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olitikaP

Türkiye Komünist Partisi’nin
97. Kuruluş  Yıldönümünü

Selamlıyoruz!

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye’nin en eski 

partisidir. Türkiye işçi sınıfının politik öncü örgütü-

dür. Türkiye işçi sınıfı önderliğinde, Türkiye halkla-

rının savaşsız, sömürüsüz ve sınıfsız bir düzen kur-

ma mücadelesinin beynidir, kalbidir, motorudur. 

1920’den beri binlerce üyesi toprağa düşmüş-

tür. Başta partimizin kurucuları ve ilk Genel Başka-

nı Mustafa Suphi ve yoldaşları olmak üzere bin-

lerce üyesi, kadrosu ve sempatizanı faşist devlet 

terörü, suikast, işkence, faili meçhul cinayetler ve 

saldırılar sonucunda adlarını TKP’nin şeref levhası-

na yazdırmışlardır. 

Daha 2015 yılında gazetemizin kurucularından 

ilk genel yayın yönetmenimiz Kemal Tayfun Be-
nol bu mücadele yolunda 10 Ekim Ankara Katlia-

mında toprağa düştü. Kemal Tayfun Benol onu-

rumuzdur. Hiç bir bedel boşuna ödenmemiştir. 

TKP’nin genç savaşerleri, TKP’nin programını 

yaşama geçirip Sosyalist Federal bir Türkiye Cum-

huriyeti kurulması için mücadelelerini sürdürü-

yorlar. Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü 

karmaşık politik durumdan çıkışı işçi sınıfımızın ve 

halklarımızın KUTUP YILDIZI TKP ile mümkündür. 

TKP’nin 97. kuruluş yıldönümünü coşku ile se-

lamlıyor ve kutluyoruz.

 Politika

“Yeni Devlet” Değil, Restorasyon ve Süreklilik (Sy: 16-19)

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ’NİN
97. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ 

KUTLUYORUZ!



q  Kemal ATAKAN

Aslında bu yazı biraz da bir ‘sesli dü-
şünme’ denemesi. Düşündüklerimizi ya-
zıya dökerek okuyucularımızın da sesli 
düşünmelerini, mümkünse görüşlerini yaz-
malarını ama en önemlisi düşündüklerini 
yaşadıkları ve çalıştıkları ortamlarda yaşa-
ma geçirmelerini arzu ediyoruz.

7 Haziran 2015 seçim sonuçları açık-
landığında hepimiz coşkulu bir şekilde se-
vindik. AKP yenilmişti. Anayasa, başkan-
lık, ülkeyi tek başına yönetme ve istediği 
kararları uygulama olasılığının önüne set 
çekilmişti. Ayrıntıya girmeyelim. Hepimiz, 
tüm gelişmeleri birlikte yaşadık. Bugün o 
önüne set çekilen tüm amaçlarına ulaşmış 
gözüküyorlar. Hatta büyük bir oranda uy-
guluyorlar. Bu objektif bir değerlendirme. 
Durum tespiti.

Şimdi tam bu noktada bir duralım ve 
kendimize şu soruları sorup yanıtlarını ve-
relim. Bir: 7 Haziran’da AKP nasıl yenildi? 
İki: Aynı AKP, yenilgiyi bertaraf etmek ve 
türlü usülsüzlüklerle “kazanmış” gibi gö-
rünmek için ne yaptı, kimleri hedef aldı?

Bizim iki soruya yanıtımız da şudur: 
AKP’yi yenen de, daha sonra o yenilgiyi 
“bertaraf” etmek için AKP’nin saldırdığı 
ve baş düşman olarak belirlediği güç aynı 
güçtür. Türkiye işçi sınıfının devrimci güç-
leri ile Kürt devrimci-demokratik özgürlük 
güçlerinin ortak hareketi. 

Bu güç birliği, toplumun demokratik 
muhalefetinin çoğunluğunun da desteğini 
kazanma becerisini göstermiştir. Sol sosyal 
demokratlar, devrimci-demokratlar ve libe-
ral demokratlar bu gücü desteklemişlerdir. 
Bu çevreler aynı zamanda halkların birlikte 
mücadelesinin gerekliliğine inanan ulusal 
demokratik güçleri de kapsamaktadır. 

Milliyetçi kemalistler ve milliyetçili-
ğin etkisindeki alevi çevreler CHP’ye olan 
desteklerini sürdürerek bu gücün daha da 
gelişmesi karşısında tutum almışlardır. 
Ancak, bu çevrelerin, hatta gücün homo-
jen bir niteliği yoktur. İşçi, emekçi, aydın 
ve küçük burjuva tabana dayanmaktadır. 
Bunların azımsanmayacak nicelikteki bir 
kesimi devrimci mücadeleye yönelebile-
cek özellikler taşımaktadır. Bu kesimlerin 
kapsamında seçimlerde tabanlarını serbest 

bırakan ve dolayısıyla ürkekçe “CHP’ye de 
oy verebilirsiniz” diyen ‘sol’ ve ‘sosyalist’ 
çevreleri de değerlendiriyoruz. 

Bize göre tablo bu. Diyeceksiniz ki, ne-
den seçimlerde kullanılan oylara endeksli 
bir değerlendirme yapıyorsunuz? Haklı 
olabilirsiniz. Yanıtı da şu: Biz seçimleri 
mutlaklaştırmıyoruz ama verili koşullarda 
bize bir ölçü sunduğu için örneklemek açı-
sından bu olguyu değerlendiriyoruz. Değil-
se seçimlerin eğilimlerin niceliğini ve nite-
liğini belirlemede kesin veri olarak kabul 
edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

***

Buraya kadar kendimize göre bir fotoğ-
raf çektik. Soru şu: 7 Haziran’da yakalanan 
ve daha sonra bozulan dengeyi tekrar nasıl 
devrimci, demokratik, sosyalist güçlerin 
yararına değiştireceğiz? Türkiye işçi sını-
fının devrimci güçleri ile Kürt devrimci 
demokratik özgürlük güçlerinin birleşik 
mücadelesi yaşamda tekrar nasıl güçlene-
cek? Bu güçbirliği, aynen 7 Haziran önce-
sinde olduğu gibi, hatta ondan daha geniş 
bir demokrat kesimin desteğini alacak? 
Güçbirliği nasıl bir çekim merkezi haline 
gelecek ve yığınların devrimci, demokratik 
mücadelesine yol açacak?

Bu konuda sayfalar dolusu yazılar yazı-
labilir. Günlerce, saatlerce üzerine geveze-
lik yapılabilir. Buna ihtiyacımız yok. Bize 
gereken eğer böyle düşünüyorsak, ve tek 
çıkış yolunun bu olduğunu düşünüyorsak, 
yaşam ve çalışma alanlarımızda üzerimize 
düşeni yapmaktır. Bu konulardaki deneyle-
ri de genelleştirmek ve birbirimizin yarar-
lanmasını sağlamaktır. 

Düşünüleni yaşama geçirmek somut bir 
eylemdir. Her işyeri veya yaşam alanında 
onlarca somut sorun mevcut. Komünal so-
runlar, sektörel sorunlar, maddi sorunlar, 
manevi sorunlar. Bunları tespit etmek için 
elimize bir mikroskop alıp araştırma yap-
mamız gerekmiyor. Etrafa kulak verme-
miz, gözlerimizi açmamız yeterlidir. 

Siyasi görüş ayrımı yapmadan, ortak 
toplumsal sorunları ele almak bu çözü-
mün anahtarıdır. Sınıfsal yaklaşım bu-
dur. Ulusal, dinsel, mezhepsel, kültürel, 
cinsiyetçi sorunlar bu ortak sorunların ya 
bir parçasıdır, ya da herkesin sorumluluk 
hissederek sahip çıkacağı mücadelelerin 
nedenidir. Sorunları ortaklaştırmamız ve 
birlikte çözüm aramamız gerekiyor. Eğer 

işyerinde işverenle bir sorunumuz varsa, 
mesela maaşlar geç ödeniyorsa, bu sünni, 
alevi, rum, ermeni, kürt, laz, türk, çerkes 
tüm işçilerin ortak sorunudur. Mahalle, kö-
yümüzde veya semtimizde bir sorun varsa, 
durum yine aynıdır. Eğer bu ara çokça ya-
şanan çoçuklarımıza bir öğretmenin tacizi 
söz konusuysa, bu her siyasi görüşten ve-
lilerin ortak sorunudur. AKP’ye, MHP’ye, 
CHP’ye, HDP’ye oy vermiş olması veya 
hiç bir partiye oy vermemiş olması o veli-
leri bölmez. Tam tersine birleştirir. 

***

Yaşam ve çalışma alanlarımızda somut 
sorunlar temelinde bir araya gelip hak mü-
cadelesi vermeyi becerebildiğimiz zaman 
farklı sorunlar da gündemimize gelecek-
tir. Hiç bir yurttaş Ortadoğu’da veya Kürt 
illerinde yaşananlara duyarsız değildir. 
Aynı şekilde dünyada olup bitene de du-
yarsız değildir. Hırsızlığa, dolandırıcılığa, 
usülsüz ihalelere, haksız kredilere,  eşitsiz 
sağlık ve eğitim olanaklarına, çocuklarının 
askerlikte şehit düşmesine duyarsız değil-
dir. Örneklerin sonu gelmez. Mesele bu 
konuları gündem yapabilmekte. 

İşçi ve emekçiler asgari ücretle dahi 
çalışsalar ister istemez devlete olan vergi-
lerini otomatik olarak ödüyorlar. Hem de 
tam baremi üzerinden. Peki çok fazla para 
kazanan, hatta haksız kazanç elde eden bir 
TOKİ müteahhiti kazandığı paranın ver-
gisini tam baremi üzerinden ödüyor mu? 
Veya bayramda neden Avrasya Tüneli, 3. 
Köprü ve Osman Gazi Köprüsü ücretsiz 
değildi? İDO neden ücretsiz değildi? İstan-
bul’da beton olmayan boş kalan her yere, 
yetmiyor duvarlara ekilen çim ve çiçekler-
den kim ve ne kadar para kazanıyor? Buna 
kim karar veriyor? Vergi ödeyenlerin söz 
hakkı var mı? Varsa sadece yerel seçimler-
de mi? Neden et ithal ediyoruz. Yetmiyor 
saman, kuru fasulye, mercimek, nohut, 
buğday ithal ediyoruz? Bu sorular çoğal-
tılabilir. Mesele soru çoğaltmak değil. Bu 
sorular temelinde insanlarla diyalog kur-
mak.  

Gündem yaptık, diyalog kurduk... 
“Bunu zaten her zaman yapıyoruz” itirazı 
geldi kulağımıza. Evet, yapıyoruz da sonuç 
ne oluyor. Bütün bu tepkileri farklı, çeşitli, 
birbirinden bağımsız da olsa somut örgüt-
lenmelere, topluluklara, girişimlere, ağla-
ra, gruplara dönüştürebiliyor muyuz? Bir 
süre sonra gereksiz sert siyasi tartışmalar 

ile yaptığımız işin bozulmasına fırsat ver-
mediğimiz konusunda emin miyiz? 

Bu işin reçetesi yok. Ancak sabırlı, mü-
tevazi, uzun soluklu bir yığın çalışmasının 
yol ve yöntemlerini kendimiz geliştirme-
miz gerekiyor. Kısa zamanda bütün so-
nuçları alma beklentisi bizleri aceleciliğe, 
sekterliğe ve hataya sürükler. Bu çalışma-
ları bir yaşam tarzına dönüştürmemiz ge-
rekiyor. En başta biz karşımızdaki insanları 
iyi dinleyebilme yeteneğini kazanmalıyız, 
ukalalık yapma, kendi fikirlerimizi aceley-
le kabul ettirme ve her zaman haklı olma 
alışkanlıklarımız varsa bu özelliklerimiz-
den arınmalıyız.

***

Bizim iyi yazarlarımız, güzel fikirler 
öne süren, iyi konuşan arkadaşlarımız faz-
lasıyla var. Ama konuştuğu veya yazdığı 
kadar insanları somut toplumsal sorunlar 
temelinde mücadeleye kazanan arkadaş-
larımız yetersiz. Yazdığını, düşündüğünü 
veya konuştuğunu kendi pratiğinde uygu-
lamayan bir devrimci ne denli inandırıcı 
olur, örgütsüz yurttaşların güvenini ka-
zanır? Madem ki ‘sesli düşünüyoruz’, bu 
sorularımıza da yanıt vermemiz gerekir. 
Bu eşiği geçtiğimiz zaman çok yol almış 
olacağımızı düşünüyoruz. 

Şimdi; “yazının başında nasıl başla-
dın, yine geldin nereye bağladın, baştaki 
konuyla sonda ifade ettiklerinin ne alaka-
sı var” diyenlerimiz olacak. Maalesef bu 
yazının başı ile sonu ve sonu ile başı ara-
sındaki bağı kurabildiğimiz ve bu olguları 
pratikte uyguladığımız zaman 7 Haziran 
öncesi AKP’yi yenen güç birliğini tekrar 
yaratmış olacağız. O zaman da sadece se-
çimler amacıyla böyle düşünüp hareket 
ettiğimiz için AKP yenilmedi mi? Demek 
ki bizim ufkumuz sadece seçimler ile sı-
nırlı değil. 7 Haziran seçimleri öncesinde 
uyguladığımızı her alanda ve her zaman 
uyguladığımız, onu yaşamda düşünce ve 
eylem tarzı haline yükselttiğimizde, Saray 
Rejimi ve onu ayakta tutan egemen güçler 
yenilecektir. Savaş ve sömürü tacirlerinin 
bir daha dirilmemek üzere yenilip savaşsız 
ve sömürüsüz bir düzen kurmamız ondan 
sonra mümkün olacaktır. Trakya, Anadolu 
ve Mezopotamya topraklarının yeşerme-
si, verimlileşmesi, barış ve demokrasinin 
egemen olması ancak ondan sonra gerçeğe 
dönüşecektir.
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Sınıf Savaşımının Durumu 
Üzerine Bir Yaklaşım



TC İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
Politika Gazetesi’nin sahibi, sorumlu yazı-
işleri müdürü ve yazarları hakkında dava 
açılması talebiyle soruşturma başlattı. 
İstanbul Anadolu Adliyesi, Tekirdağ ve 
Mardin Cumhuriyet  Basın Savcılıkları tara-
fından ifadeye çağırılan yazarlar, ifadelerini 
vermişler, ilgili savcılıklar görevsizlik ve 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermiş-
lerdir.

