlenmesi için kurulmuş işçi 
gruplarında daha da az gizlilik gerekecektir 
vb.. Dağıtım grupları Rusya Sosyal-Demokrat 
İşçi Partisi üyesi olmalı ve onun belli sayıda 
üyesini ve yöneticisini tanımalıdırlar. Çalışma 
şartlarını inceleyen ve sendikal talepleri tespit 
eden grupların ille de Rusya Sosyal-Demokrat 
İşçi Partisine bağlı olması gerekmez. Bir ya da 
iki Parti üyesiyle birlikte eğitim çalışması ya-
pan öğrenci, subay ve memur grupları bazı 
durumlarda bu üyelerin Partili olduğunun 
farkında bile olmamalıdır vb.

Ama bir hususta, bütün bu yan gruplar-
dan azami örgütlülük derecesini mutlaka ta-
lep etmeliyiz. Şöyle ki: böyle bir gruba dahil 
olan her Parti üyesi bu gruptaki çalışmanın 
yönetiminden resmen sorumludur ve bu 
grupların her birinin bileşiminin, çalışması-
nın tüm işleyişinin ve bu çalışmaların muhte-
vasının M.K. ya da M.O. tarafından mümkün 
olduğu kadar şeffaf olarak bilinmesi için her 
türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bu, merke-
zin bütün hareketi eksiksiz bir şekilde genel 
olarak görebilmesi, ikincisi; çeşitli Parti gö-
revlerine mümkün en geniş bir çevre içinden 
seçim yapılabilmesi, bütün Rusya’daki benzer 
nitelikte olan bütün grupların (merkez aracılı-
ğıyla) bir grubun deneylerinden yararlanabil-
meleri ve ajan provokatörlerin ya da şüpheli 
kişilerin sızmasının önlenmesi için gereklidir. 
Tek kelimeyle, bu, her durumda mutlaka ve 
her koşulda gereklidir.

Buna nasıl ulaşılır? Komiteye düzenli 
raporlar sunarak, M.O.’na mümkün olduğu 
kadar çok sayıda raporun içeriğine yönelik 
bildirimler, M.K. ve mahalli komite üyelerinin 
çeşitli çalışma gruplarını ziyaret etmelerini 
sağlayarak ve nihayet, bu çalışma gruplarının 
bağlantılarını, yani her çalışma grubunun çe-
şitli üyelerinin adlarını ve adreslerini güven 
altına alınmak üzere (M.O. ve M.K.’nin Parti 
bürosuna) teslim etmeyi zorunlu kılarak. An-
cak raporlar sunulduğu ve bağlantılar iletildi-
ği zaman, belli bir çalışma grubuna mensup 
Parti üyesinin görevini yaptığı söylenebilir. 
Ancak o zaman Parti, bir bütün olarak, pratik 
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çalışma yürüten her çalışma grubundan ha-
berdar olacak konumda bulunur, ve ancak o 
zaman, tutuklamalar bizim için ürtkütücü ol-
maktan çıkabilir; çünkü çeşitli çalışma grupla-
rı ile temaslar korunduğu takdirde, M.K.’mizin 
bir delegesi için tutuklanan birinin yerine 
derhal yedekler bulunması ve çalışmanın 
sürekliliğini sağlaması her zaman kolay olur. 
O zaman bir komitenin tutuklanması bütün 
aparatı imha edemez, sadece, yedekleri her 
zaman hazır bekleyen yöneticileri götürür. 
Sakın, gizliliği korumak gerektiği için rapor-
ların ve ilişkilerin iletilmesi imkansızdır, den-
mesin. Yeter ki istek olduktan sonra ve komi-
telerimiz, bir M.K.’miz ve bir M.O.’ımız olduğu 
sürece, raporları ve ilişkileri teslim etmek (ya 
da göndermek) her zaman mümkündür ve 
her zaman da mümkün olacaktır.

Biz şimdi tüm parti örgütünün ve parti 
faaliyetinin çok önemli bir ilkesine geldik: 
Hareketin ideolojik ve pratik yönetimi ve 
proletaryanın devrimci mücadelesi açısından 
mümkün en fazla merkeziyetçilik bir yandan 
ne kadar gerekliyse; öte yandan, Parti merke-
zinin (ve dolayısıyla bir bütün olarak Partinin) 
hareketten sürekli haberdar edilmesi ve Par-
tiye karşı sorumluluk açısından, mümkün en 
fazla desantralizasyon gereklidir. Hareketi, 
mümkün olan en az sayıda, deneyli ve sınan-
mış kadrolardan oluşan profesyonel devrimci 
gruplar yönetmelidir. Proletaryanın (ve diğer 
halk katmanlarının), değişik kesimleri, en çe-
şitli ve en farklılık taşıyan gruplarına kadar ve 
mümkün olan en çok sayıda, harekete katıl-
malıdır. Parti merkezinin elinde her zaman, 
sadece bu grupların her birinin faaliyetine 
ilişkin kesin bilgi değil, aynı zamanda bunla-
rın bileşimine ilişkin mümkün olduğu kadar 
eksiksiz bilgi de bulunmalıdır. Hareketin yö-
netimini merkezileştirmeliyiz. Aynı zamanda 
(istihbarat olmadan merkeziyetçilik mümkün 
olamayacağına göre, sırf bu nedenden dola-
yı) Partinin tek tek üyeleri, Partinin çalışma-
larına tek tek katılanlar ve Partiye dahil olan 
ya da bağlı bulunan her çalışma grubu açı-
sından, Partiye olan sorumluluğu mümkün 
olduğu kadar desantralize etmeliyiz. Bu de-
santralizasyon, devrimci merkeziyetçiliğin zo-
runlu bir ön şartı ve zorunlu bir düzelticisidir. 
Ancak merkeziyetçilik sonuna kadar uygulan-
dığı ve bir M.K.’miz ve bir M.O.’mız olduğu za-
man, ne kadar küçük olursa olsun her grubun 
onlarla haberleşebilmesi -ve sadece haberle-
şebilmesi degil, yılların tecrübesiyle kurulmuş 
bir sistemin sonucu olarak düzenli bir şekilde 
haberleşebilmesi- mümkün olacaktır. Bir ye-
rel komitenin tesadüfi talihsiz bileşiminden 
doğabilecek vahim sonuçlar ancak o zaman 
giderilebilecektir.

Artık Parti içinde gerçek bir birliğe ve ger-
çek bir yönetim merkezinin kurulmasına yak-
laştığımıza göre, şunu akıldan çıkarmamalı-
yız: eğer aynı zamanda, hem merkeze karşı 
sorumluluk açısından, hem de merkezin, Par-
ti makinasının bütün dişli ve çarklarından 
haberdar edilmesi açısından azami desan-
tralizasyon uygulamazsak, bu merkez güçsüz 
kalacaktır. Bu desantralizasyon, genellikle ha-
reketimizin en acil pratik ihtiyaçlarından biri 

sayılan iş bölümünün öteki yüzünden başka 
bir şey değildir. Eğer Parti merkezi, eski tipte 
yerel komiteler tarafından doğrudan pratik 
çalışmadan koparılmaya devam ederse, ne 
belli bir örgütün yönetici organ olarak res-
men tanınması, ne de resmi bir M.K.’nin ku-
rulması, hareketimizin gerçekten birlik içinde 
ve sağlam bir militan Partinin yaratılmasını 
sağlayamayacaktır. Eski tipte yerel komite-
ler, kendini belli tipte bir devrimci çalışmaya 
yoğunlaştırmayan, özel bir görev konusunda 
sorumluluk üstlenmeyen, bir işi yüklendikten 
sonra onu derinlemesine inceleyip hazırlaya-
rak sonuna kadar götürmeyen, keskin lafa-
zanlıkla muazzam bir vakit ve güç heba eden, 
her biri her çeşit işle uğraşan bir insan yığı-
nından meydana gelirler. Öte yandan, büyük 
bir öğrenci ve işçi çalışma grubu yığını vardır 
ve bunların yarısı komitenin tamamen bilgi-
si dışındadır; yarısı da komitenin kendisi gibi 
hantal, komitenin kendisi gibi uzmanlıktan 
yoksun, komitenin kendisi gibi profesyonel 
devrimcilerin tecrübelerinden ders çıkarmak-
ta ve başkalarının tecrübelerinden yararlan-
makta gönülsüz ve komitenin kendisi gibi 
“her şey hakkında” bitmez tükenmez toplan-
tılara, seçimlere ve tüzük taslaklarına batmış 
durumdadırlar.

