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olitikaP

Kütahya, Mardin-Mazıdağı, 
Eskişehir...

Tüm Türkiye, Ses Ver!
Bir ülke düşününüz ki, iki tane değerli öğretmeni KHK gü-

cüyle hukuksuz olarak işten atıldıkları için dört ayı aşkın bir 
süredir açlık grevindeler, yetmiyor aç kalıp direnmek dışında 
başka hiç bir suçları olmamalarına rağmen tutuklanıyorlar ve 
açlık grevlerini bu koşullarda da sürdürüyorlar.

Her halde bir insan için en zor karar, kendi yaşamına son 
verme kararıdır. Bunu bir zayıflıktan değil de bir amaç için ger-
çekleştirmek de çok daha ileri bir niteliktir. Kolay bir karar de-
ğildir, ama bilinç meselesidir. Nuriye ve Semih kardeşlerimiz 
kararlarını vermişler. 

Pekiyi, onları bu kararlarına rağmen, kararlarına neden 
olan amaçları doğrultusunda ne denli destekliyoruz, ne yapı-
yoruz? Yüksel Caddesinde her gün cop ve gaz saldırısı altında 
gerçekleştirilen dayanışma açıklamalarının fotoğraflarını çek-
mek veya sosyal medyada konuyla ilgili yayınlanan haber ve 
görsellere ‘tıklamak’ mıdır mücadele ve dayanışma?

Hepimiz biliyoruz ki, Nuriye ve Semih bu aşamadan son-
ra amaçlarına ulaşıp açlık grevlerine son verseler bile beden-
lerinde kalıcı arızalar kalacak. O gülüşleri bir daha eskisi gibi 
olamayacak. Nuriye ve Semih KHK’lar ile haksız yere mağdur 
edilen onbinlerin sözcüsü oldular. Şimdi söz sırası zamanı ge-
lip geçmiş de olsa en başta bu onbinlerde. Sonra hepimizde. 

Eğer, Nuriye ve Semih’in cenazelerini teslim almak iste-
miyorsak bugünden tezi yok harekete geçilmelidir. Onbinler, 
yüzbinler değil, milyonlar, on milyonlar ses vermeli. Kimse 
evinde, işinde, günlük yaşamında, hele de Ege ve Akdeniz’de 
sayfiyelerinde rahat etmemelidir. Geç olmadan bugünden 
vicdan azabı duymalıdır. 

Mardin, Mazıdağı’ndaki dostlarımız... Semih orada görev 
yapmış bir kardeşinizdir. Onu şahsen tüm Mazıdağı tanıyor. 
Semih için sesinizi yükseltin. Bu çok önemlidir. Sadece sizin 
çocuklarınızın öğretmeni olduğu için değil.. Mazıdağı’nın Se-
mih için ses vermesi bütün ülkede yankı uyandıracaktır. 

Baba ocağı Kütahya’da belediyede yoksul çocuklara eğit-
menlik yapan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğretim 
görevlisi olarak çalışan, üniversite sonuna dek perşembe ge-
celeri Yasin okuyup namaz kılan Nuriye için Kütahyalı hem-
şehrileri, Eskişehir’deki öğrencileri nasıl ses verecek. Kütahya 
ve Eskişehir’in ses vermesi Mazıdağı’ndan yükselen ses ile bir-
leşince ülkede daha da etkili bir yankı yaratmaz mı? 

Hangi siyasi görüşe sahip olduğumuz önem taşımıyor, 
AKP’li olanlar dahil, hepimiz, bu kardeşlerimizin yaşaması için 
ayağa kalkmalıyız. Asıl suç katillere ‘yardım ve yataklık’ suçu-
dur. Bu duruma düşmemek için geciktik ama henüz çok geç 
değil, bu suçtan kurtulmak mümkün...
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Biz Ne Yapıyoruz? (Sy: 12-13)

barış, demokrasi ve özgürlük, 
ekmek, su ve hava kadar 

gereklidir...



Türkiye kamuoyu üç haftayı aş-
kın bir süre ADALET gündemi 
ile meşgul oldu. Hangi partiye 
mensup olursa olsun, tüm seç-

men, üyeleri ve çevreleri ADALET kav-
ramı üzerinde düşünmek durumunda kal-
dı. Bu olumlu bir olgudur.

Eylem, nitelik olarak AKP-SARAY 
Rejiminin karşıtı konumundaydı. Bu nite-
liği ile ülke gündemine yön verdi. Rejimin 
tüm gündemi değiştirme girişimleri sonuç 
vermemiştir. Bu da olumlu bir olgudur.

Gerek yürüyüşün, gerekse mitingin 
katılımcıları ezici çoğunluğu ile işçi, 
emekçi, yoksul yurttaşlarımız idi. Alevi 
yurttaşların katılımı gözle görünür derece-
de ciddi bir sayıyı oluşturuyordu. Küçük 
burjuva ve orta burjuvazi mitingde işçiler, 
emekçiler, yoksullar ile birlikte yer aldı. 
ADALET istemini birlikte haykırdılar. 
Bunlar da önemli olgulardır.

Yürüyüş kolunda devrimci marş ve 
şarkılar ağırlıktaydı. Miting alanında yine 
devrimci marşlar ve şarkıların yanısıra 
kürtçe marşlar ve şarkılar tüm katılımcı-
ların coşkun alkışları ile karşılandı. Bu da 
önemli bir olgudur.

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi için 
bestelenen “İşçi Yürüyor Baştan” marşı 
partimizin ATTF Korosu icrasıyla, 68 
Devrimci Gençlik Hareketi’nin alamet-i 
farikası niteliğindeki “Gündoğdu” mar-
şı Grup Yorum icrasıyla ve Ruhi Su’nun 
“Şişli Meydanında Üç Kız” marşı Ruhi 
Su yoldaşın icrasıyla en sık tekrarlanan 
eserler olmuşlardır. Bu da önemli bir ol-
gudur. 

DİSK, KESK, TMMOB, TBB, HDP/
HDK, HAZİRAN, HALKEVLERİ, 
HALK CEPHESİ, EMEP ve Partimiz 
TKP bu eylem ile dayanışma içinde olan 
ana güçler olmuşlardır. Bu bileşim Türki-
ye devrimci hareketi ve  işçi sınıfı hareke-
tinin siyasi temsilini ifade etmektedir. Bu 
uzun zamandır arzu edilen ve fiilen ger-
çekleşmiş olan önemli bir olgudur.

Yürüyüş ve Miting, batının sosyal 
demokratları ile, sosyalistlerinin ve Kürt 
devrimci demokratlarının dayanışma çer-
çevesinde dahi olsa bir araya gelmesini 

sağlamıştır. Türkiye’de genelde toplumsal 
ilerleme ve sosyalizm mücadelesinin kıs-
men, kısa vadede ise Demokratik Türkiye 
mücadelesinin temel güçleri olan bu güç-
lerin dayanışma içinde yan yana yer alma-
ları yeni ve önemli bir olgudur.

CHP içinde Baykal, Ko-
casakal, Feyzioğlu, v.b. 
unsurlar, bu eyleme 
açıktan siyasi tavır al-
mışlardır.  Hürriyet ve 
CNN Türk dahil, bu-
güne dek CHP’yi des-
tekleyen Doğan Medya 
Grubu üyesi yayın or-
ganlarının da katılımıyla 
yandaş medya olarak nitele-
nen basını haricindeki tüm boyalı 
burjuva basını mitingi yayınlamayarak 
Rejim’in nasıl bir baskı oluşturduğunu 
ve eylemle aralarına mesafe koyduklarını 
belgelemiş oldular. Doğan Medya Gru-
bu’nun bu mesafesi yeni bir olgudur.

AKP Genel Başkanı, Başbakan, İçiş-
leri Bakanı, Adalet Bakanı, AKP Genel 
Başkan Yardımcıları, AKP ve Saray’ın 
sözcülerinin ADALET eylemini suçlama 
biçimleri, AKP seçmenleri ve üyeleri ara-

sında yaptırdıkları kamuoyu yoklamaları 
sonuçları, kullandıkları saldırgan dil bu 
eylemin Rejim için bir sorun olduğunu 
tartışılmaz biçimde ortaya koymuştur.

Kılıçdaroğlu’nun 9 Ocak 2017, 
Maltepe Mitingi’nde ilan etti-

ği 10 Maddelik açıklama 
hiç bir ilerici, demokrat, 

yurtsever, devrimci, 
sosyalist ve komünistin 
itirazının olamayacağı 
içeriktedir. 

Konuşmasında “so-
kak” çağrısı yapması, 

mücadelenin bitmediği, 
sürdürüleceğini açıklaması, 

tüm tutuklu vekillere, gazeteci, 
akademisyen, Nuriye ve Semih’in hemen 
serbest bırakılmaları çağrısı yapması, ül-
kenin yakıcı tüm temel sorunlarına de-
ğinmesi ve Anayasa’yı gayrı-meşru ilan 
etmesi, OHAL’in ve yürürlükteki KHK’le-
rin derhal kaldırılmasını istemesi eksikleri 
olsa dahi doğru talepleri kapsamaktadır.

Türkiye Komünist Partisi’nin politik 
hedefleri açısından kuşkusuz ki bu içerik, 
nitelik ve mücadele yöntemleri yeterli 

değildir. Ancak bu içerik ve nitelik par-
timizin kısa vadede BÖLGEDE BARIŞ 
VE DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN 
ACİL EYLEM PROGRAMI hedefleri 
ile kısmen örtüşmektedir. 

Belirleyici olan İŞ-EKMEK-BA-
RIŞ-ADALET-EŞİTLİK-ÖZGÜRLÜK 
istemleri temelinde mücadelenin bu aşa-
madan sonra kesintiye uğramadan nasıl 
sürdürüleceğidir. Bu konuda da partimi-
zin üzerine ertelenemez önemli görevler 
düşmektedir. Tüm çalışma alanlarımızda 
ADALET belgisi ile başlayan ve tüm 
ilerici, yurtsever, devrimci, demokrat, 
sosyalist yurttaşlarımız arasında ciddi bir 
heyecan yaratmış olan sürecin süreklili-
ğinin sağlanmasını ve diğer istemlerimiz 
ile birleştirilmesini teminat altına almamız 
gerekmektedir. İstemlerin süreklileşmesi, 
genişlemesi ve yığınların heyecanının sö-
nümlenmeden daha da yükselmesinin sağ-
lanmasının tek yolu bu birlik ve dayanış-
mayı tabana yayarak, mahalle, semt, köy, 
fabrika ve işyerlerinde kalıcı kılmaktır. 
Konunun bu yanına hiç bir bileşen önem 
vermese dahi, bu çalışma parti örgütleri-
mizin ve her düzeyde kadrolarımızın ana 
görevidir. Partimizin bu alanda tüm parti 
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örgütlerine yönelik çalışma programı so-
muttur, çünkü komünistlerin siyasi yığın 
çalışması ve örgütlenme ilkeleri sabittir ve 
bakidir. 

Türkiye Komünist Partisi, çıkış 
yolunun Türkiye Federatif Sosyalist 
Cumhuriyeti olduğunun bilincindedir ve 
varlık nedeni bu amaçtır. Bu amaca ulaş-
mak, proletarya devriminin koşullarının 
olgunlaşması ve devrimin ordusunun ya-
ratılması bugün yürütülecek demokratik 
mücadeleler içinde mümkün olacaktır. 
Değilse, en doğru ilkeleri sıralamak, yı-
ğınlara ihtiyaçları olan bilinci taşımadan 
ve devrimci mücadelenin işçi sınıfı için-
de nüvelerini oluşturmadan sonuç almayı 
beklemek, yaşamın ve sınıf mücadelesinin 
gerçeklerinden kopuk bir yaklaşımdır. Bu 
tür yaklaşımların sınıf savaşımı açısından 
karşılığı yoktur. 

Partimizin ölçüsü kimin ne dediği de-
ğil, sınıf savaşımının günlük pratiğinde 
elde edilen somut kazanımlar, kadroların 
sınıf içinde ve yığınlar arasında kök salma 
yetenekleri, işçi, emekçi ve yoksulların 
kendi sorunları ve deneyleri temelinde öz-
gün örgütlenme biçimleri sağlamaları ve 
tüm bunların toplamında burjuvaziye kar-
şı sınıf mücadelesine aktif olarak katılma-
larıdır. Türkiye Komünist Partisi bugün 
siyasi bağlaşıkları ile AKP-SARAY Reji-
mi’ne karşı savaşıyor, ancak asıl amacının 
sadece hükümeti değil, burjuva devletini 
yıkmak ve işçi sınıfının iktidarını kurmak 
olduğunu hiç bir zaman gizlemeye gerek 
görmüyor. Tam da bu hedefi gerçekleştir-
mek için bugünün mücadelelerine önem 
veriyor. 

Her yoldaşımız, her gün bu amaç için 
ne başardığını, kaç yeni ilişki kurduğunu, 
hangi Meclis çalışmasında ne katkıda bu-
lunduğunu, partimizin politikalarını kaç 
yurttaş ile tartıştığını, kaç gazete sattığını, 
gazete ilişkisini ne kadar düzenli sürdür-
düğünü ve ne sonuçlar elde ettiğinin de-
ğerlendirmesini yapmalı ve rapor etmeli-
dir. Tüm parti örgütü ve yoldaşlarımızın 
birincil görevleri ve başarımızın kıstasları 
bu olgulardır. 

   Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
10 Temmuz 2017

 (www.türkiyekomünistpartisi.org  sitesinden alınmıştır) 
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DİSK ve T.Maden-İş Sendikası-
nın uzun yıllar Genel Başkanlığını 
yürütmüş olan, Türkiye Komünist 
Partisi’nin politikalarının 12 Eylül 
1980 öncesi işçi sınıfı ve tüm emek-
çiler arasında yaygınlaştırılmasında 
önemli bir rol oynamış olan işçi sınıfı-
nın sendikal önderi Kemal Türkler, 
22 Temmuz 1980 sabahı, sendikaya 
gitmek için evinden çıktığında, 
evinin kapısında arabasının içinde 
kalleş bir suikast sonucu katledildi. 
Bizzat dönemin MHP Genel Başkanı 
faşist Alpaslan Türkeş’in emriyle ger-
çekleşen bu cinayet, 12 Eylül faşist 
darbesinin yolunun döşenmesinde 
belirleyici köşe taşlarından birisidir. 
Kararı uygulayan devletin hizmetin-
deki faşist paramiliter kontr-gerillacı 
güçler olmuştur. Bu nedenle de ka-
tiller uzun yıllar yakalanmamış, daha 
sonra tesadüfen yakalananlar da 
zaman aşımından beraat ettirilmiş-
lerdir. Kemal Türkler suikastı, hazırlığı 
ve emir verenler açısından devletin 
gizli tutmaya çalıştığı önemli bir 
kırılma noktasıdır.

Kemal Türkler işçi sınıfının gerçek 
bir sendikal önderiydi. İşçi sınıfı-
nın nasıl hareket edeceğini, hangi 
istemler temelinde kenetleneceğini 
ve mücadeleye atılacağını, onun yol 
ve yöntemlerini sadece bilen değil, 
bizzat uygulayan bir liderdi. 15-16 
Haziran’lardan, KAVEL direnişine, 
DGM Direnişlerinden, MESS Grevle-
rine kadar tüm sınıf mücadelelerinin 
yönlendiricileri ve karar vericileri 
arasında olmuştur. 1 Mayıs yasağının 
kırılmasında 1976’da yerine getirdiği 
görev ve 1977 1 Mayıs Katliamında 
üstlendiği liderlik bugün eksikliği 
hissedilen işçi önderi niteliğinde 
özelliklerdir. Kemal Türkler bir işçi 
önderi olarak TKP’nin çizdiği politik 
yoldaydı, o politikaları sınıf içinde 
uygulayan ve uygularken parti poli-
tikalarının gelişmesine somut katkı 
veren bir işçi önderiydi, TKP de her 
zaman, her yerde Kemal Türkler’in 
yanı başındaydı.

Devlet, Kemal Türkler’i aynen 
TÖB-DER Genel Başkanlarından 
Talip Öztürk’ü hedef aldığı gibi 

çok hesaplı bir şekilde öldürmüştür. 
Türkiye Komünist Partisi’nin devrim-
ci yükseliş döneminde üstlendiği rol 
ve sürekli yığınsallaşması sürecini 
durdurmak, darbeye zemin hazır-
lamak ancak önce işçi ve emekçi 
önderlerini katlederek mümkün 
olmuştur. Bugünün mücadeleleri 
için bütün bu süreçlerden, yaşanmış-
lıklardan, başarı ve gerilemelerden 
ders çıkarmak gerekmektedir. Sınıf 
hareketinin tekrar yükseltilmesi ye-
teneği zengin geçmiş deney ve kısmi 
zaferlerimiz ile fazlasıyla alakalıdır. 
DİSK ve T.Maden-İş Sendikasının 
tarihini, mücadele geleneğini, Kemal 
Türkler’in başkanlığında yürüttüğü 
mücadeleleri bu açıdan tekrar ve 
tekrar irdelememiz gerekmektedir. 
Ancak o zaman Bursa Otomotiv Dire-
nişi, Soma Cinayeti, ve genel olarak 
işçileri sendikasızlaştırmak için oyna-
nan oyunları ve de bu oyunları boşa 
çıkarmak için izlememiz gereken 
yolu daha iyi anlarız.
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Hepimiz Birer 
Kemal Türkler Olmalıyız



Cari Açık Mayıs’ta
5.24 Milyar Dolara
Yükseldi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
verilerine göre, cari işlemler açığı, Ma-
yısta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 
milyar 129 milyon dolar artarak 5 milyar 
242 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 
aylık cari işlemler açığı da 35 milyar 340 
milyon dolar oldu. Ödemeler dengesi tab-
losundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın 
aynı ayına göre 1 milyar 817 milyon dolar 
artarak 5 milyar 645 milyon dolara ve bi-
rincil gelir dengesi açığı 521 milyon dolar 
artarak 956 milyon dolara yükseldi. 

Cari açığın yükselmesi ağırlıklı olarak 
ithalattaki artıştan kaynaklanmakta. Büyü-
menin en önemli dinamiği ithalat olduğu 
için, iktidar ithalata yüklenerek büyüme 
krizini çözmeye çalışıyor. Artan ithalatın 
yaratacağı mali krizleri önlemenin yolu 
olarak da Merkez Bankası sürekli olarak 
döviz piyasalarına müdahale ediyor ve 
bu da hazinenin ciddi boyutlarda borçlan-
masına neden oluyor. Bu yöntem hazine 
üzerinden krizin ötelenmesine yönelik bir 
yaklaşım ve iktidar olası bir erken seçime 
kadar durumu bu yolla halletme peşinde. 

İşçi, Memur, Emekli
Yoksulluğun 
Pençesinde
Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve 

emeklilerin maaş zamlarının belirlendiği 
Temmuz ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 
rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz 
ayı enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 
0.27 düşmüş gözükse de geçtiğimiz bir 
yılda temel harcama kalemlerindeki artış 
yüzde 14’ün üzerine çıktı. Rakamlara göre 
geçen bir yılda gıda ve alkolsüz içecekler 
yüzde 14,34, ulaştırma yüzde 14,07, sağ-
lık yüzde 12,66 ve çeşitli mal ve hizmetler 
yüzde 11,84 artış oldu. Buna karşın enf-
lasyon farkı iddiasıyla kamu emekçilerine 
yüzde 2,9 artış yapıldı. Kamu işçilerine ise 
ilk altı ay için yüzde 7,5 zam verildi. 

Gerçek enflasyonla açıklanan enflas-
yon arasında bir fark olduğu konusunda 
artık herkes hemfikir. Hayat pahalılığı 
hissi ile rakamlar arasındaki fark da bize 
bunu gösteriyor. Alım gücünün hızla düş-
tüğü, her gün her şeye zam geldiği bir or-
tamda enflasyonun açıklanandan çok daha 
yüksek olduğu bu denli aşikârken, iktidar 
rakamlarla oynayarak topluma yalan söy-
lemeye devam ediyor. 

AKP Döneminde 
Üretici Sayısı 624 Bin
Kişi Azaldı
2003 yılında 2 milyon 765 bin olan 

kayıtlı çiftçi sayısı 2016 yılında 624 bin 
azalarak 2 milyon 141 bin kişiye düştü. 
Üreticiliği bırakanlar ya mevsimlik tarım 
işçiliği yapmaya başladılar ya da kentle-
rin varoşlarına göçerek işsizliğe, marjinal 
işlere, sosyal yardımlara mahkum oldular. 

Yabancıya Tarlada 
Çalışma İzni 
Hükümet, kayıtdışı çalışma oranı di-

ğer sektörlerin dört katına yükselen tarım 
sektörü için yeni adımlar atmaya hazırla-
nıyor. Yıl sonuna kadar tamamlanacak dü-
zenlemelerle, halen kaçak olarak çalışan 
yabancı işçilere, tarım alanında çalışma 
izni verilecek. Hükümet, 2023’e kadar 
uygulanacak olan “Ulusal İstihdam Stra-
tejisi” ve eylem planlarını yeniledi. Yeni 
stratejide tarım sektörüne yönelik dikkat 
çekici adımlar yer aldı. Tarımsal istihda-
mın 2008 küresel krizi sonrasında sürekli 
artarak yüzde 21’e yaklaştığı vurgulanan 
stratejide, kayıtdışılığın en yüksek olduğu 
sektörün de tarım olduğuna dikkat çekildi. 

2017’nin İlk 6 Ayında
50 Binden Fazla Esnaf
İflas Etti 
Geçen yılın ilk altı ayında 136 bin yeni 

esnaf tescil başvurusunda bulunurken, bu 
yılın aynı döneminde bu sayı 127 bine ge-
riledi. Geçen yıl 221 bin 769 esnaf sicil 
değişikliğine giderken, bu rakam 2017’de 
yüzde 200 artış gösterdi. Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu verilerine 
göre 2017’nin ilk altı ayında beş büyük 
kentte iflas eden esnaf sayısı 13 bin 670 
olurken, İstanbul’da kepenk indiren esnaf 
sayısı 4 bin 649’a yükseldi. 

Özellikle küçük esnafın durumu gide-
rek kötüleşmekte. İflas eden esnaf sayın-
da dramatik artışlar söz konusu. Yaşanan 
iktisadi krizin en önemli faturalarından 
biri de esnafın sırtına yüklenmekte. İşçi-
ler ve küçük çiftçilerden sonra esnafın da 

bu krizden en fazla etkilenen kesim oldu-
ğu görülüyor. İktidarın krizi alt sınıflara 
taşıtarak sermayenin fonlanmasına katkı 
sunmaya devam ettiği bu sistem faşizmin 
ekonomisidir. 

Her 3 İşyerinden 1’i 
İş Güvenliği 
Açısından Sorunlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Mehmet Müezzinoğlu, 2010-2016 yılları 
arasında 90 binin üzerindeki işyerinde ya-
pılan denetimlerde 30 bine yakın işyerinin 
iş sağlığı ve güvenliği açısından sorunlu 
olduğunu açıkladı. 

Bakan halkla dalga geçiyor. İş güven-
liği yasasının uygulamasını sürekli ötele-
yen ve bugüne kadar yaşanan iş cinayet-
lerine duyarsız kalan iktidar, bu vakalar 
yaşanmamış gibi bir vurdumduymazlıkla 
konuya yaklaşmakta, insan hayatını hiçe 
sayan bir anlayışla istatistikleri yorumla-
yabilmekte. 

Okullar Tatilde, 
Çocuklar İşyerinde 

 Türkiye’nin ciddi sorunlarından biri 
olan çocuk işçilerin sayısı, okulların yaz 
tatiline girmesiyle birlikte daha da art-
tı. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) 
standartlarına göre 15 yaşın altında çalı-
şan bireyler çocuk olarak kabul ediliyor. 
DİSK’in TÜİK verilerinden yararlanarak 
hazırladığı rapordaki veriler olayın ne ka-
dar çarpıcı olduğunu gösteriyor. DİSK’in 
hazırladığı son rapora göre, 15-17 yaş 
arası çalışan çocukların yüzde 80’e yakı-
nı kayıt dışı olarak çalıştırılıyor. DİSK’in 
derlediği verilere göre, 24 Avrupa ülkesi 
arasında Türkiye yüzde 25,30’luk çocuk 
yoksulluğu ile son sırada bulunuyor. 

AKP Hükümeti Hafta
Sonu Tatilini de 
Kaldırıyor
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 

Desteklenmesi Kanunu ile haftalık tatil 
yeniden düzenlendi, iş güvenliği kanunu 
ertelendi ve patronlara teşvik geldi. Ya-
pılan değişiklikle zorunlu haftalık tatil 

esnekleştirildi. 50’den az işçi çalıştıran 
işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerini almaları iş sahibinin insafına 
bırakılıyor. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) 
personeli istihdam eden ve teknoloji ge-
liştirme bölgelerinde faaliyet gösteren şir-
ketlerde; istihdam edilen personelin aylık 
ücretinin, asgari ücretin brüt tutarı kadarki 
kısmı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından karşılanacak. Kanuna göre 
staj tanımı değişecek ve yükseköğretim 
kurumlarında staj yapan öğrencilere staj 
ücreti ödenecek. Öğrencilere, uygulamalı 
eğitimleri sırasında asgari ücretin yüzde 
35’i kadar ücret ödenecek. 

Ülkenin En Büyük 500
Şirketinin Kârları 
Yüzde 48,5 Arttı! 
AKP döneminde kârlarını katlayan 

Türkiye’nin ilk 500 şirketinin toplam net 
kârları yüzde 48,5 arttı. Listenin başında 
Koç Grubu’na ait TÜPRAŞ yer aldı. TÜP-
RAŞ, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin 
belirlendiği Fortune 500’de 34,8 milyar 
liralık net satış geliriyle birinci oldu. 

Bankaların Net Kâr
Geçen Yıla Göre 
Yüzde 50,3 Arttı! 

AKP iktidarında kârlarını artıran bü-
yük tekeller arasında bankacılık sektörü 
de yer alıyor. Bankaların net kârı Mayıs 
sonunda geçen yıl aynı döneme göre yüz-
de 50,3 artışla 21,17 milyar lira oldu. 

Köprünün Yükü 
Vatandaşın Sırtında 

Devlet tarafından garanti edilen geçiş 
kotasına Osmangazi, 3.Boğaz Köprüsü ve 
Avrasya Geçidinde bugüne kadar ulaşı-
lamadı. Kota garantisi verildiği için ger-
çekleşen geçişle garanti edilen kota ara-
sındaki fark hazine tarafından ödenmekte. 
Açıldığı tarihten itibaren köprülerin halka 
maliyeti 2 milyar TL’yi aşmış durumda. 

Politika /     
İşçi-Sendika Komisyonu
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Faşizm ve diktatörlüğün bütün biçimine 
karşı savaşım her ülkenin özgün ko-
şullarına göre biçim alır. Farklı sosyo-

ekonomik, kültürel gelişmişliğin biriktirdiği 
özgün deneyim bu noktadan evrensel anti-
faşit mücadeleye katkı sunar. Evrensel olan 
bu özgün pratiklerden  beslenirken, gözden 
kaçırılmaması gereken temel ilke faşizmin 
sınıfsal niteliğidir. Temel evrensel prensip 
olarak faşizmin sınıf niteliği kavranamaz, 
tekelci sermaye-emperyalizm ile bağı ortaya 
konamazsa hem kavram olarak faşizm an-
laşılamaz, hem de doğru ve sonuç alıcı bir 
mücadele perspektifi de ortaya konamaz.

Dünya pratiklerinde görüldü ki, tekelci 
kapitalist diktatörlüğün faşist biçimi yığın 
desteğini alma çabası ve bunu derinleştirme-
si onu en tehlikeli kılan yönüydü...

Faşizm ırkçılık, dini duyguları suistimal 
etme, liberal milliyetçiliği körükleme, farklı 
dini inanışları, halkları ve etnik yapıları bir-
birine düşman etme,halkın gündelik yakıcı 
sorunlarına ilgili gibi davranıp şirin gözük-
me, sosyal yardım adıyla halkın alınterini 
sadaka biçiminde siyasi rüşvet olarak dağıt-
ma, dünyaya kafa tutan abartılı büyük ülke 
imajı v.b. gibi demagojik argümanları kulla-
narak kitlesel destek ararken; arka planında 
kriz ortamında ülkeyi eskisi gibi yöneteme-
diğinden, emek ve demokrasi hareketinin 
kapitalist düzeni alaşağı edeceği korkusuyla 
kaba kuvvet ve terörün her biçimini  acıma-
sızca devreye sokabilmektedir.