Ancak, bu savcılık kararları İstanbul 
Çağlayan Adliyesindeki Cumhuriyet Baş-
savcısı Celal Sarıdere için yeterli olmamış 
olacak ki, yazarlarımız tekrar ifadeye davet 
edildiler. Anadolu, Mardin ve Tekirdağ Ad-
liye’lerinde ifade verdiklerini beyan eden 
yazarlarımız   tekrar ifadeye çağırılmadan 
haklarında İddianname hazırlanmıştır.

31 Mart 2017 tarihinde gazete büro-
suna gelen Emniyet mensupları savcılık 
davetiyesini tebliğ etmişlerdir. Konunun 
ilginç tarafı, bu tarihten iki hafta sonra 
gazetemizin imtiyaz sahibi Mustafa Suphi 
Vakfı Başkanı Kemal Atakan’ı Cumhuriyet 
Başsavcılığı Özel Kalemi’nden arayarak 
ilgili gazetenin nüshasının “hemen bugün”  

Çağlayan Adliyesi’ne ulaştırılması isten-
miştir. Kemal Atakan, “elinizde olmayan bir 
gazetedeki yazılar ile ilgili nasıl soruşturma 
yürütüp suç duyurusunda bulunuyorsunuz” 
sorusunu yönelttiğinde tatmin edici bir 
yanıt alamamıştır. Politika Gazetesi’nin 

savcılık tarafından istenen 36. sayısı PTT 
üzerinden ‘iadeli taahhütlü’ olarak Çağ-
layan Adliyesi’ndeki ilgili savcının Özel 
Kalemi’ne postalanmıştır.

İlk duruşma 12 Ekim 2017 tarihin-
de  saat 09:40’da İstanbul Çağlayan 
Adliyesi’nde 13. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Salonu’nda  görülecektir.

Davaya temel teşkil eden Savcılık İddi-
annamesi şöyle:

“ İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Politika isimli onbeş günde bir yayımla-
nan gazetenin 15 Kasım 2016 tarihli nüshası 
incelenip, 2-3.sayfalarında yer alan “Çözüm 
kendi ellerimizdedir” başlıklı şüpheli Süley-
man Kemal Atakan’ın kaleme aldığı yazı, 15. 
sayfasında yer alan “Faşizmi ve Diktatörlüğü 
Devrimci Cepheyle Yıkalım” başlıklı Ahmet 
Çavlı’nın kaleme aldığı yazı ile 1.sayfasında 
yer alan “Rüyayı Kabusa Dönüştürmek” 
başlıklı yazıda terör örgütü propagandası 
yapıldığından bahisle soruşturma başlatıp, 
dosya Yetkisizlik Kararı ile Cumhuriyet Baş-
savcılığımıza gönderilmiştir.

Yukarıda belirtilen Çözüm Kendi Elleri-
mizde ve Faşizmi ve Diktatörlüğü Devrimci 
Cepheyle Yıkalım başlıklı yazıların eser 
sahipleri olan Süleyman kemal Atakan ve 
Ahmet Çavlı ile eser sahibi belli olmayan 
Rüyayı Kabusa Dönüştürmek başlıklı yazının 
sorumlusu olan gazetenin sorumlu yazı işleri 
müdürü olan Armağan Barışgül’ün ifadele-
rinde yazıları kendileri yazdıklarını, belirtilen 
konularda terör örgütü propagandasını 
yapmadıklarını, atılı suçlamaları kabul 
etmediklerini beyan ettikleri,

Suça konu yazılarda PKK/KCK silahlı 
terör örgütü ve bu örgüte bağlı alt örgütlerin 
cebir, şiddet içeren eylemlerini övücü, bu 
eylemleri meşru göstermeye çalışarak pro-
pagandasını yaptığı, PKK/KCK silahlı terör 
örgütünün Yargıtay tarafından da kabul 
edilen tarihin en kanlı silahlı terör örgüt-
lerinden biri olduğu, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 1.maddesi, Anayasamızın 17. 
maddesi uyarınca yaşam hakkı bütün hak-
lardan öncelikli olan birincil hak olduğu, bu 
hakkın önüne diğer hakların geçemeyeceği, 
terörün de yaşam hakkına en büyük saldırı 
olduğu açıktır. Böylelikle şüphelilerin üzerine 
atılı suçları işledikleri tüm dosya kapsamın-
da anlaşılmakla,

Şüphelilerin yargılanmasının mahkeme-
nizce yapılarak eylemlerine uyan yukarıda 
belirtilen sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı 
cezalandırılmalarına karar verilmesi, kamu 
adına iddia ve talep olunur.”
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Okuyucularımıza 
Çağrı 

Değerli okurlarımız; Gazetemiz bir 
süre sonra üçüncü yayın yılını tamam-
layacak. Bir ihtiyaç üzerine yayınlama-
ya başladığımızdan bugüne dek inişli 
çıkışlı, acı ve tatlı süreçler yaşadık. Ga-
zetemizin kurucu sahibi ve ilk sorumlu 
yazıişleri müdürü Kemal Tayfun Benol 
arkadaşımızı anmadan geçemeyeceğiz. 
Bugün yaygın bir dağıtım ağına ulaşan 
gazetemiz, daha ileri hedeflere yönelmek 
durumunda.

Biz gazete Yayın Kurulu olarak oku-
yucularımıza herhangi bir çizgi öner-
mek istemiyoruz. Birlikte düşünelim ve 
birlikte karar verelim istiyoruz. Durum 
şu; gazete okuyucuları olarak aramızda 
nasıl bir iletişim ağı oluşturabiliriz ve 
aramızdaki iletişim ağı ile Yayın Kurulu 
arasında nasıl bir karşılıklı etkileşim ku-
rabiliriz?

Biz il ve ilçelerde Politika Temsil-
cilik Büroları açarak dört duvar arasına 
sıkışmayı pek tercih edilmesi gereken 
bir yöntem olarak görmüyoruz. Ancak 
belki de yanılıyoruzdur... Bu konuda siz 
okuyucularımız ne düşünürsünüz? Poli-
tika Gazetesi üstlenmiş olduğu misyon 
doğrultusunda savunduğumuz dünya gö-
rüşünü ve ona bağlı olarak Türkiye poli-
tikalarını yaygınlaştırmak için daha neler 
yapabiliriz?  

Okuyucularımız arasındaki iletişim 
ve Yayın Kurulu arasındaki etkileşimin 
ötesinde bir diğer konu da, daha geniş 
bir okuyucu sayısına yerellerde nasıl bir 
dağıtım ve takip yöntemi uygulayarak 
ulaşabileceğimiz ile ilgili. Bu çerçevede 
gazetenin içeriği ile ilgili düşünce, öneri 
ve katkılarınızı, ve de sizlerin somut katı-
lımınızı artırmanızı bekliyoruz.

Yeni bir yayın döneminde, dünya, 
bölge ve ülkemizde dünya görüşümüz 
doğrultusunda çözümlerin aciliyetinin 
her gün daha fazla arttığı koşullarda daha 
iyisini birlikte başarabilelim. Ülkemi-
zin devrimci, demokratik kamuoyunda 
saygın bir yere oturmuş olması, düzenli 
takipçi ve okuyucu sayısı azımsanmaya-
cak düzeyde oluşmuş olması gazetemizin 
bundan sonraki gelişimi için sağlam bir 
temel sunmaktadır. Bu konuda katkıla-
rınızı bilgi@politikagazetesi.org adre-
sine yapabilirsiniz. Yerel deneylerinizin 
ve okuyucularımızdan size olan geri 
dönüşlerin gerçekçi aktarımı gazetenin 
mutfağında çalışanlar için ölçülemeye-
cek değerde önemlidir. Hepinize bugüne 
kadarki çalışma, çaba ve dayanışmanız 
için teşekkür ederiz. Daha güzel günler 
ve özlediğimiz savaşsız, sömürüsüz bir 
Türkiye ve Dünya için dostça kalın.

Politika

Politika Gazetesi Davası
Dayanışmayı Yükselt!
Düşünceler Yargılanamaz!

Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz
1970’li yıllar gençliğinin ve özellikle 

de öğrenci gençliğinin yakından tanıdığı 
Bülent Uluer yakalandığı hastalığa 
yenik düştü. Uluer’i yoldaşları, arkadaşları 
Karacaahmet mezarlığında sonsuzluğa 
uğurladı. HDK Yürütme Kurulu da bir basın 
açıklaması yaptı. 

“Türkiye halklarının devrim ve sosyalizm 
mücadelesinin sembol isimlerinden Bül-
ent Uluer’in yaşamını yitirdiğini büyük bir 
üzüntüyle öğrendik. Ailesinin, yakınlarının, 
dostlarının, yoldaşlarının ve tüm Türkiye 
halklarının başı sağ olsun.

 Bülent Uluer, 70’li yıllarda devrimci 
gençlik hareketinin önderlerinden biri olarak 
adalet, barış, özgürlük ve demokrasi mücade-

lesine büyük emek ve  katkıda bulundu. Her daim ezilenlerin ve halkların mücadelesinin 
bir parçası oldu.

 Bir Çerkes olarak Kürt halkı başta olmak üzere bütün Türkiye halklarının eşitliği, 
özgürlüğü ve kardeşliği için mücadele etti. Toplumsal sorunların yaşandığı her alanda 
kendini bu alanın bir direnişçisi olarak kendini ortaya koydu. Ülkenin bütün farklı 
halklarının ve inançlarının demokratik ve eşit ortak geleceği için mücadelesini son ana 
kadar sürdürdü.

 Türkiye devrimci ve demokratik mücadele tarihinde unutulmayacak isimler arasına 
girmiş olan Bülent Uluer’in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.  

 HDK  Yürütme Kurulu
22 Ağustos 2017”



Erdoğan’a tepki olarak ILO’nun İstan-
bul toplantısını boykot etme kararı alan 
Avrupa Sendikaları Konfederasyonu, 
Avrupa hükümetlerine boykota katılma 
çağrısı yaptıklarını, bazılarından olumlu 
sinyal aldıklarını açıkladı.

Avrupa Sendikaları Konfederasyo-
nu Dış İlişkiler Sorumlusu Patrick Itsc-
hert, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) İstanbul toplantısını boykot ederek, 
Türkiye’deki anti-demokratik uygulama-
lara dikkat çekmek, sivil toplum örgütle-
riyle dayanışma göstermek istediklerini 
söyledi.

“Erdoğan değişmek zorunda” diyen 
Itschert, “Kararımız Türkiye halkına yö-
nelik değil. Bizler hiç olmadığı kadar Tür-
kiye’deki sivil toplumu, örgütlerini destek-
lemek zorundayız. Erdoğan Türk halkının 
hayatını KHK’lar ile düzenliyor. Bu kabul 
edilemez” şeklinde konuştu.

Itschert, ILO’nun 2-5 Ekim tarihlerin-
de İstanbul’da yapılması planlanan top-
lantısını boykot çağrılarına bazı Avrupa 
hükümetlerinin desteğini beklediklerini 
belirterek, “Biz üyelerimize şu mesajı 
verdik: Gitmeyin, hükümetlerinize neden 
gitmediğinizi iletin ve onlardan da gitme-
melerini isteyin. Bazı ülkeler bu çağrıya 
kulak veriyor, olumlu sinyal alıyoruz” 
dedi.

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu Dış İlişkiler Sorumlusu Patrick Its-
chert, DW Türkçe’nin yönelttiği sorulara 
şu yanıtları verdi:

DW Türkçe: İstanbul’daki ILO top-
lantısını neden boykot ediyorsunuz?

Itschert: Bu toplantının İstanbul’da 
yapılması kararı iki yıl öncesinde alınmış-
tı. O dönem Türkiye’de sorunlar olmasına 
karşın, bu yönde karar alındı. Ama bu dar-
be girişimi öncesiydi. Darbe girişiminin 
Türk dostlarım için bir travma olduğunu 
anlayabiliyorum ve bu travma Avrupalılar 
tarafından hafife alınmış olabilir ancak 
gösterilen reaksiyon, olağanüstü hal uy-
gulamaları, 28 KHK, bütün bu süreçte, 
yaşananlar tümüyle orantısız. KHK’lar 
şüphe götürmez bir şekilde hem ulusla-
rarası hem Avrupa hukuk düzenlemele-
rini, hem de Türk Anayasası’nı da ihlal 
ediyor. ILO konvansiyonları, Uluslararası 
Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Birleş-
miş Milletler Şartı, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı pek çok 
sözleşmenin ihlali apaçık ortada. 150 bini 
aşkın kişinin işine son verildi, ihraç edildi, 
35 bini aşkın kişi hapiste, basın özgürlüğü 

yok. KHK’lar kanunilik, orantılılık ve ge-
reklilik ilkelerini ihlal ediyor. Affedersiniz 
ama, KHK ile Türklere kış lastiğini ne za-
man kullanacakları söyleniyor. Bu iş artık 
çok ileriye gitti ve biz de tam olarak bunu 
söylemek istiyoruz.

DW Türkçe: Boykot etme kararı ön-
cesi ILO’da görüşmeler olmadı mı? Bu 
aşamaya nasıl gelindi?