Merkezin düzgün çalışabilmesi için, yerel 
komiteler kendilerini yeniden örgütlemelidir-
ler; uzmanlaşmalı, “somut” iş yapan örgütler 
haline gelmeli ve şu ya da bu pratik alanda 
gerçek “sonuç alıcı duruma” erişmelidirler. 
Merkezin (şimdiye kadar olduğu gibi) öğüt 
vermek, ikna etmek ve tartışmakla kalmama-
sı, orkestrayı gerçekten yönetebilmesi için, 
kimin hangi kemanı nerede ve nasıl çaldığını; 
her çalgının çalınması için talimatın nerede 
ve nasıl alındığını ya da alınmakta olduğunu; 
(müzik kulak tırmalamaya başladığında) ki-
min nerede ve niçin hata yaptığını; ve hata-
nın giderilebilmesi için kimin nereye ve nasıl 
aktarılması gerektiğini kesin olarak bilmesi 
gerekir. Açıkça söylemek gerekir ki, bugün 
için, bir komitenin gerçek iç çalışması hakkın-
da bildirileri ve genel yazışmaları dışında ya 
hiçbir şey bilmiyoruz, ya da arkadaşlarımızın 
ve yakın dostlarımızın anlattığı kadarını bi-
liyoruz. Ama Rusya işçi sınıfı hareketine ön-
derlik edebilen ve otokrasiye karşı genel bir 
saldırıya hazırlanan dev bir Partinin kendisini 
bu kadarıyla sınırlayacağını düşünmek gü-
lünç olur. Komite üyelerinin sayısı azaltılma-
lıdır. Bu üyelerden her birine hesap vermekle 
yükümlü tutulacağı kesin, özel ve önemli bir 
görev verilmelidir. Özel, çok küçük bir yöneti-
ci merkez kurulmalıdır. Komiteyle her büyük 
fabrika arasında bağlantıyı kuran, yayınların 
düzenli dağıtımını yürüten ve merkeze, bu 
dağıtımın ve çalışmaların tüm işleyişinin tam 
bir portresini sunan bir icraatçı destekçi ağı 
geliştirilmelidir. Ve son olarak, çeşitli çember-
ler ve çalışma grupları kurulmalı ve bunlar 
çeşitli görevleri üstlenmeli ya da Sosyal-De-
mokratlara yakın olan, onlara yardım eden ve 
Sosyal-Demokrat olmaya hazırlanan kişileri 
birleştirmelidirler. Ancak bunlar yapıldığı tak-
dirde, komite ve merkez, bu çalışma grupla-
rının faaliyetinden (ve bileşiminden) sürekli 
haberdar olabilir. St. Petersburg komitesinin 

ve bütün diğer Parti komitelerinin yeniden 
örgütlenirken izleyecekleri çizgiler bunlardır 
ve tüzük meselesinin o kadar önemsiz olma-
sının nedeni de budur.

Önerimizin amacını daha berrak bir şekil-
de ortaya koyabilmek için, işe Tüzük taslağı-
nın tahliliyle başlamıştım. Ve sanırım, buraya 
kadar anlattıklarımdan, Tüzük olmadan da; 
onun yerine, her çalışma grubu ve çalışmala-
rın her yönü hakkında düzenli raporlar veril-
mesini koyarak da işleri yürütmenin mümkün 
olabileceği, okurun gözünde açıklık kazan-
mıştır. Tüzüğe ne konulabilir? Komite, her-
kesin çalışmasını yönetir (bu zaten yeterince 
açık). Komite, bir yürütme grubu seçer (bu 
her zaman gerekli değildir; gerekli olduğu za-
man da bir Tüzük meselesi değil, merkezi, bu 
grubun bileşiminden ve yedekler hakkında 
haberdar etme meselesidir). Komite, çeşitli 
çalışma alanlarını üyeleri arasında dağıtır ve 
her üyeyi, komiteye düzenli rapor sunmakla 
ve M.O. ve M.K.’ni çalışmaların gelişiminden 
haberdar etmekle yükümlü tutar (burada da, 
Tüzüğe, güçlerimizin azlığı nedeniyle sık sık 
uygulanamayacak bir hüküm koymaktansa, 
bütün görevlendirmelerden merkezi haber-
dar etmek daha önemlidir). Komite üyeleri-
nin kimler olduğu kesinlikle belirlenmelidir. 
Komite kooptasyon yöntemi ile tamamlanır. 
Komite, bölge grupları, fabrika alt komite-
leri ve belli grupları tayin eder (eğer bunları 
sıralamaya kalkarsak sonu gelmez ve bunla-
rı Tüzükte yaklaşık olarak sıralamanın hiçbir 
gereği de yoktur; merkezi bunların örgütlen-
melerinden haberdar etmek yeterlidir). Bölge 
grupları ve alt komiteler şu çalışma grupla-
rını örgütlerler... Bugün için Tüzüğe böyle 
bir madde koymak son derece yararsız olur. 
Çünkü bu türden çeşitli grupların ve alt grup-
ların faaliyetleri konusunda genel bir Parti 
tecrübesine sahip değiliz (birçok yerde bun-
dan tamamen yoksunuz). Bana kalırsa, böyle 
bir tecrübe edinmek için gerekli olan, Tüzük 
değil, Parti içi raporlamanın oturtulmasıdır. 
Şu sıralar, yerel örgütlerimizden her biri, en 
azından birkaç akşamını Tüzük tartışmasıyla 
geçiriyor. Bunun yerine, her üye, bu zamanı, 
tüm Partiye sunmak üzere, kendi çalışması 
hakkında ayrıntılı ve iyi hazırlanmış bir rapor 
düzenlemeye ayırsa, çalışmalar yüz kat daha 
ilerler.

Tüzüğün yararsız olmasının nedeni, sa-
dece devrimci çalışmanın daima kesin bir ör-
gütlenme biçimine uymaması değildir. Hayır, 
kesin bir çalışma biçimi gereklidir ve biz bü-
tün çalışmalarımıza mümkün olduğu kadar 
böyle bir biçim vermeye çalışmalıyız. Buna, 
genellikle sanıldığından çok daha büyük öl-
çüde izin verilebilir ve bu, Tüzük sayesinde 
değil, sadece ve sadece (bunu durmadan 
tekrarlamalıyız) Parti merkezine kesin bilgi 
iletmekle sağlanabilir. Ancak o zaman, gerçek 
bir sorumluluğa ve (parti içi) yaşama dayanan 
gerçek bir örgütlenme biçimimiz olacaktır. 
Aramızdaki ciddi çatışmaların ve fikir ayrılık-
larının “Tüzüğe uygun” oylama yoluyla değil 
de, mücadeleyle ve “ayrılma” tehditleriyle 
halledildiğini hangimiz bilmiyoruz? Parti ya-
şamının son üç dört yılı boyunca, komiteleri-
mizin çoğunun geçmişi böyle iç çekişmelerle 

doludur. Ne yazık ki, bu çekişmeler kesin bir 
biçim almamıştır. Eğer almış olsaydı, Parti için 
çok daha öğretici olur ve bizden sonrakilerin 
tecrübelerine çok daha fazla katkıda bulun-
muş olurdu. Ne var ki, böylesine yararlı ve 
zorunlu bir kesin örgütlenme biçimini hiçbir 
Tüzük yaratamaz; bu ancak ve ancak Parti içi 
kamuoyuyla yaratılabilir. Otokrasi yönetimi 
altında, Parti merkezini Parti olaylarından 
düzenli olarak haberdar etmekten başka bir 
Parti içi yaşam yöntemimiz ya da aracımız 
olamaz.

Ve ancak biz Parti içi yaşamın yasallıkla-
rını geniş çapta uygulamasını öğrendikten 
sonra, çeşitli örgütlerin işleyişi konusunda 
gerçekten tecrübe sahibi olabilir; ancak yıl-
ların böylesine kapsamlı tecrübesine daya-
narak, sadece kağıt üzerinde kalmayacak bir 
tüzük hazırlayabiliriz.

 1. ve 11. Eylül 1902 tarihleri ara-
sında yazıldı. (Gregoryan takvimine 
göre 14. ve 24.9.) İlk defa 1902 yılında 
hektograf baskıyla yayınlandı. 1904’te 
RSDİP Merkez Komitesince basılan bro-
şürün metnine uygun olarak Almanca 
yayınlanmıştır.

Lenin Tüm Eserler, (Almanca) Cilt 6, Sayfa 
217-244; Dietz Verlag Berlin, 1975

Dipnotlar

[2] İşçilere şunu anlatmalıyız: ajanların, 
provokatörlerin ve hainlerin öldürülmesi bazen 
elbette kaçınılmaz olabilir. Ama bunu sistem-
leştirmek, hiç istenilmeyen ve hatalı bir şeydir. 
Ajanları izleyip açığa çıkararak zararsız kılacak 
bir örgüt kurmaya çalışmalıyız. Ajanların kökü-
nü kurutmak imkansızdır, ama onları deşifre 
edecek ve işçi sınıfı kitlelerini eğitecek bir örgüt 
kurmak hem mümkün, hem de gereklidir.

[3] Aynı zamanda, gösterilerde ve hapisten 
adam kaçırma eylemlerinde vb. görevlendi-
rilmek üzere, askeri eğitim görmüş ve özellikle 
güçlü ve atılgan işçilerin alındığı savaş grupla-
rına da ihtiyacımız var.

Açıklayıcı Not :

Yazıda geçen Almanca “Zirkel” kavra-
mının Türkçede bire bir karşılığı yok. Aslında 
teknik olarak tam karşılığı “pergel” oluyor. 
Ancak almancada kastedilen “Zirkel”, pergel-
le çizilen 360 derecelik daire veya çember an-
lamına geliyor. Yani insanların bir daire gibi 
oturup toplanmaları anlamında. “Okuma 
çemberi”, “Fabrika çemberi”, “Gençlik çem-
beri” gibi. Burada kastedilen bir, iki partili ile 
partiye yakın kadro adaylarının ve sempati-
zanların birlikte oluşturdukları çemberlerdir. 
Biz bu çeviride, “çember” kavramı Türkçe ter-
minolojimizde pek kullanılmadığı için, onun 
yerine “çalışma grubu” kavramını kullandık. 
(Ç.N.)
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q Murat CEYİŞAKAR

Ünlü 2790 Numaralı Sanık

16 Nisan 1919´da Batum´da İngilizler 
tarafından tutuklanır. 22 Ocak 1920´de 
İstanbul´a getirilir, oradan Çanakkale´ye, 
15 Mart 1920´de Mondros´a gönderilir. 
Daha Batum’da iken Yanında Rubleler ve 
Türk altınları bulunan çantasına el konur 
ve mahkeme kasasına kilitlenir. 31 Mart 
1920´de Mondros’tan Malta´ya sürgüne 
gönderilir. 