Faşizmin yalnızca işçi sınıfına değil, tüm 
çalışan halkın ve bütün anti-tekel pozisyon-
daki katmanların çıkarlarına saldırdığı açık-
ken diğer yandan yalanlarıyla onları etkile-
meye çalışır...

Hangi nedenle olursa olsun halkın deste-
ğini kazanmış gerici yapıların maskesini dü-
şürmek, işçi sınıfı ve halkın gerçek çıkarları 
için yol gösterici olmak ve onları kazanmak 
demokrasi mücadelenin en önemli görevle-
rindendir...

Ülkemiz yakın geçmişinde katliamlar, 
terör, baskı ve yıldırma politikaları egemen-
lerce temel yöntem olarak kullanıldı. Bu du-
rum geniş kesimlerde göreceli de olsa korku 
ve geri çekilme sonuçlarını doğurdu. Öte 
yandan başkanlık yasasıyla gündeme gelen 
referandum demokrasi güçlerine yeni ola-
nakları da getirdi. Hayır kampanyasıyla or-
taya çıkan diktatörlük karşıtı güçlerin tutarlı 
bir demokrasi mücadelesine dönüştürme ça-
baları önemli özgün sonuçlar doğurdu...

l İlçeler ve merkezde değişik kesimlerin 
katılımıyla hayır kampanyası demokrasi şö-
lenine dönüştü.

l Konuya etnik temel üzerinden bakan 
dışlayıcı tutum geriletildi ve demokrasi mü-
cadelesi ve diktatörlüğe karşı başarının deği-

şik sosyal katmanların ve halkların birleşik 
gücü ile başarıya ulaşabileceği pratikte kar-
şılık buldu. Bu noktadan iyi niyetli ulusalcı 
yaklaşımların etkisinde kalan emekçi ve de-
mokrat kesimlerle sağlanan temas kendimizi 
doğrudan anlatma ve pratik alanda birbiri-
mizi gözleme olanağı sundu.

l Farklı sol içi oluşumların yakından 
sağladığı ilişki birlik yolunda yeni olanaklar 
ortaya çıkardı.

l En önemlisi özgürlük, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinin her hangi bir gu-
rubun, anlayışın öznel iradesiyle değil, işçi 
sınıfının ve halkların birleşik gücüyle başa-
rılabileceği pratikten bilince yeniden büyü-
tüldü.

l Politika Gazetesi bu süreçte sistemli 
dağıtıldı, savunduğu görüşler geniş kesime 
iletilebildi.

Referandum sonuçları EVET’i gösterse 
de, bütün engelleme ve hileye rağmen HA-
YIR’ın % 49 çıkması demokrasi mücadele-
sini yeni süreçlere taşıdı. Bu potansiyelle 1 
Mayıs 2017’ye gelindi. OHAL koşulları ve 
bir takım güçlerin uzlaşıcı tutumuna rağmen 
İşçi sınıfının güncel sorunları, mücadele ve 
örgütlenmesinin öneminin vurgulandığı 1 
Mayıs, Politika Gazetesi çevresi düşünce-
sinin kendini hissettirdiği bir ortamda geçti.

Bu sürecin devamı olarak Demokrasi 
Platformu ve bazı ilçelerde oluşturulmuş 
Halk Meclisleri; gündemi bu hareketlilik 
içinde geçmişin atıl durumunu yırtarak yeni 
koşulları demokrasi mücadelesini büyütme 
yönünde belirleme gerekliliğini gördü. Plat-
formlar ve halk meclisleri gündeme uyan 
çalışmaları periyodik bir süreçte düzenli 
toplantılarla belli bir disipline bağladı...

1995 yılında kurulan Emekli-Sen muha-
lif kanadının Emekli-Sen’i yeniden kurma ve 
örgütleme çabasının bir ürünü olarak yapılan 
yeni kongresinde de bu süreç kendini gös-
terdi. Eski yapının ulusalcı hatta demokrasi 
mücadelesindeki ayak sürüyen kadroları ye-

rine, işçi ve demokrasi mücadelesinde geç-
mişi olan sosyalizan kesimden ve HDP’de 
çalışmış kimi kadroların yönetime girmeleri, 
üst kurul delegesi seçilmeleri bu alanı taze 
bir umutla sürece kattı. Akabinde 15- 16 Ha-
ziran Emekli-Sen’in yemekli bir etkinliği ve 
ertesi günü Birleşik-Metal İş lokalinde basın 
açıklaması ve bir toplantı ile sürdü.

Böylesi bir yoğunluk içinde bu günlerde 
de devam eden ADALET yürüyüşü günde-
me geldi. Yukarıda sözü edilen platform ve 
meclislerde bu konu tartışıldı, eleştirilen 
yönleri net tespit edilerek, yığın mücade-
lesine yeni bir ivme kazandırma yönüyle 
ve sürecinde daha da içeriğinin geliştirilip 
büyütülerek desteklenme kararı alındı. Bu 

konu bir dizi toplantılarla tartışıldı. İlçeler-
den iki güne yayılan merkeze doğru yürüyüş 
kararı alındı. Bazı yerlerde süreç CHP’nin 
çizdiği noktadan yürürken, bazı ilçelerde 
ortaklaşmanın bir ürünü olarak eylem başla-
tıldı. İlk gün Bursa iline doğru yolun yarısı 
yürünerek geri dönüldü, ertesi gün araçlarla 
ilk gün varılan yürüyüş noktasında toplanıp 
yürüyüş başladı. Şehir girişinde bazı kollar 
birleşti ve Kent Meydanında toplanıldı. Bin 
kişiye yakın oluşan kitle yapılan konuşma-
nın ardından, ertesi gün Bursa Adalet sarayı 
önünde basın açıklaması yapılıp Yalova üze-
rinden tespit edilen gönüllülerin katılımıyla, 
merkezden gelen kolla birleşeceği bilgisiyle 
dağıldı.

DİSK, KESK, TMMOB, Tabipler Birli-
ği temsilcileriyle görüşmelerimizde İstanbul 
yoluna gidecek gurubun kendi kurumları-
nı ifade eden önlükler giymelerinin eylem 
ve güç birliğinin ifadesi, kitleselleşmenin 
önünü açıcı rol oynayabileceği görüşünü 
savunduğumuzda, eylemin örgütlenişi, pra-
tik süreçte inisiyatifin CHP’ye ait olduğu, 
kurumsal olarak sadece destek olacaklarını 
açıkladıkları bilgisini aldık. Bu görüşümüze 
bir takım gurup ve sendikalar katılmalarına 
rağmen karşılık bulmadı...

2 Temmuz Sivas’ta yakılarak katledilen-
ler anısına etkinlik var. Şu sıralar bu etkin-
liğin çalışmaları yapılıyor. Alevi dernekleri 
çağrısıyla demokratik kurumlar bu etkin-
liğe katkı sunma çabasında. Bursa ve ilçe-
lerinden Sivas’a kitlesel katılım için CHP 
belediyelerden ulaşım desteği istendi. Araç 
verileceği söylenmesine rağmen başka iş-
leri çıktığı gerekçesiyle yardımcı olamaya-
caklarını yola çıkmaya birkaç saat kala bil-
dirdiler. Bu durumun sıkıntılarına rağmen, 
PSAD’nin hazırladığı bir etkinlikle Bursa 
Set Başından Heykel’e yürünerek kitlesel 
bir boyut kazandı...

Adalet yürüyüşüne ilişkin bölgemizden 
4 Temmuz’da İzmit’te merkez guruba ka-
tılım için ekipler oluşturuldu. Ardından 9 
Temmuz’da İstanbul’da yapılacak miting 
için kitlesel katılımın  çalışmaları yapılıyor. 
Bu mitingin Eylem ve güç birliğinin büyü-
yerek yeni süreçlere evrilmesinde bir adım 
olması ağırlıklı bir istem. Bu gerekçeyle de-
mokrasi platformu ve halk meclisleri 9 Tem-
muz mitingine etkin ve yığınsal katılım için 
çalışmalarını titizlikle sürdürüyor...

Egemenler hiç bir yerde iktidarlarını 
sonsuzca baskı ve terörle sürdüremediler. 
Diktatörlüğü yıkacak olan onun toplumsal 
tabanıdır. Bu taban her geçen gün ülkemizde 
olan bitenin farkına varıp körce tutundukla-
rı gerici partilerden kopuyor, yeterli boyuta 
ulaşamasa da umut veren noktadan demok-
rasi mücadelesine destek veriyor. Devletin 
bütün kurumlarını ve sosyal yaşamı bile 
kuşatan demokrasi dışı uygulamalar demok-
ratik kurumların ve halkın birleşik gücüyle  
geriletilebilir ancak.  Bu gün hala gericiliğin 
etkisinde kalan emekçileri, bu tılsımlı etki-
den kurtarıp gerçek çıkarlarının bilincine 
varmalarının  yolları araştırılmalı. Diktatör-
lüğün geriletilebileceği, yenilebileceği plat-
formları oluşturmak, dinci-gerici faşizmin 
etkisinde kalan emekçileri ilerici savaşımın 
içine çekme yollarını aramak demokrasi  
mücadelesinin öncelikli görevidir. Elbette 
ki bu sürecin emek hareketi lehine evrilme-
si sosyalist düşüncenin alan bulmasıyla çok 
ilgili. Bu noktada henüz gücümüz yetersiz, 
sıkıntılar çok. Ama kendimizi yeniden var 
etmenin koşulları var, potansiyeli var. İşçi 
sınıfı devrimcileri, sosyalistler her alanda 
olmalı. Bıkmadan, usanmadan demokrasi, 
eşitlik ve özgürleşmenin temel insanlık gö-
revi olduğunu anlatmalı. Bunu başarmalıyız, 
yoksa hayır kampanyası ve sonrasında yük-
selişe geçen, adalet yürüyüşüyle yeni kanal-
lar arayan demokrasi mücadelesi halkların 
gerçek kurtuluşunun yolunu açamaz. Akıl-
dan çıkarılmamalı ki bu süreç sosyalistlerle 
büyüyecek, umut büyüyecek... 

Politika Gazetesi Bursa Temsilciliği / 
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q  Armağan BARIŞGÜL

 1975 yılından sonra Trakya’nın kapısını 
sanayileşmeye aralamasıyla birlikte felake-
tin çanları da yavaş yavaş çalmaya başladı. 
Her şeye para gözüyle bakan, kâr hırsıyla 
davranan kapitalizm, gözü dönmüşçesine 
davranarak uçsuz bucaksız, pırıl pırıl bir 
doğaya, verimli toprağa ve bol su kaynakla-
rına sahip olan Trakya’ya göz koydu. Ülkede 
uygulanmakta olan neo-liberal politikalardan 
bu güzelim bölgemiz de nasibini almakta-
dır. Bir yandan Ergene Havzasına can veren 
Ergene nehrinin kirliliği artmaktadır, diğer 
yanda ise nehir suyu korumaktadır. Çevre 
kirliliğinin had safhaya ulaşması sonucu bitki, 
hayvan, insan ve bütün canlıların yaşamı risk 
altındadır.

1 Temmuz 2017 günü Ergene ilçesinin 
Ulaş mahallesinde yapılan Trakya Platfor-
mu’nun 3. Genel Kurulu’nda dile getirilen 
düşünceler çok önemlidir. Trakya Platformu, 
TMMOB Makine Mühendisleri Edirne Şubesi 
tarafından 1993 yılında başlatılan “Trakya’da 
Sanayileşme ve Çevre Sempozyumları”nın 
bir sonucu olarak dile getirilen, koordinasyon, 
bilgilenme, bilgilendirme, talep ve uyarı-
larda bulunma ve benzeri işlevleri üstlenen; 
kısacası müdahalede bulunmayı hedefleyen 
tüm kuruluşların katılabileceği sivil bir plat-
form oluşturma hedefinin bir karşılığı olarak 
kurulmuştur.

Trakya Platformu Tekirdağ İl Yürüt-
me Kurulu Sözcüsü, Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı Dr. Cemal Polat: “Trakya 
insanını bekleyen bir felaket var. Özellikle 
son günlerde Tekirdağ bölgesinde Norveç ve 
Kanada firmalarının iki tane sondaj çalış-
ması yaptığını öğrendik. Bunlar yasal olarak 
izin alınmadan yapılan sondajlar ve kaya 
gazı ölçüm tespit çalışmalarıymış. Büyükşe-
hir belediyesine gelen bir talep var. Bize de 
Büyükşehir belediyesi ulaştı. Trakya kaya 
gazı anlamında zengin. Ama kaya gazının 
özellikle yaratacağı çevre boyutunu felaketini 
göz önünde tutmamızda yarar vardır. Bugün 
kaya gazı dediğimiz gaz, o da bir doğalgazdır. 
Doğalgaz gibi üst katmanlarda değil taşların 
altındaki derin katmanlarda biriken gazların 
açığa çıkartılması için 640 küsur tane kimya-
sal madde kullanılarak bu taşlarının parça-
lanması ve ondan sonra bu gazın çıkartılması 
gerekmektedir.

Bu ne demektir? Bir Trakya bölgesi 
depremi bölgesi olduğu için bu taşların 
kırılması fay hatlarının kırılması demektir. 

Depremin daha şiddetli bir şekilde oluşmasını 
tetiklemektir. İkinci bir olay 640 küsur tane 
kimyasal kullanılacak. Bu kimyasallar toprak 
ve havanın zehirlenmesi ve burada yaşayan 
canlı yaşamın yok olması anlamına gelir. Bu 
yüzden Amerika‘da kaya gazı çalışmaları 
çevre örgütlerinin mücadelesi sonucu durmuş 
vaziyettedir. Ama ne hikmetse bizim ülkemizde 
bakanlık bu bölgede yaşan insanlarımızın ve 
geleceğimizin özellikle ve özellikle tarımsal 
faaliyetlerin en yoğun olduğu en zengin böl-
geyi gözden çıkarmalarını anlamıyoruz. Buna 
anlam veremiyoruz. Biran önce yetkililerin 
siyasi otoritelerinin bu konuda görüşlerini 
gözden geçirmelerini bekliyoruz. İğneada 
Nükleer santralinin ölüm tehditi yanı  sıra 
bir de kömür santrallerinin saçacağı zehir 
ile yüz yüzeyiz. Kısaca bir taraftan nükleer 
radyasyon bir taraftan zehir kuşatılacağız. 
Dolayısıyla ormanımızı, suyumuzu, meramızı 
ve çocuklarımızı kurtarmak için mücadelemiz 
devam edecektir.” 

 Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği 
Başkanı Doğan Durmaz, Ergene Nehri’nin 
halen kirli aktığını hatırlatarak, şunları söy-
ledi: “Ergene Nehri’nin hali malum. Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 6 Haziran 
2016 yılında Kırklareli’ndeki açıklama-
sında Ergene Nehri’nin 2017 yılında temiz 
akacağını söylerken, geçen hafta Edirne’deki 
açılışta nehrin 2019 yılında temiz akacağını 
açıkladı. Ancak artık biz, size olan inancımızı 
kaybettik. Bu konuda kamuoyunda oluşan 
baskı nedeniyle Ergene Derin Deşarj A.Ş.’nin 
genel müdürü geçen haftalarda bir açıklama 
yapmak durumunda kaldı. Ergene’nin ko-
runması için başlatılan çalışmaların sürdü-
ğünü, Ergene havzası koruma eylem planı 
kapsamındaki çalışmaların yüzde 80’inin 
tamamlandığını söyledi. Ancak biz en büyük 
OSB olan Velimeşe OSB’nin  sağlık mahalle-

sindeki arıtma inşaatının durduğunu biliyo-
ruz. OSB’lerin içinden atık suyu arıtmalara 
taşıyacak kanalların veya boruların yapımına 
daha başlanmadı. Bu şartlarda 2019 hedefinin 
çok gerçekçi olmadığını düşünüyoruz.”

Trakya’da yaşayan insanların çevre 
konusunda bilgilendirilmesi ve örgütlenmesi 
güncel bir konudur. Çevrenin tahribatına yol 
açan girişimleri durdurmanın yolu, halkın 
çevreye sahip çıkmasıdır. Bunun için var olan 
çevre platformları arasında koordinasyonu 
sağlamak, demokratik çevre örgütlenme-
sini geliştirerek güçlendirmek demokrasi 
mücadelesinin mihenk taşlarındandır. Bugün 
çalışmalarımızın başına aldığımız “Meclis-
lerin Kurulması” bu açıdan da yaşamsal 
önem taşımaktadır. Bu anlamda gazetemiz 
Politika, üzerine düşeni yerine getirerek 
rolünü oynayabileceğine inanıyoruz. Bütün 
demokrat, ilerici, anti-kapitalist çevreci kişi 
ve platformlarla görüşerek, buluşarak, diyalog 
kurarak ve koordinasyonun sağlanmasında 
etkin davranarak katkı sunmalıyız. Bu görevin 
yerine getirilebilmesi için onlarca araç ve ola-
nak önümüzde durmaktadır. Yeter ki yığınlarla 
bağlanalım, yığınları örebilelim.

Trakya Somutunda 
Çevre Örgütlenmeleri Deneyi
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Çanakkale Ayvacık Gülpınar Köylüleri
Zeytinlikleri İçin Nöbette

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Gülpınar Köyü’nde, zeytin direnişi sürüyor. 
Pınarkale Enerji Üretim A.Ş.’nin zeytinliklerin yakınında jeotermal sondaj çalışması 
yapmasına izin vermeyen köylüler, Çanakkale İdare Mahkemesi’ne açtıkları davada 
yürütmeyi durdurma kararı çıkıncaya kadar nöbeti bırakmayacaklarını söyledi.

Köylüler, sondaj çalışmalarını yaptırmamak için Çakıllı Mevkii’nde  08.00- 20.00 
saatleri arasında nöbet tutuyor. Pınarkale Enerji şirketince bölgede yapılan sondaj 
çalışmalarının zeytinliklere zarar vereceği ve tarımda kullanılan suları zehirleyeceği-
ni ileri süren köylüler, şirket çalışmaya son verip, sahadan çekilinceye kadar alanda 
nöbet tutmaya kararlı olduklarını söyledi. Köylülerin eylemine Ayvacık İlçesine bağlı 
Küçükkuyu Beldesi’nden gelen Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 
üyeleri ile bir grup çevreci de destek verdi.



q Mehmet TOSUN

 - 38 yıl önce -

Geçmişin sazlık batak tarlaları üzerinde 
telaşlı adımlarla insanlar geziniyor.

İşe yetişmeye çalışan kalabalıklar uyku-
lu gözlerle çakıl taşı döşeli yollarda daha 
güneşi görmeden fabrikaların dev duvar-
ları arasında kayboluyordu. Ilık usul esen 
rüzgar, dev bacaların yaydığı dumanı dağı-
tamıyordu. Buğulu gri bulutlar yeni doğan 
güneşi gizliyor, göz alabildiğine uzanan 
fabrikaların kapısına yığılan insanları sis 
perdesinin içine gömüyordu. Bu manzara 
içinde öğle saatlerine kadar yüzünü gös-
teremeyen güneş, yer yer ağaç yaprakları 
arasından evlerin teneke damlarına gözü-
nü kırpıyordu.

Yalakçayır’ı* yeni yerleşim bölgesinden 
Mudanya yolu ayırıyordu. Bölünmüş arsa-
larda tek tük evler, yeni yapımına başlan-
mış inşaatlar uzun, sancılı göç yolculukla-
rının ağırlığıyla yükseliyordu. Boş arsaların 
içinde ağaçlar çiçek içindeydi. Rastgele 
açılmış toprak yol kenarlarında çiçeklerin 
tatlı kokusu bütün ovaya yayılıyor, çamurlu 
çayırların ve fabrika atıklarının yaydığı ser-
semletici duman, bu ağaçların çiçeklerini 
şimdilik teslim alamıyordu. Boş arsalardaki 
yeşil filizler ve çiçek demetleri Hamitler sırt-
larına kadar uzanıyordu. Kalın sis perdesine 
inat, baharda yeşeren gür filizler yeni oluş-
maya başlayan emekçi ** beldeye, göçtüğü 
yurtlarının ruhunu taşıyor, tepelerin sırtları 
ve çukur arsalarda oluşturulan bahçeler to-
murcuklandığında, canlı yoksul bir yaşamı 
kestiremedikleri doğal seyrine doğru yeni-
den üretiyordu.

Haziran bitimi havalar iyice ısındı. 
Gökyüzünün lekesiz masmavi yüzü, yağ-
murlarla yıkanmış denize açılan tepelerde 
yemyeşil zeytin ağaçları yorgun insanları 
çağırıyordu.

Geçit köyünün*** alüvyonlu yorgun 
toprağı tuğla tezgahlarına taşınarak, güçlü 
becerikli ellerle şekillenip tarlalarda bıraktı-
ğı çukurları, sazan balıklarını besleyen ana 
karnı gibiydi. Geçit köyünün bitiminde baş-
layan zeytin ve üzüm bağları, tuğla ocak-
larının oluşturduğu düzensiz çukurlarını 

geride bırakan mutlu gülümseyişiydi do-
ğanın.  Uzun tarlaların iri zeytin ağaçlarıyla 
içine gizlediği köyler, ana kucağında besle-
nen bebeydi sanki. Yeşil tarlalar arasından 
tepeye uzanan gri kıvrımlı yolun dorukta 
birleştiği yerden deniz, rüzgarla şarkısını 
söyleyen zeytin yaprakları gibi hırçın, yön-
lendiren, ve hakimdi. Buradan bakınca zey-
tin ağaçları sanki yapraklarıyla boyamıştı 
denizi... Denizle birleşen upuzun tarlalarda 
alçaklı yüksekli tepeler kayboluyor, zeytin 
dalının kutsal tılsımlı gücü denizden gelen 
dostlukla bozulmaz bir birlik yaratıyordu.

İlçenin girişinde denizden karaya uza-
nan iskele, kollarını açmış bir insan gibi 
karşılıyor sizi. Yabancı ve yerli gemilerin 
mallarını yükleyip boşalttığı limanın kahve-
sinde, güçlü hamalların terli gülümseyişiyle 
içersiniz hoş geldin çayınızı. Yollar, denizler, 
ülkeler aşıp ilk aşkın acısını burada yaşayan 
konuklar,  yaşamının en unutulmaz anlarını 
burada bırakıp uzun ayrılıklara dönünce, 
Hasan TELCİ’nin **** güçlü kollarıyla kaldırır-
ken yükünü, bir gazetenin kısacık satırların-
da karanlık zindanlardaki ölüm orucunun 
haberinden hatırlayacak belki yüzünü.

İskeleden deniz boyunca uzanan dara-
cık yol, tekel işletmesinin önünden geçip 
balık pazarına yakın sağdaki ufacık parkta 
sokak kedileriyle şarabını yudumlayan Deli 
Faik’in anlamlı yalnızlığına varır. Kabuk bağ-
layan yaralarına dokunmayan sessiz dostla-
rıyla, kayıtsız kalabalığa yüreğinin gümbür-
tüsünü duyurmadan yüklenirken şaraba, 
farkında bile değildir varlığınızdan...

Artık yazlık sinemaya az kalmıştır...

Sinemadan sonra yol çatallaşır. Müta-
reke binasını yalayan uysal dalgalara aldır-
madan; aşka, dağılıp çözülmeye yol alan 
ilk cadde kıyıya bir ev mesafedir. Denize 
düşmekten korkarcasına birbirine sıkıca sa-
rılmış Rum evleri yeni sahiplerine rağmen 
hala kendi türkülerini söylüyordu.

“Ben onu çok sevmiştim dedi biri.
Onu ben dağları aşarak iyot ve yosun ko-

kulu sokaklarına ilk girdiğimde görmüştüm, 
yurtsuzdum, yaralıydım.              

O da beni sevmişti.
Savaşın sonlandığı günlerde rüzgarlı yol-

lara düştüler. Bir kent bıraktılar geriye .
Athena’nın ektiği filizler yeşerdi, tepeler 

yaprak yaprak.

Buna rağmen Poseidon’un atları yendi.

Barış sessiz, savaş çığlık çığlığa...”

***

Bu sokağa ilk adımımı attığımda on 
yedi yaşımdaydım. Mütareke binası ve 
yazlık sinemadan belli aralıklarla denize 
paralel uzanan bu üç yol askeri karakol ala-
nıyla kesiliyor,  ikisi en üst yolla paralel bir 
caddeden üçüncü yola bağlayıp Tirilye’ye 
doğru devam ediyordu. Ahşap evlerin so-
kaklarından geçip üçüncü yolun hemen 
kıyısından tepelere uzanan zeytin tarlaları 
Mudanya’nın kıyı boyunca eskil evlerini bir 
dost dayanışmasıyla kucaklıyordu. İlçenin 
güney yerleşimi Burgaz’da, deniz kenarları-
na yapılan tek tük evler zeytin ağaçlarının 
kutsallığıyla sınırlandırılmıştı.

Barış tanrısı bereketti, egemendi. Hoy-
rat rüzgarlara, kuraklığa, soğuğa, dalgala-
rın ısrarlı gürültüsüne direnmişti... Sessizdi 
ama. Bereketi, denizi boyayan rengi yaşa-
mın gerçek yüzüydü. Herkese açtı kucağını, 
yolu düşenleri sorgulamadı. Gidenleri özle-
di, gelenleri aldı koynuna, kendinde olanla-
rı kıskanmadan verdi.

Geçip giden yıllar mı?

Esip giden sıcacık bir rüzgar...

Ömrümüz denizin getirdiği bereketti 
tepelerde,

Gözlerimiz iri.

Mudanya insanının zeytindendir yürek-
leri...

***

Otuz sekiz yıl önce Mudanya’ya ilk gel-
diğimde, sekiz bin nüfuslu bir ilçenin güçlü 
tarihinin biriktirdiği sosyo-kültürel süreç 
yaşanan sancılara rağmen farklı etnik ya-
pıların hoş görüşü üzerinde şekillenmişti. 
Özgün ekonomik yapısı deniz ve zeytin 
üzerinden gelişirken, bu sürecin üzerine 
oluşan üretim ilişkileriyle belli bir uyumu 
da ifade ediyordu. O dönemin gözüyle an-
latmaya çalıştığım Mudanya, bu gün kesin-
likle çok farklı bir yerde.

Bir biçimde siyasal iktidarla ilişkili bir-
kaç inşat şirketinin lüks yapılaşma adına 
zeytin alanlarını katledilmesi, daha üst 
basamakta gelişmiş bir üretim sürecine 
yöneltmedi Mudanya’yı. Onun yerine üret-

meyen, geleceği tüketen çarpık yapılaşma 
zenginliğin ölçüsü gibi sunulsa da, adım 
adım katledilen zeytin kadar ilçeyi yoksul-
laştırmakta. Kumyaka Köyünden Eşkel’e 
kadar uzanan zeytin alanları bu bölgeye 
yapılacağı söylenen liman nedeniyle ön-
görülen bir milyona ulaşacak yerleşim alanı 
bu inşaat şirketleriyle ilişkili kişilerce ucuz 
fiyatlara kapatılmakta. Bu talep karşısında 
bir miktar yükselen zeytin tarla fiyatları yer-
li halka cazip geldiğinden, konunun talan 
ve çevre düşmanı yönünün kitlesel taba-
nını oluşturma sıkıntılarını da yaratabiliyor. 
Olumsuz sonuçlarını yerli halkın şimdiden 
net şekilde hissedemediği bu durum gele-
cek kuşağın, torunlarının lokmasından bir 
hırsızlık aslında. Elbette ki yeni durumun 
ortaya çıkardığı rantçıl, mirasyedi ekono-
mik yapı, kendine uyan ilişkiler bütününü 
de doğuruyor. Bu da kent kültürünü üreten 
temel kaynağa, yerel insiyatifin ısrarlı, üret-
ken-bilinçli müdahalelerini zorunlu kılıyor.

Geleceğin Mudanya’sının sosyal-eko-
nomik-kültürel tarihsel gelişim sürecinde 
halkın yararına biçimlenmesi, toplumun 
tüm kesitlerinin sorunlarını tespit etme 
ve sonuçlar çıkarma noktasında aktif katı-
lımını en temel seçenek olarak öne alıyor. 
Yılardır, gelişme adına doğal ekonomik 
tercihlerinin bilinçli tahrip edildiği, kültürel 
dokusunun yok edilmeye çalışıldığı durum, 
halkın doğrudan katılımının sağlanabilece-
ği yerel inisiyatif Halk Meclislerine, Demok-
rasi Meclislerine önemli görevler yüklüyor.

Açıklama:

* Yalakçayır: Bursa organize sanayinin 
kurulduğu ovanın adı... 

** Emek:  Yalakçayır, şimdiki Renault 
fabrikası karşısında yoğunlukta Kürtlerin ve Ka-
radenizlilerin oluşturduğu emekçi belde... 