Itschert: Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu ITUC ile birlikte biz 
darbe girişimini sert bir şekilde kınarken, 
aynı zamanda olağanüstü hal ve KHK’la-
rın orantısız olduğunu ve pek çok ulusla-
rarası düzenlemeyi ihlal ettiğini vurgula-
dık. Tüm ihlaller o kadar gözle görülür, o 
kadar apaçık ortada ki ETUC, ITUC ile 
birlikte ILO’ya, toplantının Türkiye ma-
kul bir ölçüde normalleşene kadar erte-
lenmesini teklif ettik. Ama bu beklentimiz 
gerçekleşmedi.

DW Türkçe: Türk hükümetinin sizin 
boykot kararınızı gözden geçirmeniz için 
bir girişimi oldu mu?

Itschert: Gayet tabii ki. Ayrıntılar 
hakkında bilgi veremeyeceğim. Taleple-
rimiz çok açık ortada ve bunların yerine 
getirilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve 
bakanların elinde. Normalleşme yönünde 
güçlü bir sinyal verilmeli. Ama biz bekle-
diğimiz sinyali alamadık. Bize söylenen, 
“FETÖ devlete sızdı, temizlenmesi için 
daha fazla vakte ihtiyacımız var.” Bakın, 
ihraç edilenler her şeylerini kaybetti. İş 
adamlarının mülkleri, fabrikaları ellerin-
den alındı. Bu işçilerin de işlerini kaybet-
mesine yol açtı. KHK’larda isimleri yer 

alanlar kamu görevinden 
men edildi, pasaportları 
ellerinden alındı, seya-
hat yasağı uygulanıyor. 
Bir suçlama olsa da 
yargılanmadan, adil 
bir yargılama süreci 
tamamlanmadan her-
kes suçsuzdur. Ma-
sumdur. Bir sendika 
üyesi olduğunuz için, 
ya da kiranızı, Gülen 
cemaatine mensup 
ev sahibinizin he-
sabının bulunduğu 
bankaya yatırıyor-
sunuz diye ihraç 
edilebiliyorsunuz. 
A k a d e m i s y e n -
ler pizzacılık yapar oldu. 
Bizim üyemiz olan Türk sendikalarının 
pek çok üyesi ihraç edildi, yaklaşık 20 
bin kişiden söz ediyoruz. Bu çok ciddi bir 
rakam. Tüm bunlar akla hayale sığmıyor 
artık.

DW Türkçe: Türk hükümetinden so-
mut beklentileriniz neler?

Itschert: ITUC ve ETUC olarak iki 
kez Türkiye’ye ortak delegasyon ziyareti 
gerçekleştirdik. İlk olarak geçtiğimiz yıl 
Ekim ayında Türkiye’yi ziyaret ettik ve 
üyelerimiz TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve 
KESK ile birlikte ortak bir açıklamaya 
imza koyduk. Bu yılın Mayıs ayında yeni-
den aynı şekilde bir ziyaret gerçekleştirdik 
ve bazı bakanlarla görüştük, sonrasında da 
yeniden Türk üyelerimizin altına imza at-
tığı -ki aralarında AKP’ye yakın olanlar 

da var-, ortak beklentilerimize yer verdi-
ğimiz metni imzaladık. Tek istediğimiz 
Türk hükümetinin olağanüstü halin kaldı-
rılması için gerekli koşulları tesis etmesi, 
kitlesel görevden alma ve ihraçlara son 
verilmesi, masum tutuklu çalışanların ser-
best bırakılması, acılarına son verilmesi 
ve işlerinin iadesi edilmesi, ifade ve basın 
özgürlüğünün yeniden tesisi, demokratik 
ve bağımsız basın kuruluşları ile dernek-
lerin yeniden açılması. Bakın OHAL Ko-
misyonu kuruldu ama AKP tarafından se-
çilen 7 kişinin oluşturduğu bir komisyon 
bağımsız olabilir mi? Yüzbinlerce kişiyi 
makul bir sürede bu komisyon nasıl din-
leyecek? Bu imkânsız. Peki ya Güneydo-
ğu’da görevden alınan, seçilmiş belediye 
başkanları? Lütfen, tüm bunlar nasıl açık-
lanabilir?

DW Türkçe: UTIC, ETUC ve tüm Av-
rupalı sendikaların İstanbul toplantısına 

katılmaması ne 
anlama gelir?

I t s c h e r t : 
Bu Erdoğan’ın, 
Türk halkına 
hizmet etmeyen 
poli t ikalar ına 
karşı çok güçlü 
bir itirazın ifade-
sidir. Bu büyük 
bir ihtimalle bu 
çapta gerçekle-
şen ilk boykot. Bu 
Olimpiyat boykot-
ları gibi tüm dün-
yaya Erdoğan’ın 
yaptıklarının kabul 
edilemez olduğunu 
duyuracak.

DW Türkçe: Peki 
boykot kararı sadece sendikaları mı bağ-
lıyor?

Itschert: Biz üyelerimize şu mesajı 
verdik: Gitmeyin, hükümetlerinize neden 
gitmediğinizi iletin ve onlardan da gitme-
melerini isteyin. Bazı ülkeler bu çağrıya 
kulak veriyor, olumlu sinyal alıyoruz. Er-
doğan bizlerin oturacağı sıraları kendisi 
doldurmaya çalışacaktır. Ama biz boykot 
kararımızı ve nedenlerini duyuracağız. 
Erdoğan değişmek zorunda. Kararımız 
Türkiye halkına yönelik değil. Bizler hiç 
olmadığı kadar Türkiye’deki sivil toplu-
mu, örgütlerini desteklemek zorundayız. 
Erdoğan Türk halkının hayatını KHK’lar 
ile düzenliyor. Bu kabul edilemez.

 Kaynak: DW

ILO’da “Erdoğan’ı boykot” krizi
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Fransa’da sendikalar, Cumhurbaşkanı 
Macron’un meclisi bypas ederek kararname 
ile çıkarmaya hazırlandığı iş yasası reformu-
na (!) karşı greve çıktı.

İlk grev 12 Eylül günü gerçekleşti. Tren 
işletmelerindeki grev nedeniyle başta Paris 
olmak üzere büyük şehirlerde ulaşım sekte-
ye uğradı. Bazı yerlerde trenlerin yarısı ça-
lışmadı. Ryanair havayolu şirketinde ise yer 
hosteslerinin çalışmaması nedeniyle şu ana 
kadar en az 110 sefer yapılamadı.

200 miting ve yürüyüş 

Fransa’da CGT sendikasının iş yasası 
reformuna karşı seferberlik çağrısı sonucu, 
ülke çapında 180’den fazla gösteri gerçek-
leşti. Paris’te çatışmalar patlak verdi ve üç 
kişi tutuklandı. Paris’te sendikalara göre 60 
bin kişi, valilik kayıtlarına göre 24 bin kişi 
eylemlere katıldı.

Fransa’da işçi sendikaları ve konfederas-
yonların karşı çıktığı Çalışma Yasası Refor-
mu’nu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 
geçirmek istiyor. Yasaya tepki olarak düzen-
lenen eylemler, cumhurbaşkanı seçildikten 

sonra Emmanuel Macron döneminin ilk so-
kak eylemi oldu.

Paris’in yanı sıra Marsilya, Nantes, 
Lyon, Rennes kentleri başta olmak üze-
re ülke çapında 180’den fazla şehirde halk 

sokağa çıkarak Çalışma Yasası Reformu’nu 
protesto etti. Ülke çapında ikisi hariç tüm 
işçi ve öğrenci konfederasyonları, reformu 
protesto için eyleme katıldı.

Paris’teki eylem, Bastille Meydanı’nda 

başladı. Sloganlarla İtalya Meydanı’na yü-
rüyen kortejde Cumhurbaşkanı Macron’un 
yasaya karşı çıkanları “tembel ve radikal 
marjinaller” diye tanımlaması ve “tembel-
lere pirim vermeyeceğini” söylemesine atıf-
ta bulunan işçiler “Tembeller burada, Mac-
ron nerede” sloganları attı.

CGT Sendikası Genel Sekreteri Philipp-
pe Martinez ise, “Bu yasaya karşı gücümü-
zü göstereceğiz” dedi.

Kortejde taşınan tabutlarla, yasanın iş-
çiyi öldüreceği vurgusu yapıldı. Tabutların 
yanında eylemciler, “Ölmek istemiyoruz” 
yazısı ile ve “35 bin aile, 200 bin çalışan 
tehlikede” yazan tişörtlerle yürüdüler.

Anti-faşist gruplar ise yer yer polis ile 
çatışmaya girdi.

“Macron, buranın İngiltere
değil Fransa olduğunu 
görecek” 

“La France Insoumise” (Boyun Eğme-
yen Fransa) hareketi lideri Jean Luc Me-
lenchon da kendi seçim bölgesi Marsilya’da 
gösterilere katıldı. Paris eyleminden önce 
başlayan eylemde Melenchon, “Macron, 
buranın İngiltere değil Fransa olduğunu 
görecek. Fransızlar vahşi liberalizmi iste-
miyorlar. O Çalışma Yasası’nın her sayfası 
mücadele ile yazılmıştır. Bu hakların hiçbi-
ri bize başkalarınca verilmedi, hepsi bedel 
ödenerek alındı. Bu yasaya sonuna kadar 
direneceğiz” dedi.

Ülkenin en güçlü işçi sendikası konfe-
derasyonu CGT, 21 Eylül’de tekrar sokağa 
ineceklerini, “La France Insoumise” (Bo-
yun eğmeyen Fransa)  partisi de 23 Eylül’de 
sokağa çıkarak ülke genelinde Çalışma ya-
sasını protesto edeceklerini açıkladı.

Macron, Fransa’da artan işsizlikle mü-
cadele adına patronların işçi çıkarmasını 
kolaylaştıracak ve tazminatları sınırlayacak 
bir iş yasası çıkarmayı planlıyor. Yasa, Al-
manya’da 2010 yılında uygulamaya sokulan 
Ajanda 2010 örnek alınarak hazırlandı.

Yasayla haklar yok ediliyor! 
Buna göre sendikaların yetki ve hakları 

azaltılacak, işsizlere sunulan her işi almaları 
yönünde baskı yapılacak, prekarite (güven-
cesizlik) yaygınlaştırılacak, işçi atmalar ko-
laylaştırılacak, işçi ücretleri kolayca azaltı-
labilecek.

2016 yazında da Macron’un halefi Fran-
çois Hollande’ın parlamentoyu hiçe sayarak 
kararname ile çıkardığı iş yasası sendikala-
rın tepkisiyle karşılaşmış, grevler, yürüyüş 
ve mitingler yapılmıştı.

Fransa’da Macron’a Karşı Grev
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İngiltere’de MC Donalds İşçileri Grevle Kazandı
İngiltere’de greve giden McDonalds işçilerinin gün-

deme getirdikleri sorunlar –düşük ücretler ve esnek çalışma 
koşulları– örgütlü işçilerin hepsi için önemli bir sorundu 
ve bu sektörde işçilerin hakları için yıllardır mücadele 
veren Fırın, Gıda ve Müttefik İşçiler Sendikası (BFAWU) 
önderliğinde yapılan grev kazanımla sonuçlandı.

Sektördeki işçilerin çoğunlukla asgari ücretle “sıfır saat 
sözleşmelerini” kabul etme dışında bir seçeneği yok (Asgari 
ücret 25 yaş ve üzerinde olanlar için saat ücreti 7.5 sterlin, 
21-24 yaş arası olanlar için 7.05 sterlin, 18-20 yaş arası 
olanlar için 5.60 sterlin ve 18 yaşın altındakiler için 4.05 
sterlin). İş güvencesi içeren sözleşmeleri olsa da asgari ücret, 
yaşanılır bir ücretin çok altında, özellikle de gençler için.

Sıfır saat sözleşmeleri olan işçiler ise bir haftadan 
diğer haftaya ne kadar kazanacaklarını tahmin edemiyor-
lar. Bu nedenle, çalışma saatlerinin azaltılacağı korku-
suyla, sorunlarını söyleyemedikleri veya zorbalık yapan 
yöneticilere karşı kendilerini savunamadıkları bir atmosfer 
yaşıyor. Elbette grevin nedeni sadece maaşlar değil, aynı 
zamanda çalışma koşulları ve McDonalds şirketinin işçilerin 
şikayetleriyle ilgilenmemesinden kaynaklı. 

McDonalds, 2011-2015 yılları arasında Avrupa’da 2.5 
milyar dolar vergi ödediğini ve çoğu restoranların “fran-
chise/bayilik” olarak işletildiğini ve yerel vergiler ödediğini 
söylüyor. Bayilik sözleşmeleri sonucu İngiltere’deki 1470 
McDonalds restoranından sadece yüzde 31’i bu şirkete ait. 
Bayi sahipleri, maaşlar ve çalışma koşullarından, restoranı 
kurmaktan sorumlu ve McDonalds’a yıllık 150 bin ila 400 
bin sterlin arası bir ücret ödüyorlar. 

Örneğin Caspian Networks 12 Mcdonalds restoranı 
işletiyor ve 95 işçisi var. Basit matematik sonucu bile bu 
işçilerin çoğunun sıfır saat sözleşmesi ile çalıştıklarını 
gösteriyor.

Sadece McDonalds da değil: Subway, Dominos, KFS, 
Burger King, Costa Coffee ve Starbucks’in hepsi aynı tarzda 
çalışıyor; sırf isim kullanımından kâr elde ediyor.