2790 numaralı sanığın resmi kayıt-
lardaki adı Eczacı Mehmet Efendi´dir. 
Ama Mehmet Hasan olarak da tanınırdı. 
Kesin bir bilgi olmamakla birlikte ordu-
da binbaşı olduğu ve “Eczacı” lakabıyla 
tanındığı söylenir. Eczacı Mehmet Efen-
di, 1915/16 Ermeni tehciri sırasında, (as-
lında Nişantaşında oturmakla beraber) 
Erzincan´ın İttihat ve Terakki temsilciydi. 
Yukarıdaki tanık ifadelerinde adı geçen-
lerin yanısıra başka sanıklarla birlikte İs-
tanbul Divan-ı Harb-i Örfi´sinde Erzincan 
Davası açılır. Bu davada şu kişiler yargı-
lanır: Erzincan Mutasarrıfı Memduh Bey 
bin Tayyar (Mehmet Memduh Bin Tayir), 
Erzincan Mebusu Halet Bey (Sağıroğlu), 
Hafız Abdullah Avni Efendi bin Hacı Hü-
seyin (Hayran Baba), Karmo Yusuf (Meş-
hur eşkiyalardan), Erzincanlı Jandarma 
Çavuşu Arslan, Aşiret Reisi Kagü ve Hacı 
Vahidzade Rıza Efendi (Dava sırasında 
vefat etti). Davada ayrıca Erzincan Mevki 
Kumandanı ve Askeri Fabrikalar eski Mü-
dürü Trabzonlu Binbaşı Hafız Süleyman 
Bey, Erzincan Jandarma Tabur Kumanda-
nı Yüzbaşı İsmail Hakkı, Erzincan Jandar-
ma Subayı Teğmen Cemil ve Süleyman, 
Jandarma Başçavuşu Erzincanlı Halid 
Efendi, Erzincan Eşrafından Yaşar Bey, 
Jandarma Sivaslı Deli Mehmed, Erzincan 
Mektebi Askeri İdadisi Askeri Müdür Mu-
avini Yüzbaşı Asım, aynı mektebin Dahi-
liye Subayı Teğmen Cezayirli Mehmed 
Efendi´nin haklarında kovuşturma açıl-
masına karar verilir. Dava sonunda Hafız 
Abdullah Avni, Halid, Kırmo (Karmo) Yu-
suf, Arslan ve Kako (Kagü), 27 Temmuz 
1920 tarihinde idama mahkum edilirler. 
Erzincan Mutasarrıfı Memduh Bey`in 
dosyası Malta´da sürgünde olduğu için 
ayrılır. Karar Abdullah Avni`nin yüzüne 
karşı okunur. Suçları: Tehcir esnasında 
Erzincan Ermenilerinin katl ve imha ve 
mallarını yağma etmek. Abdullah Avni 
idam edilir. 

Eczacı Mehmed Efendi, ise Malta´da 
sürgündedir. Daha sonra Malta sürgünle-
rinin salıverilmesi ile serbest kalır. Daha 
sonra yayınlanan Malta Sürgünleri liste-
sinde adı Mehmet Eczacıbaşı ve Meh-
met Şazi Elveren´in babası olarak geçer.

Türk kültür yaşamına bir güneş (!) gibi 
doğan, film festivalleri, caz festivalleri ve 
sponsorlukları ile Türk münevveranın 
kalbinde taht kurmuş bu zarafet timsali 
Eczacıbaşı Holding’in sahiplerinin geç-

mişinin bu günkü kadar asil bir görüntü 
veremediğini üzülerek görüyoruz. Tür-
kiye oligarşisinin diğer seçkinlerinin ve 
Anadolu’da, madenleri, un fabrikalarını 
ve çırçır atölyelerini ellerinde tutan eşraf 
ve burjuvazinin geçmişleri de çok farklı 
değildir. 

Başta Doğan Avcıoğlu olmak üzere 
Kemalist tarih yazıcılığı ve Köy Enstitü-
leri çıkışlı Cumhuriyet hikayeciliğinin, 
Cemal Nadir karikatürcülüğünün, savaş 
vurgunculuğu, Yahudi karaborsacılığı ya 
da devlet desteği ile kapitalist yaratma 
masallarının ardında bu yağma ve katli-
amları gizleme çabası yatar... Bunların hiç 
olmadığını söyleyemezsek de gerçekte 
Cumhuriyet burjuvazisinin ne ihtikara ne 
karaborsa ne de devlet desteğine ihtiya-
cı vardır.  Maşallah (!) Türkiye Burjuvazisi 
kolonyalistlerin, Afrika ve Asya’nın yer 
altı yer üstü kaynaklarının yağmalama-
sına benzer bir zorbalıkla kendi halkının 
mal ve kültürel varlığını yeteri kadar yağ-
maladığı için ‘‘karaborsa’’ gibi işlere ihti-
yacı kalmamıştır.

Malta Adası ve Sürgünler

Mondros Mütarekesi’nin imzalan-
masından sonra ingilizler, İttihat Terakki 
ileri gelenlerini önce Mısır’da (Kasrı Nil), 
daha sonra da Malta’da toplamaya baş-
ladılar, İngiliz Yüksek Komiseri Amiral 
C. Calthorpe, 1919’da İngiliz Dışişleri 
Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, “suçlu 
oldukları kuşku götürmeyen kişile-
rin” hemen tutuklanarak itilâf devletleri 
makamlarına teslim edilebilmeleri için 

yetki istedi. Bu karardan sonra başlayan 
tutuklamalarda ana suçlama Hristiyan 
halka karşı katliam, soygun ve İngiliz sa-
vaş esirlerine kötü muameledir. Malta’da 
bir savaş esirinden çok önemli misafir-
ler gibi ağırlanan bu gruptaki insanların 
özellikleri neydi? Neden bu kadar özenle 
ağırlanıyorlardı?

Dört yıl bütün cephelerinde kıyasıya 
bir kıtalin gerçekleştirildiği bu savaşta 
Alman Emperyalizmi’ne hizmet etmiş 

dolayısıyla İngiliz ordusunun her cephe-
de kanını akıtan bu misafirlere gösteri-
len itibarın, uluslararası yasaların savaş 
esirlerine gösterilmesi gereken insani 
tutumun ve icaplarından kaynaklanma-
dığı çok açıktır. Bilindiği gibi İngilizlerin 
Birinci Dünya Savaşı’nda savaş esirlerini 
tuttuğu tek kamp Malta Adası değildi. 
Hindistan’dan Batum’a oradan da İrlan-
da’ya kadar birçok yerde esir kampları 
vardı ingilizlerin. Osmanlı savaş esirle-
rini tuttukları Nil Nehri kenarında ünlü 
Nil kalesinde esir tutulan sıradan savaş 
esirlerine gözlerini oymaktan, canlı canlı 
Nil’in sularına atmaya kadar yapmadıkla-
rı eziyet ve işkenceyi bilmeyen yoktur. 

İngiliz başsavcılığı bu iddia ile bir 
soruşturma başlatıyor ve yargılamalar 
kısa bir süre olsa da devam ediyor, an-
cak birden İngilizler ellerinde tuttukları 
Osmanlı bürokratlarını, Teşkilatı Mahsu-
sa Üyelerini ve İşadamlarını yargılamak 
yerine başka bir görevle görevlendirme-
yi düşünüyor. 9  Malta sanıklarını savaş 
içinde ve sonunda yapılan emperyalist 
paylaşım anlaşmalarında kendi teritor-
yumuna düşen Anadolu topraklarında 
planlanan yeni bir devlet’in kuruluşu için 
biçilmiş kaftan oldukları görülüyor. Ziya 
Gökalp gibi, Rauf Orbay gibi, Ali İhsan 
Sabis gibi, Eczacı Mehmet gibi (Maltada-
kilerin en ilginci, belki de en arsızı, Eczacı 