*** Geçit Köyü: Mudanya Bursa arasında. 
Arazisi zengin milli toprağıyla kaplı. Tuğla 
yapına elverişli bu toprak uzun yıllar ilkel tuğla 
işletmelerinin alanı oldu. Şu anda çok katlı 
binaların yapıldığı mahalle...

**** Hasan Telci: 12 eylül sonrası ceza-
evlerinde ölüm oruçlarında yaşamını yitiren 
devrimci. Mudanyalı. O yıllarda gemi yük 
boşaltımında çalışan iskele işçisi...

“Mudanya’da Zeytin Ağacı 
Yapraklarıyla Boyar Denizi”       
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Emeğin, Deniz’in ve Zeytin’in karnında büyüyen şehir; 



Halkların Demokratik Partisi 
(HDP), Beşiktaş’ta bulunan Abba-
sağa Parkı’nda “Durmayalım, dur 
diyelim” sloganıyla düzenlediği 
mitingde, “Ortak mücadeleye çağırı-
yoruz” başlıklı “Demokratik Çözüm 
Deklarasyonu”nu açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil 
Kemalbay ve Parti Sözcüsü Osman 
Baydemir’in birlikte açıkladığı De-
mokratik Çözüm Deklarasyonu şöyle: 

“Ortadoğu’da yaşanan derin siyasal, 
iktisadi, kültürel ve askeri krizlerin etkileri 
ve sonuçları bölgede büyük bir değişim ve 
dönüşüm zamanının yaşandığını göstermek-
tedir. Irak müdahalesiyle başlayan ve Suri-
ye’de giderek daha da belirginleşen karak-
teriyle yaşanan uzun soluklu kriz, vesayet 
savaşlarıyla birlikte küresel güç denemele-
rine neden olmaktadır.

Ezilen halklar açısından yeni fırsat
Toplumsal dinamikler açısından renkli 

ve zengin olan Ortadoğu coğrafyasında sür-
dürülemez hale gelen diktatörlükler ve tekçi 
milliyetçi yapılar, toplumların değişim ta-
leplerine karşı direnç gösterirken, halkların 
ortak mücadele ve özgürlük dinamiği karşı-
sında ise her geçen gün daha güçsüz bir du-
ruma düşmektedir. Bu durum aynı zamanda 
ezilen halklar açısından da yeni fırsatlar ve 
çözüm seçeneklerini ortaya çıkarmaktadır.

Savaş bloku güçlendiriliyor
Ortadoğu coğrafyasındaki tüm bu geliş-

melerin etkilerini siyasal ve toplumsal yaşa-
mında derinden hisseden Türkiye, bu böl-
gede barışçı çözümlerle yol almak yerine, 
Erdoğan-AKP iktidarının bölge gücü olma 
hevesi nedeniyle savaş blokunu güçlen-
dirmekte, savaşı yaygınlaştırmaktadır. Bu 
politikalar üzerinden iktidarını sürdürmeye 
çalışmaktadır. Bu akıldışı politikalardan ise 
Türkiye halkları son derece olumsuz şekilde 
etkilenmektedir.

Dolmabahçe mutabakatı halkların
barış Uumudu oldu
İktidarının 15’inci yılında Erdoğan-AKP 

Rejimi, tekçi-katı iktidarını kurumsallaştır-
maktadır. Erdoğan-AKP iktidarı, Suriye’de 
izlediği savaş politikasını içeride de sürdür-
mekten geri durmamaktadır. Türkiye halk-
ları açısından büyük bir barış umudu olarak 
karşılanan İmralı görüşmelerinin sonucu 
olarak ortaya çıkan Dolmabahçe Mutabaka-
tı’nı, halkların barış ve demokrasi umudunu 
çoğaltan 7 Haziran seçim sonuçlarını yok 
sayarak, Kürt halkına karşı Çöktürme Pla-

nı’nın devreye konulması ülkeyi bugünkü 
duruma sürükleyen ilk adımlar olmuştur.

Erdoğan-Bahçeli ittifakı 
halklara saldırıdır
Demokratik bir anayasanın yazılması 

için yapılan çalışmalara ve Kürt sorununa 
barışçıl çözüm arayışlarına son veren Erdo-
ğan-AKP iktidarı, yeni vesayet odaklarına 
göz kırparak darbe mekaniğinin devreye 

girmesi için uygun koşullar oluşturmuştur. 
Erdoğan tarafından ‘Allah’ın lütfu’ olarak 
nitelendirilen 15 Temmuz darbe girişiminin 
hemen ardından, AKP-MHP koalisyonu ta-
rafından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL 
rejimi ile sivil siyasal darbe gerçekleşmiş ve 
faşizmin kurumsallaşma süreci başlatılmış-
tır. Erdoğan-Bahçeli ortaklığıyla oluşan sa-
vaş ittifakı, Türkiye halklarının demokrasi, 
eşitlik ve özgürlük özlemlerine dönük kap-
samlı bir saldırıdır.

İktidarın meşruiyeti kalmamıştır
İktidarın bütün manipülasyonuna, çar-

pıtmasına ve gerçeği gizleme çabasına rağ-
men, birinci yılında OHAL Rejimi’nin hem 
içeride, yani toplum nazarında, hem de dışa-
rıda, yani uluslararası camiada hiçbir meş-
ruiyeti kalmamıştır. AKP-MHP koalisyonu, 
demokratik meşruiyeti olmayan 16 Nisan 
Anayasası’na dayanarak muhalif-demokrat 
güçlere uzlaşma kapısını kapatmış, demok-
ratik çoğulcu yaşamı ortadan kaldırmıştır. 
Bu koşullarda mevcut iktidar koalisyonu ile 
girilecek her ‘uzlaşma’ arayışının, rejimin 
rıza ihtiyacını gidermekten ve zulüm politi-
kalarına koltuk değneği olmaktan başka bir 
işe yaramayacağı açıktır. 

Durmayalım, durduralım! Durmaya-
lım, birlikte değiştirelim!

Ülke OHAL Ve KHK ile yönetiliyor

Bugün Türkiye’de faşizm kurumsallaş-
maktadır. Devlet partileşmekte ve her türlü 
karar tek bir kişi tarafından verilmektedir. 
Kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırılmakta, İç 
Tüzük değişiklikleri ile Meclis de işlevsiz 
hale getirilmektedir. Yargı bağımsızlığı ve 
tarafsızlığı yoktur. Evrensel insan hakla-
rı ve özgürlükleri artık çok uzağımızdadır. 

İktidar, OHAL ve KHK’ler yoluyla ülkeyi 
yönetmektedir.

Kültürel ve siyasi soykırım 
uygulanıyor

Demokratik muhalefet ve siyaset ağır 
baskı ve tehdit altındadır. Farklı ses çıkaran-
lar cezaevlerine atılmakta, insanların yaşam 
tarzlarına müdahaleler artmakta, emekçi-
lerin hakları gasp edilmektedir. Haberleş-
me ve iletişim özgürlüğü çiğnenmektedir. 
Kadınların özgürlük mücadeleleri zor ve 
şiddetle engellenmeye çalışılmaktadır. Kürt 
halkına yönelik ağır saldırı ve yıkım politi-
kaları sürdürülmekte; kültürel ve siyasal bir 
soykırım uygulanmaktadır.

İktidar kardeşi kardeşe düşman et-
mekte

AKP, hem içerde hem dışarda savaş, ça-
tışma ve düşmanlaştırıcı üslupla iktidarını 
ayakta tutma, sürdürme peşindedir. AKP, ta-
hakkümünü derinleştirmek için toplumu ku-
tuplaştırmakta; komşuyu komşuya, kardeşi 
kardeşe düşman etmektedir. Siyasal arenada 
görüşme, diyalog, müzakere, diplomasi, hu-
kuk, adalet, insan hakları gibi kavramların 
askıya alındığı, çıplak faşizan kural ve uy-
gulamaların egemen olduğu bir dönem ya-
şanmaktadır.

Rejime karşı mücadele kaçınılmazdır

Bütün bu gelişmeler Türkiye’de siyasal 
ve toplumsal alanda demokratikleşmenin 
birlikte mücadele ruhundan geçtiğini orta-
ya koymaktadır. Bu rejime karşı siyasal ve 
toplumsal mücadele yelpazesini genişletip 
güçlendirmek tüm muhalif kesimler açısın-
dan kaçınılmaz bir görev olarak karşımızda 
durmaktadır.

‘Mutlaka kazanacağız’
Faşizmin en temel hedefi; direniş ruhunu 

ve kazanma umudunu yok etmektir. Bu an-
layışa karşı ‘Mutlaka Kazanacağız’ şiarıyla 
toplumun tüm kesimlerini adalet, demokra-
si, özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesine 
çağırıyoruz… Hep birlikte kazanabiliriz, var 
olan mücadeleleri yükseltebiliriz, ortak ve 
eşit geleceğimizi kurmak için birlikte güçlü 
adımlar atabiliriz.

‘Tek Tip’ dayatmaya karşı, toplumsal 
yaşam

Bugün artan baskıya, zulüm ve dışla-
maya rağmen dipten gelen demokratik ha-
reketin enerjisi yavaş yavaş yükselmektedir. 
‘Bu böyle devam edemez, etmemeli, itira-
zım var’ diyenler, AKP iktidarının yarattığı 
tüm adaletsizlik ve eşitsizliklerden mağdur 
olanlar; ‘Tek tipçi’ dayatmalara karşı çoğul-
cu, farklılıkların eşit beraberliğine dayalı bir 
toplumsal yaşam hedefine sahip olanlar; siz-
lere sesleniyoruz:

Toplumsal adaleti herkes için hedefle-
yen ortak bir demokrasi mücadelesi bizleri 
umutla geleceğe taşıyacaktır. Mücadele ce-
saretimiz, gerçekleri ortaya koyma azmimiz 
ortak ve eşit geleceği inşa edecektir.

Yeni Yaşamı inşa edecek olan radikal 
demokrasi mücadelemiz; yalnızca var olan 
baskıcı rejimi bertaraf etmenin değil, aynı 
zamanda yüzyılın hayali olan demokratik 
cumhuriyetin inşasının da bir adımı olacak-
tır.

Siyasal katılım eşitsizliğini her düzeyde 
ortadan kaldırmayı hedefleyen katılımcı ve 
çoğulcu demokrasi anlayışımızla;

Her türlü etnik, dinsel ve cinsel farklı 
kimliğin tanınmasını içeren bir müzakereci 
demokrasi anlayışımızla;

Yoksulluk, gelir eşitsizliği, işsizlik, 
bölgesel eşitsizlik ve sömürüye karşı mü-
cadeleyi içeren eşitlikçi demokrasi anlayı-
şımızla toplumun tüm kesimlerini iktidarın 
çok yönlü saldırılarına dur demeye ve acil 
demokratik talepler etrafında mücadeleye 
çağırıyoruz.

1. Demokratik siyaset tasfiye edilemez
* Demokratik siyaset üzerindeki baskı-

lara, cezalar yoluyla siyasetçilerin tasfiye 
edilmesine,

HDP ‘Demokrasi Mücadelesi 
Deklarasyonu’nu açıkladı
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* Eş Genel Başkanların, milletvekille-
rinin, belediye başkanlarının tutuklanarak 
rehin tutulmalarına,

* Halk iradesi yok sayılarak seçilmiş be-
lediyelere kayyum atanmasına,

* İktidarı eleştirenlerin ve muhalif düşü-
nenlerin düşman, hain veya terörist olarak 
etiketlenmesine dur diyelim.

2. Evrensel insan hak ve özgürlükle-
rinden vazgeçilemez

* Örgütlenme, düşünce ve ifade özgür-
lüğü üzerinde yoğunlaşan baskılara ve san-
süre,

* Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlü-
ğünün kullanılmasını engelleyen keyfi uy-
gulamalara,

* Cezaevlerinde tecrit, işkence ve kötü 
muamele gibi insanlık suçlarına,

* Farklı düşünce, yaşam tarzı ve cinsel 
yönelime sahip olanların nefret söylemi ile 
hedef haline getirilmelerine,

* Herkes için kutsal olan yaşam hakkı-
nın ihlal edilmesine dur diyelim.

3. Hukukun üstünlüğü ve evrensel de-
mokratik hukuk ilkeleri çiğnenemez

* Her türlü denetimden uzak OHAL ve 
KHK Rejimi’ne,

* KHK’lerle yapılan ihraçlara, soruştur-
malara ve dernek, vakıf ve kitle örgütlerinin 
kapatılmasına,

* Radyo, tv, gazete, dergi, dijital ve sos-
yal medya araçlarının kapatılmasına, gaze-
tecilerin tutuklanmasına,

* Uluslararası demokratik sözleşmelere 
uymayan yargı sistemine ve iktidarın emriy-
le yapılan yargılamalara dur diyelim.

4. Barıştan vazgeçilemez
* İktidardaki savaş blokunun içerde ve 

dışardaki saldırganlığına; komşu halkların 
topraklarına işgalci bir zihniyetle asker gön-
derilmesine,

* Barışın inşasında kilit role sahip olan 
Sayın Abdullah Öcalan üzerinde süren tecrit 
uygulamasına,

* Tekçi anlayışla farklı kültür, kimlik, 
inanç ve anadillere sahip olanların düşman 
ilan edilmesine,

* Başta Kürt halkı ve Alevi toplumu ol-
mak üzere halkların ve inançların ötekileş-
tirilmesine,

* Sur-Cizre-Hasankeyf gibi Kürt halkı-
nın siyasi, tarihsel ve kültürel değerlerinin 
tahrip edilmesine dur diyelim.

5. Emekçilerin sosyal ve ekonomik 
hakları gasp edilemez

* İş cinayetlerine, grev yasaklamalarına 
ve ertelemelerine,

* Zorunlu BES, Varlık Fonu, Kıdem 
Tazminatı ve İşsizlik Fonu’na bağlı hak 
gasplarına,

* Mevsimlik, kiralık, göçmen işçilerin 
ve mültecilerin güvencesiz ve ağır koşullar-
da çalıştırılmasına,

* Emeklilerin, engellilerin, emekçilerin 
ve tüm toplumsal emeğin nitelikli ve parasız 
eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik haklarının 
gasp edilmesine dur diyelim.

6. Doğal ve kültürel varlıklar talan 
edilemez 

* Tarihsel ve kültürel hafıza ve doğal do-
kunun tahrip edilmesine,

* Tarım alanları, zeytinlikler, kıyılar ve 
su havzalarının sermayenin talanına terk 

edilmesine,
* Kentsel dönüşüm adı altında şehirle-

rin betonlaştırılmasına, insanların yerinden 
edilmesine,

* Yeraltı ve yerüstü varlıklarının kulla-
nılması hakkında yerel halka söz ve karar 
hakkı tanımayanlara dur diyelim.

7. Gençlerin bugünü ve geleceği ka-
rartılamaz

* Gençlerin her geçen gün daha fazla 
işsizliğe mahkum edilmesine, geleceğe olan 
inançlarının yok edilmesine,

* Üniversiteler üzerindeki her tür baskı-
ya ve öğrencilere söz hakkı tanımayan üni-
versite yönetimlerine,

* Öğrencilerin niteliksiz ve sağlıksız 
yurtlara mecbur edilmesine,

* Gençler arasında devlet ve çeteler 
eliyle teşvik edilen uyuşturucu kullanımına 
DUR DİYELİM.

8. Kadınların kazanımları yok edile-
mez

* Kadınların sosyal, siyasal ve çalışma 
yaşamından dışlanmasına

* Kimliğine, bedenine, yaşam ve giyi-
mine yapılan saldırılara, kadın katliamlarına

* Kadın emeğinin işyerinde ve evde sı-
nırsızca sömürülmesine,

* Erkek şiddeti ve çocuk istismarı da-
valarındaki cezasızlık uygulamalarına DUR 
DİYELİM.

9. Yeni toplumsal sözleşme ihtiyaçtır
* Anayasal yurttaşlığa dayanan demok-

ratik, eşitlikçi, sosyal, kadın özgürlükçü, 

laik, ekolojist, çoğulcu bir anayasa yapabi-
liriz.

* Farklı kültürlerin, kimliklerin, anadil-
lerin ve inançların anayasal güvence altına 
alındığı bir yeni toplumsal sözleşme hazır-
layabiliriz.

* Anadilinde eğitim ve öğretimi herkes 
için gerçekleştirebiliriz.

‘HDP Ortak Yürüyüşe Hazır’
Tüm bunları konuşarak sağlıklı bir top-

luma; insani bir topluma; vicdanlı bir toplu-
ma; huzurlu bir topluma; güven toplumuna 
ve barış toplumuna ulaşabiliriz. Baş başa 
vererek, yan yana gelerek demokratik hak 
ve özgürlüklere, büyük insanlık değerlerine 
sahip çıkabiliriz. HDP olarak biz bunun için 
adım atmaya, ortak bir yürüyüşü ve mücade-
leyi örgütlemeye hazırız.

Ülkede yaşayanların büyük çoğunluğu-
nun özlemi olan adalet, güvenli ve insanca 
bir yaşam, saygı, huzur ve eşitlik için birlik-
te ve ortak mücadeleden başka bir yol yok-
tur. Bizler adım atmaya, ortak bir yürüyüşü 
ve kesintisiz mücadeleyi örgütlemeye hazı-
rız ve kararlıyız.

Halk buluşmaları, konferanslar, çalış-
taylar, toplantılar, mitingler, forumlarla; ge-
niş katılımlı, kapsayıcı, çoğulculuğu içeren 
platformlarla, sivil itaatsizlikle sokaklarda 
ve işyerlerinde bir araya gelerek bir vicdan 
ve adalet hareketini başlatıyoruz.

Toplumun tüm kesimlerine açık çağrı 
yapıyoruz:

Durmayalım! Faşizmi durduralım!
Durmayalım! Birlikte değiştirelim!
Mutlaka kazanacağız!”

Politika    27 Temmuz 2017 9POLİTİKA

HDP’den ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’
HDP, bu haftaki grup toplantısını Diyar-

bakır Merkez Kayapınar ilçesi Ceren Ekin 
Park’ta yaptı. Toplantı öncesi polis park çev-
resinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Toplan-
tının yapılacağı alanı polis bariyerlerle çevi-
rirken, alana sadece milletvekilleri ile parti 
yöneticileri alındı. Üst araması yapıldıktan 
sonra alana girişlerine izin verilen partililer, 
45 derecelik güneşin altında bekledi. Bu-
rada konuşan HDP Grup Sözcüsü Osman 
Baydemir, 9 milletvekili arkadaşıyla birlikte 
“Vicdan ve adalet” nöbetine başladıklarını 
belirterek, bu nöbetin eşbaşkan Selahattin 
Demirtaş ile tutuklu seçilmişlerin serbest 
kalana kadar devam edeceğini söyledi.

HDP Grup Sözcüsü Osman Baydemir, 
toplantılarının Diyarbakır’da yapılmasının 
bir vicdan ve adalet hareketi olduğunu söy-
ledi. Kerbela sıcağında halkın üzerine ölü 
toprağı serpilmek istendiğini belirten Bay-
demir, “Bu kerbela sıcağında neden bu alan-
dayız. Bir halkın üzerine ölü toprağı serpilmek 
isteniyor. Bir halkın varlığı yok edilmek isteni-
yor, bir halk zorbalıkla, baskıyla, tecritle yöne-
tilmek isteniyor. Ölü toprağını def etmek için, 
zulme hayır demek için, bir kez daha eşitliği 
özgürlüğü, demokrasiyi, onurlu bir barışı hay-
kırmak için bu alandayız. Bu kamusal alan-

dayız. Son iki yıldır hükümet politikalarıyla 
demokrasi ablukaya alınmıştır, temsil etmiş 
olduğumuz halkların, halkımızın, tüm halkın 
iradesi adeta işgal edilmiş durumda. İşte bü-
tün bunlardan kaynaklı bir kez daha Türkiye 
ve dünya kamuoyunda ve her şeyden önem-
lisi insanlarımızın halkın vicdanına, vicda-
nımızdan çağrıda bulunmak için buradayız.  
Burada oluşumuz adaleti vicdani bir direnişle 
koruma çabasıdır. Bugün bu manzaraya, bu 
parka baktığımızda bu parktaki abluka Türki-
ye’deki reel durumun ifadesidir. Burası bir ka-
musal alan ve burası benim de Diyarbakır’da 
görev yaptığım zaman diliminde inşa edilmiş 
bir park. Halkın parkı, bu ağaçlar şu anda al-
nımda görmüş olduğunuz alınteri gibi halkın 
alınteriyle sulandı büyütüldü. Ama bugün bu 
şehir yüzde 70 oy almış bir siyasi parti grup 
toplantısını bu parkta inşa edemiyor. İl, ilçe 
yöneticilerimiz, bu parka alınmıyor. Halkımız 
sahibi olduğu bu parka giremiyor. Dikkat 
edin, bu parkta bütün gölgelerden tecrit edil-
miş durumda, adeta HDP’ye Kerbela daya-
tılıyor. Eğer iktidar, Yezit olmakta kararlıysa, 
bizlerde Hz. Hüseyin olmakta kararlıyız. Ant 
olsun asla geri adım atmayacağız” dedi.  

Zulümle hiç bir rejimin sonuç alamadı-
ğını belirten Baydemir, “Selahattin Demir-

taş, Figen Yüksekdağ ve milletvekillerimiizin 
tutuklanmasıyla yeni bir faşizm sayfası açıldı. 
Çok net bir dille ifade etmek isterim ki 6.5 mil-
yon insanın iradesi kelepçelenemez, seçme ve 
seçilme hakları zindana konulamaz. Halkın 
hür iradesi, vicdanıyla seçmiş olduğu belediye 
başkanlarına kayyum atanamaz. Onlar öz-
gür olmadıkça bizler kendimizi özgür kılma-
yacağız. Bizlere faşizmi, zorbalığı dayatıyor-
lar. Bizler de faşizme karşı eşitliği, özgürlüğü, 
kardeşliği, onurlu bir barışı ısrarla savunuyo-
ruz” diye konuştu.

Baydemir, “Barış sürecini çökerttiler, tek 
başına iktidar olma uğruna çökerttiler. Çok 
açık ve net söylüyorum; bu vicdan ve adalet 
nöbetimiz, durşumuz aynı zamanda Roja-
va halkı içindir. Bu eşitlik, özgürlük çağrımız 

Güney Kürdistan hükümetini ve halkını teh-
dit edenlere karşıdır. Buradan Türkiye’nin 
batı yakasına, 80 milyon insanın vicdanına 
çağrıda bulunuyoruz; Eş genel başkanları-
mız, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, 
milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız 
zindanda olduğu müddetçe adalet ve vicdan 
nöbetimiz devam edecek. Onlar özgürlüğüne 
kavuşuncaya kadar bizler vicdani direnişi-
mizi sürdürmekte kararlıyız. Bizim bir şiddet 
aracımız yoki, şiddete başvurmaksızın, küfre, 
hakarete başvurmaksızın, bize şiddet uygu-
lansa bile şiddetle yanıt vermeksizin, kem söz 
söylenmeksizin. Diyarbakır’ın Surları’na, vic-
danımızdan bir kez daha faşizme biat etme-
yeceğiz, durmayacağız, faşizmi durduracağız. 
Sloganını nakşedinceye kadar bu duruşumu-
zu sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Polis beton alanın etrafını bariyerle çevirip milletvekillerinden başkasını içeri sokmadı.



q  Emre GÜRCANLI

Bir hidroelektrik santralinin yanında 
büyük bir işletme. Yanında işçi barakala-
rı. İşletmenin çevresinde üretim sürecinde 
soğutma için kullanılan akarsuyun için-
den su çeken yüzlerce boru. İşletmenin 
içine girdiğinizde aşırı yoğun bir gürültü, 
daha doğrusu uğuldama, aşırı sıcak, belir-
gin bir titreşim. İşçilerin dinlenmesi için 
ayrılan odalarda bir yatak, istedikleri za-
man canları sıkılmasın diye girebilecek-
leri Wi-Fi, meşrubat otomatları, boş ve 
ruhsuz koridorlar, sürekli nöbet sistemi, 7 
gün 24 saat süren bir üretim.

Elektrik kesintisine veya üretimin 
durmasına tahammül yok, çünkü üretim 
süreci aksarsa, bilgisayar işlemcileri 
durursa yapılan yatırımın belki de o aylık 
kısmının bir anlamı kalmayacak. Sürek-
li, kesintisiz elektrik şart, tabii ki ucuz 
işgücü, tabii ki 24 saat sürekli bir nöbet 
sistemi. Konusunda uzman bilgisayar 
teknisyeni, bilgisayar programcısı, elek-
trik teknisyeni ve diğer teknik elemanlar 
üretimin bir saniye bile durmaması için 
sürekli nöbet halindeler. Onlar maden 
işçileri, Bitcoin madencileri...

  En temel ekonomi-politik ile devam 
edelim:

“İlerlemiş bir meta ekonomisinde, 
para bir çok görevler yapar: metaların 
değer ölçüsü, dolaşım aracı, birikim ya 
da servet biriktirme, ödeme aracı ve hatta 
evrensel para.”

“Bir metaın değeri, altın ile ölçülür. 
Metada belirli bir fiyat saptanırken, meta 
sahibi, metaın değerini, düşüncede ya da 
Marx’ın dediği gibi, ideal olarak altınla 
belirler. Metaı, belli bir miktarda altınla 
kıyaslamak, ancak yaşayan gerçeklikle 
mümkündür, çünkü altın değeri ile ele 
alınan bir metaın değeri arasında, daima 
belirli bir ilişki vardır. Bu ilişkinin teme-
linde, metaın üretiminde olsun, altının 
üretiminde olsun, toplumsal bakımdan 
gerekli-emek bulunur”

***

“(D)olaşım aracı olma görevi, değeri 
az olan madeni paralarla ve hatta kağıt 

paralarla da yerine getirilebilir” (Niki-
tin, P. Ekonomi-Politik, Sol Yayınları)

Veya dijital ortamda üretilen, üreti-
minde kolektif emek, “toplumsal bakım-
dan gerekli-emek” bulunan Bitcoin ile!

Sanal ortamda ama para, 
bildiğin meta!

“Para, toplumsal görevi, diğer bütün 
metaların değerini belirlemekten ibaret 
olan belirli bir metadır”

Sanal para birimi Bitcoin de ciddi 
ciddi üretilen bir mal. Yatırım yapmak, 
tesis kurmak, işçi, yönetici çalıştırmak 
veya böyle büyük bir tesise elinizdeki 
ekran kartı ve CPU’su yüksek bir bilgi-
sayarınızla iştirak etmek yoluyla bir mal 
üretiyorsunuz. Madenden çıkarılan altın, 
gümüş veya banknot’tan farkı olma-
yan, rezervi, sınırı belli bir para birimi 
Bitcoin. Hiçbir merkez bankası tarafından 
denetlenemeyen, arkasında hiçbir devlet, 
hükümet bulunmayan, internetin “derin 

ağ”ı veya “karanlık ağ”ında en fazla 
kullanılan para birimi. Üstelik yalnızca 
bazı matematik problemleri çözerek, belli 
algoritmalar kullanarak sahip olabileceği-
niz, teoride herkesin sahip olabileceği bir 
para birimi...

Peki nedir Bitcoin?
Bazı ülkelerin para birimi olarak ka-

bul ettiği, bazı ülkelerin yasakladığı, bazı 
ülkelerin “dijital meta” olarak sınıflan-
dırdığı, ne kadar fazla ve güçlü bilgi-
sayarınız varsa o kadar fazla kazanma 
şansınızın olduğu bir problem çözümü ve 
karşılığında ödül.

Ulaşabileceğiniz en fazla Bitcoin 
miktarı 21 milyon. Bir başka ifadeyle 21 
milyon parçadan oluşan bir bulmaca, yap 
boz çözüyorsunuz. Ama her çözüm sonra-
sı yeni çözümler daha da zorlaşıyor.

“Şu an ki bilgisayar işlemci teknoloji-
si ile yani dünyadaki tüm bilgisayarların 
işlemcisi birleşse ve hiç kapanmadan 

işlem yapsalar, 21milyonuncu puzzle 
parçasının çözülebilmesi için öngörülen 
süre en az 40 yıl. Bitcoin kod adı ‘Satos-
hi Nakamoto’ olan Japon matematik ve 
network ekibi tarafından ilk kez ortaya 
atılan bir matematik algoritması aslında. 
Satoshi Nakamoto adı, Samsung, Toshi-
ba, Nakamichi, Motorola gibi firmaların 
kısaltmasından türetilmiş ve ekip adını 
Satoshi Nakamoto algoritması koymuşlar.
Ekipteki kişilerin tek bir gayesi vardı 
çözülmesi imkansıza yakın ve birbirinden 
bağımsız ama birbiriyle son derece ilişkili 
devasa büyüklükteki rakamlar üretmek”

Peki bu Bitcoin algoritma nasıl bir 
şey:

Örneklendirmek gerekirse çok devasa 
büyüklükteki Asal bir sayının kökünün 
son 5 rakamı belli.