Sektördeki bu parçalanma ve korku atmosferi sendi-
kal örgütlenmeyi zorlaştırıyor. Bu nedenle Cambridge ve 
Crayford’da yürüttüğü çalışmadan, grev kararı için yüzde 
95.7 oranında oy alabildiği ve eyleme yığınsal katılımdan 
dolayı BFAWU tebrik edilmeli. Oylamanın sonucu 
açıklandıktan hemen sonra, McDonalds yıl sonuna kadar 
İngiltere’de çalışan tüm işçilerine, çalışma saatlerini güvence 
altına alan sözleşme hakkı vereceğini söyledi. 



q  Armağan BARIŞGÜL

12 Eylül 1980’de işçi sınıfının dev-
rimci mücadelesine karşı yapılan faşist 
askeri darbenin uygulamaları ve etkileri 
günümüzde de sürmektedir. Aradan geçen 
37 yıllık süreçte sınıf ve kitle sendikacılığı 
etkisizleştirildi. Devletin eliyle sermaye 
sınıfı yanlısı işbirlikçi sarı sendikacılığın 
önü açıldı. İşçiler, demokratik ve ekono-
mik mücadele örgütleri olan sendikala-
rından uzaklaştırılarak örgütsüz bırakıldı. 
Devreye sokulan taşeron sistemiyle iş 
güvencesi ortadan kaldırılarak işçilerin 
geleceğe güvenle bakmaları sarsıldı. Sen-
dikasız ve örgütsüz olan işçiler patronların 
vicdan ve merhametlerine teslim edildiği 
gibi sömürünün acımasız çarkları arasında 
çalışmaya mahkum bırakılmış durumda-
lar. Ülkenin Kanun Hükmünde Kararna-
melerle yönetildiği, Olağanüstü Hal’in en 
ağır haliyle hüküm sürdüğü günümüzde 
işçilerin içinde bulunduğu çalışma şartla-
rı, ekonomik durumları, demokratik hak-
ları, sendikalaşma düzeyleri, direnişleri ve 
mücadelelerini somut olarak görebilmek 
için bizzat onların içinde, onlarla birlikte 
yaşamak gerekmektedir.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, 
Trakya Bölgesinin en başta gelen, Tür-
kiye’nin ise en önemli işçi yataklarından 
biridir. Fabrikaların çoğu orta ölçekli iş-
letme niteliğindedir. Üç vardiyalı çalışılan 
bu fabrikalarda işçilerin ezici çoğunluğu 
asgari ücretle çalışmaktadır. Ücret konu-
sunda vasıflı-vasıfsız işçi konusunda pek 
fark yoktur. Aynı işi yapmalarına rağmen 
kadın işçilere ayrımcılık yapılarak daha 
az ücret verilmektedir. Çoğu fabrikada 
8 saatlik vardiyalarda yemek molası 25 
dakika, bir kere verilen çay molası ise 15 
dakikadır. İşçiler sınıf bilincinden yoksun 
bırakıldığı için politikleşme ve örgütlen-
me ruhu cılız kalmaktadır. Toplumun di-
ğer alanlarında da uygulanan bankaların 
uyguladığı Tüketici Kredileriyle işçiler 
bankalara esir hale getirilmiştir. Konut 
sahibi olabilmek için on veya yirmi yıllı-
ğına kullanılan krediler, işçilerin kollarına 
vurulan bir nevi prangadır. İşçiler, haciz 
gelmeden mahkemeye düşmeden, el ale-
me ‘rezil’ olmadan bu kredileri nasıl öde-
yeceğini, ne zaman bitireceğinin hesabını 
yapıyor, her gün onun korkusuyla yatıp 
kalkmaktadır. Bu, işçi için büyük bir ka-
bustur.

Konumuzu işçilerle, işçi temsilcile-
riyle ve direnişi sürdürenlerle yaptığımız 
görüşmeyle sürdürelim.

Hakan Gürses - Bony Çorap’tan işten 
atılan işçi temsilcisi: “İşten atılalı 130 gün 
oluyor. İşçi temsilcisi seçildim. Ardından 
BONY patronu kendisine yakın durmamı 
söyledi. Kabul etmeyince işten atıldım. 
Fabrikada mobbing var. Üretim zorlaması 
var. Maaş adaletsizliği kadınlarda ağırlık-
lı uygulanıyor. Meslek hastalıkları olmak-
tadır. Fabrikanın içinde 23 gün direndim. 
Direnişten sonra emniyete götürerek ha-
kim karşısına çıkarıldım. Mahkeme fabri-
kaya 100 metre yaklaşmama cezası verdi. 
Ondan sonra belediye meydanında dire-
nişi sürdürdük.  Orada da bizi gözaltına 
aldılar. Ardından üretimi yapılan büyük 
markalara gittik. Orada özel güvenlik gö-
revlileri darp etti. İnsan Hakları Vakfı’na 
giderek darp raporu aldık. Tedavimiz sü-
rüyor. Tekrar mahkemeye çıkardılar. Mah-
keme 50 m mağazaya yaklaşmama cezası 
verdi. Şu anda fabrika giriş yolu üzerinde 
direnişimizi sürdürüyoruz.”

Fahri Koçan - BATİS (Bağımsız 
Tekstil İşçileri Sendikası) Temsilcisi: 
“Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesin-
de işverenlerce uzun saatler çalıştırma, 
kayıtdışı çalıştırma, sendikasızlaştırma 
uygulanmakta ve sorunlarımızın başın-
da gelmektedir. Çerkezköy OSB’de sen-
dikalaşma oranı, Türkiye ortalamasının 
üzerindedir. Böyle olunca işçiler daha iyi 
koşullarda yaşaması gereklidir. Ancak iş-
çilerin BATİS gibi emekten yana mücade-
leci sendikalara üye olmasını engellemek 
için sarı sendikalara üye yapılmaktadır. 
Son zamanlarda ÇOSB alarm vermekte-
dir. İki fabrikada patlama oldu ve buna 
bağlı olarak yangın çıktı. Kimyasal sıkın-
tılar çoğunluktadır. Kimyasallar işçileri 
de etkilemektedir. ÇOSB’de on yıllık işçi 
de olsa yeni işe girenle aynı ücreti almak-
tadır. Bu durum sarı sendikaların işçilerle 

bağını koparmamasından kaynaklanmak-
tadır. İşçiler, mücadeleci sendikalara üye 
olmalıdır. Biz işçiler, mücadele ederek 
ekonomik ve çalışma koşullarımızı iyi-
leştirmediğimiz sürece patronlar bizlerin 
yaşam koşullarını iyileştirmeyeceklerdir. 

İşçiler arası dayanışma çok azdır. OHAL 
sermaye sınıfına yaramaktadır.”

Betül Kaya - Beş yıllık tekstil işçi-
si: “Yaşamak için ekmeğe ihtiyaç vardır. 
Ekmek ise çalışmadan kazanılmıyor. Yani 
çalışmak ve üretmek insanın en büyük 
özelliğidir. 6 yıldır  Çerkezköy’deki fab-
rikalarda çalışmaktayım. Hayat müşte-
rek olduğundan aile fertleri ortaklaşarak 
dayanışma içinde yaşamak zorundadır. 
Başka türlü rahat geçinemezler ve mutlu 
olamazlar. Burada yaşamak için en temel 
konu çalışmak ve bir konut sahibi olmak-
tır. Uzun yıllar çalışmadan, bankalardan 
kredi almadan konut sahibi olunamıyor.  
Bankanın tüketici kredisini ödeyebilmek 
için aralıksız bir yerde çalışmak gerekiyor. 
İş şartları çok ağır da olsa boyun eğmek 
zorundayız. Başka tutunacak dalımız yok. 
Çalışırken en çok kadınlar haksızlığa uğ-
ruyor. Erkek arkadaşlarımızdan daha az 
ücret alıyoruz. Devlet, zenginden patron-
dan yanadır. Güzel bir yaşam sürdürmek 
için, çoluk çocuğumuz için çalışacağız.”

Çerkezköy İşçilerinin Sorunları
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Akkuş’umuzu Kaybettik
Hepimizin AKKUŞ olarak tanıdığı Abdullah 

Kıran kardeşimizi 29 Temmuz 2017 tarihinde elim 
bir kaza sonucunda kaybettik.

AKKUŞ, çocukluk ve ilk gençliğini 
F.Almanya’da FİDEF’in Düsseldorf Derneği’nde 
yaşamış bir arkadaşımız, yoldaşımızdı. 80’li yıllar-
da tüm sosyal ve politik faaliyetlerde yer almış, 
F.Almanya düzeyinde kendisine verilen tüm gö-
revleri yerine getirmiş aktif, dinamik bir arkadaşı-
mızdı. 80’li yıllarda meslek eğitimini Düsseldorf’ta 
Mercedes-Benz fabrikasında tamamlamış ve o 
yıllardan beri Mercedes fabrikasında işçi olarak 
çalışmaktaydı. IG-Metall sendikasında önceleri 
işyeri sendika gençlik temsilcisi, daha sonra 
ise işçi temsilcisi olarak sendika aktivisti olarak 
uzun yıllar görev yapmış, IG-Metall sendikasının  
işverenle uzlaşmacı listesine karşı son yıllarda ba-
ğımsız alternatif işyeri işçi temsilcileri listeleri oluşturarak Alman ve diğer uluslardan işçiler 
ile birlikte olasılık verilmeyecek başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. AKKUŞ tüm bu mücade-
lelerin içindeydi. Aynı zamanda FİDEF’e ağlı Türkiyeliler Merkezi’nin çalışmalarında, Alman 
Komünist Partisi DKP’nin yerel ve merkezi toplantılarında, UZ Basın Şenlikleri’nde, Barış 
Yürüyüşlerinde, İşçi ve sendika eylemlerinde, sendika kongrelerinde her zaman AKKUŞ ile 
karşılaşırdınız. 80’li yıllarda genç yaşta uluslararası dayanışma gereği sendika ve Alman 
Sosyalist İşçi Gençliği SDAJ ile Nikaragua’ya giderek çalışma brigadalarında yer almış, 
dönemin genç Nikaragua devrimini Kontra’lara karşı savunan genç gerillalara cephe 
gerisi destek vermek için meslek eğitiminde edindiği iş deneyimlerini aktarmış, araçların 
tamirinde, kaynağında ve modifiye edilmesinde görev üstlenmiştir. 

AKKUŞ tatil için gittiği memleketi Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir deniz kazası 
sonucu çok erken zamanda aramızdan ayrılmıştır. Aynı zamanda FİDEF Genel Başkanı 
Kemal Kıran yoldaşımızın da sevgili kardeşi ve yoldaşı olan AKKUŞ’un anısı ve mücade-
lesi başta FİDEF olmak üzere sendikal, siyasal alanda TKP’li yoldaşları tarafından ilelebet 
yaşatılacaktır.

Tüm akraba, dost, arkadaş ve yoldaşlarına baş sağlığı dileriz. 

Politika



q Mehmet TOSUN

Şiddet günümüz dünyasının giderek 
daha da tırmandırılan bir olgusu. Kapitalist 
dünyanın sömürü, işsizlik, talana dayalı 
yapısı zor ve şiddeti üretiyor... Dünyanın 
önemli kaynaklarını tutan veya stratejik 
önem taşıyan bölgelerde savaşların kışkır-
tılmasının ekonomik-siyasal arka planını 
kapitalizmin doymak bilmeyen aç gözlülü-
ğüdür. 

Geçmiş yüzyılın çılgın silahlanma yarışı 
kapitalist ülkelerin kendini koruma, güven-
ceye alma gerekçesi, süreçte denetlenemez 
bir noktada uzaya taşınarak savunma gerek-
çesini geçersiz kıldı. O günlerden bu yana 
tek kutuplu bir dünyaya rağmen silahlanma 
son hızıyla sürdü. Bu durum günümüzün 
emperyalist genişlemeye bir kalkan olarak 
yeni zeminde işlev görecekti.

Yeryüzünde emek sömürüsünün sistem-
leşmesiyle güçlü ile güçsüzün, varsılla yok-
sulun karşıtlığında, bireyin bireyi, bireyin 
topluluğu, bir ulusun başka bir ulusu kon-
trolü altına alması, hatta bir ülke içerisinde 
belli bir topluluğun köleleştirilmesi tarihsel 
süreç içerisinde şekil alan siyasal yapıları 
zora dayalı aparatlarla beslemeyi zorunlu 
kıldı. Bu karşıtlık içinde beslenen kaçınıl-
maz gerilim ezgi ve baskıdan kurtulmaya 
yönelik çabaların kanla bastırıldığı örnekler 
kapitalizmin acımasız, vahşi yüzünü açıkça 
ortaya seriyor. Emperyalist güçlerin sınırsız, 
doymak bilmez kar hırsı dünyanın yeniden 
paylaşımı yönünde, sistemli yönlendir-
melerle ulusları birbirine kırdıran savaşlar 
insanlık tarihinin baş tehlikesi olarak hala 
günümüzün sorunu.

Orta-Doğu’da, Asya’da, Doğu Avru-
pa’da (Ukrayna), Afrika’da sürdürülen 
savaşlar geçmişin paylaşım savaşlarının 
günümüz düzleminde versiyonu olarak 
emperyalist- kapitalizmin sömürüyü daha 
da derinleştiren talan savaşları olarak sürdü-
rülüyor. Bu bölgelerdeki emperyalist talan, 
aynı zamanda halkların ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelelerinin nesnel şartlarını 
da yaratıyor. Barıştan çıkarı olanlar talana, 
sömürüye, işgale karşı durmanın bilinciyle 
hareket ediyorlar bugün.

1939 bir Eylül’ünde Alman Faşizmi Po-
lonya’ya saldırmıştı. Ülkenin büyük kısmını 
birkaç gün içinde işgal etti. Dünyada tek 
işçi devleti Sovyetler’e bir adım kalmıştı. 
Bir yıla kalmadan faşistler Belçika, Dani-
marka, Norveç ve Hollanda’yı işgal etti, 
sonra Fransa üzerine yürüdü. Böylece üç 
kıta üzerine yayılacak “II. Dünya Savaşı” 
başlamış oldu.