Mehmet’tir. Malta’ya götürülmek üzere 
Batum’da yakalandığında, üzerinde Er-
menilerden gaspettiği 1 çuval para 1 çu-
val Altın vardır) işbirlikçilik zanatı ile dip-
lomalı Malta sürgünleri yeni Türkiye’de, 
milletvekili, Başbakan, İstiklal Mahke-
meleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkan-
lığı  ve sayısız kilit rollerde yeni devletin 
kuruluşunda görev almak üzere serbest 
bırakılmaya hazırlanıyor. İngilizlerin İtti-
hat ve Terakki önderlerleriyle yaptıkları 
pazarlık sonucunda Malta Adası’ndaki 
tutukluluk misafirliğe dönüşüveriyor. 
Bunu Ziya Gökalp’in yazdığı mektuplar-
dan, Rauf Orbay’ınsa daha İstanbul’day-
ken İngilizlerle kurmuş olduğu “güven 
ilişkisi”nden anlayabiliyoruz. İstanbul’da-
ki işgal kuvvetlerinin kendisini tutukla-
yacağı haberi geldiği halde kaçmamış 
ve İngilizlere “söz verdiğini ve sözünden 
dönmeyi kendisine yakıştıramayacağını” 
anılarında ifade etmiştir. Kampta Ermeni 
katliamlarından yargılanması kaçınılmaz 
olan bir grup tutuklunun bir tekneyle 
kaçma çağırısına -serbest bırakılacağın-
dan o kadar emindir ki- icabet etmez. 
Nedeni bilinmez, bu icazetli grubun ser-
bestçe bir tekneye binerek İtalya’ya ulaş-
masına oradan da izlerini kaybetmesine 
göz yumulur. Gerçekte İngilizlerin, İttihat 
ve Terakki Partisi’nin önde gelenlerini ve 
fiilen Ermeni katliamlarına katılmış olan-
ları önce İstanbul’da Harb Divanı’nda bu-
rada Boğazlayan Kaymakamı dışında cid-
di bir sonuç alamayınca Malta’ya taşıyıp 
katliam suçundan yargılamak istediği bir 
vakıadır. Ancak İngiltere, Malta sürgünle-
rinin başta Ziya Gökalp, Rauf Orbay, Ali 
İhsan Sabis gibi tescilli Alman işbirlikçisi 
paşalarını ve bürokratlarını yeni teritor-
yal alanında kurulacak bir Cumhuriyetin 
‘‘Kurucu İradesi‘‘ yapmaya -hem de Er-
meni katliamlarından sorumlu tutma-
dan- karar vermiştir. 

II. İnönü Zaferinden önce de İngiliz-
lerin politika değişikliklerinin izleri gö-
rülmektedir. Ankara hükümetine bazı 
‘‘Kolaylıklar’’ göstermeye başlamışlardı, 
‘‘Boğazları tarafsız bölge ilan eder. Böylece 
Türklere bazı ödünler verilmesini benimse-
diği havasını yayar.” 10

 İngiltere bütün malları elinden alınmış 
sürgünlerle katliamlarla büyük bir çö-
küntü içine girmiş Ermeni ve Rum halkı 
yerine Jön Türkleri ve Kemalistlerle tekrar 
birarada çalışma fırsatını yakalamışken 
kaçırmak istemez... İngiliz Emperyalizmi 
1908 Devrimiyle Almanlara kaptırdığı 

Malta Sürgünleri ve Kurucu İrade-II
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Teşkilatı Mahsusa’nın kurucusu ünlü Kuşçubaşı 
Eşref, Malta’da kendisine tahsis edilen villa’da 
sürgün günlerini okuyarak, diğer tutuklularla 
tartışarak geçirir. 



Türkiye’yi 10 sene sonra neredeyse aynı 
işbirlikçi kadro ile geri almıştı. Türkiye-İn-
giliz ilişkileri 1908 öncesi ‘‘fabrika ayarla-
rına’’ geri dönmüştü. 

Dünyanın En Komik 
Esir Değişimi
Kuvvayi Milliyeciler elinde olmayan 

İngiliz esirlerle Malta Sürgünlerini nasıl 
değiştirdi.

Esasında senaryo çoktan hazırlanmış-
tı, İngilizlerin Anadoluda kurmak istedik-
leri yeni Cumhuriyetin kadrosunun çatısı 
bile çatılmış, sıra Ermeni katliamlarından 
suçlu görülen Malta Misafirlerinin Ana-
doludaki yeni hükümetin başına geçi-
rilmesine gelmişti. Curzon, (9.11.1921) 
Lordlar Kamarasında “Rawlinson’un 
serbest bırakılmasını sağlamak için Türk 
taleplerini kabul etmeye karar verdik de-
miştir’’. 11  İngiliz derin devleti, İngiliz ka-
muoyunun da onayını alabilecek bir plan 
gerçekleştirerek, İngiltere’nin, mütareke-
nin şartlarına uyulup uyulmadığını de-
netlemekle görevli olarak Doğu illerinde 
dolaşan ve Erzurum Kongresi’nin baş mi-
safiri Albay Rawlinson, Kazım Karabekir 
tarafından evinde göz hapsine alınır. Üç 
yüz kilometre ilerde Batum’da güçlü bir 
İngiliz garnizonu vardır. Ama İngilizle-
rin Rawlinson’un gözaltına alınmasına 
“gıkı” bile çıkmaz. Zaten Erzurum Kong-
resi’nden itibaren gerek Kazım Karabekir, 
gerek Mustafa Kemal, Rawlinson ile sık 
sık biraraya gelirler ve Kuvvayi Milliye’nin 
bu iki lideri, İngilizleri gelişmelerden ha-
berdar eder. Hem Kazım Karabekir hem 
de Rawlinson anılarında birbirlerinden 
övgüyle sözederler. Rawlinson, esasın-
da 1919 Temmuz’undan yani Erzurum 
kongresinden beri Mustafa Kemal’in ha-
zırladığı raporları İngiliz dışişleri bakanlı-
ğına, oradan gelen mesajları da Mustafa 
Kemal’e iletmekteydi....

Bunun dışında Kemalistlerin ellerin-
de savaştan sonra ülkelerine dönmek 
istemeyen birkaç Hintli Müslüman İngiliz 
askeri vardır. 15-16 kişilik bir sözde İngi-
liz Esir Grubu oluşturulur. Erzurum’dan, 
Konya’dan toplanıp Trabzon’a oradan da 
İnebolu’ya gene bir İngiliz gemisiyle ha-
reket ederler.

Bir İngiliz zırhlısı Malta’daki Osmanlı 
Savaş esirlerini İnebolu’ya götürüyordu, 
Malta’da bir kısmı kolayca kaçıvermiş 
krallar gibi ağırlanan, kalanlar da Kema-
list grupların ellerindeki savaş esirleriy-
le değiştirilmek üzere Karadeniz’in bu 
küçük kasabasına taşındılar. Rauf Orbay 
nedense İnebolu’da daha değişim başla-
madan İngiliz gemisinden inip Ankaraya 
doğru yola çıkıverdi. 

 Yüksek Komiser Sir Horace Rumbold 
bütün Türklerin serbest bırakılmasını 
fakat buna karşılık Türklerin elinde sağ 
kalan bütün Britanya tebalarının mu-

hakkak alınmasını bildiriyordu. Türklerin 
elinde 140 kadar Britanyalı ve Hintli esir 
olduğunu doğrulamış ve makamlara 
adamların bir listesi verilmiş, bu liste-
ye gözatınca çoğunun enaz bir yıl önce 
ölmüş olduğunu hatırladım, Türkler de-
ğişim için ancak dört esir verebiliyorlar, 
başka esir bulunduğundan katiyen ha-
berleri olmadığını söylüyorlardı... 12

Görüldüğü gibi esir değişimi ile ilgi-
li bütün yazışmaların en önemli isimleri 
Rauf Orbay ve Sir Rawlinson esir müba-
delesi başlamadan çoktan serbestçe do-
laşıyorlar, Türklerin elinde esir tuttukları 
iddia edilen listedeki İngilizlerin çoktan 
öldüğü anlaşılıyor (!), yapılacak bir şey 
yok, tabii ki Rauf Orbay Ankara’ya doğru 
Ali İhsan Sabis ve arkadaşları geldikleri 
gibi bir İngiliz gemisiyle İstanbul’a hare-
ket etmişlerdir. 

İngiliz Takımı; 
Malta’dan Kurucu İradeye

Cumhuriyeti kuran kadro gökten 
zembille gelmedi. Cumhuriyetin teme-
linde, Malta sürgünlerinin harcı bulun-
duğu gibi bunların uzantıları da günü-
müze değin yaşamaktadır. Kemalistlerin, 
“İttihat ve Terakki’nin Osmanlı İmparator-
luğu zamanında gerçekleştirdiği soykırım 
ve yağma ile bir ilişkisi yoktur. Cumhuriyet, 
İttihat ve Terakkiyi reddeden tertemiz ve 
halkçı bir kadroyla kurulmuştur” iddiaları 
da koskoca bir yalandır. Cumhuriyetin 
bütün idari kadrosu, kilit noktalardaki 
görevlileri için Ermeni soykırımı ile iliş-
kili olmak Cumhuriyet yönetiminde söz 
sahibi olabilmek bir posta yerleşmek 
için referans kabul edilmiştir. Cumhu-
riyet bürokrasisinin sanayii burjuvazisi 
üzerindeki -ekonomi kurallarına aykı-
rı-  hegemonyasının kökeninde de bu 
sır yatmaktadır. Cumhuriyet bürokrasisi, 
Türk burjuvazisi üzerindeki us dışı hege-
monyasını onların zenginliklerine ilişkin 
en gizli arşivlerin üzerine oturmasından 
almaktadır. 

Murat Bardakçı’ya göre; Soykırımın 
baş mimarlarından olan Talat Paşa’nın ka-
rısı en yüksek maaş alanlardan ve vatana 
hizmet aylığı ile ödüllendirilendir.