121548587878451212487878874411
21215498787878787887 4545455151236
987121548587878451212487878874411
2121 5445252145874547

Bu devasa büyüklükteki asal sayının 
ne olduğu bulmanız ve bunu 16bit olarak 
şifreleme üzerine kurulu sistem. Asal 
sayının kökünün son 5 rakamından asal 
sayının ne olduğunu bulabilmenizin tek 
yolu deneme yanılma. Deneme yanılma 
yaparak ihtimalleri deneyip Asal sayıyı 
bulan kişiye madenci deniliyor” (http://
www.sahinkuru.com.tr/2013/12/14/bitco-
in-nedir.html).

Kısacası sorunun çözümünü bulur-
sanız bitcoin kazanıyorsunuz. Bunun 
için de güçlü bilgisayarlarla saatlerce 
işlem yapmak zorundasınız. Daha fazla 
bilgisayar, daha güçlü işlemciler, daha 
fazla ve büyük tesis, işlemcileri soğutmak 
için havalandırma ve su sistemi, problem 
çözülürken çözüm yarıda kalmasın diye 
sürekli enerji tüketimi, en ufak bir teknik 
soruna müdahale etsinler diye sayısız 
teknisyen, mühendis, işçi, kısacası bir 
problem çözebilmek için gerekli devasa 
bir tesis. Evinizdeki bir bilgisayarla da 
yapabilirsiniz tabii, 100 yıl içinde belki 
bir bitcoin kazanırsınız!

Bitcoin üretiminin mantığı kapitaliz-
min üretim mantığıyla aynı, ilk başlarda 
daha kolay sayılar, çözümü daha kolay 
problemler varken görece bir eşitlikten 

Bitcoin Madeni İşçileri
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söz edilebilirdi. Piyasaya giren herkes 
bitcoin kazanabilirdi. Ama şu anda o zor-
luktaki problemi çözebilecek bilgisayarı-
nızın olması için aşağıdaki gibi bir tesis 
kurmanız gerekiyor. Bitcoin ağı 3 Ocak 
2009’da hayata geçti. Mayıs sonlarında-
ki bir haber piyasadaki toplam Bitcoin 
miktarının 36.5 milyar dolar olduğunu 
söylüyordu. Dünyada resmi olarak sapta-
nabilen 100.000 kişi bitcoin ile alışveriş 
yapıyor, tamamen güvenli ve anında karşı 
tarafa transfer edilebildiğinden. Avru-
pa’da Bitcoin satın alabileceğiniz veya 
yükleyebileceğiniz ATM’ler, yalnızca 
Bitcoin’le alışveriş yapan kafeler, mağa-
zalar var. Saptanamayanlar ise kara para 
aklama, yasa dışı alışveriş vb. işlemler 
için, arama motorlarında taranamayan 
Derin Ağ ve saptanması güç, yasa dışı 
alışverişlerin döndüğü Karanlık Ağ’da 
yalnızca Bitcoin’i kullanarak alışveriş ya-
pıyor. 1 Bitcoin şu an 6600 TL civarından 
işlem görüyor. 21 milyon Bitcoin var, her 
bir Bitcoin’in değeri giderek artıyor, önce 
kapan kazanıyor. Herkesin özgürce erişi-
minin olduğu bir altın madeni gibi, ama 
burada özgürlüğü kuşkusuz maddi güç 
belirliyor, kimi iş makinasıyla dalıyor, 
kimisi küçük bir iğneyle kuyu kazıyor.

Bitcoin’i anlattıkları makale-
lerinde Satoshi Nakamoto (bir 
ekibin ismi) şunu söylüyor:

“Sabit bir miktardaki para miktarının 
sürekli dolaşıma girmesini altın maden-
cilerinin piyasaya yeni altın sürmesine 
benzetebiliriz. Bizim durumumuzda tüke-
tilen şey CPU işlem gücü ve elektriktir”

Bir şey eksik bırakıyorlar, harcanan 
toplumsal emek ve bizzat bu matematik 
problemini harıl harıl çözmeye çalışan 
yüzlerce bilgisayarın yer aldığı tesislerde 
çalışan kafa ve kol emeği!

Bitcoin Madenciliği
Bitcoin üreten sermayedarlar var. 

Örneğin Çin’de fotoğraflardan ve linkteki 
videodan (https://www.youtube.com/
watch?v=K8kua5B5K3I) izleyebile-
ceğiniz madenler var. Ucuz işgücünün, 
yalıtılmış olmanın bir avantaj olduğu-
nu bizzat ilgili linklerdeki haberlerde 
şirket yöneticileri söylüyor. İzlanda’daki 
bitcoin madenine de şu linkten ulaşa-
bilirsiniz: https://www.youtube.com/
watch?v=SJgWqbZBn6I&t=67s

Yüzlerce işlemcinin bir araya geti-
rildiği, sürekli harıl harıl işlem yapılan, 
en kısa sürede problemi çözüp Bitcoin’i 
kapmaya çalışan tesislere “maden” adı 
veriliyor. Bazıları ise bunlara “Bitcoin 

Çiftliği” diyor. İsterseniz siz de buradan 
bir işlemci kiralayıp para kazanabiliyor-
sunuz veya evinizdeki bilgisayarınızı o 
tesisin hizmetine sunarak (işlem gücüne 
güç katarak) yatırım yapabiliyorsunuz. 
Aracı şirketler var, size yüksek ekran 
kartlı, CPU’lu bilgisayar satmaya, kira-
lamaya çalışanlar var, komisyon alanlar 
var vs. vs. Klasik anlamda bir işletmeden 

hiçbir farkı yok. Problemler çözüldükçe, 
yenilerini çözmek daha da zorlaşıyor, 
daha fazla yatırım, daha fazla güç, kısa-
cası tekelleşme, merkezileşme getiriyor. 

Kapitalizmin yasalarını yalnızca Bitcoin 
üretimine bakarak bile anlamak çok ko-
lay. Üretim sürecinde yer alan işçiler için 
de, sıradan bir işletmeden farklı bir or-
tamla karşılaşmıyoruz. İnşaat işçilerinin 
şantiyedeki barakalarıyla, sayı bulmak, 
bir matematik problemini çözmek dışında 
bir işi olmayan bir Bitcoin Madeni 
işçilerinin yatakhaneleri birbirinin hemen 
hemen aynısı!

  Günde 50 bitcoin üreten, yüz-
lerce bilgisayarın rafları dizildiği bir 
“fabrika”dan görüntü ise aşağıda:

  Bu bitcoin madenlerinde saat 
7.30’da mesai başlıyor, her mesai 
öncesinde bir önceki günün değerlendir-

mesinin yapıldığı bir toplantı yapılıyor. 
Haftalık nöbet çizelgeleri belirleniyor, 
zira üretim 24 saat sürüyor, genelde işçi-
ler maden denen tesiste kalıyor. İşçilerin 
hepsi oldukça kalifiye işçiler, şimdilik or-
talama 1000 Dolar gibi bir ücret alıyorlar, 
çalışma koşulları zor ve oldukça yoğun 
bir çalışma temposu var, çalışan sayısı 
az. Eğer aksama olmaz üretim durmazsa 

günde 50 Bitcoin üreten bir maden yılda 
24 milyon Dolar gelir elde edebiliyor 
(şu anki döviz kuruyla). Aşağıda ise 
dünyanın en büyük Bitcoin madenlerinin 

toplamdaki payları görülebilir: (https://
www.buybitcoinworldwide.com/mining/
pools/)

Dünyanın en büyük bitcoin madenleri 
Çin’de bulunuyor. Başlarda yüzlerce bil-
gisayarı çalıştırabilmek için gerekli ucuz 
kömürü, Çin’in ücra köşelerinde, Çin’e 
bağlı İç Moğolistan veya Tibet eyalet-
lerinde bulabildiklerinden oralara giden 
işletmeler, şimdi daha çok hidroelektrik 
santral (HES) inşa ederek, kendileri için 
gerekli enerjiyi kendileri üretmeye başla-
mışlar. Hepsi de çok ücra yerlerde, yerle-
şim merkezlerinden uzakta; işçiler için bu 
tesisler 24 saatlerini geçirdikleri mekan-
lar olmuş. Koşullar kömür madencilerine 

oranla daha iyi ve ücretler bir nebze 
yüksek olsa da, işçilerin tek sosyallikleri 
aralarda denk gelirlerse yapabildikleri 
sohbetler ve akıllı telefonlar.

İnsana ne kadar anlamsız ve mantık-
sız geliyor. Toplam 21 Milyon yanıtı ve 
ödülü olan bir matematik problemi ve 
onları çözmek için uğraşan sermayedar-
lar var. Bunun için kendi hidroelektrik 
santrallerini dahi inşa ettiriyor, binalar 
yapıyorlar ucuz işgücü ve arsa peşinde 
koşuyorlar, yüzlerce bilgisayarı raflara 
diziyor, daha hızlı işlem yapıp diğerleriy-
le yarışıyor, daha önce o sayılara ulaşmak 
istiyorlar. Bildiğimiz kapitalizm işte, evet 
ama birileri çıkıp da “dijital para”, “sanal 
para” veya “geleceğin parası” diyince 
insan şaşırıyor. Kanlı canlı insan emeğiy-
le yaratılan Bitcoin ve o emeğin sahibi 
işçilerin çalışma ve yaşam koşulları bize 
Marx ve Engels’in nasıl bugünü açıkla-
yabildiklerini bir kez daha gösteriyor.

Fotoğraflar için kaynak: 

https://qz.com/1026605/photos-chinas-bit-
coin-mines-and-miners/

http://www.bbc.com/future/
story/20160504-we-looked-inside-a-secret-
chinese-bitcoin-mine

Diğer Kaynaklar:

https://www.doviz.com/bitcoin

http://serkanbalaban.com/bitcoin-bulut-
madenciligi-uretimi-nasil-yapilir/

http://blog.itucekirdek.com/bitcoin-
2251-dolar-oldu/

http://coin-turk.com/bulut-madencilik-sis-
temi-nedir-ve-nasil-yapiliyor

https://www.melihguney.com/bitcoin-ne-
dir-nasil-uretilir.html

http://sabitkazanc.com/2017/06/09/bitco-
in-nedir-ve-nasil-uretilir-2/

https://www.youtube.com/
watch?v=K8kua5B5K3I

https://bitcoinmagazine.com/articles/bit-
coin-marxs-theory-history-1406321399/

http://www.marxist.com/bitcoin-utopian-
reflection-of-capitalist-nightmare.htm

Satoshi Nakamoto imzasıyla yayınlanan 
“Bitcoin Manifestosu” diye adlandırılan met-
nin Türkçesine bu adresten girebilirsiniz:

https://books.google.co.uk/books?id=ZpK
yAwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=tr&pg=PA1#v=
onepage&q&f=false

(Bu yazı ilk olarak İleriHaber sitesinde 
yayınlanmıştır.) 
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q  Kemal ATAKAN

Türkiye 1920 yılından bugüne yüz-
lerce bu tür olaylar ve süreçler yaşadı. O 
anlamda bakılırsa durum değerlendirmesi 
yaparken bir bütün olarak doksan yedi yıl-
lık tarihi bir on iki aylık döneme sıkıştırıp 
değerlendirmek pek de doğru gelmeyebi-
lir. Onun için bu son on iki aylık süreci 
tarif ederken, doksan yedi yıl ile bağını da 
kurmak gerekmektedir.

Doksan yedi yıl, devletin Türkiye bur-
juvazisinin sınıfsal egemenliğinde yöne-
tildiği bir süreçtir. Aynı zamanda başından 
itibaren emperyalist merkezler ile işbirlik-
çilik temelinde gelişmiş bir dönemdir.

Bu iki özellik Türkiye Cumhuriye-
ti’nin en önemli ve belirleyici nitelik-
leridir. Öncelikle bu konuda çok net 
olmamız gerekir.

Bu doksan yedi yıllık dönem, 
aynı zamanda burjuva egemen-
liğine karşı işçi sınıfı, ezilen 
emekçi halkların ve sömürge-
leştirilmek istenen ulusların 
mücadele tarihidir. Ve öyle bir 
tarih ki, burjuvazi, egemenliği-
ni tehlikeye sokacak her olası 
girişimi kan, ateş, şiddet, terör, 
cinayetler, katliamlar ve en hafif 
yöntemleri olan baskı ile karşılamış-
tır. Dillerinden hiç düşürmedikleri 
‘demokrasi’ kavramı, en fazla onlara 
yabancı bir kavramdır. Onların ada-
leti, özgürlüğü, eşitliği, hak ve hukukları 
sadece ve sadece kendi sınıfsal çıkarları 
çerçevesinde geçerlidir. 

Bu nedenledir ki, sınıfsal olarak işbir-
likçi tekelci burjuvazinin karşısında olan, 
ve çıkarları onların çıkarları ile çelişen en 
geniş güçler bu kavramlara doksan yedi 
yıldır olduğu gibi bugün de sahip çıkmak 
zorundadırlar. Karşı çıkarken de toplu-
mun yüzde doksanını oluşturan en geniş 
toplum kesimlerinin birlikteliğini sağla-
mak zorunluluğu vardır.

İşbirlikçi tekelci burjuvazi, yani em-
peryalist merkezlerin ülkemizdeki taşe-

ronu olarak, ülkedeki temel sektörlerde, 
yani, sanayii, tarım, bankalar, sigortalar, 
yer altı ve yer üstü kaynakları, ulaşım, 
limanlar, demiryolları, hava taşımacılığı 
v.b. alanlarda üretim araçları üzerindeki 
mülkiyeti elinde tutanlar, devleti ve ikti-
darı ele geçirmiş olanlar bu “ayrıcalıkları-
nı” korumak için mücadele etmektedirler. 
Bu amaçla da her yolu kendileri açısından 
olağan görmektedirler. Onun için bu ka-
dar kolay şiddet uygulayabiliyor ve tüm 
toplumu baskı altında tutma yöntemleri 
geliştirmektedirler. Bunu uygularken de 
aslında çıkarları işbirlikçi tekelci burju-
vazi ile tamamen çelişen ve hiç uzlaşma 
olanakları olmayan işçileri, emekçileri, 

köylüleri, hatta küçük burjuvaziyi ve em-
peryalizm ile işbirliği içinde olmayan ama 
işbirlikçi burjuvaziye hizmet ederek yaşa-
mını sürdürebilen burjuva katmanlarını 
da kullanıyorlar. Bu kesimlerin dini has-
sasiyetlerini, ulusal duygularını ve maddi 
ihtiyaçlarını değerlendirerek, kendi kar-
şılarında saf tutmayacakları, belirlenmiş 
sınırlara kadar onlara yaşam ve hareket 
alanı sağlayarak tarafsızlaştırıyorlar, hatta 
ekonomik güç ve fiziki şiddet kullanarak 
kendi çeperlerinde tutuyorlar.

İşbirlikçi tekelci burjuvazi egemenli-
ğini korumak için gerçekten tüm olanak-

larını kullanarak, bıkmadan, yorulmadan, 
taviz vermeden mücadele ediyor. Eğitim 
sistemlerini, kültürel politikalarını bu 
amaçları beslemek için kurmuş ve uygu-
luyorlar. Çünkü konumlarını korumayı 
kendileri için bir ölüm kalım meselesi 
olarak görüyor ve ona göre davranıyorlar.

Bu egemenliğe karşı duracak, haklı 
nedenlerden dolayı ona karşı mücadeleyi 
sonuna kadar sürdürecek tek güç işçi sını-
fıdır. İşçi sınıfı işgücünü burjuvaziye sat-
maktan başka hiç bir şeye sahip olmayan 
sınıftır. İşgücünü satarken de artı-değer 
sömürüsü ile iliklerine kadar sömürül-
mektedir. Onun için burjuvazinin sınıfsal 
egemenliğine karşı kendi çıkarları teme-
linde mücadele eden tüm diğer toplum-
sal katmanların öncüsü olma niteliğine 
sahiptir. İşçi sınıfını ve tüm diğer ezilen, 
sömürülen yoksul emekçi halkları da bi-
linçlendirip onlara öncülük edecek olan, 
ittifaklar yoluyla işbirlikçi tekelci burju-
vazi ile çıkarları çelişen diğer toplumsal 

katmanları bu mücadeleye 
kanalize edecek olan ye-

gane güç de Komünist 
Partisi’dir. Ülkemiz-

de de bu parti Tür-
kiye Komünist 
Partisi’dir. 

TKP’nin ku-
rucularından ve 
ilk Genel Baş-
kanı Mustafa 
Suphi yoldaş, 

10 Eylül 1920’de 
toplanan TKP’nin Kuruluş Kong-

resi’nin kapanış konuşmasında şöyle de-
mektedir: “Memleketimizde her türlü de-
rece ve sınıf ahit ve yalanlarının yerinden 
oynadığı böyle bir devirde, böyle bir devr-
i buhranda, işçi halkın mukadderatını 
kendi eline alarak iş görmesi bir zaruret 
haline giriyor. Bu işte doğru yolu göster-
mek vazifesi Komünist Fırkası’nın uhde-
sine düşmektedir. Komünist Fırkası için 
memlekete musallat olan harici düşman-
ları kovmak nasıl bir vazife ise, dahilde 
halkın sırtından geçinen yağmacı tufeyli 
sınıflarını da hazır yiyicilik halinden çıka-
rıp yumruk altında işletmek de, o derece 

esaslı bir vazifedir. Bu iki cihetin temini 
iledir ki, Komünist Fırkası mazlum amele 
ve rençber halka karşı hizmetini ifa etmiş 
ve ortadan sınıflar farkı kalkarak heyet-i 
içtimaiye, adalet-i hakikiyeye nail olmuş 
olacaktır.” 

***

Geçmişi bugüne bağlarsak, burjuvazi-
nin egemenliğinde herhangi bir değişiklik 
olmadığını ve devlete doksan yedi yıldır 
kesintisiz olarak sahip olduğunu niteler-
sek, sadece doğruyu ifade etmiş oluruz. 
Demek ki, son on iki aydır karşı karşıya 
olduğumuz durum geçmişin devamıdır. 

Yazımızın başında şöyle demiştik: 
“Dillerinden hiç düşürmedikleri ‘demok-
rasi’ kavramı, en fazla onlara yabancı bir 
kavramdır. Onların adaleti, özgürlüğü, 
eşitliği, hak ve hukukları sadece ve sa-
dece kendi sınıfsal çıkarları çerçevesinde 
geçerlidir.” Demek ki, özünde burjuva 
demokratik istemler olan bu istemleri bur-
juvaziye karşı savunmak dahi günümüzde 
işçi sınıfı ve bağlaşıklarının görevi duru-
mundadır. Çünkü burjuvazi bunlara dahi 
sahip çıkamayacak durumdadır. En geniş 
toplum kesimlerini, işçi sınıfının politik 
önderliğinde birleştirmek bugün ancak 
barış, demokratik ve sosyal haklar, eşit-
lik, adalet, özgürlük ve toplumsal ilerle-
me mücadelesi ile mümkündür. Yığınlar 
bu mücadeleler içinde, kendi deneyleri 
temelinde bilinçlenecek ve bu istemleri 
savaşsız, sömürüsüz, sınıfsız bir toplum 
amacına yükselteceklerdir. Sosyalizm 
mücadelesinin başarısı bu denli bugün yü-
rütülen mücadelelere bağlıdır. Kapitaliz-
min duvarlarını dağıtmak ve tüm engelleri 
aşarak sosyalizme yürümek adım adım 
gelişecek kesintisiz bir süreçtir. Bugünün 
görevlerini bu gerçekliği somut olarak gö-
rerek tarif etmek zorundayız.

Bugün karşı karşıya olduğumuz du-
rum, bu nedenledir ki niteliksel olarak 
çok farklı bir durum değildir. Burjuvazi 
kimi zaman özgürlükleri biraz genişletir, 
böyle ortamlarda sınıf hareketi, barış, de-
mokrasi, özgürlük ve toplumsal ilerleme 
hareketi de daha rahat nefes alır verir ve 
gelişmesi için daha uygun ortam bulur. Bu 
hareket biraz genişlemeye ve ilerlemeye 
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başladığı zaman ise burjuvazi şiddet, bas-
kı ve yasaklarla balyozu işçi sınıfının ve 
bağlaşıklarının başına vurur. Yaşadığımız 
süreç, burjuvazinin yine “sertleştiği” bir 
dönemdir. 

Yazımızın ortalarında dedik ki, burju-
vazi her şeyi göze alarak kendi devletini 
korumaya çalışıyor ve bunun için de çok 
çalışıyor. Bu onlar için bir ölüm-kalım 
mücadelesi tespitini yaptık. Şimdi bu me-
seleye bir de bizim durduğumuz yerden 
bakalım. Biz onlar kadar her şeyi göze 
alarak, bir ölüm-kalım mücadelesi veri-
yor muyuz? Onlar kadar çalışıyor muyuz? 
Maddi-teknik olanaklarımızı her gün daha 
fazla mükemmelleştirmek için fedakarlık 
yapıyor muyuz? Örneğin, AKP kadroları 
Cumhurbaşkanından mahalledeki sandık 
görevlisi AKP üyesine kadar nasıl çalı-
şıyor, bunu hiç düşündük mü? Biz aynı 
şekilde, hatta onlardan daha fazla çalış-
mayarak bu mücadeleyi nasıl kazanırız, 
bu hiç mümkün mü? Demek ki, önce bu 
konuda hepimiz şapkalarımızı önümüze 
koyup düşüneceğiz. Şatafatlı laflar sar-
fetmeden, kimseye hava atmadan, boş 
boş konuşmadan, dedikodu yapmadan, 
insanlarla uğraşmadan, az konuşup nasıl 
çok çalışacağımızı değerlendireceğiz. En 
başta buna hazır olup olmadığımıza tek 
tek özneler olarak karar vereceğiz. Ver-
meliyiz...

***

Bu ne anlama geliyor? Hepimiz çok 
somut olarak her gün ne yaptığımızı de-
ğerlendirmeliyiz. Kaç Politika satıyoruz, 
sattığımız gazeteleri verdiğimiz arkadaş-
lar, tanıdık veya yeni tanıştığımız insanlar 
ile ne konuşuyoruz? Onların yaşadıkları 
veya çalıştıkları yerlerde ne olup bittiğini 
nasıl öğreniyoruz? Buralarda düşünceleri-
mizi, sorunları ve çözümlerimizi yaygın-
laştırmak için nasıl bir yol izliyoruz? Bu 
konuda sebatlı mıyız? İşçi ve emekçilerle 
aynı dili konuşuyor muyuz? Onların dert-
lerini dert edinip birlikte çözüm arıyor 
muyuz? Bu soruları çeşitlendirip geliş-
tirebiliriz. Asıl mesele burada. Biz o çok 
kızdığımız, öfkelendiğimiz, haksızlıkları-
nı bildiğimiz burjuva egemenliğine karşı 
her gün çok somut olarak ne yapıyoruz 
ve yaptıklarımızdan öncelikle kendimiz 
memnun muyuz? 

Bazı gazete temsilcilerimiz 30, bazı-
larımız 100 hatta 200 gazeteyi okuyucu-
larımıza ulaştırıyoruz. 30 gazete ulaştıran 
3, 100 gazete ulaştıran 10, 200 gazete 
ulaştıran 20 okuyucumuzla nasıl bir ilişki 
geliştiriyoruz. Bu okuyucularımızın kaçı 
kendisi gazete temsilcisi veya dağıtıcısı 
durumuna geliyor? Kaçı ile haftada, on 
günde veya en az iki haftada bir düzenli 
görüşüp ‘ne yaptık, daha ne yapacağız’ı 

konuşabiliyoruz? Kaç okuyucumuzun 
evine misafir olduk veya kaç okuyucu-
muzla bir sinemaya veya tiyatroya gittik. 
Kaç okuyucumuz ile en az haftada bir 
kere buluşup çay içiyoruz? Uzun sözün 
kısası ‘çevremizde karşılıklı güven oluş-
turduğumuz ve düzenli görüştüğümüz kaç 
tane ilişkimiz var?’

Bakınız, 12 Eylül öncesi oldukça yay-
gın bir hareket niteliğinde olan Devrimci 
Yol “Üreten Biziz, Yöneten de Biz Ola-
cağız!” belgisini yükseltiyordu. Emeğin 
Birliği çevresi “Fabrikalar tarlalar, siyasi 
iktidar, her şey emeğin olacak!” diyordu. 
Bizler bugün de gazetemizin ana belgisi 
olan “Savaşsız Sömürüsüz Bir Dünya ve 

Türkiye” diyorduk. Bu belgilerin tümü 
yazımızın başında değindiğimiz, işçi sını-
fının burjuvazinin egemenliğine karşı mü-
cadelesinin niteliğini ifade eden söylem-
lerdi ve bugün hala da geçerli. Ancak, o 
dönemlerde hepimiz çok somut ve çok ça-
lışarak bu belgilerin gereğini yapıyorduk. 
Bugün de yapıyoruz, fakat sayılarımız 
azaldı. Demek ki öncelikle ilk görevimiz 
bunu yapacakların, yani bizim sayımızı 
artırmamıza bağlı. Bu da kafe ve çay bah-
çeleri köşelerinde oturarak veya bin bir 
türlü özel hayata ilişkin bahane yaratarak 
mümkün değildir. Hem çalışıp iş dışında 
tüm zamanımızı planlı ve verimli olarak 
sınıf çalışmasına yoğunlaştırmak, hem 
çocuk veya torun bakıp, doğal çevremiz-
de bahane üretmeden komşularımız ara-
sında mahalli çalışma yürütmek, kültürel 
çalışmalar geliştirmek, gazete dağıtmak 
ama bu yaptıklarımızı değerlendirmek 
için haftada bir veya on günde bir düzen-
li değerlendirme toplantılarına ayırmak... 

Bunu yapamazsak ne konuşursak, ne ka-
dar yazarsak maalesef hepsi karşılıksız 
kalıyor. Bu arada kitap okumaya, eğiti-
mimize planlı ve ciddi zaman ayırmamız 
gerekiyor. Değilse, kulaktan dolma bilgi-
lerle kimse bizi ciddiye almaz. Günümüz 
koşullarında herkes bir şekilde ve geçmişe 
oranla çok daha kolay olarak bilgiye ulaşı-
yor. Biz ondan fazlasını nasıl bir iletişimle 
ve somut pratik çalışma ile bağlayacağız? 
Kendimize yöneltmemiz gereken soru bu-
dur.

***
Burjuvazi nasıl çalışıyorsa, daha özve-

rili, daha nitelikli, daha sonuç alıcı, daha 
sabırlı ve daha girişken, kısacası daha çok 

ve verimli bir çalışma disiplini geliştirme-
liyiz. Bunu yapanlar, yapamayanlara yar-
dımcı olmalı, onları teşvik etmeli, sonuç 
almaya yöneltmelidir. Küçük başarı ve 
kazanımlar elde etmek bize daha fazlasını 
yaşama geçirmek için moral ve heyecan 
kazandıracaktır. Ülkenin birçok il, ilçe, 
semt, mahalle, fabrika, maden, tersane ve 
işyerlerinde oluşan küçük nüveler, birleş-
tiğinde muazzam bir güç ve enerjiye dö-
nüşecektir.

Mahalle ve Semt Meclisleri ile İşçi 
Meclisleri, kültür, edebiyat, spor faali-
yetlerinin de düzenleneceği, katılanların 
somut sosyal ve demokratik sorunlarının 
ele alınıp uğrunda hareket edileceği top-
luluklardır. İlerici, demokrat, devrimci 
vekillerimizi bu Meclis faaliyetlerine ak-
tif olarak katmanın yol ve yöntemlerini 
geliştirmeliyiz. Bizim seçtiğimiz vekil-
ler, seçmenlerinin toplandığı Meclis’lere 
karşı sorumludurlar. Onlar halkların ve-

killeridirler. Seçimden seçime değil, san-
dık temelinde sürekli bir yığın çalışması 
geliştirmeli bu çalışmaları Meclis’ler 
vasıtasıyla seçmenler ile birlikte tartışıp, 
kararlaştırıp planlamalı ve uygulamalıyız. 
Çocuklarımıza kreş, öğrencilerimize ev 
ödevi yardımı, kadınlarımıza sağlık eği-
timi, edebiyat ve filim akşamları gibi ak-
tiviteler ile ilişkilerimizi canlı tutmalı ve 
geliştirmeliyiz. Yaptığımız çalışmaları ga-
zetemize yansıtmalıyız. İş yerlerimizden, 
halk pazarlarından, semt ve mahallelerden 
haber, röportaj gibi yazılarla, fotoğraflar-
la sorunları mahalle ve semt sınırlarının, 
fabrika duvarlarının dışına taşırmalıyız. 
Onbinlerce okuyucumuzun bu deneyler-
den yararlanmalarını sağlamalıyız.