Ülkemiz savaşa girmemişti. Ama 
savaşın sonuçları ülkemizi kasıp kavurdu. 
Yoksulluk karabasan gibi halkın üzerin-

deydi. Türkiye gibi bir tarım ülkesinde 
açlıktan ölümler yaşanıyordu. Uygulanan 
savaş ekonomisiyle yeni zenginler türedi. 
Almanlar Sovyetler’e saldırınca, dönemin 
faşist Saracoğlu hükümeti Almanları doğal 
müttefik saydı. Milliyetçilik körüklendi, 
Sovyet düşmanlığı devlet politikası haline 
geldi. Emperyalist güçler Alman faşistleri-
nin Sovyetleri ortadan kaldıracağı üzerine 

hesap yapıyordu. Bu hesap tutmadı. Sovyet 
halkı ve enternasyonalist dayanışma faşizmi 
yendi. Bütün dünya kanlı bir beladan 
kurtuldu.

Savaş halkların çıkarına değildir. Em-
peryalist talan savaşlarına komünistler tari-
hin her döneminde karşı durdu. Savaşların 
sınıfsal içeriğini, mücadelelerinin yönünü 
burjuvaziye yöneltmelerini halklara bık-

madan anlattılar, eylemler örgütlediler. Bu 
gün yanı başımızda emperyalizmin halkları 
köleleştiren, birbirine kırdırtan tutumuna 
karşı komünistler ulusal- sosyal kurtuluş 
mücadelelerini tüm gücüyle destekliyor, 
bütün ülkemiz emekçilerini, demokrasi 
güçlerini emperyalist savaş makinalarını 
bölgemizden, Orta-Doğu’dan kovmaya 
yönelik birlik olmaya çağırıyor.

Savaşa ve Sömürüye Karşı 1 Eylül
Politika    16 Eylül 2017 7KAVGA SESLERİ

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin oluşturduğu emek 
örgütleri ile siyasi partiler tarafından, ”Ortadoğu halk-
ları barış istiyor” şiarıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda 
düzenlenmek istenen 1 Eylül Dünya Barış Günü 
mitingine valilik izin vermedi. Valilik, karara gerekçe 
olarak “araç trafiğinin engellenmesi”ni gösterirken, 
aralarında emek örgütleri ve siyasi partilerin oldu-
ğu tertip komitesi, miting yasağına ilişkin Makina 
Mühendisleri Odası’nda (MMO) basın toplantısı dü-
zenledi. Toplantıya, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Şamil 
Altan, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet 
Mengüç, DİSK İstanbul Temsilcisi Önder Atay, KESK 
İstanbul Dönem Sözcüsü Fadime Kavak, TMMOB İl 
Koordinasyonu Kurulu Sözcüsü Süleyman Solmaz 
ve kurum temsilcileri katıldı. 1 Eylül Dünya Barış 
Günü, HDP’nin çağrısıyla İstanbul Bakırköy Özgürlük 
Meydanı’nda 10 Eylül günü kutlandı. Mitinge emek 
örgütlerinin ilgisinin yok denilecek kadar az olduğunu da belirtme-
den geçmemek gerekir. HDP İstanbul İl Yöneticisi Xunav Altun ve 
EHP İstanbul İl Başkanı Özge Akman’ın okuduğu bildiriyle başlayan 
miting tüm olumsuzluklara rağmen coşkulu geçti. 

Ortak bildiride özetle şu noktalara değinildi:

“... Ülkenin bir yerinde savaş sürerken diğer bölgelerde yaşayanların 
barış içinde yaşaması mümkün değildir. Çünkü savaş bir ülkenin bütünü 
üzerinde kontrol sağlamak; işçileri, emekçileri, bu ülkede yaşayan her 
dinden milliyetten insanları, kadınları ve çocukları itaatkar yurttaşlar 
yaratmak için elverişli bir zemin yaratır. İktidar bu zemini gayet iyi 
kullanmıştır: Bugün bir biçimde sahip olduğu haklarını kaybetmeyen, 
kendisini tehdit altında hissetmeyen, baskı ve yıldırma taktiklerinden 
dolayı tedirgin olmayan hiç kimse yoktur. İçeride kendi yurttaşlarına 
savaş açan, hiçbir komşusuyla barışık olmayan siyasi iktidar iç politika-
da kullandığı dil ve üslupla Avrupa ülkelerine de sataşmakta, onların 
içişlerine karışmakta, orada yerleşik Türkiyeli kökenlilere verecekleri 
oyların rengini bile dikte etmektedir. Yönetimi sayesinde Türkiye, dünya 
halklarının gözünde kavgacı, sürekli didişip duran, geçimsiz ve saldırgan 
bir ülke haline getirilmiştir.

... 15 Temmuz darbe girişimini bir lütuf olarak gören hükümet, 
hemen ilan ettiği OHAL sayesinde kurtulmak istediği her kesimi terör 
etiketi yapıştırarak düşman ilan etmiş ve bunları etkisizleştirmek için 
her yolu denemektedir. Kalıcılaştırılmaya çalışılan OHAL hukukunun 
bertaraf edilmesi, ülkenin kaderinin bir tek kişinin ağzından çıkacak söze 
bağlı kalması, her türlü itirazın baskıyla sindirilmesi demek. Ancak bizler 
buna izin vermeyeceğiz: OHAL ve KHK’lerle yönetilmek istemiyoruz. 
...  Anaokullarından başlayarak savaş oyunlarında şehit olmaya veya 
şehidin arkasından gözyaşı dökmeye alıştırılan çocuklarımızı böyle bir 
sunağa kurban etmeyeceğiz; onların kindar bir nesil haline gelmesine 
izin vermeyeceğiz. Düşmanlarla çevrili bir ülkede değil içeride ve dışarıda 
barış ve huzur içinde yaşamak, özgür bir ülke inşa etmek için mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin emekçileri, halkları, kadınları ve 
gençleri olarak hiçbir faturayı can pahasına ödemeyeceğiz. Yaşasın 1 
Eylül Dünya Barış Günü.”

Mitinge konuşmacı olarak katılan Sırrı Süreyya Önder, ilk olarak 

Demirtaş’ın cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.

Demirtaş’ın mesajında, “Hepinizi Edirne Cezaevi’nden saygı ve 
sevgi ile selamlıyorum. Bugün İstanbul’da Barış ve Demokrasi mücadele-
sini büyütmek için bir araya geldiniz. Ülkemizdeki ve bölgemizdeki barış 
ihtiyacı her zamankinden günceldir. Barış, bölge ve Türkiye halkları için 
her gün ısrarla tekrarlanması gereken bir hedeftir. Barış mücadelesi asıl 
barışın imkan ve koşullarının olmadığı zamanlarda önemli ve değerlidir. 
Bizler barış söyleminden asla taviz vermeyeceğiz. Ancak barışın gele-
bilmesinin biricik yolunun kurumsallaşan faşizme karşı omuz omuza 
direnmek olduğunu, bıkmadan bütün Türkiye’ye anlatacağız. Bugün di-
reniş faşizme karşıdır. Direniş savaş politikalarına karşıdır. Direniş zulme, 
adaletsizlikle ve haksızlıklara karşıdır.

Faşizmi kurumsallaştırmak isteyen iktidara karşı direnen demokrasi 
güçlerinin mücadelesi siyaseti savaş ekseninden çıkartabilir, barış ve 
demokrasi zeminine oturtur. Bu mücadele demokratik siyasetin önde 
gelen amacıdır.

Bizler demokrasi ve barış mücadelesini, faşizme ve her türlü adalet-
sizliğe karşı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Demokrasi ve adalet, barış 
özgürlük ve eşitlik mücadelesini ortaklaştırmak, bu gidişi durdurmak 
için önemli bir adım atmak demektir. Gelin demokrasi mücadelesini 
büyütelim. Barışı hep birlikte kuralım. Hepimize kolay gelsin yolumuz 
açık olsun. Mutlaka kazanacağız.” deniliyordu.

Önder daha sonra Yılmaz Güney’i anarak başladığı konuşma-
sında belediyelere kayyım atanmasını eleştirdi. “Bunlar, demokrasiye 
inanmıyorlar. Bunlar, işine geldiğinde kullanıyorlar gelmediğinde ise 
hiç görmüyorlar. Binali Yıldırım önümüzdeki seçim İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı. Bunu bu şekilde kandırdılar. Bence sen bir yolunu 
bul ve Meclis’te kal. Siz değil İstanbul’u almayı, en ufak yerde kalamaya-
caksınız. Siz darbe gecesi büyükşehir belediyesinde 10 darbeciye yemek 
hazırlandığını biliyor musunuz? Bunun hesabını verdiniz mi? Hesabını 
vermediler, verdirtmediler. Bunlardan darbe karşıtlığı bekleyeceklerse 
bilerek bekleyin. Ankara Belediyesi ise parsel parsel Ankara’yı bunlara 
sattı. Gültan Kışanak’ın ise alnı ak. Bunlar bizim belediyelere karargah 
kurdular. Gültan Kışanak tutsak olacak Kadir Topbaş özgür olacak. Son-
ra da bize ‘FETÖ ile mücadele edeceğiz’; diyeceksiniz. Hadi oradan!”

Miting müzik dinletisiyle son buldu.

10 Eylül İstanbul Mitinginde Adalet ve Barış Çağrısı



q  Nafiz ÖZBEK

Yaşamının nerdeyse tamamını işçi ha-
reketine, haksızlıklara karşı mücadeleye, 
adalet arayışına, özgürlüklere ve daha faz-
la demokrasiye harcayan bir kişiyi yazıyla 
tarif etmek oldukça güç. Hele de bu kişi 
bir sendikacı ve kavgasını “diaspora” ola-
rak bilinen yaban ellerinin acımasız şartla-
rında vermiş ise.

Sendikacı Ümit Köseoğlu, 40 yıl ara-
lıksız bir kavga sürecinden sonra aramız-
dan ayrıldı. Ümit, geçtiğimiz son 25 yılda 
benim de yakın bir mücadele arkadaşımdı. 
Anılarımız pek çok, ancak ben onu anılar-
dan öte, kişiliği hakkında birkaç bilgiyle 
yâd etmek istiyorum: “İyi bir sendikacı-
nın üç özelliği olmalı; bir, içkiyi iyi içe-
ceksin. İki, iyi fıkralar bileceksin. Üç; en 
az üç kez boşanmış olacaksın.”

Fıkra ile gerçeğin iç içe olduğu bu 
sözleri Ümit’ten ilk duyduğumda (sanı-
rım 80’li yılların sonlarında), IG-Metall 
sendikasında profesyonel siyasi çalışmaya 
yeni başlamıştım. İçki, özellikle de siga-
ra, emekçi kesimin çoğunda olduğu gibi, 
60’lı yıllardan itibaren Anadolu’nun en 
ücra köşelerinden kalkıp Almanya’nın 
devasa endüstrisine çark olan göçmen 
emekçiler arasında da yaygın kullanılırdı. 
Emekçilerin dertlerine ortak olan duyarlı 
bir sendikacı da tabi ki tütünsüz yapamaz-
dı. Ama Ümit, işçilerin dertlerini bilen bir 
sendikacı olarak, kimi zaman günde üç 
pakete varan sigarasıyla sağlığını zarara 
soktuğunu düşünmeye zaman bulamamış-
tı. Çok sevdiği kırmızı şarabı da buna ek-
lersek, birinci şartı yerine getiriyordu.

İkinci şartı da hemen belirteyim: İyi 
fıkralar bilirdi. Fıkraların öğretici yönleri-
ni ustaca kullanırdı.

Gelelim son noktaya: Ümit, üç kez bo-
şanmamıştı, tersine eşine ve ailesine son 
derece bağlı biriydi. Almanya’nın Krefeld 
şehrine yerleşmiş, (ilk ve son) eşi ve iki 
oğluyla şartlar çok zor da olsa, gayet iyi ve 
sağlıklı bir aile yaşamı sürdürmüştü. Ben 
ona arada birçok sevdiği şu cümleyi hatır-
latırdım: “Yaa, dostum, iyi bir sendikacı-
nın parası pul, karısı dul olur!” Verdiği 
cevabı hiç unutmam: “öfff be Nafiz, ben 
yıllardır evimdeki yatağımda bile doğru 
dürüst yatmadım, çocuklarım beni yaban-
cı biri sanırlardı!”

Evet, dışarıda yüzbinlerce emekçiye 
yardımcı olabilmek için fedakâr olmak 

gerekti. Öyle ki bu fedakârlık parayla pul-
la ölçülemezdi. Yürek gerekti, yüreksiz 
sendikacı olmak mümkün değildi apaçık!

Kimdi Ümit Köseoğlu? Ümit, 72 yıl 
önce İstanbul Kasımpaşa’da doğmuş, ka-
labalık bir İstanbul ailesinin 12 çocuğun-
dan biriydi. Çocukluk ve gençlik yılları 
hakkında fazla bilgi sahibi olmadığım için 
aklımda kalan bir iki cümleyle yetinmek 
zorundayım. Ümit, çocukluk yıllarının 
çok zor, babasının oldukça sert biri oldu-
ğunu anlatırdı. Gençlik yıllarında da onu 
çevreleyen her türlü baskıdan kurtulmanın 
yollarını aradığını, nihayet bir yolunu bu-
lup Almanya’ya (Bavyera) geldiğini, gel-
diği şehirde ilk işinin dil öğrenmek oldu-
ğunu, Almanca öğreneyim derken meğer 
Bavyera şivesini öğrendiğini, bunun ise 
tam Almanca olmadığını sonraki yıllarda 
şaşırarak öğrendiğini söylerdi.