Merkezi Umumi Üyeleri’nin eşleri ve 
Teşkilat-ı Mahsusa’nın önemli mensup-
larının hanımları da vatana hizmet aylı-
ğı bağlanarak sadece kendileri değil aile 
boyu yani eşler ve çocuklar da ödüllendiril-
miştir. En yüksek maaşı da Enver Paşa’nın 
kızı Mahpeyker Hanım alıyordu.

Malta Sürgünleri’nin ödülleri ise katlia-
mın çokluğuna, azlığına ve hangi kariyer-
de olduğuna bağlı olarak çeşitlendirilmiş-
tir. Kimine başvekillik, kimine mebusluk, 
kimine genel kurmay başkanlığı, kimine 
valilik, kimine de başka yöneticilik v.s pay-
larına düşmüştür. Bu tablodan anlaşılaca-

ğı üzere en çok katliam yapan en çok ödül 
almıştır.

Malta sürgünlerinden Fethi Okyar ve 
Rauf Orbay gibi Başbakanlar, Fevzi Pi-
rinçcioğlu, Şükrü Kaya, Abdülhalik Renda, 
M.Şeref Aykut, Ali Seyit, Ali Cenani, Ali Çe-
tinkaya gibi Bakanlar, valiler, generaller, 
eğitimciler çıkmıştır. Soykırıma bulaşmış 
eli kanlı çetelerin ortak yönleri, çok ilginçtir 
ki, ya okul arkadaşı, ya akraba, ya hem-
şehrilik bağı ile birbiriyle ilişkilenmişlerdir. 
Diyarbakır’da Aksu’larla, Göksular akra-
badır. Hacı Bedir Ağa’nın torunu bu günkü 
meclistedir.

Enver Paşa’nın kuzeni Hasan Tahsin 
Uzer’in oğlu Celalettin Uzer; 1960 darbesi 
sonrası 28. Hükümet’te İmar ve İskân Ba-
kanı olmuştur. Enver Paşa’nın eniştesi Ka-
zım Bey (Orbay) 1944-46 yıllarında Genel 
Kurmay Başkanı, (1942-1944 Ekonomik ve 
Kültürel soykırım uygulandığında Genel 
Kurmay Başkanı, 1960 darbe sonrası mec-
lis başkanıdır) Teşkilat-ı Mahsusa komuta-
nı Fuat Bulca’nın yardımcısı General Fahri 
Özdilek, 27 Mayıs darbecilerinden olup ve 
senatörlüğe getirilen biridir. 13

Cumhuriyet burjuvazisi, üzerinde 
oturduğu bu ganimet ekonomisini Cum-
huriyet tarihi boyunca çok organize ve 
örtülü bir şekilde yürütmüştür. 1955 yılı 
devlet kayıtlarına göre geçmiş dönemin 
Ermeni ve Rum katliamlarında görev 
almış memurlara ve onların varislerine 
devlet kasasından yüksek ve düzenli öde-
meler yapılmıştır. Bu isimlerden bazıları, 
Bahriye Nazırı Ahmet Cemal, Talat, Eski 
Diyarbakır Valisi Reşit, Ziya Gökalp, Ga-
ziantep milletvekili Ali Cenani, İstanbul 
Milletvekili Numan Ustalar, Muş milletve-
kili İlyas Sami, Bitlis Valisi Mazhar Müfit 
Kansu, Van Valisi ve Milletvekili Haydar 
Vaner, Fevzi Pirinçcioğlu, Süleyman Sırrı 
İçöz, Rauf Orbay, Hacı Bedir gibi soykırım 
zanlıları ve Malta sürgünlerindendir. 

Burjuva devrimlerinin proleterya 
için uzun vadede ifade ettiği şeyin ‘‘Tü-
feğin bir omuzdan öbürüne geçirilmesi’’ 
olduğu ifade edilir. Cumhuriyet döne-
minde proleterya’nın tüfeğinin omuz 
değiştirmesine bile gerek duyulmamış-
tır. Cumhuriyet hiç bir değişikliğe gerek 
duymadan 1845 yılında kurulmuş polis 
teşkilatını, 1837’de kurulan Danıştay’ı, 
1868’da kurulan Yargıtay’ı olduğu gibi 
devir almıştır. Ankara’da yeni açılan 
meclisin ilk görüştüğü yasa tasarısı İs-
tanbul’da mecliste yarım bıraktıkları, 
küçükbaş hayvanlardan alınan “Ağnam” 
vergisinin oranlarını artırmak olmuştu. 

 Yukarıda da belirttiğimiz gibi Cum-
huriyet’in ‘‘İşkembeci’’ tarih yazıcılarının 
bütün çabaları, Soyadı Kanunu, Harf 
Devrimi gibi ‘‘devrim’’ adını verdikleri 
düzenlemelerle katillerin ayak izlerini 
silmeye çalışmak olmuştur, bu suç kanıt-

larının ortadan kaldırılması operasyonla-
rıyla Osmanlı’nın bütün katliamcı çeteci-
leri, işadamı, başbakan, bakan kılıklarıyla 
getirilip Cumhuriyet rejiminin başına 
oturtulmuştu, Malta Sürgünleri 1925 kı-
rılmasına kadar kurucu irade olarak daha 
sonra da  Kürt katliamlarında değerli tec-
rübeleriyle katkılarını sunmuşlardır. 

Son Söz
Bu kısa yazının sınırları içinde açmaya 

çalıştığımız, Cumhuriyet burjuvazisinin, 
“Cumhuriyetle ortaya çıkmış, Anadolu’da-
ki bir bağımsızlık savaşının ‘‘anti-emper-
yalist’’ önderleri; Monarşiye karşı verdik-
leri onurlu savaşı laiklikle, demokrasiyle, 
insan haklarıyla, taçlandıran kahramanlar 
olduğu” düşüncesinin arkasında, yüz-
lerce karartılmış ya da kilit altına alınmış 
belgenin, uyduruk tarih yazıcılığının  ma-
rifetli bir illüzyonu olduğudur. Kuşkusuz 
kurucu irade ile Osmanlı monarşisi’nin 
devlet etme konusunda çok büyük fark-
lılıklar oluşmamıştı. Var olan farklılaşma-
ların temeli 1876 bujuva reformları ve 
anayasa reformları sırasında başlamıştı 
zaten. Ancak İngilizler Meclisi Mebusan’ı 
bastığında, mecliste etnik kimlikleriyle 
142 Türk, 60 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 12 
Ermeni (4 Taşnak, 3 Hınçak), 5 Yahudi, 4 
Bulgar, 1 Asuri milletvekili ile toplam 4 Si-
yasi parti (İttihat ve Terakki Fırkası, Ahrar 
Fıkrası, Taşnak Fırkası, Felah Vatan Grubu) 
bulunmaktaydı. 1920’de kurulan Cum-
huriyet’in “Tek partili tek, programlı”  
siyasal sistemini 1960’ larda bile  kırabil-
mek mümkün olamamıştır.

Yararlanılan Kaynaklar
9 Bilal Şimşir ve Uluç Gürkan gibi Kemalist tarih 

yazıcılar Sakarya Savaşının bir dönüm noktası oldu-
ğunu söyleseler de Esir değişiminin ve Malta sürgün-
lerini Ankaraya takviye kurucu irade olarak gönde-
rilmesinin daha büyük ve uluslararası gelişmelerden 
kaynaklanan bir sebebi olmalıdır.

10 (Aktaran)  Hikmet Bayur , X. Yüzyılda Türklü-
ğün Tarih ve Acun Siyasası üzerindeki Etkilileri , Anka-
ra , 1974 , s . 203 ,

11 Kurtuluş Savaşı İle ilgili İngiliz Belgeleri, Got-
thard Jaesche,  Ankara, 1986, s. 194. (aktaran Mesut 
ÇAPA, Sakarya Savaşı’ndan Sonra Türk İngiliz Esir 
Mübadelesi.... 

12 A . Rawlinson , Adventures İn The Near East, 
London , 1923 , s .355-357.

13 Vahakn N. Dadrian, Ermeni Soykırımında Ku-
rumsal Roller, Toplu Makaleler, Kitap 1, Çeviren: Atil-
la Tuygan, Belge Yayınları, 2004, Vartkes Yeghiayan, 
Malta Belgeleri, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Türk Sa-
vaş Suçluları Dosyası, Belge Yayınları,Ağustos 2007,

14 Ermenli katliamlarından kalabalık suç dos-
yalarına sahip olanların önemli bir kısmı da kurgu-
lanmış ‘‘İzmir Suikasti’’ gibi pseudo bir vaka ile tasfiye 
edilmiş gibi görünüyor... Bu tasfiyenin arkasında ya-
tan gerçekler konusunda çok az şey biliyoruz. İzmir 
Suikasti’nin bir kurgu olduğunu davanın baş sanıkla-
rından Rauf Orbay’in daha sonra milletvekili (Kasta-
monu) yapılmasından anlıyoruz. Bu suikastle yapılan 
tasfiye -ilk bakışta Susurluk’ta devletin ‘‘çok şey bilen’ 
kendi katillerini bir bahane yaratarak ortadan kaldı-
rılmasına benziyorsa da-  daha çok incelenmeye ihti-
yaç gösteriyor.(mc) 
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q Mehmet DEMİR