Bu yazımızda 15 Temmuz, Anayasa 
Referandumu, Adalet Yürüyüşü ve Mitin-
gi ile ilgili politik değerlendirmeler yap-
maya yönelmedik. Sadece öz itibarıyla 
bu düzenin yapısının doksan yedi yıldır 
değişmediğine ve son on iki ayda yaşa-
dığımız tüm olumsuz gelişmelerin artık 
aşılabilmesi için bizim yapabilecekleri-
mize yoğunlaştık. Her okuyucumuzun bu 
yazıdan gerekli fikirleri alarak, onları ken-
di pratiğini dikkate alıp değerlendirerek, 
daha zenginleştirerek uygulamak ve yine 
gazetemiz vasıtasıyla bu deneyleri genel-
leştirmek için önerilerimizi dile getirdik. 
Kuşkusuz ki sizin de daha farklı ve zengin 
deneyimleriniz vardır. Onları gazetemizin 
sayfalarına yansıtmak da sizin tercihiniz 
olsun. Tek başına yazmak zor geliyorsa 
telefonda sesli mesaj oluşturup ulaştırın 
veya imece usulü birlikte yazın, ama ya-
zın, kafa yorun, birşeyler yapın ve bizi de 
haberdar edin. Bizim yapmaya çalıştığı-
mız da bundan farklı bir şey değil. 



q Ahmet ÇAVLI

Türkiye bir yıla yaklaşan, dün de mec-
liste kabul edilen OHAL rejimi altında, 
hukukun tümüyle ayaklar altına alındığı 
bir süreçten geçiyor. Meclisin içi boşaltıl-
mış bir kabuğa dönüştürüldüğü, yasama, 
yürütme ve yargının bütün iplerinin fiilen 
tek  kişinin elinde toplandığı bu süreçte 
adaletin, hak ve özgürlüklerin kalan kırın-
tıları da yok edildi. 180 binden fazla kamu 
çalışanının KHK’larla sorgusuz sualsiz iş-
ten atıldığı, pasaportlarına el koyulduğu, 
meslekten  ihraç  edildiği ve kara listeye 
alınıp işsizliğe mahkûm edildiği bir  dü-
zen  yaşanıyor. Düzmece iddialarla suç 
isnat edilip tutuklanan on binlerce insan, 
hapishanelerde de en temel haklarından 
yoksun bırakılıyor. HDP’nin Eş Genel 
Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen 
Yüksekdağ da dâhil olmak üzere 13 mil-
letvekili Kasım ayından bu yana tutuk-
lu. Sayıları her gün daha da kabaran 200 
den fazla gazeteci tutuklu ve haklarında-
ki suçlamalar hukuk literatürüne geçecek 
türden. Bunun son örneklerinden biriy-
se CHP milletvekili Enis Berberoğlu’na 
MİT TIR’larıyla ilgili davada  25 yıl hapis 
cezası verilmesi oldu. Berberoğlu tutuk-
lanarak İstanbul Maltepe Cezaevine gön-
derilirken, CHP bu kararı “faşizmin bir 
hareketi”  olarak niteledi ve Kılıçdaroğlu 
Ankara’dan İstanbul’a “adalet” talebiyle 
bir yürüyüş başlattı. 

15 Haziran’da başlatılan yürüyüş, ay-
dınların, sanatçıların, demokratik kitle ör-
gütlerinin, adaletsizliğe uğrayan işçilerin, 
emekçilerin ve çeşitli  görüşten insanların, 
tüm demokrasi güçleri ve sosyalist örgüt-
lerin desteğiyle ilgi odağı haline geldi. 
Çeşitli kentlerde yapılan “adalet” eylem-
leriyle de desteklenen bu yürüyüşün gerek 
içeride gerekse dışarıda gündem haline 
gelmesinden rahatsız olan Erdoğan ve 
AKP hükümeti, MHP ile işbirliği içinde 
hayli ürktükleri bu eylemi karalayarak iti-
barsızlaştırmaya çalıştılar. 15 Temmuz’un 
yıldönümü yaklaşırken tüm hazırlıkları-
nı onu yeni rejimin kurtuluş günü olarak 
tarihe geçirmek doğrultusunda ilerleten 
iktidar güçleri, gündemin CHP tarafın-
dan değiştirilmesini ve sözde demokrasi 
bayramının fiyakasının adaletsizlik, hu-
kuksuzluk ve kontrollü darbe suçlama-
larının gölgesi altında kalmasını da iste-
miyorlardı. Eyleme polis müdahalesinin 
onu daha da güçlendirmesinden ve dış 

tepkileri arttırmasından çekinen hükümet,  
herhangi bir müdahaleden korktu, bu yol-
dan uzak durdu. Bunun yerine, karalama 
kampanyalarıyla, iftiralarla ve tehditlerle 
bir gözden düşürme ve kriminalize etme 
operasyonu yürüttü. Hem de çifte standart 
ve ikiyüzlülük doruğa çıkartıldı.

Kılıçdaroğlu’na ve yürüyüşe katılan-
lara yönelik suçlamaların en hafifi ken-
dilerine gore terörstlerle, Kürtlerle işbir-
liği yapması, birlikte yürümesidir. Havuz 
medyası bu operasyona, “yürüyüşün ar-
kasında FETÖ var, PKK var, ikinci Gezi 
planı!” manşetleriyle eşlik etti. Bir bakan, 
“biz bu yolları teröristler yürüsün diye 
yapmadık” diyerek yürüyenleri terörist 
ilan ediyor. Erdoğan’sa daha da ileri gidi-
yor ve bu yürüyüşü darbe girişimi olarak 
nitelendirip, buna izin vermeyiz diyerek 
tehditler savuruyordu. Günümüz Türkiye-
si’nde moda oldu, Doğu’da PKK’li, Ba-
tı’daki  metropollerde FETÖ’cü suçlaması 
yapılıp, binlerce suçsuz insanın gözaltı-
na veya tutuklanmasına neden olunuyor. 
HDP’yi kast etmiyorum bile, sıradanlaştı 
artık, günde 30 veya 40 HDP’li tutuklanıp 
cezaevine gönderiliyor, hükümet tarafın-
dan parti kapatılmıyor imajı verilip, ama 
sersem tavuk haline getirilmiş durumda, 
gözleri oyulmuş, bacakları ve kolları ke-
silmiş sadece başı kalmış bir parti konu-
munda.

Görüldüğü gibi, en ufak muhalefete 
bile tahammül edemeyenler demokratik 
hakları lüks olarak nitelendiriyorlar. As-
lında pasif bir yürüyüş eylemi organize 
edenler ve buna katılanlarla, F-16’lar-
la, tanklarla, toplarla saldıranların aynı 
kefeye konması bile Erdoğan rejiminin 
demokrasi ve adalet anlayışını yeterince 
açık bir şekilde sergilemektedir. Ne de 
olsa ideolojik halay çekmenin, puşi bağ-
lamanın, bazı renkleri taşımanın  resmen 
terörden sayıldığı bir özgürlükler ülkesin-
de  yaşıyoruz.

Erdoğan’a göre, “yapılan yürüyüşe 
göz yumulması“nı hükümetimizin bir in-
celiği, hatta hükümetimizin bir hoşgörü-
sü olarak değerlendirmek gerekiyor. Pek 
demokratik olan ülkemizi “özgürlüklerin 
olmadığı bir ülke havasında yansıtma gay-
reti içerisine girmekse kimseye bir şey ka-
zandırmazmış”, ülkemiz  zaten dünyadan 
Avrupa’dan izole olmuş kopmuş durum-
da, farkında değiller, dünyada tek bir  veya 
iki dostu kalmış; Katar... Dikta rejimleri 
altında hukuki sayılan şey, malûm olduğu 

üzere, diktatörlüğün yap dediğini yapmak, 
yapma dediğini yapmamaktır. Özgürlüğün 
sınırları da onun iki dudağı arasından çı-
kanların kâğıda döküldüğü kararnameler-
le belirlenir. O isterse yaparsın,  istemezse  
yapamazsın.

Bu arada çifte standartta da had-hu-
dut tanınmamaktadır. Mısır’da Müslü-
man Kardeşler sokağa döküldüğünde 
bunu demokratik hak ve adalet arayışı 
olarak alkışlayan, dahası onların sembolü 
“Rabia”yı kendi sembolü haline getiren-
ler, şimdi “adalet sokakta değil Mecliste, 
mahkemede aranır” demektedirler. 15 
Temmuz sonrasında kitleleri gece gündüz 
sokakta tutmak için tüm kamu kaynak-
larını seferber edenler, memleketin tüm 
yasaklı meydanlarını ağzına kadar açıp 
insanları haftalarca orada yatırıp kaldıran-
lar, şimdi sokakları yasak ilan etmekte-
dirler. Çünkü ayyuka çıkan adaletsizliğe, 
haksızlığa, hukuksuzluğa yönelik toplum-
sal tepkinin, 16 Nisan referandumunda da 
açığa çıktığı  gibi  büyüyüp birikmesinden 
ve sokağa taşmasından korkuyorlar. Bu 
yüzden de muhalefetin, içi boşatılmış ve  
işlevsiz  hale getirilmiş bir parlamentoya 
hapsolmasını istemektedirler. Parlamento 
da yok zaten.

Bu arada, hükümet kanadının “Adalet 
Yürüyüşü”ne dair yaptıkları açıklamalar 
ve yandaş medyanın ipinden boşalmış 
yalanlar eşliğinde sürdürdüğü karalama 
kampanyası ile, yürüyüşü her türlü saldı-
rıya açık hale getirdiler. İktidar, yürüyüşü 
kontrol altında tutmaya ve ona karşı söy-
lemlerle kendi tabanını kontrol  etmeye 
çalıştı. Eğer yürüyüş, iktidarın kendi ka-
fasında çizdiği sınırların ötesine geçer ve 
sarsıcı bir boyuta ulaşırsa, o zaman gerek 
elindeki devlet güçleriyle gerekse de pa-
ramiliter oluşumları aracılığıyla onu ez-
meye çalışacaklardı ama gerçekten sol 
ve demokrasi güçleri de örgütlüydüler. 
TKP’nin son dönemde mahalle meclisleri 
biçiminde örgütlenmeye ağırlık vermesi 
adalet yürüyüşünde gerçek anlamda hayat 
buldu, doğrulandı, kitlelerce sahiplendi. 
Yığınlar en doğru örgütlenme biçiminin 
meclisler düzeyinde çalışmaktan geçtiğini 
anladılar ve kanıtlandı ki Kürtler arasında 
da en doğru örgütlenme biçimi meclisle-
rin sokağın, mahallenin, ilçenin, köyün, 
şehirlerin  meclislerinin örgütlenmesinden 
geçtiğini kavradılar. 

İktidarın gayri resmi veya açık koa-
lisyon ortakları MHP ve Vatan Partisi’nin 

de yürüyüşü karalamakta AKP’den geri 
kalmadığını belirtmek gerek. Özellikle 
Perinçek’in açıklamaları tam anlamıyla 
ibretliktir. Yargının  altın devrini yaşadığı-
nı  söyleyen  Perinçek, “cezaevindekilerin 
tamamı PKK’lı ya da FETÖ’cü. Haksız-
lığa uğrayan  kişiler  yoktur. Şu an yargı 
tarafsız ve ‘Ak Parti’nin yargısı’ tartışma-
ları yersiz. Hâkimler ve savcılar cumhu-
riyetin hâkimleri ve savcılarıdır” diyordu. 
KHK’larla üniversitelerden atılanların te-
rör örgütü üyesi oldukları ya da yetersiz 
oldukları için atıldıklarını söylüyor. Ona 
bunları söyleten kuşkusuz, içerden çıkar-
ken yapılan pazarlıkların yanı sıra Kürt 
halkına olan azgın düşmanlığıdır. Sonuçta 
AKP, Kürt düşmanlığını merkezine otur-
tan bir siyaset sayesinde MHP ve Vatan 
Partisi’yle yekvücut olmuş durumdadır. 
Bu durum, aslında söz konusu faşist itti-
fak karşısında örülecek ortak ve birlikte 
mücadelenin  ırkçı kafatasçı şoven faşist 
yapılanmaya karşı güç ve eylem birliğiy-
le karşı koymak geriletmek gerektiğini 
de göstermektedir. AKP’nin bu denli ileri 
gidebilmesinin en temel belirleyeni, için-
den geçilen dönemde sosyalist hareketin 
ve demokratik bir sol muhalefetin dağınık 
ve buna bağlı olarak güçsüz durumda ol-
masıdır. Diğer bir faktörse, CHP’nin Kürt 
sorununa yaklaşımda AKP’den bir adım 
ilerde olmaması, hatta yer yer onun bile 
gerisine düşmesidir. 

Bugün Berberoğlu’nun tutuklanmasını 
“faşizm” olarak niteleyen CHP’nin, mil-
letvekili dokunulmazlığının kaldırılması 
sürecinde takındığı tutum tarihe geçecek 
nitelikte, ibretlik bir tutumdur. CHP şu 
ana dek yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla, 
soldan gelen tüm eleştirileri fazlasıyla hak 
eden  ırkçı şoven bir  partidir kuşkusuz. 
Yenikapı’da ve ardından pek çok kritik 
noktada Erdoğan rejimine koltuk değnek-
liği yapan, AKP’nin suçlamalarına konu 
olmamak için her türlü geri adımı atan, sa-
vaş politikalarına açık destek veren, Kürt-
ler katledilirken, tüm belediyeleri elinden 
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alınırken belediye başkanları  tutuklanır-
ken, kürtlerin tüm değerleri, dili, tarihi, 
geçmiş ve geleceği yok edilirken, AKP 
Genel Başkanı’yla Gabar’da Cudi’de  be-
raberdiler;  barış akademisyenleri işten 
atılıp tutuklanırken, hukukun ırzına geçi-
lirken “susmuş” konumda olan CHP’nin 
ve Enis Berberoğlu’nun,  bizzat bu tutum-
larıyla faşizmin ilerleyişinin önünü açtığı 
da yadsınamaz bir gerçekliktir. 

Nitekim CHP yönetiminin bu ikircikli 
ve korkak tutumunun Türkiye siyasetinde 
nelere yol açtığını aynı parti içinde de gö-
renler var ve bunlar şimdi seslerini yük-
seltmek zorunda kalıyorlar: “Bu yürüyüş 
referandum gecesi olsaydı muhtemeldir 
ki bambaşka bir Türkiye olurdu. O gece 
insanlar barışçıl taleplerle yani referan-
dum üzerindeki şaibelerin giderilmesi için 
sokağa çıkmış olsalardı -sokak derken 
belirtmek zorundayım asla kırıp dökmek 
anlamında, silahlı mücadele biçiminde 
değil, barışçıl biçimde sokağa çıkmak an-
lamında-   muhtemeldir ki, YSK bu kadar 
pervasız, bu kadar hukuksuz bir karar ve-
remeyecekti. Sonrasındaki karar ne olursa 
olsun AKP bu kadar rahat davranamaya-
caktı.” 

Referandum gecesi iktidarın silahlı 
kişiler varsa bile çıkılmalıydı, çünkü eğer 
siz bundan sonra Türkiye’nin bir diktatör-
lüğe gittiğini iddia ediyorsanız, bu kadar 
ağır bir teşhis karşısında geliştireceğiniz 
eylemlerin de vereceğiniz reaksiyonların 
da bununla uyumlu ve eş değer ağırlıklı 
olması lazım. “Sokakta silahlı kişiler var” 
deyip, evinizden dışarı çıkmazsanız bu 
korku sizi esir alır, korku reel düşünmenin 
önünde en büyük engeldir, korku insanı, 
insanları sağlıklı düşünmekten alıkoyar, 
düşünemez bu nedenle... İlk önce korkuyu 
yeneceğiz, nasıl? kendimizi eğiterek eği-
timden geçirerek, yeni örgütlenme biçim-
lerini bularak korkuyu yeneceğiz.

Artık metropolde yaşayan tüm kesim-
ler, halklar şunun bilincine vardılar, Tür-
kiye işçi sınıfı demokrasi güçleri genel 
anlamda sol, tek başına hiç bir şey yapa-
mayacaklarını anladılar, kavradılar, bunu 
bilincine vardılar, kürtler, KÖH de artık 
tek başına sorunların çözümünün çok zor 
olduğunu kavramışdır. Yörede bulunmam 
nedeniyle halkın tepkisi artık Türkiye 
halklarının, işçi emekçilerin demokrasi 
güçlerinin desteği olmadan sorunlarının 
çözülemeyeceği, AKP iktidarının alaşağı 
edilemiyeceğini  birlikte ortak mücadele 
olmadan dürüstçe ortak mücadele olma-
dan faşizmin yıkılmayacağını, demokratik 
bir toplumun, cumhuriyetin kurulamaya-
cağını biliyorlar. Meclislerin oluşumunun 
en geçerli örgütlenme biçimi olduğunu 
biliyorlar ve savunuyorlar. Demokratik 
talepler  isteniyorsa bununun için müca-
dele ediliyorsa, demokratik siyaset yapıla-
caksa silahlı mücadele döneminin bitmesi 
gerektiğini ve bunun koşullarının yara-

tılması gerektiğini, buna hazır oldukları-
nı söylüyorlar. Bana göre de doğrusu bu 
olmalıdır. Tekrar ediyorum, iki halkın işçi 
ve emekçilerini, sosyalist solun, demokra-
tik solun tek kurtuluşu açık, hiç bir oyuna 
baş vurmadan faşizmi yenecek ortak mü-
cadeledir, başka yol yoktur.

CHP’nin tescil edildiğini söylediği 
faşizmin önüne set çekmek ancak emek 
eksenli tüm demokrasi güçlerinin ezilen 
Kürt halkıyla birlikte ortak bir mücade-
le yürütmesiyle başarılabilir. Faşizmin 
en büyük mağduru konumundaki Kürt 
halkını yalnız bırakarak, faşist tehditlere 
karşı aman aman ihtiyatlılığıyla pasifist 
tutumlar veya MHP selamı yada Muhsin 
Yazıcıoğlu’nu hatırlayarak, sergileyerek, 
ya da tescil edildiği söylenen faşist reji-
min parlamentosundaki tiyatronun aktörü 
olunarak değil! CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu net tavır ortaya koymak 
zorundadır, korkarak politika yapılmaz, 
Kürtlerle ve HDP’yle dürüstçe güç ve ey-
lem birliğine gitmek zorundadır yoksa ye-
riniz, Enis’in yanı olur, meydanı faşizme 
bırakırsınız.  CHP’nin yürüyüşü sahte de 
olsa şaibeli de olsa, CHP’nin milyonlarla 
tarif edilen tabanını  kazanmak zorunda-
yız, okunan 10  maddelik bildiriyi destek-
lemek daha da genişletmek zorundayız. 
Ortamı Perinçek’e mi bırakalım. Bu tür 
eylemsellik dışında kalmak, uzak durmak 
bundan kaçınmak bence oportünizmdir, 
faşizmin ekmeğine yağ sürmektir. Sol 
bu fırsattan yararlanmalıdır, sol olayları 
kendine göre yorumlamalıdır, bu ülkede 
faşizm sadece Kürtleri ezmiyor, herkesi 
eziyor, Alevileri, Süryanileri, Ezidileri, 
devrimcileri, tüm demokrasi güçlerini 
ezip geçiyor. Bu nedenle “adalet yürüyü-
şü” bizler için ders çıkarılması gereken bir 
konu olmalıdır. Yarın devrim kıvılcımları 
çaktığında hazırlıklı olmak, örgütlü ol-
mak, önderlik edebilmek için tüm bu ey-
lemliliklerin içinde olarak, yönlendirerek, 
öncülük ederek, ortak, birleşik mücadele-
yi örmeliyiz. Başka yol yoktur!
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F. Almanya’nın Türkiye 
Politikaları Değişiyor mu? 

q Murat ÇAKIR

Son 150 yıllık Alman-Türk ilişkilerine bakıldığında değişmeyen tek noktanın Al-
man ve Türk egemen sınıfları arasındaki sıkı işbirliğinin olduğunu söylemek olanaklı-
dır. Bu öylesine sıkı bir işbirliğidir ki, ne kaybedilen savaşlar, ne faşizmin vahşeti, ne de 
darbeler herhangi bir soğukluğa neden olabilmiştir. Özellikle F. Alman emperyalizmi 
1949’dan bu yana Türkiye egemenlerinin en önemli hamisi olmuştur.

Güncel gelişmeler bu sıkı işbirliğinin hasar almakta olduğu görüngüsünü kuvvet-
lendirmekte. Doğal olarak bu gelişmelerin bir krize dönüşüp dönüşmeyeceği sorusu or-
taya çıkmaktadır. İpler daha ne kadar gerilecek, çatışma ne kadar derinleşecektir? Kanı-
mızca »ne oluyor?« sorusunu yanıtlamak, »neler olacak?« sorusunu da yanıtlayacaktır.

AKP-Saray-Rejiminin F. Alman vatandaşlarını tutuklaması, konsolosluk yardımla-
rını engellemesi, sayısız kez uluslararası hukuku çiğnemesi ve F. Almanya’nın iç poli-
tikasını etkileyen adımlar atması, iplerin hayli gerilmesine neden olmuştu. Ancak şimdi 
Türkiye’de faaliyet gösteren F. Alman tekellerini »terör listesine« alması, (her ne kadar 
daha sonra ‘listeyi yanlışlıkla gönderdik’ komikliğini yaptılarsa da) bardağı taşıran son 
damla oldu.

Federal Hükümet parlamento seçimlerinin arifesinde olunmasına rağmen ender gö-
rülen bir kararlılıkla Türkiye’ye karşı sert adımlar atma kararını aldı. Adımların sembo-
lik baskı tedbirleri olması yanıltmamalı, çünkü bunların Türkiye ekonomisini doğrudan 
etkileyen sonuçları olacak.

Şöyle ki; Federal Hükümet Türkiye’ye tatile gideceklere »sarı alarm« olarak algı-
lanabilecek bir duyuruda bulundu. Elbette bu formel bir seyahat uyarısı değil, ancak 
seyahat şirketleri sigorta kapsamında yer almayan zararların rizikosunu taşıdıklarından, 
bir turizm boykotuyla eş anlamlıdır. Türkiye’nin Federal Alman ve dolayısıyla diğer 
Avrupalı turistlerin gelmemeleriyle ortaya çıkacak turizm kayıplarını Rus veya Arap 
turistlerinin getirisiyle kompanse etmesi olanaksızdır. O açıdan tek başına bu adım hay-
li can yakıcı olacaktır.

Ancak asıl acıtıcı olacak adım, F. Alman tekellerinin yatırımlarını azaltmalarıdır. 
Kredi güvenceleri ile yatırım garantilerinde kısıtlamalar yapılacağı ilânı, zaten keyfi-
lik ve kayyum uygulamaları nedeniyle tedirgin olan F. Alman tekellerini yatırımları 
ertelemeye itecek. Otomotivden, makina sanayine, tekstilden, kimya ve ilaç sanayine 
kadar Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinde faaliyet gösteren altı binden fazla 
F. Alman tekelinin küçülmeye gitmeleri, Türkiye’deki çoklu kriz ortamını derinleştire-
cektir. 20 milyar Euro’luk ihracat hacminde bu yıl en az yüzde 10 gerileme bekleyen F. 
Alman tekelleri, Gümrük Birliğinin askıya alınabileceği tartışmalarıyla daha da kaygı-
lanacaklardır.

AKP-Saray-Rejimi bir kez daha yanlış okuma yapmış, Türkiye’nin jeostratejik 
konumunun rejimi koruyucu etkide bulunacağını hesaplamıştır. En önemli yanlışı, F. 
Alman sermayesinin çıkarlarını tehlikeye atacak bir politika izleyebilir görüngüsünü 
vermesidir. Bu yanlışı, rejime çok pahalıya patlayacaktır.

O nedenle AKP-Saray-Rejimi şimdiden tansiyonu düşürmek için çaba sarf etmeye 
başlamıştır. En azından alacağı darbenin ne denli büyük olacağını görmüş ve hemen 
geri adım atmıştır. F. Alman emperyalizmi ise dişlerini göstererek, sembolik adımlarla 
dahi istediğinde neler yapabileceğini göstererek, AKP-Saray-Rejimini hizaya sokmuş-
tur.

Ancak tüm bu gelişmeler AKP-Saray-Rejimini daha da saldırganlaştıracaktır. Açık 
faşist diktatörlüğe geçiş sürecinin hızlanması olasıdır. Rejim, iktidarını güvence altına 
almanın tek yolu olarak bunu görmektedir. Ayrıca sermaye çıkarlarına dokunmadığında, 
emperyalizmin de diktatörlükle sorunu olmayacağını bilmektedir. Gelişmeler ışığında 
baktığımızda, F. Alman emperyalizminin Türkiye politikasındaki tek değişimin, AKP-
Saray-Rejimine gerçekleri anlayacağı dilde söyleme kararlığında olmasından başka bir 
şey olmadığını söylemek olanaklıdır.

Emperyalizm dişlerini gösterince



q Murat ÇAKIR

Suudi Arabistan ve Katar arasındaki 
kriz, Körfez ülkelerinin şimdiye kadar 
karşı karşıya kaldıkları en ağır ihtilaf ol-
maya aday. Kriz, hem ardında yatan çet-
refilli stratejik, siyasî ve iktisadî çıkar 
çelişkileri, hem de ABD emperyalizminin 
bölgedeki önemli iki stratejik ortağı ara-
sında olmasından dolayı özel bir önem ta-
şıyor. Gerçi Katar’ın 1970’lerden bu yana 
komşuları Suudi Arabistan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE) ile sınır sorunları 
ve dış politikası nedeniyle her zaman başı 
beladaydı. Hatta 2014’de baş gösteren bir 
kriz Katar’ın taviz vermesiyle büyüme-
mişti. Ama güncel kriz bu kadar kolay çö-
zülemeyeceğe benziyor.

Bir kere çözümün önünde Suudilerin 
bölgesel hegemonya amacıyla oluşturma-
ya çalıştıkları “Sünni NATO’su” politika-
ları duruyor. Katar’ın, Suudilerin Suriye 
ve Libya’daki hedeflerini açıkça göz ardı 
ederek, görece bağımsız bir politika izle-
meye çalışması ve kendi çıkarlarını kolla-
mak için Müslüman Kardeşler örgütü ve 
Hamas’a destek çıkması, hem Suudilerin, 
hem de yakın müttefikleri olan BAE, İs-
rail ve Mısır’ın çıkarlarına ters düşüyor. 
Aynı şekilde Katar’ın diğer büyük komşu-
su ve oluşturulacak “Sünni NATO’sunun” 
hedefine konulan İran ile – zorunluluklar 
nedeniyle – dostane ilişkiler geliştirmesi 
de ciddî sorunlar yaratıyor. Suudiler açı-
sından Katar’a “ders vermek” ve disipline 
etmek, diğer Körfez ülkelerine de bir uyarı 
anlamına gelecektir.

ABD açısından Katar ile hem stratejik 
ortaklığa devam etmek, hem de Katar’ın 
kontrol dışı dış politika izlemesini engel-
lemek aynı derecede önem taşıyor. Ka-
tar’ın Müslüman Kardeşlere ve Hamas’a 
desteğini kesmesi, ABD’ye İsrail ve Mı-
sır’ı kendisine daha da yakınlaştırmasını 
kolaylaştıracağından şüphe yok. Bununla 
birlikte Katar’ın Rusya ve Türkiye ile sür-
dürdüğü ilişkiler de ABD’yi rahatsız edi-
yor. Rusya’nın defalarca kanıtladığı diplo-
matik esnekliği sayesinde oluşabilecek bir 
İran-Katar-Rusya-Türkiye yayı ve Türki-
ye’nin bölgede başına buyruk politikalara, 

daha doğru bir deyimle, maceralara yönel-
mesi, gerek ABD ve İsrail’in, gerekse de 
BAE, Mısır ve Suudi egemenlerinin çıkar 
ve stratejilerine ciddî sekte vurabilecek bir 
potansiyel yaratabilir.