Ümit, ilerleyen yıllarda Münih’te eşiy-
le tanışmış, ayrıca Münih Garı’na Anado-
lu’dan trenler dolusu insanın getirildiğini 
ve Almanya’nın çeşitli bölgelerine ha-
vale edildiğini görmüştü. Bilmek istedi-
ği önemli bir şey vardı: Bunca Anadolu 
köylüsü, işçisi, genci hatta kadını Alman-
ya’nın hangi şehirlerine götürülüyordu? 
Ümit, çok geçmeden meseleyi anlamış ve 
bu insanlara mutlaka yardım edilmesi ge-
rektiğini kavramıştı. Böylece; hak arama 
serüveniyle birlikte bir sendikacının ağır 
yaşamına da başlamış oluyordu.

Ümit’in ondan sonraki yaşamına sa-
dece bir kavga tarihi diyebiliriz. Ümit, 
özel işletmelerdeki koşullara fazla boyun 
eğmek istemez ve tercihini emekçilerden 
yana kullanır. O, çok geçmeden göçmen-
ler için ilk çalışmaları 1968 yılında baş-

latan IG-Metall sendikasına alınır. 80’li 
yılların başında Ümit, Türkiye’den gelen 
emekçilerin dertlerine ortak olmaya başlar 
ve kendi öğrendiklerini onlara aktarmaya 
başlar. IG-Metall’in Türkçe seminerler 
düzenlediğini duyan emekçiler bu eğitim-
lere yoğun ilgi duyarlar.

1972/73’ten sonra Almanya işyeri 
teşkilat yasasında yapılan bir değişiklik 
ile göçmen emekçiler seçme ve seçilme 
hakkını elde ederler. Ve kısa sürede sayı-
ları artık binleri bulan işçi temsilcileri bu 
eğitimlere daha yoğun katılırlar. Geçen 30 
yılda işçi temsilcisi seçilip de, Ümit ile 
birlikte Türkçe eğitim veren Yılmaz Ka-
rahasan ve benim düzenlediğim seminer-
lere katılmayan az kişi vardır.

Daha sonraki yıllarda Ümit, IG-Me-
tall’in değişik kollarında ve farklı eyalet-
lerde siyasi sekreter olarak çalışmalarını 
sürdürür ve emekli olmasına beş yıl var-
ken yeniden IG-Metall genel merkezine 
döner ve burada da aynı yoğunlukta çalış-
malarına devam eder.

Mesleğinin son yıllarında benim so-
rumluluk alanıma giren göçmen işçiler ve 
uluslararası çalışmalarda Ümit bana çok 
yardımcı oldu. Ondan Almanya-Türkiye 
sendikalar arası seminerleri düzenlemesi-
ni istemiştim. Bugün onun düzenli ve titiz 
çalışmaları bu alanda da hayli iz bırak-
mıştır. Emekli olduktan sonra ise sağlık 
sorunları başgösterir.

Ve 31 Temmuz 2014 günü hastalığa 
yenik düşer. “Ölüm, külfetler ve zor bir 
yaşamın sonunda ışığa giden yoldur” 
diye bir söz vardır. Ebedi mekânında ışık-
lar içinde uyu, Ümit. Seni unutmayacağız.

Ümit Köseoğlu‘nun 
Sonsuz Yolculuğu
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Bir Utanç
Belgesi 

q  Kemal ATAKAN

Yıllarca birlikte çalıştığımız bir ağa-
beyimiz, yoldaşımız olan Ümit Köseoğ-
lu’nun vefatını başka bir yoldaşımızın 
vefat haberini Birleşik Metal-İş web bül-
teninde okurken tesadüfen görmüş olma-
nın utancı ile bu satırları kaleme alıyoruz. 
Yıllarca emek verdiği IG-Metall Sendikası 
sayfalarını taradık, tek bir ölüm haberi-
ne rastlamadık. Bir tek omuzdaşı sevgili 
Nafiz Özbek’in yazdığı bir yazıyla karşı-
laştık. En azından bu yazıyı kaleme alan 
arkadaşınız bu konuda haberdar değildi. 
Almanya’dan veya Türkiye’deki yoldaşla-
rından da bir uyarı veya bilgi gelmedi.  

Ümit Köseoğlu F. Almanya’da anti-
komünizmin tepe yaptığı ve tekelci bur-
juvazinin sendikaları sosyal demokratlar 
üzerinden kontrol altında tutmaya çalıştığı 
dönemde aktif sendika sekreterliği yaptı. 
Onbinlerce Türkiyeli göçmen işçi kah fikir 
danışmak, kah sadece tanışmak, kah da IG-
Metall sendikasının eğitmeni olarak Ümit 
Köseoğlu ile muhatap oldu. Sadece muha-
tap olmadı. Tanıştı, onu sevdiler ve tümü-
nün “Ümit abisi” oldu. 

Ümit Köseoğlu, F.Almanya’daki Tür-
kiyeli göçmen işçilerin demokratik çatı ör-
gütü olan FİDEF’in çalışmalarına dayanış-
ma gösterir, FİDEF’in tüm önemli toplantı, 
konferans ve kongrelerinde yer alır, konuş-
macı olarak katkılarını yerine getirirdi.

12 Eylül sonrası karanlık dönemde, 
Türkiye Demokrasi Güçleri ile Dayanışma 
etkinliklerinde F.Alman sendikalarının yer 
alması için çok çaba sarfetti. Aynı zamanda 
TÜRKİYE POSTASI Gazetesi’ne düzenli 
yazarak, işçi ve sendika haberlerini derle-
yerek, görüşlerin işçi sınıfı saflarında yay-
gınlaşmasına doğrudan katkıda bulunurdu.

Ümit Köseoğlu, Türkiyeli politik göç-
menlerin de en yakın omuzdaşlarından bi-
riydi. Zorunlu ve güç koşullarda göçmen-
lik koşullarında yaşamak zorunda kalan 
arkadaşların dert ortağı ve her an yardım 
isteyecekleri dostlarıydı.

Ümit abi bu kadar işi nasıl sıraya soku-
yor, nasıl yetiştiriyor diye sorardık kendi-
mize. Alman disiplinini edinmişti, kendisi 
işçiydi, ama Türkiye insanının, İstanbullu 
bir proleterin sıcaklığını hiç bir zaman 
yitirmemişti. Bizce bu sorumuzun bir tek 
yanıtı vardı. O bir komünistti. Türkiye Ko-
münist Partisi’nin sıra neferiydi. Hesapsız, 
kitapsız, pazarlıksız inanmıştı işçi sınıfının 
bilimine. 

Vefatının üçüncü yıl dönümünde, Ümit 
abimizi saygıyla anıyor, sessiz sedasız ölü-
münün acısıyla, onun adını sınıf mücadele-
sinde her zaman yaşatacığımıza olan inan-
cımızı belirtiyoruz. Onun adına Almanya 
ve/veya Türkiye’de sendikal alanda bir 
faaliyet ile adını cismen de yaşatmak biz 
yoldaşlarının görevi olsun.

(Birleşik Metal-İş’in kısa haberinin linki: 
http://www.birlesikmetal.org/etkinlik/etkin-
lik_2014_2.htm)



Sizin de bildiğiniz gibi 20 Mayıs 2016’da 
Anayasa’ya konulan ek bir maddeyle doku-
nulmazlıklarımız kaldırıldığı için çok sayıda 
milletvekili yargılanmakta; 11 milletveki-
linin yargılaması ise tutuklu olarak sürdü-
rülmektedir. Sizler görevleriniz nedeniyle 
zaman zaman milletvekili yargılama ve 
tutuklamaları ile ilgili soru ve yorumların 
muhatabı olabiliyorsunuz. Elbette bu konu 
birçok açıdan irdelenmeye muhtaçtır. Özel-
likle konunun siyasi boyutu farklı bakış açı-
larıyla değerlendirilebilir. Ancak konunun 
hukuki boyutlarıyla ilgili birkaç objektif 
bilgi ve değerlendirmeyi, yürüttüğünüz 
kamusal çalışmalara ve değerlendirmeleri-
nize ışık tutması temennisi ile ilginize sun-
mak istiyorum.  

1. Milletvekili için Anayasa tarafından 
öngörülmüş iki farklı koruma müessese-
si vardır. Bunlardan birincisi, Anayasa’nın 
83/1 Maddesi’ndeki “Mutlak Sorumsuzluk” 
müessesesidir. Buna göre milletvekilleri 
TBMM’de söyledikleri sözlerden ve bun-
ları dışarıda tekrarlamaktan asla sorumlu 
tutulamazlar. Milletvekilliği sona erse bile 
sorumsuzluk yaşam boyunca devam eder.

Bizim hakkımızda düzenlenen fezleke 
ve hazırlanan iddianamelerin neredeyse 
tamamı bu kapsamdadır. Örneğin benim 
hakkımdaki iddianamelerin büyük çoğun-
luğu TBMM’de yaptığım ve dışarıda tek-
rarladığım konuşmalardan ibarettir. Ancak 
savcılıklar ve mahkemeler meselenin bu 
yönünü araştırmaya bile gerek duymadan 
hakkımızda dava açıp tutuklama kararı 
verdiler. Oysa Anayasa’ya göre bırakın tu-
tuklamayı, hakkımızda soruşturma bile yü-
rütülemez.

2. Milletvekili hakkındaki ikinci meka-
nizma ise Anayasa’nın 83/2 Maddesi’nde 
düzenlenen “Dokunulmazlık” müessese-
sidir. Bu maddeye göre milletvekilinin ko-
nuşmaları ve sözleri dışında kalan fiil ve 
eylemleri güvence altına alınmıştır. Millet-
vekilinin suç teşkil eden fiil ve eylemlerin-
den yargılanabilmesi için dokunulmazlı-
ğın dönem sonuna kadar veya yargılama 
sonuna kadar kaldırılmış olması gerekir. 
Oysa 20 Mayıs 2016’da dokunulmazlıkların 
kaldırıldığına dair Anayasa’ya konulan Ek 
20. Madde ile dokunulmazlıkların 20 Mayıs 
2016’dan önceki soruşturmalar için kaldı-
rıldığı, o tarihten sonra ise bütün milletve-
killerinin dokunulmazlıklarının olduğu gibi 
devam edeceği kabul edilmiştir.

Burada vahim bir hata yapılmıştır. Do-
kunulmazlıklar ileriye, dönem sonuna 
kadar değil, geçmişe doğru kaldırılmıştır. 
Yani şu anda dokunulmazlıklar hem vardır, 

hem yoktur. Biz tutukluyuz, ama dokunul-
mazlıklarımız devam ediyor gibi garip bir 
durum ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yargı 
makamlarının, yargılama esnasında doku-
nulmazlığı devam eden bir milletvekilini 
yargılaması gibi ciddi bir ihlal ortaya çık-
mıştır.

Örneğin biz cezaevinde ya da mahke-
me salonunda herhangi bir suç işlesek, 
hakkımızda soruşturma bile açamaya-
caklar. Sadece hakkımızda dokunulmaz-
lığın kaldırılması için fezleke düzenleyip, 
TBMM’ye göndermeleri gerekecektir. Do-
layısıyla biz dokunulmazlıklarımızın kaldı-
rılmadığını ve yargılanamayacağımızı iddia 
ediyoruz. Yargılansak bile dokunulmazlık-
larımız devam ettiği için hakkımızda hiçbir 
yargılama tedbirinin uygulanamayacağını 
söylüyoruz. 

3. Dokunulmazlıklarımız 20 Mayıs 
2016’da kaldırıldı. O tarihte biz bu taraflı 
ve adil olmayan yargının bizi hukuk çerçe-
vesinde yargılayamayacağını, yukarıda be-
lirttiğimiz 1. ve 2. maddelerdeki gerekçeler 
nedeniyle yargılanmamızın mümkün ola-
mayacağını belirterek ifade vermeye git-
meyeceğimizi duyurduk. Biz asla “yargıyı 
tanımıyoruz ve meydan okuyoruz” deme-
dik. Hükümet çevreleri ise yargıya herkesin 
güvenmesi ve herkesin bu bağımsız yargı-
ya hesap vermesi gerektiğini belirttiler.

Aradan iki ay geçti ve 15 Temmuz darbe 
girişimi gerçekleşti. Bu bağımsız ve tarafsız 
dedikleri yargının yaklaşık 4500 üyesi te-
rör örgütü üyesi olmak gerekçesiyle bizzat 
hükümet tarafından görevden alındı. Yani 
açıkçası, 20 Mayıs 2016’da dokunulmazlık-

larımızı kaldırarak bizleri FETÖ yargısının 
önüne attılar. Her ne kadar bunlar şu anda 
görevde olmasa bile, bunların hazırladıkla-
rı fezleke ve iddianameler ile yargılanıyo-
ruz. Şimdi de AKP yargısının baskısı ve ba-
sıncı altında yargılanmamız devam ediyor.

4. Anayasa Mahkemesi’nin milletveki-
linin tutuklu yargılanmaması gerektiğine 
dair açık içtihadı hem yerel mahkemeler 
hem de bizzat bu kararı veren Anayasa 
Mahkemesi tarafından açıkça ihlal edil-
mektedir. (bkz. AYM Balbay Kararı)

5. 4 Kasım 2016’da, gece yarısı evimize 
baskın yaptırarak bizi gözaltına alıp tutuk-
layacak kadar aceleci olan yargı, aradan 10 
ay geçmiş olmasına rağmen halen yargıla-
nacağımız mahkemeyi ve duruşma günü-
nü belirlememiştir. Buradan da anlaşılacağı 
üzere, acilen tutuklanmamız yargının değil, 
siyasetçilerin ihtiyacına binaen yapılmıştır.