Kürtlerin zamanı diyebileceğimiz gün-
ler  yaşıyoruz. Uluslararası alanda Kürtler 
ve mücadeleleri sık sık gündeme gelmeye 
başladı. Kürtlerin eskisi gibi yok sayılma-
sının mümkün olmadığı dile getirilmekte-
dir. En son Moskova’da düzenlenen Kürt 
Konferansında bu konu bir kez daha dile 
getirildi. Kürtlerin ve mücadelelerinin artık 
yok sayılamayacağı ve bu konuda uluslara-
rası desteğin daha fazla verilmesi gerektiği 
dile getirildi. Bölgede dengeler yeniden 
kurulurken, Kürtler eski düzenin yıkıntıla-
rı üzerinde yeni bir statü kazanabilecekler 
mi? Bu konuda çok çeşitli değerlendirmeler 
yapılmaktadır. Kürtlerin eskisi gibi gözardı 
edilmemesini savunanlar daha yüksek ses-
le konuşmaya başladılar. Kuzey ve Güney 
Kürdistan’da yıllara varan mücadelenin 
etkileri kendisini iyice hissettirdiği bir dö-
nemde yeni gelişmelerin ortaya çıkması ile 
Kürtler, bölgenin gözardı edilemeyecek bir 
gücü haline geldiler. Suriye’deki iç savaş 
ve DAİŞ’in saldırılarına karşı Kobani di-
renişi ve Rojava mücadelesi ile Şengal ve 
Musul daki mücadele, Kürdistan’ın diğer 
parçalarını da etkilemiş ve buralarda da de-
rin bir etki bırakmıştır. Bu etkinin, örgüt-
sel anlamda ve demokrasi mücadelesinde 
nasıl bir gelişmeye yol açacağı konusunda 
da çeşitli görüşler ve yaklaşımlar var. Daha 
doğrusu bu elverişli koşullardan Kürtler 
kendi geleceklerine dönük bir sonuç elde 
edebilecekler mi? Bu tartışmaların en yo-
ğunlaştığı konuların başında da Kürtlerin 
birliği gelmektedir. Yıllardır çalışması yü-
rütülen Ulusal Kongre’nin toplanması için 
son zamanlarda, yeniden güncelleşen  yo-
ğun girişimlere tanık olduk. Henüz net ve 
kapsamlı bir sonuç alınmamış olsa da Ulu-
sal Kongre, Kürtlerin birliği için önemli bir 
adım olarak görünmektedir. Kürdistan’ın 
dört parçasındaki tüm örgütleri içerisine 
alacak bir genişlikte bir birlik olması iste-
nen Ulusal Kongre girişimlerinin sonuca 
ulaşması önünde çeşitli engeller de bulun-
maktadır.

Ulusal Kongre Çağrıları 
Karşılık Bulacak mı?
Kürtlerin birliği yönündeki çalışmalar 

yeni değil. Son günlerde KCK’nin çağrıları 
ile yeniden gündeme geldi. Uluslararası bir 
çok güç de Kürtlerin yüz yıl sonra özgür bir 
temelde bölgede sahneye çıkmalarının an-
cak birlik olmaları ile mümkün olduğunu 

dile getirmeye başladılar. Birliğin önemini 
Kürtler ne kadar kavramış durumdalar, bu 
uğurda atılacak adımların gerektirdiği fe-
dakarlığı gösterebilecekler mi yoksa çeşitli 
güçlerin çıkarlarının dümen suyuna kapılıp 
ellerine geçen bu fırsatı heba mı edecekler? 
Bölge üzerinde mücadele eden ve belirli bir 
düzeni tesis etmek isteyen egemen güçle-
rin Kürtleri yanlarına almak için belirli po-

litikalar uyguladıklarını bilmekteyiz. Em-
peryalizmin ve bölgedeki işbirlikçilerinin 
Kürtlerin yeni dönemde kendi özgürlükle-
rine kavuşmaları ve bölge halkları ile daya-
nışma temelinde bir birlikteliğe gitmelerini 
engellemek için çeşitli adımlar atmakta-
dırlar. Kürdistan’ın parçalanmışlığı kadar 
her parçada farklı siyasal örgütlerin varlı-
ğı ve bunlar arasındaki ideolijik ayrılıklar 
birleşmeyi zorlaştırmaktadır. Kaldı ki her 
parçadaki siyasi örgütler de kendi araların-
da  bir birlik oluşturmaktan uzak durum-
dadırlar. Bu farklılıkların bir kenara bıra-
kılarak ortak bir hedefte biraraya gelmenin 
önemi daha yakıcı bir şekilde kendisini 
dayatmaktadır. Bu birlik bölge halklarıyla 
Kürtlerin dayanışmasını güçlendirecektir. 
Bu birlik kesinlikle bölge halklarının aley-
hine olmayacaktır. Ama Kürtlerin bölgede 
halklar lehine yeni bir düzenin kurulması 
için üzerine düşen rolü oynayabilmesi için 
de son derece önemlidir.

Ulusal Kongre ile ilgili çalışmaların 
tarihi eskilere dayansa da en ciddi girişim 
2013 yılında yaşandı. Bu dönemde atılan 
adımlar son aşamaya vardığında başarı-
sızlıkla sonuçlandı. Bu başarısızlık karşı-
sında örgütler birbirlerini yeterli çaba ve 
fedakarlığı göstermemekle suçlayarak so-
nuçsuz kalmasının sorumluluğunu üstlen-
memeye çalıştılar. Dışarıdan yapılan mü-
dahaleler olmakla birlikte katılım gösteren 

siyasi örgütlerin bölgedeki gelişmeleri tam 
okuyamamalarına bağlamak gerekir. Son-
rasında yapılan açıklamalarda da teknik 
bazı yönlerin öne çıkarılması esas ayrılık 
noktasının üstünü örtmek olarak yorumla-
yabiliriz. Karşıdakini suçlayarak başarısız-
lığın yükünün altından kaçmak doğru bir 
tutum değildir. Taşın altına elini koymak 
diye bir deyim vardır ya, demek ki herkes 

yeteri kadar elini taşın altına koymamış.
Bundan önceki Ulusal Kongre çalışma-

larından sonuç alınamamasının sebeblerin-
den bugün için gerekli derslerin alındığın-
dan bahsetmek için daha erken olduğunu 
görmekteyiz. 2013 yılındaki çalışmalarda 
çok umut verici gelişmeler yaşanmış ve 
neredeyse ilanı için günler sayılmaya baş-
lanmıştı. Kürt Özgürlük Hareketine sun-
duğu önerilerde Öcalan da Ulusal Kong-
re’nin önemine vurgu yapmaktaydı. 2013 
yılı yazında yapılan İmralı görüşmelerinde 
Öcalan Ulusal Kongre çalışmalarının mut-
laka başarıyla tamamlanmasını istemiş ve 
eşbaşkanlık için Mesut Barzani ile Leyla 
Zana’nın adını önermiştir. Böylesine önem 
verilen bir adımın hala sonuçlandırılama-
masının Kürtler için büyük bir kayıp ol-
duğunu görmek gerekir. En son olarak 22 
Temmuz 2013’te Ulusal Kongreyi oluştur-
mak için biraraya gelinmiş ve bu toplantı 
sonuç alınamadan ve bir anlaşma sağlana-
madan sona ermiştir.

Geçtiğimiz günlerde Kürt Özgürlük 
Hareketi, PKK ve KCK yetkilileri Ulusal 
Kongre için çabaların yarım kaldığı yer-
den devam ettirilmesi için peşpeşe çağrılar 
yaptılar. Belirli kesimlerde karşılık bulan 
bu çağrılar, Ulusal Kongre için yeni bir 
girişimin başlatılması için gereken ivme-
yi getirmedi. En azından şimdilik böylesi 
bir durum mevcut. Genel kanı Kürt siyasi 

hareketlerinin kendi aralarındaki sorunları 
bir kenara bırakarak, Ulusal Kongre için 
çalışmalar da yoğunlaşılması yönündedir. 
Belirli çevreler bu çağrıları yapılmamış 
gibi yok saydılar. Daha önceki çalışmalar-
da yer alan siyasal güçlerin yeni bir oluşum 
için ne kadar istekli olduklarını bir kenara 
bırakırsak bunların bölgedeki gelişmeleri 
doğru okuyup okumadıklarını sorgulamak 
gerekir. Belirli çıkar ilişkisi içerisinde olan 
bazı siyasi oluşumların bu birlik için çok 
da çaba sarfetmemeleri anlaşılırdır. Bun-
ların dışında kalan her parçadan siyasi 
örgütler, bu çalışmaların yeniden ivme ka-
zanması için adımların atılması gerektiğini 
ifade etmişlerdir. Bu girişim ve çağrıların 
sonuçsuz kalmaması için bu kez hazırlık-
ların daha ciddi bir temelde ele alınması 
gerekmektedir. Beklemek zaman kaybına 
yol açmakla kalmayacak Kürtlerin önüne 
çıkan önemli bir fırsatın kullanılmasını 
da geciktirecektir. Birliğin oluşmamasının 
yakın ve uzak gelecekte ne gibi sonuçlara 
yol açacağını her Kürt siyasi hareketi de en 
azından kavramış durumdadır.

Ulusal Birlik Neden Önemli?