Nihayetinde kriz doğal olarak Suriye 
iç savaşını (ve bağlantılı olarak Libya ve 
Orta Afrika’daki cihatçı hareketleri) et-
kilemekte. Russia Today’de yer alan bir 
habere göre, Suriye’deki farklı cihatçı te-
rör örgütlerinin çatışma yoğunluğunda bir 
azalma söz konusu. Haberde Rus ordusu-
nun bir sözcüsünün bu durumun, “Katar 

ve Suudi Arabistan’ın desteklediği grupla-
rın, hamileri arasındaki ihtilaf nedeniyle 
yaşadıkları kafa karışıklığına ve dost-düş-
man ayrımı yapmada zorlanmalarına bağ-
lı olduğu” yorumunu yaptığını bildiriyor. 
O açıdan Ortadoğu’daki güç ilişkilerini, 
dolayısıyla Suriye ve Irak’taki gelişmeler 
bağlamında Türkiye’yi de yakından ilgi-
lendiren bu krizi, kimilerinin yaptığı gibi, 
basit bir “işbirlikçi despotlar arası güç 
mücadelesi” biçiminde açıklamaya çalış-
mak, yanıltıcı olacaktır. Böylesi bir bakış 
açısı, emperyalist güçlerin bölgede her 
istediklerini yapamadıklarını görmeyi de 
engelleyecektir.

Olası senaryolar
Giderek daha da karmaşıklaşan krizin 

önümüzdeki dönemde nasıl bir çözüme 
ulaştırılacağı henüz belli değil. Emperya-
lizm karşıtı bir tahminde bulunabilmek 
için, elimizdeki verilerle yetinmek duru-

mundayız, ki bu veriler temelinde üç olası 
senaryodan bahsedebiliriz.

Birinci senaryo, Suudilerin ve müt-
tefiklerinin Katar Emirinin alaşağı edil-
mesini ve yerine kendilerine sadık birini 
yerleştirmelerini sağlamalarıdır. Despotlar 
arasındaki düşmanlığın kişiselleştirildiği 
bu günlerde Suudilerin böylesi bir planı 
takip ediyor olmaları akla yatkın geliyor. 
Ancak bu senaryonun zayıf olan yanı, ik-
tidar değişikliğinin ya bir askerî darbe, ya 
da bir işgal operasyonu sonunda gerçek-
leştirilebilecek olmasıdır.

İki temel neden bu senaryonun gerçek-
leşme olasılığının son derece düşük oldu-
ğunu gösteriyor: Birincisi 37 yaşında hayli 
genç olmasına rağmen Katar Emiri hem 
ailesinin, hem de ordunun tam desteğine 
sahip olmasıdır. Katar’ın bugüne kadar 
uyguladığı tüm politikalar, şimdiki Emirin 
babasının yerine getirilmesinden önce aile 
tarafından onaylanmış ve Emir göreve ge-
tirilerek, bunların uygulanması için bizzat 
görevlendirilmiştir. O nedenle Katar’da ne 
iktidarı ele geçirebilecek bir muhalefet, 
ne de genel olarak kabul görecek yeni bir 
Emir adayı bulunmamaktadır.

İkincisi, Suudilerin müttefikleriyle 
birlikte Katar’ı işgale kalkması, ABD’nin 
onayı olmaksızın mümkün değildir. Kaldı 
ki, gerek Katar’daki devasa ABD üssü, 
gerekse de İran ve Türkiye’nin hassasi-
yetleri nedeniyle böylesi bir işgal hareketi, 
sonuçları öngörülemez bir bölgesel çatış-
maya yol açabilir. Suudiler bunun sorum-

luluğunu taşıyabilecek güçte olmadıkları 
kadar, Arap dünyasında Suudi politikaları-
na yönelik tepkiler nedeniyle İran’ın avan-
tajlı duruma düşmesini de riske alabilecek 
durumda değildirler.

Diğer senaryo, Katar’ın kendisine da-
yatılan talepleri kabul etmesi ve karşılı-
ğında uygulanan ambargonun kaldırılma-
sıyla krizin sona erdirilmesi olasılığıdır. 
Krizin yol açtığı ekonomik sorunların, 
krizin derinleşmesiyle artacak olması ve 
bunun krizin her iki tarafına da hayli paha-
lıya gelebileceği gerçeği karşısında, karşı-
lıklı tavizlerle krizin sonlandırılabileceği 
düşüncesi de makul bir senaryo olarak gö-
rülebilir. Ancak Katar’ın krizin ekonomik 
yüklerini daha uzun bir süre taşıyabilecek 
durumda olduğu unutulmamalıdır. Katar, 
dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal 
gaz üreticisi olması nedeniyle, krizin de-
rinleşmesi sonucu fiyatların yükselmesin-
de faydalanabilecek durumdadır. Ayrıca, 
ambargonun yol açtığı masrafları en azın-
dan orta vadede karşılayabilecek derecede 
yurtdışı yatırımlarına sahiptir.

Ama bunların yanı sıra bu senaryo-
nun iki tarafa siyasî açıdan zarar verecek 
sonuçları olacaktır. Katar’ın dayatılan 13 
talebi kabul etmesi, hükümranlığını kay-
betmesiyle eş anlamlı olacağından, en faz-
la – örneğin Suudilerin ve diğerlerinin te-
rörist olarak tanımladığı kişi veya grupları 
başka bir ülkeye göndermek gibi – bazı 
tavizler verebilir. Taleplerin tam olarak 
karşılanmaması ise, Suudiler tarafından 
kabul edilebilecek bir durum değildir. Ay-
rıca Katar ve Suudi despotları, kendilerine 
bağlı medya üzerinden düşmanlıklarını ki-
şiselleştirmiş ve karşılıklı olarak onur kırı-
cı hakaretlerde bulunmuşlardır. Bu durum 
diplomasi ile çözülmesi olanaksız hâle 
gelmiştir. Bu nedenlerden dolayı bu senar-
yonun da gerçekleşme olasılığı düşüktür.

Gerçekçi olan ise üçüncü senaryodur, 
yani Körfez’deki Soğuk Savaşın daha da 
derinleşmesidir. Katar şimdiden olası bir 
askerî çatışmaya hazır duruma gelmeye 
çalışmaktadır. Kriz, her ne kadar emper-
yalist güçlerin araya girmesiyle belirli bir 
süre için yumuşatılsa bile, ipler kopma de-
recesinde gerilmiştir. Görüldüğü kadarıy-
la Katar Türkiye ile olan siyasî ve askerî 
işbirliğini derinleştirmek istemektedir. Za-
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Güncel Krizin Olası Sonuçları ve 
Emperyalist Yaklaşımlar Üzerine 

Körfez’de “Soğuk Savaş”:



ten Katar ve Türkiye silah ve askerî araç 
üretiminde uzun zamandır birlikte çalış-
makta ve iki ülkenin askerî-sınaî komp-
leksleri üzerinden ortak şirketler kurmak-
tadırlar. Aynı şekilde Katar’ın İran ile olan 
ilişkilerini derinleştireceğinden hareket 
edilebilir. Zaten ambargo nedeniyle Ka-
tar için yaşamsal önem kazanan İran, İran 
Körfezi’ndeki ortak doğal gaz alanları ne-
deniyle işbirliğini teşvik etmektedir.

Buna karşın Suudi Arabistan’ın BAE 
ve Mısır ile daha sıkı işbirliğine gitmesi 
kaçınılmaz olmuştur, ki kralın yerine ge-
çecek olan prensi değiştirerek, bu yönde 
stratejik bir adım atılmıştır. Yeni kral ada-
yı Muhammed bin Salman’ın sadece sal-
dırgan politika yanlısı olduğu değil, aynı 
zamanda farklı Arap ülkelerindeki egemen 
ailelerle, çeşitli ticari ortaklıklar nedeniy-
le yakın olduğu ve etki alanının genişliği 
biliniyor. Suudiler Mısır’daki Sisi rejimi 
ile 2016’dan bu yana Kızıldeniz’deki iki 
ada hakkında görüşmeler sürdürüyorlar ve 
darbenin hemen ertesinde Sisi rejimine 12 
milyar Dolarlık yardımda bulunmuşlardı. 
Bu da Mısır’ın Suudilerle aynı cephede 
kalma yatkınlığını artıracaktır.

Oluşan bu cepheleşmenin doğal olarak 
bölgenin tüm diğer ihtilaf alanları üzerin-
de de olumsuz etkisi olacak. Çünkü her 
iki taraf da Ortadoğu’daki tüm ihtilaflara 
ya askerî araçlarla doğrudan, ya da mali 
ve askerî yardımlarla dolaylı olarak katıl-
maktadırlar. Gazze’de, Libya, Suriye ve 
Yemen’de karşılıklı olarak birbirlerinin 
çıkarlarına yönelik atacakları adımların 
buralardaki kan denizini derinleştireceği 
çok açık. Bununla birlikte bu cepheleşme 
sonucunda, zaten emperyalizm karşısında 
zayıf kalan Arap Ligi veya Körfez Ülkele-
ri İşbirliği Konseyi gibi bölgesel kurumlar 
tamamen felç olacaktır. Kısacası bu kriz 
Ortadoğu’yu içinden çıkılamayacak bir 
bataklığa dönüştürmek üzeredir.

Emperyalist güçlerin 
yaklaşımları
Bu çetrefilli durumun emperyalist güç-

ler açısından da sorun yarattığına hiç şüp-
he yok. Bir kere kontrol edilemeyen bir 
ihtilafın uzun vadeli emperyalist strateji-
leri olumsuz etkileyeceği kesin. Özellikle 
F. Alman emperyalizmi ve AB ülkeleri 
enerji bağımlılıkları nedeniyle, Soğuk Sa-
vaşın bir sıcak savaşa dönüşmesini engel-
lemeye çalışıyorlar. ABD’nin henüz tam 
olarak böyle bir önceliği olmadığı söyle-
nebilir, çünkü ABD kaya gazı gibi zengin 
kaynakları sayesinde Ortadoğu’nun enerji 
taşıyıcılarından bağımsızlaşmak üzeredir. 
Ayrıca Trump yönetiminin “First Ameri-
ca” politikaları nedeniyle, kriz çözümüne 
angaje olmaya yanaşması pek beklenme-
melidir.

F. Alman emperyalizmi de bu gerçeği 
gördüğünden olacak, taraflar arasında ara-
buluculuk rolüne soyunmaya hazırlanıyor. 

Kamuoyu ile paylaşılan analizlere göre, 
Arap Yarımadası’nda başlayacak bir sava-
şın “Almanya’nın çıkarlarına aykırı olarak 
görüldüğü” okunabilmektedir. Aslına ba-
kılırsa krizin bu denli derinleşmesinde F. 
Almanya’nın büyük rolü var. F. Almanya 
özellikle 2003 ortalarından bu yana İran’a 
karşı bir “Sünni Cephesinin” oluşmasını 
destekledi ve başta Suudi Arabistan olmak 
üzere, Körfez ülkeleriyle stratejik ortak-
lıklar kurdu. İran’ın geleneksel düşmanı 
olan Irak’ın işgalinden sonra güç dengele-
rinde değişimlerin ortaya çıkması, İran’ın 
bölgede etkin güç olabilme ihtimalini ar-
tırmıştı ve F. Almanya bunu engellemek 
istiyordu. İşin ilginç yanı, bu stratejik or-
taklıkları geliştirenin sosyaldemokrat-ye-
şil hükümetinin olmasıydı.

Bugün geriye dönüp bakıldığında bu 
stratejik ortaklığın F. Alman tekelci burju-
vazisi için hayli kârlı geliştiği görülebilir: 
F. Almanya sadece 2016 yılında BAE’ne 

14 milyar Euro’dan fazla, Suudi Arabis-
tan’a ise 7,3 milyar Euro’luk ihracat ger-
çekleştirdi, ki bu ihracatın 2,7 milyar Eu-
ro’luk bölümü sadece silah satışından elde 
edildi. Aynı düzeyde olmasa da, Katar da 
bugün F. Alman silah tekellerinin “en yağ-
lı müşterileri” arasında görülmektedir. F. 
Alman silah tekelleri, Türkiye’de, Türk, 
Katar ve Malezya tekelleri ile ortaklaşa 
kurdukları fabrikalarda ürettikleri araç ve 
gereçleri Katar’a Türkiye’den ihraç ede-
rek, F. Parlamentonun koyduğu “Silah 
İhracatı Yönergesinin” kısıtlamalarını aşa-
bilmektedirler.

Körfez ülkeleri sürdürülen bu ekono-
mik işbirliğinin yanı sıra, askerî ve silah-
lanma işbirliğinde de önemli bir rol oyna-
maktadırlar. Örneğin 2005’de İstanbul’da 
yapılan bir NATO toplantısında BAE, 
Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabis-
tan’ı NATO’nun “İstanbul Cooperation 
Programına” üye yapan antlaşmalar imza-
lanmıştı. Federal Ordu 2007’den bu yana 
Körfez ülkelerinin ordularına, özellikle 
hava kuvvetlerine yönelik eğitim prog-
ramlarını yönetmekte ve Körfez ülkele-
rinin ordularıyla ortak askerî manevralar 

düzenlemektedir. Bunların yanında Kör-
fez ülkeleri ABD’nin 2001’den beri sür-
dürdüğü “teröre karşı savaşının” müttefik 
güçleri olarak, daha önceleri Suriye’nin 
üstlendiği ve ABD özel güçleri tarafından 
gönderilen mahkumlara yönelik “etkin 
sorgulama yöntemleri” olarak adlandırılan 
işkence merkezleri kurma ve çalıştırma 
görevini üstlendiler. Uluslararası İnsan 
Hakları örgütünün 2016’da yayınladığı bir 
rapora göre, aradan geçen bunca zamana 
rağmen farklı Körfez ülkelerinde 38 mah-
kum bu işkence merkezlerinde tutuluyor-
du. Yani ister Katar olsun, isterse Suudi 
Arabistan ve müttefikleri olsun, hiç birisi 
masum değildir. Aralarındaki kriz, her iki 
tarafın da emperyalizmin cesetler üzerinde 
yürümekten çekinmeyen taşeronları oldu-
ğu gerçeğini örtememektedir.

O açıdan taşeronların birbirine düşme-
si, silah satışlarını teşvik eden bir faktör 
olsa da, F. Alman emperyalizmini rahat-

sız etmektedir. Ancak F. Almanya stra-
tejik ortakları üzerindeki etkisinin sınırlı 
olduğunun da farkındadır. Çünkü Katar 
ve Suudiler arasındaki bu kriz, basit bir 
arabuluculukla çözülemeyecek derecede 
derindir. Şu an için F. Alman emperyaliz-
minin yapabildiği, iki tarafı da “güçlerini 
ortak terörle mücadele savaşına harcama-
ya” çağırmak ve aralarındaki çatışmaları, 
bölgedeki diğer ihtilaf alanlarına yaymaya 
çalışmamaları yönünde uyarmaktan iba-
rettir. F. Almanya’nın SPD’li dışişleri ba-
kanı Sigmar Gabriel’in kısa bir süre önce 
Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretlerin ve 
görüşmelerin sonuçları, bu gerçeği açıkça 
kanıtlamaktadır.

Aynı şekilde ABD de, Katar’ın “Bir-
leşik Devletlerin rolü, ihtilafın tarafları 
ABD’nin müttefiki olması nedeniyle bü-
yüktür, bu nedenle ABD arabulucu olma-
lıdır” çağrısına rağmen, kendisini geride 
tutmaya devam etmektedir. Dahası ABD 
bu krizde aracı olmayacağını da vurguladı. 
Örneğin Beyaz Saray sözcüsü 24 Haziran 
2017’de basına verdiği bir demeçte, iki 
ülke arasındaki krizin bir “aile meselesi 
olduğunu ve aile işlerine karışmadıkları-

nı” açıkladı. Ama buna rağmen Katar’a 
silah satmaya da devam ediyor. En son 
basına düşen haberler, ABD’nin Katar’a 
toplam 10,7 milyar Dolar değerinde 36 
F-15 savaş jetini sattığını bildiriyordu. 
Görüldüğü kadarıyla Trump yönetimi ge-
rek Suudilere, gerekse de Katar’a silah 
satarak, arada faydalanan taraf olarak kal-
maya çalışıyor. Bunun içinse, Körfez Ül-
keleri İşbirliği Konseyi’nin dağılmasını da 
kabullenmiş görünüyor.

Şu ana kadar devam eden kriz süreci, 
iki tarafın da krizi tırmandırmaya ve yan-
larına müttefiklerini alarak, mevzilerini 
sağlamlaştırmaya çalışacaklarını göster-
mektedir. Eğer avantaj durumları karşı-
laştırılmak zorunda kalırsa, Katar’ın daha 
avantajlı bir pozisyonda olduğunu söyle-
mek mümkün olur. Çünkü Suudi Arabis-
tan bir tarafta iç politikadaki sorunları ile 
boğuşurken, diğer taraftan da güney sını-
rında Yemen iç savaşının kanlı bataklığına 
bulaşmış durumda. Müttefikleriyle birlikte 
gerçekleştirdiği tüm saldırılara ve bombar-
dımanlara rağmen Yemen’de İran’a yakın 
duran Husileri geri püskürtebilmiş değil. 
Buna rağmen Katar’a karşı bir askerî ope-
rasyona kalkışmak Vâhhabî despotlarını 
hayli zora sokabilir. O nedenle krizin yeni 
bir vekalet savaşına dönüşmesi daha ger-
çekçi görünüyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında Türki-
ye’nin bu kriz bağlamında, değirmen taş-
ları arasında öğütülen buğday misali, iki 
taraf arasında sıkışması büyük bir olası-
lıktır. Çünkü NATO’daki stratejik partner-
leriyle sorun yaşayan AKP-Saray-Rejimi, 
Katar maddi destekle cesaretlendirse dahi, 
emperyalist güçlerin rızası olmaksızın 
Suudi Arabistan’a karşı olan bir askerî 
çatışmada yer alabilecek veya iç kamuo-
yuna telkin etmeye çalıştığı gibi, taraflar 
arasında “uzlaştırıcı aracı” olabilecek ne 
bir güce, ne de diplomatik yetkinliğe sa-
hiptir. AKP-Saray-Rejimi, daha önceleri 
hep yaptığı gibi, kendisini dev aynasında 
görmekte ve uluslararası güç ilişkilerini 
yanlış okumaktadır. Neo-Osmanlıcı dış 
politikanın fiyaskoyla sonuçlanması, bunu 
kanıtlamaktadır. Diğer yandan, bu krizin 
başka bir etkisi de, Türkiye’de rejim deği-
şikliğini tetiklemesi olabilir. Ancak böyle-
si bir rejim değişikliğinin halkların ve sö-
mürülen sınıfların lehine olabilmesi için, 
kendi eserleri olması zorunludur. Katar’a 
destek çıkan Erdoğan’a, “aynısı senin de 
başına gelecek” diyerek tavır koymak, ko-
münistlerin işi olamaz. Çünkü böylesi bir 
beklenti, emperyalizmden kurtuluş bekle-
mek kadar anlamlıdır. Dünyanın neresinde 
olursa olsun, despotları tarihin çöplüğüne 
gönderebilecek tek güç, ezilen ve sömürü-
len sınıfların kendileridir. Komünistlerin 
birincil görevi, bunun koşullarını hazırla-
maktır.
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q Mehmet DEMİR

Barış ve demokrasi 
mücadelesinde fırsatlarda
yararlanmak halklarımızın
ve emekçilerin çıkarınadır
Yıllar önce ‘Savaş, politikanın başka 

araçlarla devamıdır’ demişti, Alman gene-
rali ve savaş uzmanı Carl von Clausewitz. 
Bölge üzerinde mücadele eden çeşitli güç-
lerin politikalarına baktığımızda bugün-
kü savaşın nasıl bir seyir alacağına dair 
ipuçlarını da bulabiliriz. Arap Baharının 
Suriye’de yolaçtığı gelişmeler, bölge ve 
uluslararası güçlerin müdahalesiyle kar-
maşık bir hal almış olsa da giderek çözüme 
yaklaşıldığını da görmekteyiz. Bu çözümün 
nasıl olacağı sorusunun cevabı da bölgede 
mücadele eden güçlerin politikalarında 
saklıdır. ABD ve Rusya’nın politikaları, 
kısa vadede bölge halkları için büyük bir 
tehdit oluşturan DAİŞ çetelerinin yenilgi-
ye uğratılması hedefine dönük olsa da esas 
meselenin bölgeye yeni bir biçim verme 
konusuna gelip dayandığını söyleyebiliriz. 
Suriye ve Irak’ın eski biçimleriyle ayakta 
kalmaları ve bölgede esen değişim rüzga-
rına karşı durmaları artık mümkün görün-
memektedir. Bu ülkelerdeki değişim böl-
geyi de derinden etkileyecek, gelişmelerin 
fitilini ateşleyecektir. Zaten mevcut politi-
kalara baktığımızda da bu yola girildiğini 
ve geri dönüşün yollarının giderek daha 
çok kapandığını, tüm engelleme çabalarına 
rağmen bu yoldan gidileceğini  ifade edebi-
liriz. Rusya ve ABD, koalisyon ortakları ile 
birlikte bölgedeki gelişmelere yön verecek 
yeni manevralar geliştirmektedirler. Bunla-
rın nasıl bir sonuç vereceği, bu güçler ile 
birlikte hareket eden bölgedeki aktörlerin 
yeni sürece müdahale düzeylerine göre de 
bir biçim alacaktır.

Musul’un DAİŞ çetelerinden temizlen-
mesi ve Rakka’da da başarılı bir savaşın 
yürütülmesi, bu insanlık düşmanı çetelerin 
büyük oranda zayıflatılması sonucunu do-
ğuracaktır. Bu da DAİŞ sonrası için çözü-
mün ne olacağına dair tartışmaların alev-
lenmesine yol açmaktadır. DAİŞ’e karşı 
mücadelenin en önemli aktörlerinden olan 
Rojava Kürtlerini nasıl bir gelecek bekle-
mektedir sorusu da cevap beklemektedir. 
Bu konuda değişik görüşler dile getiril-

mekte ve Kürtlerin mücadelesi farklı bakış 
açılarıyla değerlendirilmektedir. Tek tek 
her görüşün üzerinde durmayacağız. Fakat, 
sürecin Kürtler açısından önemine ve izlen-
mesi gereken yola dair bazı temel konulara 
değinmeye çalışacağız. Kürtleri zorlu bir 
mücadelenin beklediğini ve bunun sadece 
savaş sahasında değil, uluslararası alanda 
da kendisini göstereceğini söylemek, ger-
çeğin dile getirilmesidir. Kürtler bu zorlu 
süreçten geçerken, yüz yıl önce yaşanan 
inkarın ve parçalanmışlığın mimarlarının 
aldatmaları da unutmamalıdırlar. Verilen ve 
yerine getirilmeyen sözler, bugün de Kürt-
ler açısından sık sık yeni aldatmalar olacak 
endişesini beraberinde getirmektedir. Alda-
tılmamak için geçmişin zayıf ve örgütsüz 
Kürtlerinin  yerine bu günün örgütlü ve 
güçlü Kürtlerini yaratmak gerekmektedir. 
Geçmiş ile karşılaştırıldığında Kürtlerin 
her parçada örgütlü olmaları ve mücadele 
kararlılıkları, eski Kürtlerin de değiştini 
göstermektedir. Eskinin zayıf ve güçsüz 
Kürdü gitmiş, onun yerine uluslararası ka-
muoyu desteğini de arkasına alan ve içeride 
de örgütlülüğünü pekiştirmeye devam eden 
Kürtler gelmiştir. Her parçanın kendi özgül 
koşullarını dikkate alarak değerlendirme 
yaptığımızda Kürtlerin küçümsenmeyecek 
gelişmeler yaşadıklarını ve yeni gelişmeş-
lerin de ateşleyicisi konumunda olduklarını 
görmekteyiz. Rojava mücadelesi, son yıl-
larda Kürtlerin mücadelesine yeni bir ivme 
kazandırdığı gibi, onu uluslararası alanda 
farklı bir yere de getirdi.

Kürtler, her ne kadar  kendi içlerinde 
çeşitli siyasi görüş ve örgütlenmelere sahip 
olsalar da bu yeni sürece müdahale etmede 
önemli bir potansiyele de sahiptirler. Birlik 
konusunda hemen herkes hemfikir olsa da 
bu konuda engellerin aşılması kolay gö-
rünmüyor. Bunda çeşitli faktörler rol oyna-
makla birlikte esas meselenin siyasi görüş 
farklılıklarından kaynaklandığını ve nasıl 
bir Kürdistan sorusunun cevabında birbiri-
ne yakın pozisyonlara gelememekte yattı-
ğını söyleyebiliriz. PKK ve KDP arasında 
ulusal birlik konusunda varılacak uzlaşma, 
Kürdistan özgürlük mücadelesine yepyeni 
bir boyut kazandırmakla kalmayacak aynı 
zamanda büyük bir ivme kazanmasına da 
yol açacaktır. Her iki gücün de bunun ger-
çekliğinin farkında olduklarını açıklamala-
rından bilmekteyiz. Peki bunun önündeki 
engeller nelerdir? Geleceğe dönük görüş 
ayrılıklarının yanısıra sömürgeci devletle-
rin birliği önleme girişimlerinin de etkisi 

vardır. Kürt hareketlerin hem kendilerin-
den ve hem de bu güçlerden kaynaklanan 
sorunları aşmaları için bugün tarihi fırsatlar 
da doğmuştur. Bu fırsatların kullanılması 
ulusal birliğin güçlü bir temele kavuşturul-
ması ile mümkündür. Bunun için de gere-
ken bölge halklarının çıkarları temelinde 
uluslararası dengelerden yararlanabilmek-
tir. Güney Kürdistan’daki fırsatların yanı-
sıra Rojava’da da önemli kazanımların elde 
edileceği gelişmeler yaşanmaktadır.

Rojava Kürtlerini 
neler bekliyor?
Rojava kendine özgü koşullarda bir mü-

cadele yürütmektedir. Buradaki gelişmeleri 
ve ittifakları kendi dinamikleri içerisinde 
değerlendirmek gerekmektedir. Rusya ve 
ABD’nin Suriye’de ateşkeste anlaşmaları 
ve çözüm için yeni öneriler ortaya atma-
ları, Rojava’yı  nasıl bir gelecek bekliyor 
sorusunu da sıklıkla akıllara getirmektedir. 
ABD ve Rusya ile geliştirilen ilşkiler uzun 
vadede ne gibi sonuçlara yol açacaktır? 
Bölgede sıklıkla değişen dengeler ve güçler 
ilişkisinde bu konuda da değişikliklerin ol-
ması kaçınılmaz gibidir. Bunların nasıl bir 
biçim kazanacağı da bölgenin geleceğiyle 
yakın bağlantılıdır. Bölgedeki gelişmeler 
ile birlikte Suriye ve Irak’ta DAİŞ sonra-
sının kazanacağı yeni görünüm Kürtler açı-
sından da değişikler getirecektir. Mevcut 
kazanımlarını daha ileri bir boyuta taşıyabi-
lecekler mi? Bölgede demokrasi ve barışın 
getirilmesi ve korunmasında önemli rolleri-
ni oynamaya devam edecekler mi?

Rakka savaşı ile birlikte YPG’nin sa-
dece Kürtler açısından değil, Suriye’nin 
geleceği için de önemli bir rol oynadığı-
nı görmekteyiz. Arap Baharı ve ardından 
DAİŞ’in saldırıları ile Suriye’de halkların 
başlatmadığı ve hazırlık da yapmadığı bir 
savaş ortaya çıkmıştır. Bu savaşa, sadece 
bölgesel güçler değil, uluslararası güçler 
de belirli bir müdahalede bulunmuşlardır. 
Başlangıçta Türkiye, Katar ve Suudi Ara-
bistan’ın desteklediği DAİŞ çetelerinin in-
sanlık düşmanı yüzü, uluslararası komuoyu 
tarafından görülememiş ve yeterince tavır 
alınamamıştır. Hatta bu çeteler, TC tara-
fından ’öfkeli gençler’ olarak yutturulma-
ya çalışılmıştır. YPG’nin Kobani direnişi 
ve bunun etrafında örgütlenen uluslararası  
destek, bu çetelerin yenilgiye uğratılması 
ile buradaki Kürtlerin mücadelesine ulus-
lararası bir boyut kazandırmıştır. Bu aynı 
zamanda ABD’nin başını çektiği,  DAİŞ 

karşıtı koalisyonun Kürtlerle ittifakının da 
yolunu açmıştır. Buradaki Kürt özgürlük 
güçlerinin DAİŞ ve benzeri çetelerin geri-
ciliğine karşı önemli bir dayanak olduğu ve 
insanlığı temsil ettikleri görülmüştür.