6. Anayasamıza göre milletvekilleri, 
haklarında kesinleşmiş hüküm olsa bile 
cezaevine konulamaz. (Anayasa 83/3 Md.) 
Ancak milletvekili sıfatının sona ermesiyle 
birlikte hüküm infazına başlanabilir. Düşü-
nün ki, milletvekillerinin yasama görevleri, 
seçme-seçilme hakları ihlal edilmesin diye, 
Anayasamız kesinleşmiş bir hükmün infazı-
nı bile milletvekilliğinin düşmesinden son-
raya bırakılmasını emrediyor. Oysa bizler 
sorumsuzluk kapsamına giren konuşmala-
rımız nedeniyle 10 aydır tutukluyuz.

7. HDP’ye yönelik yargısal ihlal mil-
letvekilleriyle sınırlı değildir. 85 belediye 
başkanı ve aralarında Parti Meclisi üyeleri, 
il-ilçe yönetim kurulu üyelerinin de olduğu 
2 binden fazla arkadaşımız son bir yılda 
tutuklanmıştır. Bu da HDP’ye yönelik siste-
matik bir siyasi tasfiye operasyonunun en 
önemli göstergesidir. Bunlar hukuki tutuk-
lamalar değil, siyasi görüşlerimiz nedeniyle 
zorla alıkonulmadır. Ve TCK’nın 77. Madde-
si’nde düzenlenen “insanlığa karşı işlenen 
suçlar” kapsamında zamanaşımına da tabi 
olmayan vahim suçlardır. 

Bu bilgilendirmeyi göz önünde bu-
lundurarak, HDP’ye yönelik yargılama sü-
reçleri hakkında hukuksal değerlendirme 
yapmanızı, benim ve partimin görüşlerini, 
siyasi çalışmalarını desteklemeseniz bile 
hukuktan ve adaletten yana vicdanlı bir 
tutum sergilemenizi diliyorum. Selam ve 
saygılarımla...

Selahattin Demirtaş 
HDP Eş Genel Başkanı

Edirne Cezaevi
7 Eylül 2017
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Demirtaş’ın akademi, hukuk, medya, siyaset, 
sanat dünyasından çeşitli kişi ve kurumlara 
gönderdiği mektubu

Gıyas 
q  Kamil MUTİ

Kavga seslerinin içinde büyüyen, 
gelişen, çalışkan, fedakâr ve kır saçlı 
İGD’li bir sıra neferi yoldaşımızı daha 
9 Eylül 2017 tarihinde kaybettik. 

Gıyasettin (Gıyas) “yolumuz işçi 
sınıfının yoludur” diyen gençlik hare-
ketinde  yetişip  işçi  sınıfının  örgütlü  
hareketi içerisinde yer almış bir yolda-
şımızdı. İşçi sınıfımızın biricik öncü 
partisi TKP’nin likide edilmesine ka-
dar TKP saflarında yerini alarak işçi sı-
nıfının ve halkın iktidarı için mücadele 
veren bir dostumuzdu.

Gıyas, TKP’nin likide edilmesin-
den sonra ortada bırakılan ve ideolojik 
olarak sağa sola savrulan ama her an  
örgütlü işçi sınıfı hareketinin içerisin-
de yer almaya hazır dostlarımızdandı. 
Sıcak ve canlı dostluk bağları vardı. 
Kendisi benim üniversite yıllarından 
beri, yani 40 yıllık dostum, arkadaşım, 
yoldaşımdı. Ben, savunur göründüğü 
ulusalcı çizgiye rağmen cep telefonu-
nun Enternasyonalle açılmasını asla 
unutmayacağım. Kendisine bunu sorar 
ve cevabımı kendim verirdim; “Oğ-
lum, bizler sevgiliye şiir okuyarak değil 
Enternasyonal ve kavga sesleri geliyor, 
marşları ile büyüdük” derdim. Gıyas, 
rahat uyu, Türkiye işçi sınıfı Enternas-
yonal öncü partisinin öncülüğünde mü-
cadelesini sürdürecektir.

Gıyas’ın ölümü bizlere bir şeyin 
daha altını çizmemiz gerektiğini gös-
termiştir. Ortada bırakılmış ve ideolojik 
olarak sağa sola savrulmuş tüm dostla-
rımızla bir araya gelip, kasıtlı olmayan 
farklı düşünceleri dostluklar içerisinde 
gidererek, işçi sınıfının örgütlü gücü, 
partisi TKP’nin sesini tekleştirerek 
işçi ve emekçi saflarında barış, özgür-
lük, demokrasi mücadelesinde ileri 
mevziler kazanmak için çalışmalı-
yız.                                                                                                                                                                                                                          



Merkez Bankası 
enflasyon tahminini
yine yükseltti

Merkez Bankası 2017 yılı enflasyon 
öngörüsünü yüzde 8,5’ten yüzde 8,7’ye 
yükseltti; yüzde 6,4 olan 2018 enflasyon 
öngörüsünü değiştirmedi. Merkez Banka-
sı Başkanı Çetinkaya, yılın üçüncü enf-
lasyon raporunu sunuşunda, enflasyon 
öngörüsündeki 0,2 puanlık artışın gıda 
kaynaklı olduğunu söyledi. Merkez Ban-
kasının nisan ayında açıklanan yılın ikin-
ci enflasyon raporunda, 2017 yılı sonuna 
ilişkin enflasyon öngörüsü, birinci rapor-
daki yüzde 8,0’den yüzde 8,5’e ve 2018 
sonu enflasyon öngörüsü de yüzde 6,0’dan 
yüzde 6,4’e yükseltilmişti.

Merkez Bankası başkanı toplumla alay 
etmeye devam ediyor. Hiçbir ahlaki kaygı 
taşımaksızın enflasyon hesaplarıyla oyna-
yarak halkı yanıltmayı sürdürüyor. Bir de 
bu meseleyi gıda fiyatlarına bağlayarak 
bir yandan halkın tüketim harcamaları-
na yönelik tedbirlere yeşil ışık yakarken, 
diğer yandan tarım kesimini ‘ıslah’ etme 
programı ile çiftçilere ithalat sopasını gös-
terenlere cesaret veriyor. MB Başkanı’nı 
bir kez daha istifaya çağırıyoruz. 

Ekonomi küçük esnafı
yutuyor 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 

Haziran ayına ilişkin kurulan ve kapa-
nan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre, kurulan şirket sayısında bir önceki 
aya göre yüzde 3,35, kooperatif sayısında 
yüzde 5,43, gerçek kişi ticari işletme sa-
yısında yüzde 16,28 azalış oldu. Kapanan 
şirket sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 
28,28, kapanan gerçek kişi ticari işletme 
sayısı yüzde 24,82 kapanan kooperatif sa-
yısı yüzde 39,13 arttı. Kapanan şirket sa-
yısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
29,26 artış oldu. 2017 yılı Haziran ayında, 
2016 yılı haziran ayına göre kurulan şirket 
sayısında yüzde 8,49, kurulan kooperatif 
sayısında yüzde 2,35 artış olup kurulan 
gerçek kişi ticari işletme sayısında ise 
yüzde 1,03 azaldı.

Ekonomide kriz göstergelerinden biri 
kabul edilen şirket kapanma sayıları yeni-
den yükselişe geçti. Referandum sürecin-
de yaşanan sanal genişlemenin etkisiyle 
hızlı daralma, Haziran, Temmuz, Ağustos 
aylarıyla birlikte özellikle küçük esnaf 
üzerinde etkisini göstermeye başladı. Kre-
di kullanma olanağından yoksun olan bu 
kesimde gözlemlenen küçülme önceki ay-
lara göre dramatik bir sıçrayış göstermiş 
durumda. Bu daralma büyük olasılıkla 
önümüzdeki aylarda da sürecek. 

Yoksullar gıdaya 
zenginler eğlenceye!

 Türkiye genelinde hane halklarının tü-
ketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en 
yüksek payı yüzde 25,2 ile konut ve kira 
harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 
19,5 ile gıda ve alkolsüz içecek harcama-
ları aldı.

Gıdaya ayrılan pay giderek düşmekte. 
Hane halkının bütçesinden gıdaya ayrılan 
payın %20’nin altına düşmesi başlı başına 
bir yoksulluk göstergesi. Bu, gıda yok-
sulluğu dediğimiz en acımasız yoksulluk 
halini bize anlatıyor. Yeterince ve sağlıklı 
beslenme koşullarının ortadan kalktığı bir 
süreci yaşıyoruz. Hane başına tüketilen 
süt, et gibi temel protein deposu gıdalar 
artık birçok eve giremiyor. Çocuk beslen-
mesinde de büyük öneme sahip gıdalardan 
yoksun kalan aileler Türkiye toplumunun 
çok büyük bir kısmını oluşturmakta. Gıda 
yoksulluğu kategorisinin bu iktidar saye-
sinde Türkiye’ye kazandırılmış olması bü-
yük bir utancın fotoğrafıdır. 

Konut satışları 
yüzde 8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Haziran ayına ilişkin konut satışı istatis-
tiklerini paylaştı. Türkiye genelinde konut 

satışları 2017 Haziran ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında 
azalarak 97 bin 579 oldu.

İnşaat sektörüne bağımlı bir ekonomi 
için en önemli göstergelerden biri kuşku-
suz konut satışları. Konut satışlarındaki 
düşüş konut arz fazlasından kaynaklandığı 
kadar faizlerin yüksekliğiyle de bağlantılı. 
Sürekli faizlerin düşürülmesi konusunda 
bas bas bağıranların temel meselesi bu 
sektörde yaşanacak olan hızlı bir daralma-
nın ekonomide yaratacağı sorunlar. Daha 
fazla inşaat ile ekonomiyi canlı tutma pro-
jesinin artık sonuna yaklaşılıyor. 

İŞKUR 
aylık istatistiklerini 
neden yayınlamıyor? 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Jülide Sarıeroğlu’ya, İŞKUR aylık istatis-
tik bülteninin 5 aydır neden yayımlanma-
dığı soruldu. 15 Temmuz 2016 darbe gi-
rişiminden sonra İŞKUR “aylık” istatistik 
bülteninin 6 ay yayımlanmadığına dikkat 
çekildi. 

AKP binlerce çiftçiye 
200 milyonu çok gördü
Bursa Mustafakemalpaşa ve Karaca-

bey ilçelerinde yaşanan dolu felaketinde 
zarara uğrayan çiftçilerin sorunlarının 
araştırılarak mağduriyetlerinin gideril-
mesi ile ilgili verilen araştırma önergesi 
AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. 

Emekli aylıklarında 
eşitsizlik yokmuş! 

Aynı gün ve aynı miktarda prim öde-
dikleri halde, 2000 yılından önce ve son-
ra emekli olanların aylık miktarlarındaki 
farklılıkların yarattığı eşitsizliğin Meclis 
gündemine taşınması üzerine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yap-
tı. Bakanlık cevabında uygulamada eşit-
sizlik olmadığını savundu. 

OHAL nedeniyle Genel-İş
üyesi 1.961 işçi işten atıldı 
Son yayımlanan KHK ile 306 üyele-

rinin ihraç edildiğini belirten DİSK/Ge-
nel- İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 

“Bundan önceki fesihleri de sayarsak top-
lam 10 şube yöneticimizin çalışma hakları 
ellerinden alınmış durumdadır. Sendika-
mız bundan sonraki süreçte ihraçları sen-
dikal hak ihlali olarak değerlendirecek-
tir” denildi.

OHAL’le geçen 1 yılda
1.963 iş cinayeti 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) 

Meclisinin verilerine göre OHAL’in ilan 
edildiği günden bu yana 1.963 işçi iş ci-
nayetlerinde yaşamını yitirdi. İSİG Mecli-
si, “Bu durum OHAL döneminde çalışma 
koşullarında herhangi bir iyileştirmenin 
olmadığını aksine var olan uygulamaların 
kalıcılaştığını gösteriyor” denildi. 

İSİG: Hedef sıfır kazaydı,
2 ayda 353 işçi yaşamı
yitirdi

İSİG, Çalışma Bakanlığının başlattığı 
‘hedef sıfır kaza’ kampanyasının ikinci 
ayı bitiminde yeni raporunu yayınladı. 
İSİG’in raporuna göre; 13 Mayıs-12 Tem-
muz tarihleri arasında 78’i inşaat işçisi ol-
mak üzere en az 353 işçi yaşamını yitirdi. 

Devlet çocuk işçilere kör! 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğına (ÇSGB) konuya ilişkin bilgi edinme 
başvurusunda bulunuldu. ÇSGB İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığından gelen yanıttaki ve-
riler ise dikkat çekici. Sayıları 2 milyona 
ulaşan çocuk işçilere ilişkin Teftiş Kurulu 
Başkanlığı son 7 yılda toplamda sadece 
339 işyerine para cezası keserken, 18 yaş 
altı kaç çocuğun iş cinayetlerinde hayatını 
kaybettiğine ilişkin soru ise yanıtsız kaldı. 

Politika / İşçi-Sendika Komisyonu 
(Kaynak olarak; TÜİK raporları, Sosyal Güvenlik, Ça-
lışma ve Ekonomi Bakanlıklarının açıklamaları, HDP 
Ekonomi Komisyonu, DİSK açıklamaları, Genel-İş ve 
Birleşik Metal-İş ARGE verileri kullanılmıştır.)