Kürt Özgürlük Hareketinin Ulusal 
Kongre çağrısı bazı çevrelerde farklı bir 
tepkiye yol açtı. Hatta bazıları daha ileri 
giderek böyle bir çağrıyı yapmaya hakları 
olmadığı gibi yorumlarda bulundular. Bu 
çevrelere hatırlatmakta yarar var: Kürt hal-
kının birliği ile halklar arasında dayanışma 
ve kardeşlik birbirine karşıt değildir. Bu 
bölgede eğer halklar kardeşçe ve özgür bir 
temelde birlikte yaşayacaklarsa, bu ortak 
bir dayanışmayı güçlendirmekle müm-
kündür. Kürdistan’ı egemenlikleri altında 
tutan devletlerin Kürt halkının özgürleş-
mesini engellemek için yola çeşitli tuzak-
lar döşediklerini bilmekteyiz. Bunları boşa 
çıkarmak sadece Kürtlerin değil bu ülke 
halklarınının da bir sorunudur. Bu bakım-
dan kardeşliğin önemi vardır. Hem Kürt 
halkının ulusal birliği ve hem de bölge 
haklarının birliğinin geliştirilmesi için mü-
cadele birbirine yakından bağlıdır. Egemen 
güçlerin baskı katliam ve öldürmelerine 
bakarak halkların birliğine karşı bir güven-
sizlik oluşmamalıdır.

Bu çerçeveden bakınca KCK’nin halk-
ların kardeşliği ve Ulusal Kongre için ver-
diği çaba önemlidir. Bu konuda her Kürt 
siyasi hareketi gibi bunlar da üzerine düşe-
ni yapmak zorundadır. Çalışmaların sonuç-
lanmamasında eksik ve yetersiz kaldıkları 

Kürt Ulusal Birliği ve 
Ulusal Kongre Çalışmaları
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yönlerini gidermelidirler. Bu konuda her-
kes üzerine düşen çaba ve fedakarlıktan 
kaçmamalıdırlar. Kürtlerin birliğinin öne-
mi, bölgenin geleceği açısından da önem-
lidir. Sadece Kürtlerin yeni dönemde bir 
statü kazanmaları için değil, bölgenin de-
mokratikleşmesi için de önemlidir.

PKK ve KDP Ulusal Kongre 
İçin Daha Fazla Çaba Göstermeli

Kürt özgürlük mücadelesinin iki temel 
aktörü ya da bir başka deyişle motor güçle-
ri PKK ve KDP’dir. Bu her iki gücün bir-
birleriyle olan ilişkileri esas olarak Ulusal 
Kongre’nin toplanamamasının da bir nede-
nidir. Kendi aralarındaki sorunları geçmiş-
te olduğu gibi silahlı çatışmalara vardırma-
dan çözmeleri son derece önemlidir. Her 
iki siyasi güç arasında her ne kadar farklı 
siyasi yaklaşımlar olsa da biraraya gelme-
leri ve bölgenin demokratikleşmesi için 
ortak bir birliğe gitmeleri önünde bir en-
gel de yoktur. Zaman zaman ortaya çıkan 
sorunları barışçıl bir temelde çözme niyet-
lerini söylemeleri önemli olmakla birlikte 
tamamıyla bir güven ortamının varolduğu-
nu söyleyemeyiz. Bu her iki gücün sadece 
kendi parçalarını değil aynı zamanda diğer 
parçaları da etkileme güçleri var veya etki-
leyebilmektedirler. Bu güçlerini, kendi ara-
larında yeni sorunların oluşması için değil, 
ulusal birliğin temelini sağlamlaştıracak 
bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.

TC ve İran’ın da boş durmadıklarını ve 
bu birliğin oluşması önünde çeşitli engel-
ler oluşturduklarını görmekteyiz. Bu her 
iki, sömürgeci devletin Kürdistan’ın öz-
gürleşmesi önünde ciddi engeller oluştur-
ma konusunda birbirleriyle yarış içerisinde 
olma gibi bir durumu yaşadıklarını gör-
mekteyiz. Yer yer çıkarları çatışsa da Kürt 
meselesinde bir birlerine benzer politikalar 
yürütmektedirler. Bu açıdan her iki ülkede 
de demokratikleşme büyük bir önem arz 
etmektedir. Bu, sömürgecilerin oyunlarını 
da bozacak ileri bir adım olacaktır. Bölge 
üzerindeki sunni-selefi ve şii eksenli ege-
menlik mücadelesi içerisine giren bu her 
iki gücün Kürtleri kendi çıkarları temelin-
de kullanmak için belirli bir ilişki içerisine 
girdiklerini de görmekteyiz. Burada önem-
li olan Kürtlerin bu ilişkilerden, kendi 
aleyhlerine olan bir yöne kaymamalarıdır.

Tekrar PKK ve KDP arasındaki sorun-
lara dönersek, Şengal ve Rojava mesele-
lerini birliği güçlendirici bir temelde çöz-
mek zorundadırlar. Dışardan dayatmalarla, 
özelliklede TC’nin isteği doğrultusunda  bu 
sorunların çözümüne yön vermek mesele-
leri daha da karmaşık bir hale getirecektir. 
TC’nin Kürtlerin Rojava’da bir kazanım 
elde etmelerini engellemek için büyük bir 
çaba içerisinde olduğunu bilmekteyiz. Bu-
nun için de KDP ve onun çizgisinde olan 
ENKS’yi etkilemeye ve yönlendirmeye 
çalışarak Rojava’da Kürtler arasında birli-
ğin önünü kesmeye çalışmaktadır. Bunun 

için bu konuda Kürtlere büyük görev düş-
mektedir. Ulusal Kongre, bu tür tartışmalı 
sorunların çözümü için de önemli bir karar 
merkezi olarak Kürtlerin özgürlük müca-
delesinde yerini alacaktır. Ve sömürgeci 
devletler ve emperyalistlerden kaynaklı 
saldırıların boşa çıkarılmasında da önem-
li görevler üstlenecektir. Bunun için PKK 
ve KDP’nin ulusal birlik için taşın altına 
ellerini koymaları gerekmektedir. Her iki 
gücün diğer Kürt siyasi hareketlerini de 
yanların alarak bu girişimlere hız vermele-
ri gerekmektedir.

1997’ye kadar Güney Kürdistan’da 
KDP ve YNK arasında daha önceleri ya-
şanan iç savaştan dolayı biraraya gelmeme 
ve düşmanlık vardı. Bu iç çatışmanın veya 
Kürtler arasındaki deyimle “bırakuji”nin 
sona ermesi, Güney Kürdistan için önemi 
azımsanmayacak bir gelişmedir. Bu kez 
2014 yılında, Güney Kürdistan’da baş-
kanlık seçimi ve parlamento başkanlığının 
yenilenmesi gibi gündeme gelen sorunlar 
nedeniyle KDP, Goran ve YNK arasında 
anlaşmazlıklar baş göstermiştir. Zaman 
zaman şiddet eğilimleri kendisini göster-
mişse de bu kez sorunların çözümünde 
“bırakuji”den kaçınılmıştır. Bu, iyi de ol-
muştur.

Son günlerde Güney Kürdistan’daki 
partiler arasında bir görüşme trafiği hız ka-
zandı. Bu, buradaki sorunların çözümü için 
önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 
Önce KDP yönetiminde yeniliklere gidil-
di, diğer partilerde de benzer değişiklikler 
yapıldı. Bu değişikliklere halkın yeni bir 
başlangıç olarak bakmadığını söyleyelim. 
Kuşku ile yaklaşmakla birlikte, olumlu 
bazı gelişmelerin yaşamasını umut ettiği-
ni de söyleyelim. Ardından YNK, Goran, 
Yekgırtu gibi partilerle bir dizi görüşme-
ler başlattı. Bu görüşmelerde, tıkanan KB 
Başkanlığı, Başbakanlık ve Parlemento 
Başkanlığı gibi sorunların çözümü  de he-
defleniyor. Aslında Ulusal Kongre için her 
parçanın kendi içindeki sorunları çözme-
si de önemlidir. Bu ulusal birliğin yolunu 
biraz daha açacaktır. Partilerden bağımsız 

bir siyasi idarenin, devletin  ve bunun or-
dusunun kurulması Güney Kürdistan’ın dış 
müdahalelere karşı ayakta kalabilmesi için 
de önemlidir.

Benzeri bir çabanın Rojava’da da orta-
ya çıkması ve olumlu bir temelde çözüme 
kavuşması önemlidir. PYD ve ENKS’in 
mevcut sorunların çözümü için belirli gi-
rişimlerde bulunduklarını görüyoruz. Kar-
şılıklı açıklamalarla iyi niyet gösterildi. Bu 
olumlu bir adım ve başlangıç olarak ele 
alınabilir. Özellikle de Rojava da TC’nin 
saldırı ve provakasyonları göz önüne ge-
tirildiğinde Rojava’daki partiler arasında 
birliğin sağlanması önemlidir. Bu şekilde 
dış müdahalelerin etkisi kırılabilir ve Kürt-
lerin çıkarları daha çok korunmuş olur. 
ENKS’nin Roj peşmergelerini ayrı bir güç 
olarak, Rojava’ya getirme çabaları birli-
ğe hizmet etmeyen bir tutumdur. Bunlar 
gerçekten DAİŞ’in saldırılarına karşı mü-
cadele etmek istiyorlarsa ortak askeri güç 
içerisinde yer almalıdırlar. Ayrı bir askeri 
güç her zaman “Bırakuji”nin gündeme gel-
mesine bir fırsat yaratacaktır.