İkinci dünya savaşında Nazilere karşı 
kurulan ve savaşın kazanılmasında belir-
leyici olan çok farklı kesimleri bir araya 
getiren cephe benzeri bir oluşumun burada 
da can bulduğunu görmekteyiz. DAİŞ ve 
benzeri çetelerin insanlık düşmanı saldırı-
larının geriletilmesi ve bunların yenilgiye 
uğratılması, tek başına, Kürtler ile Suriye 
ve Irak halklarının başa çıkacağı bir müca-
dele değildir. Bunun için uluslararası destek 
önemlidir. ABD ile veya Rusya ile girilen 
ittifaklar farklı taktiksel başarılar kazanma-
nın ve stratejik hedeflere yaklaşmanın yo-
lunu da açmaktadır. Bu ittifakların ne kadar 
uzun vadeli olacağı gelişmelere yakından 
bağlıdır. Bazı sol çevreler ya da kendilerine 
solcu diyenler, DAİŞ karşıtlığında biraraya  
gelmeyi  ABD emperyalizminin paralı as-
kerleri olarak yorumlamaktalar. Bu tür de-
ğerlendirmelerin bölgenin gerçekliğinden 
ve uluslararası gelişmelerden kopuk değer-
lendirmeler olduğunu görmekteyiz. Bugün 
bu çatışmaların içerisinde olan ülkelerde 
gelişmiş bir sosyalizm ve demokrasi müca-
delesi mevcut değildir. Ne Suriye, ne Irak, 
ne İran ve ne de Türkiye’de Kürt halkının 
bu haklı mücadelesine destek olacak güçlü 
bir demokrasi mücadelesi mevcut değildir. 
Kobani, Şengal ve diğer yerlerdeki  DAİŞ 
saldırıları, Kürt halkının kendi özgücü ve 
bu uluslararası koalisyon sayesinde gerile-
tilmiş ve yenilgiye uğratılmıştır. Bir halkın 
mücadelesini kendi özgül koşulları içeri-
sinde ele almayıp ucuz değerlendirmelerle 
buna karşı çıkmak, Marksizm-Leninizm’i 
ve sosyalist politikayı yanlış anlamaktır. 
Bölge halklarının demokrasi ve sosyalizm 
yolunda ilerlemeleri gericiliğin geriletilme-
si ile mümkün olabilir. Güncel çıkarlarla 
uzun vadeli çıkarların karıştırılması sonuç-
ta halklarımıza kaybettirecektir.

SDG’nin öncülük ettiği mücadelenin, 
hem Rojava ve hem de Suriye’de son de-
rece önemli gelişmelere yol açtığını bir çok 
çevre kabul etmektedir. Bu projenin hayata 
geçmesi bölge halkları açısından da  yeni 
bir yolun açılması demek olacaktır. Kürtler 
ABD’yi değil, ABD Kürtleri ittifak gücü 
olarak seçmek zorunda kalmıştır. Kendi 
deyimleriyle DAİŞ’e karşı gerçek anlamda  
“savaşan en etkin güç” Kürtlerdir. İnsanlık 
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bu beladan kurtulacaksa da bu Kürtlerin ve 
SDG içerisinde yer alan Arap ve diğer halk-
lardan devrimcilerin, ilericilerin mücadele-
siyle olacaktır. Bunu görmeleri bu ittifaka 
yönelmelerine yol açmıştır. Tabii ki ABD 
ve diğer güçlerin bölge üzerinde çeşitli he-
sapları vardır. Bu hesaplar, savaşa seyirci 
kalmakla veya DAİŞ belasının egemen ol-
masına karşı “bu hakların savaşı” değildir 
gibi ucuz değerlendirmelerle mücadele et-
meyip köşelere çekilerek boşa çıkarılamaz. 
Barış ve demokrasinin yolu tüm fırsatlar 
kullanılarak açılmalıdır.

Bugün TC’nin de ABD ve koalisyon 
ortaklarına sunduğu ve bazı işbirlikçi ve 
TC’den destek bulan Kürtlerin de sarıldığı 
bir argüman da, YPG’nin PKK ile bağlan-
tısı ve bunların Marksist ideolojilere sahip 
olmalarıdır. PKK programından sosyalizm 
hedefini çıkarmış değildir. Bu hedefe ve 
bunun için mücadeleye ilerde nasıl bir yön 
vereceğini şimdiden onlar adına bizim söy-
lememiz mümkün değildir. Şu anki mevcut 
durumda ABD ile Suriye’deki savaş ortak-
lığı geçici bir görüntü arzetmektedir. Her ne 
kadar YPG ile uzun süreyi kapsayan bazı 
antlaşmalardan bahsedilse de bunlar, böl-
genin değişen koşullarına göre farklılıklar  
da kazanacaktır. Burada önemli olanın sa-
hada DAİŞ’e karşı mücadeleyi geliştirmek 
ve bu savaşta halkların birliğini pekiştir-
mektir. Nitekim SDG’nin başarısı bu ko-
nuda sonuç alıcı  bir mücadele yürütüldü-
ğünü göstermesi bakımından da önemlidir. 
SDG’nin kontrol ettiği bölgelerdeki  yerel 
meclislerde halkların ortak yönetimine ve 
özellikle de kadınların söz sahibi olmaları-
na olanak veren demokratik adımlar atması  
önemli gelişmelerdir.

DAİŞ’in etkisizleştirilmesi sonrasın-
da  çok parçalı bir hal almış olan Suri-
ye’de Rojava’nın kazanacağı statü ABD ve 
Rusya’nın yaklaşımlarına göre belirginlik 
kazanacaktır. Son zamanlarda gerek BM 
özel temsilcisi Mistura’nın açıklamaları ve 

gerekse de ABD ve Rusya’dan gelen açık-
lamalar, Rojava’nın belirli bir statü alaca-
ğı yönündedir. Burada TC ve İran gibi iki 
Kürt düşmanı rejimin yapacağı girişimle-
rin etkili olup olmayacağını da göreceğiz. 
Mistura’nın, “Suriyeli Kürtler gözardı 
edilmemeli” açıklamasına Rusya Dışişleri 
sözcüsü Mariya Zaharova’dan, “Bu süreç-
te Suriye’deki Kürt azınlığı önemli faktör-
lerden biri. Dolayısıyla onların görüşü de 
dikkate alınmalı.” değerlendirmesi eklendi. 
Uluslararası alanda yapılan bu tür açıkla-
malar Kürtlerin haklı mücadelesinin kabul 
gördüğü anlamına gelse de bunların Ro-
java’ya nasıl yansıyacağı ileriki günlerde 
daha da belirginlik kazanacaktır.

Kasr-ı Şirin’den bu yana Kürt 
düşmanlığı

 Kürdistan’ın tarihte ilk parçalanmış-
lığının 1639 Kasr-ı Şirin antlaşması ile 
Osmanlılar ve İran Safavi imparatorlukla-
rı arasında olduğunu biliyoruz. Kürtlerin 
bölgede kendi özgürlüklerine kavuşmaları 
önünde bu iki devletin tarihten gelen bu 
düşmanlıklarını bugün de sürdürdüklerini 
görmekteyiz. Güney ve Rojava Kürdis-
tan’ın da Kürtlerin karşısına çıkan fırsatlar-
dan yararlanmalarını engellemek için, hem 
kendi aralarında yeni işbirliklerine gitmek-
te ve hem de çeşitli güçleri Kürt özgürlük 
hareketine karşı kışkırtmaktadırlar. Tarihi 
bölünmüşlükteki ortaklıklarını bugün de 
sürdürmektedirler. Mesele Kürt düşmanlığı 
olduğunda kendi aralarındaki çatışmaları 
bir kenara bırakmaktadırlar. TC sunni cep-
henin bir parçası olarak İran’ın şii egemen-
liğine karşı DAİŞ  ve benzeri çetelerle bir 
savaş yürütmekte de olsa Kürtlere gelince 
bu çelişkiler unutulmaktadır. 

Bölge yeni bir biçim alırken Kürtlerin 
yeniden eli boş kalmaları için, bu her iki 
devletin şu an yürüttükleri politika, Kürt 
düşmanlığı ekseninde birleşmiş durumda-
dır. Bu politikaların boşa çıkarılması ulus-
lararası güçlerin Kürt halkından yana tavır 

almalarını sağlamakla mümkün olabilir. 
Halkların ortak mücadelesi yükseldikçe 
bu tür oyunların boşa çıkma şansı daha da 
büyük olacaktır. Bu her iki devlet, şu anki 
politikaları ile sadece Kürt düşmanlığı yap-
makla sınırlı kalmamaktalar aynı zaman da 
mezhep ağırlıklı ve bunları karşı karşıya 
getiren kışkırtmalarla, tehlikeli bir oyunun 
içerisindedirler de.

Kürtler, çok çeşitlilik arzeden bir bölge-
de her bir gücün kendi çıkarları ile savaşa 
müdahil olduğu bir ortamda varolma mü-
cadelesi vermektedirler. Bu mücadelenin 
bildiğimiz ulusal kurtuluş mücadelelerin-
den ayrı ve kendi özel koşullarına göre bir 
yol izlemesi gerektiği de açıktır. Güçler 
çok çabuk değişkenlik göstermektedirler. 
Mücadele ilerledikçe daha kesin sınırlara 
kavuşacağı ve netleşeceği şimdiden görü-
lebilmektedir. TC ve İran’ın politikaları ile 
birlikte diğer devletlerin de neler yaptıkla-
rını ve bunların mücadeleye etkilerini gö-
zardı etmemek önem taşımaktadır.

Güney Kürdistan’da 
Bağımsızlık Referandumu
Referandumu Kürtler bulmadı. Dün-

yada bir çok halk çeşitli vesilelerle belirli 
konularda görüşlerini açıklamak için oyla-
maya gitmiştir. Bildiğimiz kadarıyla belki 
de Kürdistan tarihinde bir ilk olarak, bir 
parçanın Kürtleri kendi özgür iradeleriyle 
bir oylama gerçekleştirecekler. 25 Eylül’de 
yapılması planlanan referandumun yapılıp 
yapılmayacağı üzerine tartışmalar sürerken 
sonuçları ve olası etkileri karşısında nasıl 
bir tavır alınması gerektiği de gündemden 
düşmemektedir.

Referandumdan çıkacak evet sonucu-
nun  eşittir bağımsızlık olmayacağını or-
ganize edenler de söylüyorlar. Bu, sadece 
Kürt halkının dünyaya kendi kaderi üze-
rinde söz sahibi olmak istediğini duyur-
mak olarak da görülebilir. Uzun zamandır 
gündemi meşgul eden bir adımdı. Hazır-

lıklarının tam yapılıp yapılmadığı tartışı-
labilir. Tam bir birlik görüntüsü sunmayan 
güneyli güçlerin, bu konuda uzun yılları 
hiç de verimli kullanmadıklarını söyleye-
biliriz. Parlamentonun çalışmadığı ve bir 
çok demokratik hakkın kanunlarla garanti 
altına alınmadığı bir durum yaşanmaktadır. 
Kısa zaman içerisinde bu konularda olum-
lu adımların atılması referandumu daha da 
anlamlaştıracaktır. Geçmiş deney bu konu-
larda olumlu bir görüş belirtmemize engel 
olsa da yine de belki bazı güzel şeylerin 
yaşanabileceğini ummaktan da kendimizi 
geri alamıyoruz. Eksiklikler, Kürt halkı-
nın kendi kaderi hakkında kendisinin karar 
vermesi önünde engel değildir. Genel ola-
rak bölgede çıkarları bozulan güçler refe-
randuma karşı tavır almaktadırlar. TC ve 
İran’ın düşmanca tavırları bunların kendi 
egemenliklerinin de sarsıldığını görmele-
rinden kaynaklanmaktadır. ABD, Rusya 
ve diğer uluslararsı güçler konuya tem-
kinli yaklaşmaktalar. Kürtlerin haklarını 
savunmakla birlikte mevcut statükonun 
devamından yana görüş bildirmektedirler. 
Barzani’nin “Bize yüzyıl önce verilen söz-
ler tutulmalı” çıkışı bu çevrelerde nasıl bir 
karşılık bulacağını önümüzdeki günlerde 
göreceğiz. ABD’nin politik bir değişikliğe 
gidebileceğini belirten James Jeffrey’nin 
“ABD, Irak politikasını değiştirmek istemi-
yor. İran’ın Irak’taki etkinliğinin artması ile 
birlikte ABD, bağımsız Kürdistan’a ilişkin 
politikasını gözden geçirmek zorunda kala-
bileceğini” söylemesi Kürdistan konusunda 
önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin ya-
şanabileceğine de işarettir.

Bu refarandum ilanı bir tartışmayı da 
alevlendirdi. Kuzey Kürdistan’a etkisi ne 
olacak? ‘Vatan bölünüyor, elden gidiyor’ 
teraneleriyle ulusalcı çevreleri ve Kema-
listleri de yanına alan rejim, bu kez, “ikinci 
İsrail kuruluyor” teziyle güneyde olası bir 
bağımsız Kürdistan’a karşı çıkmaya çalışı-
yorlar. Böylelikle yeni korkular yaratarak, 
Kürt düşmanlığını yaygınlaştırmak istiyor-
lar. Ulusalcı, Kemalist ve bazı solcuların 
Kürdistan karşıtlığı ile rejimin yedeğine 
geçmeleri bunların iflah olmaz Kürt kar-
şıtlığından ileri gelmektedir. Hemen belir-
telim: Bir çoklarının dillerine doladıkları, 
“Kürdistan’ın kurulması, ikinci bir İsrail 
olacaktır” yaklaşımı da Kürt düşmanlığının 
bir başka versiyonudur. Kürdistan ikinci bir 
İsrail olmayacaktır. İsrail’in ortaya çıktığı 
koşullarla bugünkü koşullar tamamen fark-
lıdır. Kürtler, yüz yıldır kendi kaderleri üze-
rinde söz sahibi olmak ve özgürce yaşamak 
için mücadele etmektedirler. Başka halkları 
topraklarından çıkarmadıkları gibi, yayıl-
macı bir amaç da taşımamaktadırlar. Kaldı 
ki bugün İsrail-Filistin çatışması da farklı 
bir boyut kazanmış ve her iki halkın birlikte 
yaşamalarından başka bir şansları da yok-
tur. Ve çok arzuladıkları barış da ancak bu 
şekilde gelir. Bu tür değerlendirmeler geç-
mişin kafalarda kalan algısına takılıp Kürt 
düşmanlığı yapmanın bir başka biçimidir.
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II. Dünya Savaşı ertesinde de Kıbrıs 
eski statüsü gereği İngiliz sömürgesidir ve 
Kıbrıs Adası’nda iki farklı dil konuşan iki 
halk yaşamaktadır. Her iki halk da İngi-
liz sömürgeciliğinin baskısı altında ken-
di anayasasını yapamayan ve toplumsal 
kuralları  koyamayan bir sömürge ülke 
statüsündedir. Savaşın hemen ertesinde 
Sovyetler Birliği’nin yıktığı Nazi Alman-
yası’nın yerine yeni bir güç odağı olarak 
çıkan ABD Emperyalizmi için Ortado-
ğu’ya yakın, enerji kaynaklarının henüz  
kontrolünü elinde tutan Alman yanlısı 
BAAS’çı rejimlere yakın bir ‘‘ada fik-
ri’’ de, Akdeniz’de dolaşan 6. Filo’nun 
“mütemmim cüzü” olabilir. ABD, İngil-
tere’yle birlikte Ada’da bir askeri varlık 
kurmaya çalışmaktadır. Yeni kurulmuş 
siyonist İsrail Devleti’nin güvenliği açı-
sından da Ortadoğu’ya yakın bir adanın 
vereceği askeri imkanlar ayrıca önem ta-
şımaktadır. Adanın kıta sahanlığında bu-
lunan doğal gaz ve petrol yatakları henüz 
ketum bir centilmenlikle söz konusu bile 
edilmemektedir. 

Türk 
Psöydo milliyetçiliği

Türkiye’nin Kıbrıs’a yakın ilişkisi her 
zamanki gibi Amerikan ve İngiliz plan-
larının bir parçası olarak yürümüştür. 
1950’de iktidara yeni gelen Amerikancı 
DP hükümeti, Kıbrıs’ta ABD ve İngiliz 
çıkarları için gerekli psikolojik harp tak-
tiklerini uygulayacak örgütlenmeleri ger-
çekleştirmeye başladı. Adı ‘‘milli’’ ama 
kendisi işbirlikçi bir dizi örgüt kuruldu. 
Bunların başında doğrudan Özel Harp 
Dairesine bağlı TMT (Türk Mukavemet 
Hareketi) adlı örgüt gelmekteydi. Önce-
leri “Kıbrıs Türktür Türk Kalacaktır!” 
şeklinde, yani Ada’nın tamamen 
Türkiye’ye ilhakını  savunan gö-
rüşler ileri sürülse de hem Türk 
popülasyonun azınlıkta olması 
hem de uluslararası tepkilerden 
korkularak bir tür “ENOSİS” 
olan “Ya ölüm Ya taksim!“ slo-
ganına geçildi. Ada’da iki dev-
letli bir siyasal yapı kurularak 
Hem Türk milliyetçiliğinin hem 
de Rum milliyetçiliğinin gözleri 
boyanacak, Makarios ve AKEL 

gibi bağımsızlıkçılar tasfiye edilecekti. Bu 
konuda hem Türkiye’deki kamuoyu hem 
de Ada’da yaşayan Türklerin düşünceleri 
çeşitli milliyetçi histerilerle şartlanma-
ya çalışılıyordu. 1947’den 1958’e kadar 
adanın Rum kesiminde İngiliz sömürge-
ciliğine karşı ayaklanan Rumların İngiliz 
mahkemelerinde  savcılığını yapan tescilli 
İngiliz ajanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Devlet 
Başkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün 
desteği ile Kıbrıs Türk Kurumları Fe-
derasyonu’nun başına getirildi. İngiliz 
Emperyalizmi adına yapılan 7 yıllık sö-
mürge savcılığı Rauf Denktaş’ı kariyer 
basamaklarını hızla tırmanabileceği bir 
eşiğe getirmişti... KTKF ile TMT’nin 
kuruluşunun aynı tarihlere denk düşme-
si tesadüf olamazdı elbette. TMT’nin 20 
Aralık 1957 tarihli bildirisinde Kıbrıs 
Türkü’nün yegane temsilcisi Türkiye’ve 
Parolası “Taksim... Sadece Taksim”dir 
denilmekteydi.

Yunan 
Psöydo milliyetçiliği
Ada’da emperyalist tek merkezden 

yönetilen iki düşman bölge oluşturma 
planları çerçevesinde Rum kesiminde de 
benzeri aktörler ve örgütlenmelerle şe-
killenmekteydi. Ada’nın Rum kesiminde 
bir başka provokatör Grivas, adayı Yuna-
nistan’la birleştirecek planının başka bir 
parçasını devreye sokmaktaydı. Grivas 
daha Atina’da öğrencilik yıllarında Denk-
taş gibi faşist ve anti-komünist bir kafa 
yapısına sahipti. Şimdi Dr. Fazıl Küçük 
ve Denktaş ekibi ile karşılıklı düşmanlık 
tohumları atarak Ada’nın bölünmesi göre-
vini üstlenmişti. Hem Türkiye hem de Yu-
nanistan’da aynı anda iktidar değişikliği 
olmuş ve her iki ülkenin başına Amerikan 
- İngiliz yanlısı siyasal iktidarlar getiril-
mişti.  Türkiye’de Demokrat Parti, Yu-
nanistan’da ise Papagos’un Yeni Demok-
rasi Partisi... İngilizler açısından Kıbrıs 
hala Commenwealth’in bir parçası idi. 

Grivas yeni Yunan hüküme-
tinin de tam desteğini alarak 
Kıbrıslı Savaşçıların Ulusal 
Örgütü (EOKA) adı altında 
yeni ve ırkçı bir örgüt kurdu. Ve 
milliyetçi Türk düşmanı propa-
ganda ve provakasyonlara başladı. 
Kıbrıs Rum kesiminde var olan başka 
faşist örgütlenmeleri de bünyesinde top-
lamıştı. 

1963 yılınının Ara-
lık ayında  bir Noel 
gecesi Türkiye, Kıbrıs 
ve Batı basınına  bir 
fotoğraf servis edildi. 
Kıbrıslı bir Türk’ün 
evinin banyo küvetin-
de vahşice öldürülen  
bir annenin ve çocukla-
rının dehşet uyandıran 
fotoğrafıydı bu. Bü-
tün kontr-gerilla ope-
rasyonlarının resmi sponsoru ‘‘Türkiye 
Türklerindir!’’ gazetesi Hürriyet, bu fo-
toğrafı günlerce evirip çevirip haberleştir-
di. Türkiye’deki başka haber kaynaklarına 
ulaşma konusunda hiç bir imkana sahip 
olmayan sıradan insanların gözünde bir 
barbar Rum algısı oluşturmayı hedefleyen 
İngiliz ve ABD Emperyalizmi bu fotoğraf 
ve devletin diğer haber kaynaklarından 
yayınlanan tek yönlü haberlerle tek yanlı 
bir kanaat oluşturulmaya başlandı. Daha 
sonra Kıbrıs basınında bunun da bir Özel 
Harp Dairesi operasyonu olduğuna dair 
bir dizi bulgu ileri sürümüş deliller ortaya 
konmuştu. 

Türkiye’de de büyük kentlerde Özel 
Harp Dairesi’nin örgütlediği Makari-
os karşıtı ‘‘Ulusalcı’’ mitingler yapıldı.  
Daha sonra Veli Küçük, Rauf Denktaş, 
Doğu Perinçek gibi tescilli ajanlarla 68 
Solunun bir kısmının kurdukları Kızılel-
ma İttifakı’nın temelleri de ihtimal bu 
eylemlerde atıldı. Kıbrıs eylemleri görü-

nüşte ‘‘ulusalcı’’ nitelik taşısa da İngiliz 
ve ABD Emperyalizminin Kıbrıs Ada’sını 
bir NATO üssü haline getirme planlarının 
bir parçasıydı. Denktaş gibi tescilli bir ha-
inden ’’ulusun yararına’’ bir şey çıkmaya-
cağı açıktı.

Kıbrıs’ın Türk kesiminde bunlar olur-
ken Rum kesiminde de İngiliz ajanları 
boş durmuyor Rum kesiminde provokas-
yon üstüne provokasyon tezgahlıyorlardı. 
1964’te Kıbrıs’ta paramiliter güçler bul-
dozerlerden bozma derme çatma tanklarla 
Türk köylerini kuşatıyorlar bir katliam 
hazırlığı içinde oldukları izlenimini ve-
riyorlardı. Bütün askeri ve sivil yaşamı 
emperyalizme hizmetle geçmiş İsmet 
İnönü, Ankara’dan yayınladığı tebliğde 
36 saat içinde bu kuşatmaların kaldırıl-
masını, adaya bir Birleşmiş Milletler Ba-
rış Gücü gönderilmesini talep ediyor aksi 
taktirde Ada’ya asker çıkarmakla tehdit 
ediyordu. Ada’yı işgal planı milliyetçi 
tiyatrolarla yavaş yavaş örülmeye başlan-
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Bir katliam üç  farklı fotoğraf...



mıştı. Türkiye siyasal yaşamında itibarı 
bitmiş, halk içinde hiç bir etkisi kalmamış 
İsmet İnönü bir kahraman olarak yeniden 
şişiriliyor, yüceltiliyordu. Bu karanlık İn-
giliz oyununda kim bilir bir taşla kaç kuş 
vuruluyordu.

Kıbrıs’ı üzerinde yaşayan Rum ve 
Türk halklarının özgür iradesine bir dizi 
katliam ve provokasyonla kelepçe vuran 
emperyalizm, Ada’da taraflar arasında uy-
gulanması başından beri zor  olan bir ana-
yasa hazırlattı. Bu anlaşmaya göre Kıbrıs 
Adası’nda İngilizler dışında ‘‘Garantör-
lük’’ adı altında Rumlar ve Türkler  de 
asker bulunduruyordu. Anayasa’ya göre 
Kıbrıs halkı Ada’da asker bulunduran ve 
işgalci konumda bulunan Yunan ve Türk 
tarafının onayını almadan anayasa mad-
delerini değiştiremiyordu. Değiştirildiği 
taktirde  neye ve kime “garantör” olduğu 
belli olmayan ‘‘Garantörlere’’ yani işgal-
cilere askeri güç kullanma yetkisi veril-
mişti. Tam bir sömürge anayasasıydı bu..

Esasında işgalci ve ilhakçılar, halka 
karşı oyunu iyi kurmuştu ve kendileri 
açısından kalıcı da bir çözümdü bu, Ada 
ana güç olarak İngilizlerin siyasi ve aske-
ri  kontrolündeydi. İngiliz ve Amerikan 
donanması için de bulunmaz imkanlar su-
nuyordu. 

Kıbrıs Halkının 
Ortak Sesi AKEL 
Ancak bütün Kıbrıs halkının partisi 

olduğunu söyleyen ve nisbeten bağımsız-
lıkçı ve soğuk savaş denklemleri dışında 
bir Kıbrıs hedefleyen AKEL’in gittikçe 
artan oy oranı ve siyasal etkisi İngiliz 
Emperyalizmini korkutmaya başlamış-
tı. Türkiye’de hem Kemalistler hem  de 
nasyonalist-solcular her zaman Denktaş 

gibi tescilli bir İngiliz ajanının yanında/
arkasında saf tutmuş olsa da Ada’nın hem 
Rum hem de Türk bölgesinde ciddi bir 
anti-emperyalist tepki yükselmeye başla-
mıştı. Bunun bir ayağında Makarios di-
ğer ayağında Ada’yı  İngiliz ve Amerikan 
kapitalizminin askersel komplekslerinin 
bir enstrümanı haline getirmeye çalışan 
Denktaş’ın paramiliter örgütlenmeleri dı-
şında, Komünist Partisi’nden kopan bir 
grup aydının kurduğu Kıbrıs Halkı’nın 
İlerici Partisi (AKEL) bulunuyordu. Za-
man zaman yalpalamalar yapsa da, bazen 
Ortodoks kilisesinin milliyetçi histerile-
rine teslim olsa da Kıbrıs’ta yaşayan iki 
halkın ortak bir gelecekte askeri paktların 
dışında bağımsız ve üniter bir devlete sa-
hip olmasını savunmaktaydı. 

Bu da Makarios’u ve çevresinde-
ki bir avuç ama etkili insanı AKEL’e ve 
Bağlantısızlar hareketine yaklaştırıyordu. 
Bağlantısızlar, içinde Suudi Arabistan gibi 
gerici ülkeler yer alsa da Sovyetler Birli-
ği ve diğer sosyalist ülkelere; Birleşmiş 
Milletler’de de Üçüncü Dünya ülkelerine 
yakın durmaktaydılar. İşte soğuk savaşın 
bu kritik denklemlerinin içinde en kabul 
edilmez parantezi Akdeniz’in ortasında 
Sovyetler Birliği’ne yakın, NATO karşıtı 
bir partinin  varlığı ve her geçen gün oy 
tabanının genişletmesiydi. İşte Denktaş 
ve TMT ekibi ile EOKA örgütünün li-
deri Grivas böyle iğrenç bir planın sahte 
düşman aktörleriydi. İkisinin de iplerinin 
bağlı olduğu yer İngiliz istihbarat servi-
siydi.

Kıbrıs Savaş Tarihi konusunda ayrın-
tılı üç ciltlik bir kitap yazmış olan Halil 
Sadrazam’ın Kıbrıs Komplosu adlı kitap-
tan aktarılarından Kıbrısta aklı başında 
herkesin Grivas’ın liderliğindeki EOKA 
ile Denktaş’ın liderliğindeki TMT’nin or-
tak çalışan provokatör teşkilatlar olduğu-
nun bilindiğini anlıyoruz.

‘‘Bu İngiliz ajanıyla (Grivas’la) ilgili 
mektupta sözü edilen planın bir parçası 
mıydı? NATO’nun gizli görüşmelerinde 
Amerikalılar tarafından böyle bir düzen-
leme yapılmış mıydı ve hatta Makarios’u 
devirip çifte ENOSİS yapmak üzere Türk-

ler de planın bir parçası olmuşlar mıydı? 
Söylentilere bakılırsa Kıbrıs’lı Türk lider 
Denktaş’a, Grivas Ada’da olduğu sürece 
hiç bir Türk’ün burnunun kanamayacağı 
Yunanlılar tarafından söylenmişti ki bu da 
NATO ülkeleri arasındaki gizli anlaşma-
nın bir başka kanıtı olabilirdi’’

İki tarafta tek merkezden yönetilen 
ama etkileri Kıbrısla sınırlı olmayan mil-
liyetçi propagandalar ve provokasyonlara 
rağmen hem  Kıbrıs’ta hem de ‘‘Garan-
tör’’ rütbesi verilmiş Türkiye ve Yuna-
nistan’da soğuk savaşın Anti-Komünist, 
şovenist düşünceleri yeteri kadar taban 
bulamamış olmalı ki, 1967’de Yunanis-
tan’da 1970’de  Türkiye’de faşist askeri 
darbeler tezgahlandı. İşçi sınıfı ve sosya-
lizm her iki ülkede yükselen ve parlayan 
yıldızlardı... Darbe sonrası küçük Yunan 
adaları, Yunanlı Komünistlerin sürgünde 
ezildiği yok edildiği toplama kampları ha-
line getirilirken;  Türkiye’de  askeri müze 
bodrumları da Kemalist işkencecilerin 
sorgu ve infaz odaları haline getirildi... 
Bölünmenin önündeki mayınlı arazi  bir  
bir temizleniyordu...