Ulusal birlik konusunda samimi adım-
ların atılması Kürtler için oluşan bu elve-
rişli koşullardan en azami bir şekilde ya-
ralanmak için gereklidir. Ulusal Kongre 
bölge halkları ile dayanışma temelinde 
demokrasi yolunda ilerlemede Kürtler için 
önemli bir konuma gelmiştir. Bunun da 
mümkün olduğu kadar en geniş katılımla 
gerçekleşmesi elzemdir. Kürtlerin birliği-
nin Ulusal Kongre veya başka bir biçimde 
de olsa gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu-
nun önemli bir konu olduğunu ve bu ko-
nuda ki tartışmaların bir dönem  daha sü-
receğini söyleyebiliriz. Şu örgüt bu örgüt 
veya şu kişi bugün varlar, yarın bunlar ol-
mayabilirler de. Önemli olan insanlık için, 
özgürlük için, demokrasi ve sosyalizm için 
doğru yerde durmasını bilmektir.

Kürtler Referandumda 
Neden Hayır Demeli?
Referandumda yüreği insanlıktan, de-

mokrasi ve sosyalizmden yana olan herke-
sin hayır demesi gerekiyor. Kürtlerin neden 
hayır demesi gerektiğini ayrı bir şekilde ele 
almamızın sebebi, gizliden AKP’ye destek 
çıkan bazı Kürt işbirlikçilerinin Kürtler 
için bir şey değişmiyor diyerek boykotu 
tavsiye etmelerinden ya da faşizmin yanın-
da yer almalarından kaynaklanmaktadır. 
Ne bu ne de şu an yürürlükte olan anaya-
sa, ne Kürtlerin  ve ne de ezilenlerin çıka-
rınadır. Bu yeni anayasa ile tek adam ve 
diktatörlük rejimi ile halklarımızın başına 
faşizm getirilmek istenmektedir. İnsanları-
mızı katleden ve şehirlerimizi yakıp yıkan 
bu faşizme geçit vermemek halklarımızın 
demokrasi direnişi için büyük bir kazanım 
olacaktır. Faşizmi gerilettikçe halklarımı-
zın özgürlüğü gelişecektir. Kürtler de içer-
de ve dışarda Kürt düşmanlığına soyunmuş 
bu faşizme karşı hayır demelidirler. 
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q Kemal ATAKAN

Bu satırların yazarı, Yüksel Selek’in öğren-
cisidir. İki anlamda öğrencisi. Bir yanda 
Yüksel Hoca onun Ortaokul’da öğretmeniydi, 

diğer yanda Yüksel Hoca ona işçi sınıfının yolunda 
mücadelenin yolunu öğreten öğretmenidir. Sene 1976 
olsa gerek. Yüksel hocamın kitabında da tasvir ettiği 
gibi okulda ATILIM adında bir gazete yayınlanmaya 
karar verilir. Daha sonra hemen tümü İLD ve İGD 
üyesi olan biz gençler Yüksel hocanın sorumluluğun-
da gazeteyi birkaç sayı çıkardık. Hayatımda ilk yazıyı 
Sevgi Soysal’ın ölümü üzerine, kendisinin “Yıldırım 
Bölge Kadınlar Koğuşu” eseri temelinde yazdığımı 
anımsıyorum.

Hocam kitapta yazmış. Önce Teknik-İş ve 
ardından Bank-Sen örgütlenmesi temelinde sendi-
kalaşma uğraşları sonucunda yatılı okuduğumuz bu 
özel okulda 3 günlük boykot gerçekleştirerek idareye 
karşı öğrenci-öğretmen dayanışmasını göstermiştik. 
O dönem öğrencilerin temsilcisi olarak Teknik-İş’e 
gidip toplantılara katılırken, daha sonraki yoldaşla-
rım Fevzi Karadeniz ve Şeref Yıldız ile tanıştım. 
Şeref Yıldız ile uzun sohbetler ettiğimi ve merakımı 
gidermek için yönelttiğim tüm sorulara sabırla yanıt 
verdiğini anımsarım.

İLD kurucularından sevgili arkadaşımız Nevzat 
Bulut ve onun sayesinde Gültekin Uçar ardından 
da Ali Haydar Çınar ile o süreçte tanıştık. Nevzat’ı 
1977 yılında, çok erken yitirdik, diğer arkadaşlarımız 
ile yoldaşlığımız 80’li yılların sonuna kadar sürdü. 

Yüksel hocam, kitabında nasıl bir kararlılık ile 
ev hanımlığından İKD merkez yöneticiliğine evrilen 
mücadele dolu yaşamını anlatıyor. Dostluklar, yol-
daşlıklar, eylemler, başarılar, geçici yenilgiler. Özel 
yaşamının niteliksel değişimi ve örgütlü mücadelenin 
hocama kazandırdığı muazzam öz güven ve güç. İKD 
nezdinde çok katkıları olduğuna kendisini o yıllarda 
tanıyan herkes tanıktır. Barış Derneği çalışmalarında 
aydın karakteri ile gerek ulusal gerekse de ulusla-
rarası alanda yaptığı katkılar adsız bir kahramanın 
mücadelesine örnektir.

Aradan yıllar geçti, Yüksel hocamla 80’li yılların 
ortasında yurt dışında politik göçmenlik döneminde 
karşılaştık. Aynı ve yakın şehirlerde bir süre yaşadık. 
İçki alışkanlığı olmayan bir kişi olarak yemekten son-
ra kahveyle bir kadeh alman konyağı içme alışkanlı-
ğını kendisinden edindim. Kitapta kaleme aldıklarının 
birçoğunun canlı tanığıyım. Kalça ağrıları, ameli-
yatlar, ABD’de adını andığı zaman gözlerinin içinin 
parladığı oğlu Ateş’i ilk ziyareti, Niyagara şelalesi 
fotoğrafları, torun aşkı... Yüksel hocam yorulmak 
bilmez ve istikrarlı çalışan bir parti emekçisiydi. 
Geçen yıl yitirdiğimiz Doğan Görsev yoldaşımız ile 
muhabbetleri üçüncü bir kişi olarak her zaman tanık-
lık etmeye değer kıvamdaydı. 

Yıl 1986 olsa gerek görev gereği yollarımız 
ayrıldı. Ardından ben başka bir ülkeye göçtüm.  
Ara sıra toplantılarda karşılaştığımız olurdu. 1988 
yılında politik göçmenlerin ülkeye dönüş sürecinde 

kendisinin sevgili Turhan Ata ve Murat Tokmak 
ile döneceğini öğrendiğimde iki dostuma bir dönüş 
hediyesi hazırladım. Gözaltına alınırlar ve soğuk 
taşların üzerinde uzun süre bekletilmeleri olasılığına 
karşı önlem olması açısından o dönemde Demokratik 
Almanya’da fason olarak üretilen meşhur “Salaman-
der” marka ayakkabı markasından kendilerine içi 
kürklü birer adet bot aldım. Botları kurye ile yolladık. 
Hocamın eline geçti mi, işine yaradı mı bilemiyorum, 
ama Murat Tokmak yoldaşımızı sonra 90’lı yıllarda 
gördüğümde ilk işi botlar için teşekkür etmek olmuş-
tu. Demek ki ellerine geçmişti.

Şimdi soracaksınız, Yüksel hocana soramadın mı 
diye. Soramadım, çünkü bir daha hiç karşılaşmadık, 
görüşemedik. TBKP sürecine oldukça fazla angaje 
olduğunu ve TBKP’nin özellikle Türkiye’de kurul-
duktan sonra savunduğu görüşleri, Yüksel hocamın 
ADIMLAR dergisindeki kimi yazılarını okuduktan 
sonra çok çaba da harcamadım diyebilirim. Eğer, 
1976 yılında bize öğrettiklerini kurtarmak çerçe-
vesinde mücadeleye devam edebilseydi muhakkak 
yolumuz çok kez kesişirdi. Daha sonra Yeşiller partisi 
kurucusu ve Eş Başkanı olduğunu okudum. Telefo-
nunu edindim, açıp konuşmak istedim yapamadım. 
Kendisine bozmamak istediğim ve dondurduğum bir 
saygım vardı. 

Kitabın çıktığını duyunca hemen gidip edindim. 
Bir çırpıda okudum. Heyecan duydum, bir yandan 
Yüksel hocama saygım arttı fakat diğer yandan 
TKP’nin yaşadığı likidasyonun, kadroların dağılma-
sının, onların ruh hallerinin bir kesitini tekrar yaşa-
mış oldum. “Yenileniyoruz” adı altında ideolojinin 
çarpıtılmasının, insanları hangi noktalara sürükleme 
aracı olduğunu ve bir kıyma makinası gibi öğüt-
tüğünü acı bir ifadeyle okumuş oldum. Ah Yüksel 
hocam ah... Kuşkusuz ki bu mücadele inişler çıkışlar, 
kazanımlar olduğu gibi geçici yenilgiler de içeriyor. 
Ama sosyalizme olan inancı yitirmek niye? Hem 
bilimsel sosyalizme inanmıyorum deyip komünizme 
ulaşılabileceğini zannetmek nasıl bir düşünce. Hem 
de bu kadar deney ve yaşanmışlıktan sonra... Yine de 
çok yaşa hocam!
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