İki halkın ortak düşmana karşı tek bir 
programla savaşmasını söyleyen güçlerin 
sesleri ne yazık ki gittikçe daha düşük 
perdeden çıkıyordu. Kıbrıs halkı bu sese 
kulak vermemenin bedelini ağır ödeye-
cekti... İki tarafta yükselen milliyetçi çığ-
lıklar sadece emperyalist silah tüccarları-
nın kasalarını dolduruyordu. 15 Temmuz 
1974’te Yunan cuntasının faşist çeteleri 
Kıbrıs’ta bir darbe yaparak Makarios yö-
netimini devirdiler. Makarios adayı terk 
etmek zorunda bırakıldı. Türk militarizmi 
bu fırsatı kaçırır mı?  Makarios’un ardın-
dan timsah gözyaşlarını dökerek adaya 
asker çıkardı ve arkasında bir dizi “kayıp 
Rum” bırakarak Ada’nın güneyine doğru 
ilerledi. Kıbrıs’ın bölünmesini planının 
bir parçası olarak yapılan bu saldırı Tür-
kiye kamu oyunda büyük destek buldu 
‘‘sağlı sollu’’ bütün fetihçi, ilhakçı şuural-
tı fetih hezeyanları su üstüne çıktı, Partisi 
Sosyalist Enternasyonal’e üye olan Ece-

vit ‘‘Kıbrıs Fatihi’’ ilan edildi... Türkiye 
Kuzey Kıbrıs’ı kendi toprağı ilan etmiş-
ti... İlhak ilhaktır... Bölgenin adının ille 
de  Südet ya da Alsace Lorraine olması 
gerekmiyordu...

İngilizler amaçlarına ulaşmış Ada’nın 
iki tarafında da NATO’cu hükümetler ku-
rulmuştu.

Kıbrıslı Türklerin ezici çoğunluğu da 
ne yazık ki Türkiye’nin Ada’yı bölmek 
için işgal etmesini büyük bir coşkuyla 
karşıladı. Evlerinden sürülen, öldürülen 
Rumlardan kalan ganimetler her zamanki 
gibi büyük bir neşe ve pervasızlıkla pay-
laşıldı. Enfal ruhu , eski komşularının ev-
lerini, bağlarını, elbise ve mutfak eşyala-
rını Müslümanlara helal kılmıştı... İşgalci 
Türk devleti tombalayla çektirdiği numa-
ralarla Rumlardan kalan evleri Türklere 
paylaştırıyordu... 

Yaşam Müslümanları ganimetle sına-
mış, çalışmadan, üretmeden, yaratmadan, 
refah sahibi olma etnik bir tiyniyet olarak 
gene galebe çalmış ve Türkler görünüşte 
bu fetihçi yağmanın ahlak dışı coşkusun-
da en kazançlı çıktıklarını sandıkları bir 
anda gerçekte onurlarını, haysiyetlerini ve 
ulusal bağımsızlıklarını geri kazanılması 
zor bir şekilde kaybetmiştir.

Kaynaklar: 

Kıbrıs’ın Savaş Tarihi, Halil Sadra-
zam, 2008 Lefkoşa.

Milliyetçilik Kıskaçında Kıbrıs, Niyazi 
Kızılyürek, İletişim Yayınları, İst. 2005

Yunan Ulusunun Doğuşu, Herkül Mi-
las, İst. 1994

Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmi 
Kaynakları Cilt 1, Taha Parla. Deniz Ya-
yınları , 2008
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Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios.

Kıbrıs Halkı’nın  İlerici Partisi (AKEL) 

“Kıbrıs Fatihi” Ecevit ve Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı Rauf Denktaş.



q Nurani ERSOY

İlgilenen herkesin malumudur ki Al-
man faşizminin nüveleri, Lenin’in aman-
sızca eleştirdiği ve mücadele ettiği Alman 
Sosyal Demokratları tarafından, 20. Yüz-
yılın başlarında tüm Avrupa’ya ekilmiştir. 
O Alman faşizmi ki küçümen Hollan-
da’nın bile sömürgelere sahip olmasına 
karşın, Dünya’da sömürge sahibi ol(a)
mamış koskoca(!) Alman ırkının hayalle-
rini gerçekleştirmek için,  Makedonya’da 
ortaya çıkmış “Büyük Turan” heveslisi 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni, ırkçı-şo-
ven hayallerle Anadolu’ya bir çekirge 
sürüsü gibi salıp önce Rumları, ardından 
Ermenileri katletmiş, kalanları da kadim 
topraklarından sürmüş ve Enver Paşa gibi 
büyük(!) Türk hayalperestini “Rehberi-
miz Kuran, yolumuz Turan” şiarıyla Ha-
zar Denizi’ne kadar (-ki asıl hedef Hazar 
bölgesini ve petrollerini Alman ırkının 
kontrolüne geçirmekti) saldırtarak Avru-
pa’da uluslaşma süreciyle birlikte büyük 
yenilgilere uğramış geç dönem Türk ırkı-

na kendi yayılmacı ve faşist düşünce ve 
inancını zerk etmiştir.

İşte bu ırkçı-şoven Türk anlayışı da 
bütün yenilgi ve kayıplara rağmen, Türki-
ye’de tüm devrimci hareketlerin nüveleri-
ni ekmiş olan ve Bakü ruhuyla Anadolu’ya 
geçip Kurtuluş Savaşı’nı Emperyalizme 
karşı Halk Savaşı’na dönüştürmek için 
Türkiye’ye gelen ONBEŞ’leri Karade-
niz’de katlederek T.C. kimliği üzerinden 
kurdukları yeni devleti tek ırk üzerinden 
tanımlayarak, 1920’den bugüne, bütün 
başkaldırıları kanla bastıran, bütün ‘hak, 
hukuk, ekmek, demokrasi talepleri’ ni bo-
ğan ve 70’li yıllarda “Ya sev ya terk et.” 
söylemiyle komünistleri, demokratları, 
hatta sosyal demokrat olmaya çalışanları 
faşist çetelerce katleden, işkencelerde öl-
düren, 12 Eylül zindanlarına tıkan bu an-
layış, 2002’den bu yana, yeni bir kılıf ve 
anlayışla sürmektedir.

Bu yeni anlayış, geçmişte ‘Türk-İslam’ 
senteziyle ifade edilen ve anlayışta hiçbir 
sapma ve değişiklik olmaksızın- sadece 
öncelikler değişmiştir- günümüzde ‘İs-
lam-i Türk’ sentezi kılıfına bürünmüş ve 

AKP-Saray iktidarının ‘derin’ yapı ile an-
laşması sonucu hayata geçirilmiştir. Yeni 
söylem ise, “Ya biat et ya teröristsin”. Bu 
söylemin de daha öncekinden bir farkı 
yok. Dedik ya, sadece kılıf değişmiştir.

Dolayısıyla 2002’den bu güne iktidar 
olan anlayışı geçmişten ve Emperyalist 
odaklardan ayrı ve farklı düşünmek, en 
azından aymazlıktır. Tarih okumalarını 
bilgiye ve sınıf bilincine sahip olmadan 
yapanlar, ister istemez bugünkü iktidarı 
geçmişin karşıtı olarak görecek; dolayı-
sıyla bugünkü iktidara karşı ‘Cumhuriyet 
Kazanımları’ söylemiyle cepheler kurma-
ya çalışacaklardır. Halbuki bu devrimci –
demokrat kişi ve örgütler, soruna sınıfsal 
bakabilseler, bugünkü iktidarın asıl gö-
revinin, silah baronlarına ve uluslararası 
finans sektörün neo-liberal politikalarına 
alan açabilmek, yerli-işbirlikçi tekelci 
sermayenin sömürüsünü katmerleştirmek 
adına (ki bunu yeni başkan birkaç gün 
önce övünerek itiraf etmiştir), köhnemiş 
kurulu T.C. sistemini dönüştürerek yaşat-
mak olduğunu göreceklerdir. 

Bu tespitten hareketle, tüm sol-sosya-

list örgüt ve bireylere söyleyeceklerimizi 
şöyle sıralayabiliriz:

1. İttihat Terakki anlayışının yarattığı 
tekçi ve ırkçı anlayış günümüzde de aynen 
ve daha kurnazca devam etmektedir.

2. Rum ve Ermeni katliamlarını ya-
pan, Koçgiri, Ağrı, Dersim katliamına 
imza atan Teşkilat-ı Mahsusa, bugün ikti-
dardadır.

3. Bu teşkilatın faaliyetleri, günümüz-
de de bütün Kürt coğrafyasında sürmek-
tedir.

4. Günümüz iktidarı, 2002’den bu-
güne, tekelci burjuvazinin ve uluslararası 
finans sektörün bütün istek ve taleplerini 
yerine getirerek her alanda sömürüyü kat-
merleştirmektedir.

5. Bütün dünya rekorlarını kırsa bile, 
‘Kurucu irade’ olarak kendini ifade eden 
CHP’nin yürüyüşleri, mitingleri, sosya-
listler müdahil olmadıkça –ki son yürüyüş 
ve mitingde sadece ‘dahil’ olunmuştur- 
anti-kapitalist, anti-emperyalist bir kimlik 
kazanamayacaktır.

6. Bütün bunlara bağlı olarak, işçi sı-
nıfının iradi ve belirleyici gücüne inanma-
yan küçük burjuva örgütler (Kendilerini 
sosyalist olarak ifade etmeleri tek başına 
bir şey ifade etmez.), bu anlayışla ‘Kurucu 
İrade’nin yedeği olmaktan ileri gidemeye-
ceklerdir.

7. Kendi burjuva meclisini bile 7 Ha-
ziran 2015’ten itibaren feshetmiş ve 15 
Temmuz’daki kontrollü darbe ile gücünü 
perçinleyerek Kürt, sosyalist, demokrat 
milletvekillerini türlü baskı, hile ve en-
trikalarla bünyesinden atmaya çalışan bu 
diktatoryanın, bundan sonra seçimle ala-
şağı edilemeyeceği bilinmelidir.

Bu gerçeklikten hareketle, asıl göre-
vimiz; sisteme karşı yapılan tüm yürü-
yüş, miting ve eylemlere katılmak, bun-
ları yönetmek ve yönlendirmektir. Bunu 
yapabilmenin biricik yolu, fabrikalarda, 
işyerlerinde, mahallelerde; işçi sınıfıyla, 
emekçi ve yoksullarla, işsizlerle buluşa-
rak, halkın meclislerini kurmaktan geç-
mektedir. Sömürüye ve faşizme karşı mü-
cadele, sadece cesaretli olmak ve birlikte 
olmakla mümkündür.

Türk Faşizminin Söylem Değişikliği 
ve Türkiye Solu’nun Yanılgıları
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15 Temmuz 1968’de İstanbul’a gelen 
6. Filo’ya karşı protesto eylemleri düzenle-
yen İTÜ öğrencilerinin kaldığı İTÜ Talebe 
Yurdu, 17 Temmuz’da sabaha karşı polis 
tarafından basılır. Baskında birçok öğrenci 
yaralanırken Türkiye İşçi Partisi TİP üyesi 
Vedat Demircioğlu polisler tarafından 
pencereden atılarak ağır yaralanır, bir hafta 
yoğun bakımda komada kaldıktan sonra 
24 Temmuz’da yaşamını yitirir. O dönemde 
devrimci gençlerin karşısında örgütlenen, 
devletin ajanlığını yapan, polislere ispiyon 
eden Milli Türk Talebe Birliği MTTB üyesi ve 
yöneticisi gençler arasında Abdullah Gül ve 
şimdiki meclis başkanı İsmail Kahraman da 
vardır. Ama Yaşar Okuyan da vardı. Recep Tayyip Erdoğan 
da MTTB’nin tedrisatından geçmiş ve anti-komünizmle 
yoğrulmuş diğer bir isimdir.

Dolayısıyla Vedat Demircioğlu’nun katilleri 
bugün nerede sorusunun yanıtı herkesçe 
malum. Ve onlar hala aynı yöntemler ile işçi 
sınıfına, devrimci gençlere, komünistlere, 
Kürt devrimci demokratlarına karşı mücadele 
etmiyorlar mı?

Vedat Demircioğlu Devrimci Gençlik 
Hareketi’nin ilk şehitlerinden olmuştur ama 
son değil. Devrimci gençlerimizin kanını 
emenlere karşı mücadele sivrisineklere karşı 
mücadele ile değil bataklığı kurutmakla 
mümkündür. Bataklık kuruduğu zaman 
bütün sivrisinekler de beslenecek ortam 
bulamadıkları için ölüp gideceklerdir.

Anısı mücadelemizde yaşıyor!  

                             Politika

Katledilişinin 49. Yılında Vedat Demircioğlu’nun 
Katilleri Nerede?



Suruç Katliamı’nda arkadaşı Gökçe Çetin’in elini tuttuğu 
fotoğraf karesi ile hafızalarda yerini almıştı Çağla Seven. saldı-
rının ardından 32 ameliyat geçirdi ve 2 yıldır gitmediği Suruç’a 
giderek fotoğraf çektirdi. Çağla Seven, “Herkesi böyle bir katli-
am sonrası bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz” dedi.

Suruç katliamının üzerinden 2 yıl geçti. 33 kişinin yaşamını 
yitirdiği katliamda yaralanan Çağla Seven ile Gökçe Çetin’in el 
ele tutuştuğu fotoğraf, aradan geçen 2 yıla rağmen hafızalardaki 
canlılığını koruyor.

Katliamdan yaralı olarak kurtulan ve o günden bu yana 32 
ameliyat geçiren Çağla Seven katliamın ikinci yılında mücadele-
sini DİHABER’den Yasin Kobulan’a anlatırken Suruç katliamı-
nın nedenini şöyle değerlendirdi:

“Belki aklımıza gelmeyecek bir süreç başladı Türkiye’de. 
Bombalar her tarafta patlar oldu. Suruç’tan bahsetmeye utanır 
bile olduk zamanla. Cizre Katliamı başta olmak üzere çok sayıda 
katliam oldu. Biz yaralı yatağından kalktıktan sonra bambaşka 
bir Türkiye ile karşılaştık. Neden bu katliam oldu? Neden bu ka-
dar insan öldürüldü? sorularına o gün anlam veremiyor olabi-
lirdik. Ancak daha sonra özellikle hedef alındığımızı anladık. Bir 

dönem bu bahane edilerek kapandı. Çok daha kötü bir dönem 
Türkiye halkları için başlatıldı” dedi.

Suruç’un hesabını sormaya devam edeceklerini vurgulayan 
Seven, “Herkesi böyle bir katliam sonrası sessizliğe değil, bizim-
le birlikte olmaya çağırıyoruz. Çünkü kendi canlarının güvenliği 
de buradan geçiyor” dedi.

Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz vasıta-
sıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. Şimdi ikinci 
aşama olarak il ve ilçelerde Kitabevi ve Gazete 
Bayileri vasıtasıyla da dağıtımı genişletmek 
amacındayız. Siz de il ve ilçelerinizde uygun 
gördüğünüz Kitabevi ve Gazete Bayileri ile ilişki 
kurarak onların isim, adres ve telefon numarala-
rını Gazete Merkezimize iletebilirsiniz.
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Eyüp:  Özgür Büfe: Karadolap Mah.   

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

 Selanik Cad. 82/32
Kızılay:  Turhan Kitabevi: Yüksel Cd. No: 8

İZMİR
Alsancak:  Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri   

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

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

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

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

 Karşısı No:6 D:6
DİYARBAKIR
Yenişehir:  Vilaf Kitabevi: Koop. Mh. Akkoyunlu 4 Sk.  

 Mekan Apt No:11/B  
Yenişehir:  Özde Büfe: Ofis Ekinciler Cad.   

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

 Günel İş Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı

ESKİŞEHİR
Odunpazarı:  İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh.   

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

 Sıtkı Cad. No:15,      
AYDIN
Didim:  Emek Büfe: Mavi Şehir Belediye   

 Halk Pazarı, Didim
MALATYA
Merkez:  Fidan Kitabevi: Kiğılı Cami, No:1

SAMSUN
İlkadım:  Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.   

 Ümraniye Sk. No:27/A
ŞIRNAK
Merkez:  Kelepir Kitabevi: Sökmenler Plaza, 
 Zemin Kat, No:4

KARAMAN
Merkez:  Danış Kitabevi:  Külhan Mah.   

 2.İstasyon Cad No:5
KIRŞEHİR
Merkez:  Gül Kitabevi:  Ahi Evren Mh. 735. Sk. No: 10

MANİSA
Akhisar:  Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad.   

 No:150 / A
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2 Yıl Sonra Düştüğü Yere Gitti

Merhabalar; 

Özlem duyduğumuz barışın, eşitsizliğin ve özgürlüğün 
hakikatin ruhuyla selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 
Mücadele yaşamınızda ve özgür yayın emeklerinizde başa-
rılar diliyoruz.

Son süreçte bize göndermiş olduğunuz POLİTİKA 
Gazetesi sayıları elimize ulaştı. Göstermiş olduğunuz 
dayanışma, duyarlılık, emek ve fedekarlığınızdan dolayı 
spâs. İktidarın hizmetine girmiş olan medyanın gücüyle 
toplumu tek tipleştirmeye, sömürmeye, pasifleştirmeye 
dönük hegemonyasına karşı, farklılığın, aydınlığın, umu-
dun, barışın sesi olmanız hakikat arayışımızda ve duygu 
düşünce arayışımızda soluk olduğunuzu unutmayın! 
Çünkü, toplum olarak öyle bir süreçten geçiyoruz ki; top-
lumun tüm farklı kesimlerini soluksuz bırakmaya çalışan 
bir iktidar zihniyeti var. Bu zihniyetin hizmetine girmiş bir 
de medya var. Joseph Goebbels diyor ya; “Bana vicdan-
sız bir medya temin et, sana bilinçsiz bir halk sunayım.” 
Bugün yaşadığımız bunu kanıtlamaktadır. Eğer sizin gibi 
bize-topluma soluk veren POLİTİKA emekçileri de olmazsa 

umutsuz kalırdık. İyi ki varsınız, iyi ki yüreğimize ses-soluk 
oluyorsunuzdur.

Değerli POLİTİKA emekçileri, bir iki konuda sizleri 
kısaca bilgilendirmek istiyorum. Bir süre sonra sevk olma 
ihtimalim var. Onun için burdaki arkadaşlar mağdur olma-
sınlar diye bundan sonra Süleyman Yıldız arkadaş adına 
gazeteyi gönderebilirseniz sevinirim. Gittiğim cezaevinde 
size ulaşmaya çalışırım. 

Ayrıca, burda “ağırlaştırılmış ceza” almış Fesih Engin 
yurtsever bir insanımızdır. İmkanlarınızın kısıtlı-sınırlı 
olduğunu biliyorum. Ama yine de imkanlarınız dahilinde 
kendisine de Gazeteyi düzenli gönderebilirseniz sevinirim. 
Bu konuda anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum.

Tekrardan selam ve sevgilerimizi sunuyorum. Yaşam-
Hakikat mücadelenizde ve özgür yayın emeklerinizde 
başarılar diliyoruz.

BARIŞ’la kalın!                                                               

Sılâv u rez

                                 Halit İNAN
                                  E Tipi Kapalı Cezaevi M-2/4   BURDUR   

Değerli Okurlarımız;
Sizler neden bu kadar dengesiz bir “tutsak mektupları” sayfası düzenlediğimiz konusunda bizi eleştiriyor olabilirsiniz. Konuya açıklık 

getirmek için nedenlerini belirtmek istiyoruz. 16 Temmuz 2016’dan beri birçok Cezaevi’nden gazeteler “Kurum kabul etmiyor” ibaresiyle 
geri geliyor. Biz belki bir dahaki sayı yasakları aşar düşüncesiyle tekrar gönderiyoruz. Bazı cezaevlerine giriyor, bazılarından da inatla geri 
gönderiliyor. Gazetemizin girmediği cezaevlerinden dışarı da düzenli haber ve mektup akışı maalesef olamıyor. Bu durum sayfamıza “den-
gesiz” bir sayfa düzenlemesi tarzında yansıyor. Bilgilendirmek istedik. Dostça Selamlarımızla...

Politika

Tutsak Mektupları... Tutsak Mektupları... Tutsak

Suruç Saldırısının Ardından 32 Ameliyat Geçirdi



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Biliyorum, beni en çok zor-
layan bir yazı bu. Sözcüklerin 
seçiminde, tümcelerin kurul-
masında ve acabalarla dolu 
bir sıkıntıyla, onu -gerektiği 
gibi- yüreğiyle, insan yanıy-
la ifade edebilecek miyim 
kaygusuyla başladığım bir yazı 
şu ele aldığım. Damıtılmış bir 
dostluktan bahsedeceğim çün-
kü, kardeşlikten, yoldaşlıktan 
bahsedeceğim. Öyle ezbere, 
mideden sözlerle ucuz ilişkiler 
üzerine kurulmuş birinden 
değil; hele yapay, vıcık vıcık 
düzen kokan, kaygan zeminde 
kendini kaybeden, egemen bir 
düzenin gölgesinde kalanlar-
dan değil, naif, emek kokan, 
toprak kokan bir dil işçisinden 
bahsedeceğim size. Seçtiği 
her konuyla, altını çizdiği her 
örgü, bir yaşamın gerçeği bir 
de öykünün -yazının- gerçe-
ğiyle alabildiğine yoğrulmuş 
bir yapıttan, onun yazarından, 
yani Ahmet Sefa’dan bahsede-
ceğim size.

Onun, önce kendisini tanı-
dım, sonra annesiz büyüyen, 
-güzel flüt çalan- oğlunu ve 
yirmi küsur yılın ardından 
yeniden buluşup ateşlerde 
sınanarak bir araya gelmiş ka-
der ortağı, eşinden; yoldaşını, 
küçük oğlu Günce’den bahse-
deceğim. Ben onlarla birlikte 
çok nadir bir “kaderi” tanıdım. 
O acılı, sıkıntılı, korkuların, 
işkencelerin, öldürümlerin 
içinden geçerek koca bir ülkeyi 
kara bir şal gibi kıyımlarıyla 
örten 12 Eylül 1980 Askeri 
Darbesi’ni derin sıyrıklarla at-
latmış bir insanı tanıdım. Öyle 
sanal medyada isimlerinin 

önüne ardına “yazar”, “şair” 
sözcüklerini ekleyenlerden de-
ğil, öyle, güçlünün karşısında 
sırnaşarak diz çöken, zalimlere 
biat eden sanatçı, “aydın”, “ya-
zar”, “sinemacı” ve “gazeteci-
lerden” değil. Kuşkusuz, sarı 
kehribar tesbihlerini ellerine 
almış -paçayı kurtardıktan son-
ra- cami avlularında kendileri-
ne yeni işbirlikçi arayanlardan 
hiç değil. Adam gibi adamdan 
bahsedeceğim size.

Ahmet Sefa, kendi halinde 
bir babadır, bir eştir, 45 yıldır 
halkının kurtuluşu için, o 
ülkeden o ülkeye çocuklarıyla 
birlikte kaçan, göçen, o derin 
gözlemleriyle salt tarihe not 
düşmek için kalem oynatan sı-
radan, gösterişsiz, ama sevilen 
sayılan, sürekli gülümseyen, 
ama derinliği olan yaşanmış-
lıklarıyla insanın içini titreten 
bir bilgedir, bir öykü yazarıdır 
o.

Geçtiğimiz hafta onun otuz 
yıl önce yazdığı KARGAŞA 
isimli kitabının 2. baskısını 
okudum. Geçirdiğimiz o otuz 
yılın kâbuslu her saniyesini, 
anını, her gününü, acısını, kor-
kusunu, karanlık sokaklarda 
gizlenen devrimcilerin yürek 
atışlarını, gizli sevdalarını 
yeniden hissettim, yaşadım. 
Eskimiş bir takım dönekle-
rin döndükçe -geçmişteki o 
namuslu hareketleri, eylem-

leri, devrimcileri sömüre-
rek karaladıkları- dizi dizi 
kitaplarla sırtlarını ne idüğü 
belirsiz ödüllere, yayınevlerine 
dayayarak popüler olma, meş-

hur olma sevdalarının yanında, 
tarihimizi bir çeliğe, granite 
oyar gibi yazarak not düşen 
bir yazarı yeniden keşfettim, 
tanıdım. Yaklaşık kırk senedir 

kalem oynatan, yazan bu ya-
zarı -bilmem ama- çok azınız 
okumuştur. Kuşkusuz bu ko-
nuda kimseyi suçlamıyorum. 
Eğer ben, salt -ekonomik ne-
denler yüzünden- kırk yıl önce 
Almanya’ya gitmeseydim, o 
değerli insan Fakir Baykurt’u 
tanımasaydım, onun onurlu, al-
çakgönüllü girişimleriyle genç 
yazarlardan oluşturduğu grup 
içinde yer almasaydım, belki 
de Ahmet Sefa’yı tanıyamaya-
caktım. Ama şimdi böyle bir 
dostum, yoldaşım, arkadaşım 
olduğu için gururluyum, hem 
de çok.

Yaklaşık beş yıl sonra 
yeniden bu yıl ki (2017) İzmir 
Kitap Fuarı’nda gördüm Ah-
met Sefa’yı. İki kitabını birden 
imzaladı benim için; biri 
KARGAŞA, diğeri de DEVRİ-
MİN ÇOCUKLARIYDILAR 
ismini taşıyordu. Hayır, sizlere 
öykülerden paragraf paragraf 
alıntılar yaparak, konularından 
bahsetmeyeceğim. Çünkü bu 
güzel insanı öyle bir iki öykü-
süyle anlatamam, tanıtamam 
mümkün değil. Yaşamın her 
evresini damıtarak yazan bu 
insanı ancak okuyarak tanıyıp 
sırrına erebilir, sizler de benim 
gibi yazılanların tadına vara-
bilirsiniz. A. Sefa bir yazardır. 
Kendiyle övünmeyen, sıra-
sında yine kendiyle dalgasını 
geçen, en kâbuslu günlerine 
bile sevimlilik katarak anla-
tan küçük, 1.68 boyunda bir 
DEV’dir. Bir babadır, eştir, 
yoldaştır o.

*-Kargaşa / Ahmet Sefa / 
Ozan Yayıncılık / Kasım 2016 
/ İstanbul / 192 sayfa.

Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrenci ve devrimci siyasi tutsaklara bağışsız abonelik
Kurucu Sahibi ve İlk Sorumlu Müdürü: K. Tayfun Benol 

(10.10.2015’de Ankara Katliamı’nda Kaybettik)

Ahmet Sefa, ya da Yazar Olmak...
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

İki haftalık süreli yayın

1954 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Adana’da yaptıktan sonra Ankara Üni-
versitesine başladı. 1980 başlarında aranmaya başlanmasıyla Üniversiteyi son sınıfta bırakarak 
1984’ün sonlarında yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Şimdilerde, sekiz yaşındaki oğluyla birlikte 
politik sığınmacı oarak Hollanda’da yaşamını sürdürmekte. Ortaöğretim yıllarında başlayan yazın 
ilişkisi, ilkin şiirlerle, kısa öykülerle süren Ahmet Sefa’nın ilk kitabı, “Sevmeyi Bilmek-Mayıs, 
1987”de, sonra sırayla, “Kargaşa-Mayıs 1988”de, “Oğlumun Güncesinden Öyküler 1- Eylül 
1989’da yayınladı. Son kitap, “Oğlumun Güncesinden” adıyla Hollanda dilinde de yayınlandı. 
Türkiye’de, Varlık, Eylül, Yeni Demokrasi’nin yanısar, Avrupa’da, Emeğin Sesi, Mücadele, Yazın, 
Tohum, Kırmızıgül, iletişim, Sesimiz gibi dergilerde öyküleriyle yazın üzerine denemeleri yeralan 
yazarın, ayrıca çeşitli Hollanda dergilerinde, gazetelerinde öyküleri, söyleşileri yayınlanmakta.