NOMİ...EKONOMİ...EKONOMİ...EKONOMİ...EKONOMİ...EKONONOM

Politika10 16 Eylül 2017 EKONOMİ



q Murat CEYİŞAKAR

Bedeli her ne olursa olsun zenginleş-
mek, varlık sahibi olmak isteyen küçük ve 
orta burjuvaziyle, bu arzularının pervazsız-
ca yerine getirilmesi üzerine hükümet eden 
AKP’nin uyumlu beraberliğinin sonuna 
geliniyor.Aç insanlara kağıttan yapılmış 
Atatürk rozeti ve alçıdan yapılmış Atatürk 
heykelleri dağıtan Kemalist diktatörlüğün 
seksen yıllık iktidarından ders çıkaran  AKP,  
bir takım ayni ve nakdi sosyal yardımlarla, 
sık sık çıkardığı vergi ve imar aflarıyla  mülk 
sahibi küçük ve orta burjuvaziyi kendisine 
bağlamayı başarabilmişti. Bu sınıfların, be-
deli ne olursa olsun, yani ne kadar yeşil alan 
katledilirse katledilsin, ne kadar göl ve akar-
su kirletilirse kirletilsin, demokratik haklar 
gasbedilirse gasbedilsin, tek hedefleri vardı, 
refahlarını artırmak. Orta sınıfların bu aşırı 
bencil beklentilerini yönetme konusunda 
AKP’nin 15 yıllık siyasasının çok da başa-
rısız olduğunu söyleyemeyiz...

Ayrıca, Kürdistan’da 30 yıldır sürdürü-
len kanlı savaş Türkiye’deki evleri başları-
na yıkılan Kürt emekçilerden başka bütün 
toplumsal refaha dolaylı ya da dolayımsız 
katkıda bulunmaktadır. Bu savaş da Türk 
silah sanayini ölüm makinaları ve donanım-
ları üretimi konusunda uzmanlaştırırken, 
refahtan kırıntı da olsa Türk insanı payını al-
maktadır. Türkiye uluslararası silah arenası-
nın küçük yırtıcılarından biri olmaya doğru 
ilerlemektedir. Ülke içinde ve ülke dışında 
düzenlenen saldırgan askeri operasyonlarda 
ölenlerin kimseyi fazla ırgalamaması “şe-
hit” cenazelerinde dökülen gözyaşlarının 
“şehit”in ailesine verilen şişkin banknot des-
teleriyle, sağlanan küçük ayrıcalıklarla kısa 
zamanda kurutulmasının nedeni budur. Ev-
latlarını savaş boylarında kaybeden aileler 
hiç bir zaman savaş baronlarının yakasına 
yapışma gereğini duymadılar.

Bütün burjuva iktidarlarları gibi AKP 
iktidarı da hırlaşan çakal sürüsüvari kapita-
list tekellerin bir hizmetçisidir. AKP bu güne 
kadar aslan payını tekellere aktarsa da en 
yoksullara ve orta sınıflara yani oy deposu-
na da göstermelik ikramlar yaparak 80 yıllık 
Cumhuriyetin, dipçikle vergi alan yüzünden 
başka hiç bir katkısını görmeye alışmamış 
geniş yığınların sempatisini ve desteğini de 
kazanmıştı. Bu desteğin gerçekte çok azının 
dinsellikle ilgisi olduğunu tahmin etmek zor 
değil. 

Ancak Ortadoğu bataklığında debele-
nip duran ama her geçen gün daha da ça-
mura batan Türkiye oligarşisinin bu payla-
şım sofrasından yoksulları ve orta sınıfları 

tekmeleyerek uzaklaştıracağı belli oluyor. 
Kartlar yeniden dağıtılacak, çakallar sofra-
sında halka artık “sade suya tirit” cinsinden 
yardımlar bile çok görülecektir. Bunun adı 
bilimsel sosyalizmde kriz ve tekelleşmedir. 
Türkiye’de de sermaye tekelleştikçe iktidar 

tekleşmekte iktidar tekleştikçe de sofradan 
birileri kovulmaktadır. Üretime dayanmayan 
rant politikaları ve taşeron savaş politikaları 
nedeniyle pazarları daralan burjuvazi kanlı 
avlarının bölüşülmesinde sofrada kendisin-
den başka kimseyi görmek istememektedir. 

Gerçekten de parlamentoyu fesheden, 
mühürsüz oy pusulalarıyla da “bal gibi” se-
çim kazanabilen oligarşinin artık seçimlerde 
bile halka ihtiyacı kalmamıştır. Dün sofra-
dan Kürt ulusal sorununu kovalayan oligar-
şinin bugün de parlamentoyu ve demokrasi-
yi kovalayarak kendi  tabanındaki toplumsal 
bileşenlerine sırt çevirmesi bundandır. Kriz 
derinleşmekte, av herkese yetmemektedir. 
AKP’nin doğal önceliği elbette kendisini 
oraya taşıyan ve orada kalmasını sağlayan 
emperyalist tekeller ve onların işbirlikçileri 
olacaktır.

AKP dün seçim öncesi meydanlarda 
yevmiye, kumanya, kömür vs. dağıtırken 
şimdi seçim öncesi halka ölüm ve kefen 

dağıtmaktadır... Başka şeyler vaat etmesi 
efendilerince yasaklanmıştır. RTE’nin işi-
nin zor olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Dağıtılacak kefenden başka bir şey kalma-
mışsa  burjuvazinin ve onun iktidarı yolun 
sonuna geliyor demektir... Kefen dağıtarak, 

tükürükler saçarak, Malazgirt, Çanakkale 
nutukları atarak, Kemalist metaforları har-
landırarak çok fazla ilerlenemeyeceği açık-
tır, bunun AKP’yi yöneten emperyalizmin 
uzmanlarının bilmemesi mümkün mü? Bi-
liyorlardır ama şimdilik başka çareleri yok 
gibi görünüyor...

AKP’nin dayandığı sınıflar,  AKP’ye 
her ne kadar fetihçi, cihadçı, dinsel sembol-
lerle bağlı gibi görünseler de  AKP’nin oy 
tabanının esas motivasyonu dinsel inançlar 
değil -birden sırt çevirdikleri  Milli Selamet 
Partisi’nin AKP’den daha az dindar olduğu-
nu kimse söyleyemez- AKP‘nin cazibesi, 
onun vaat ettiği kent arazilerinin yağmalan-
ması, sosyal yardımları ailece küçük mülk 
edinmede araç olarak kullanma imkanları, 
bir yakınını bir bakanlığa yerleştirmek gibi 
dünyevi ve maddi çıkar olmuştur. 

Zenginleşmeyi, mülk sahibi olmayı, 
mevcut varlıklarını artırmayı bekleyen sınıf-
lara meydanlarda kefen giydirmek AKP’nin 

son onbeş yıldır sergilediği en kötü politik 
söylemidir. Zengin olmak, evininin üzerine 
bir kaçak kat çıkmak, çıkılanı meşrulaştı-
rabilmek, evinin, tarlasının yakınlarından 
geçecek bir yolun yaratabileceği rantın hül-
yasıyla yaşayan milyonların, seçim meydan-
larında kendilerine giydirilmeye çalışılan 
kefenin soğuk yüzünden hiç hoşlanmaya-
cakları açıktır. Bu bir tükenişin çan sesidir. 
Kemalistler de aç insanlara Atatürk rozeti 
dağıtarak ayakta kalabileceğini sanmıştı 
oysa. Şimdi ayakta kalmaları sadece sara-
yın bütün kirli oyunlarıyla ittifak yapmakla 
mümkün... 

Dünün bir emperyalist ülkenin çıkarları 
için “size ölmeyi emrediyorum” diyen “ko-
mutan”, “lider”, “kurucu irade” metaforun-
dan, bugün “hepinize kefen giydireceğim”e  
benzer çağrılar yapan Cumhurbaşkanı me-
taforuna gelmiştir. Model aynıdır. Yüz yıl-
dır çok fazla mesafe alamadığımız açıktır...  
Peki insanlara yakacak, giyecek, yiyecek da-
ğıtmaktan kefen dağıtmaya düşen AKP’nin 
başarı şansı var mıdır? Evet, saldırgan bir 
ırkçılığın, yağmacılığın, ganimetçiliğin ül-
kemiz kültüründe işgal ettiği müstesna yeri 
görmeden geçemeyiz. Bu histeri seçim mey-
danlarında kalabalıklara rakip partiyi yuha-
latmak, şeytanlaştırılmış bir politik figürü 
lanetlemek üzerine kurgulanmış geçiçi ve 
sınırlı bir zamana sığdırıldığında AKP kitlesi 
için sorun yoktu ve çok ciddiye alınmıyor-
du... 

Şimdi aynı yığınların önlerine atılmış 
bu kefen bezli seçim numaralarını satın al-
mayacaklardır. Randevuyla gidilen hastane 
konforu, bölünmüş yol, 60 TL’ye memleke-
te uçabilmek, ulaşılması gereken bir hedef 
değildir artık, ünsiyet kazanmış, bir hak ol-
muştur ve olağanlaşmıştır. Şimdi yenileriyle 
çoğaltılamaz, üstüne üstlük önlerine bir de 
kefen bezi atılırsa orta sınıfların buna vere-
cekleri bir cevap olmalı ve bu cevabın orta 
sınıfların AKP’den desteğini çekeceğine ke-
sin gözüyle bakılmalıdır.

Çöküşün ve kitle desteğini sağlayacak 
küçük tavizlerin terkedileceğine ilişkin önü-
müzdeki dönem daha acımasız uygulama-
lara tanık olacağız... Sağlıkta kısıtlamalar, 
işsizlik yardımının azaltılması vs. gibi... Bu, 
yakın gelecekte yeni ve beklenmedik bir teh-
likeye de havidir.

Bu tehlike yakın gelecekte büyük bir 
hoşnutsuzluğa itilecek olan orta ve alt sı-
nıfların tepkisinin RTE’den daha demagog 
ve maceracı bir figürle ikame edilmesidir... 
Bunu önlemenin tek yolu neredeyse bütün 
demokrasi güçlerinin üzerinde ittifak ettikle-
ri bir direniş ortaklığının adı, şekli ne olursa 
olsun bir an evvel kurulmasıdır...

Linyit Kömüründen Kefen Bezine...

Politika            16 Eylül 2017 11POLİTİKA



q Hurşit SAĞIROĞLU

Bu sene 97. kez karşıladığımız Türkiye 
Komünist Partisi’nin kuruluş yıldönümü olan 
10 Eylül’ü geçmiş ile günümüz ve günümüz 
ile gelecek arasında bir bağ kurarak değerlen-
dirmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi 
TKP’nin tarihinden koparılarak değerlendirile-
mez. 

TKP belgelerinde eksik olmayan bir ta-
nımlama vardır. “TKP, Büyük Ekim Devri-
mi’nin etkileri altında ve Anadolu’daki Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nın ateşleri içinde doğmuş-
tur”. Günümüzde kimi sosyalistler ve hatta 
eski TKP’liler bu tanımlamayı doğru bulmu-
yorlar. ‘Ulusal Kurtuluş Savaşı verilmemiştir, 
Emperyalizm ile uzlaşarak Türkiye Cumhuri-
yeti kurulmuştur’ görüşünü ortaya atıyorlar. 
Kurtuluş Savaşı’nın ne derece sonuca ulaştığı, 
TC’nin bu savaşın sonunda mı kurulduğu ko-
nusu tabii ki ayrıntılandırılabilir ve tartışılabi-
lir. Bizce de TC’nin kuruluşu Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın başlatıldığı zamandaki stratejinin 
savaşarak sonuna kadar takip edilmesiyle ger-
çekleşmemiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşla-
rının baştaki yaklaşım, amaç ve ittifakları ile 
sonundaki yaklaşımları, gerçekleştirdikleri ve 
ittifakları arasında niteliksel farklılıklar vardır. 
Fakat, Ulusal Kurtuluş Savaşı sadece Mustafa 
Kemal ve arkadaşlarının savaşı olarak değer-
lendirilmemelidir. Farklı güçler -ki bunların 
arasında komünistler de mevcuttur- gerçekten 
bir Ulusal Kurtuluş Savaşı amacıyla savaşmış-
lardır. Sovyetler Birliği ve dönemin Sovyet 
Partisi de Türkiye’de başlatılan Ulusal Kurtu-
luş Savaşı’na büyük değer biçmişlerdir. Gerek 
Komintern belgelerinde, gerekse de Lenin ve 
Stalin’in konuşmalarından bu konuda zengin 
tarihsel dökümanlar mevcuttur.

Rusya Yeni Tarih Belgelerini Koruma ve 
Araştırma Merkezi’ne bağlı Doğu Araştırma 
Merkezi’nde korunan ve Kaynak Yayınları 
tarafından yayınlanan dökümanlar arasında 
Mustafa Suphi yoldaşın Kasım 1920’de Sta-
lin yoldaş’a sunduğu rapor da vardır. Muhte-
melen Eylül 1920 öncesine dayanan ve o yıl 
içinde Mustafa Kemal’le yapılan görüşmeyi 
de içeren TKP MK yetkililerinin Anadolu’da 
yaptıkları gözlem ve çalışmaları içeren yazı, 
döneme ilişkin ve bugünü değerlendirmek açı-
sından zengin bilgiler sunuyor. Oldukça ayrıntı 
içeren bu raporun farklı bölümlerinde konuya 
ilişkin açıklayıcı bilgiler mevcuttur.

Birincisi; Mustafa Kemal’in anti-komü-
nist niteliği ve toplumsal devrimden yana ol-
mayacağı vurgulanıyor.

İkincisi; Kazım Karabekir’in komünistle-
re daha yakın olduğu ve bu nedenle Mustafa 
Kemal ile aralarında görüş ayrılıkları olduğu, 
dolayısıyla da muhalif konumda olduğuna de-
ğiniliyor.

Üçüncüsü; Türkiye’ye Sovyetler tarafın-
dan maddi ve askeri yardım yapılması ve bu 

yardımın da TKP üzerinden yapılmasının doğ-
ru olacağı belirtiliyor.

Dördüncüsü; Mustafa Kemal’in henüz 
bir programa sahip olmayan Kuvayı Milliye-
ci ‘Halk Zümresi’ dışında, Enternasyonalist  
İslamcı Bolşevikler, Yeşil Ordu Bolşevikleri, 
Pantürkistler ve Sosyalist ile Komü-
nistlerin olduğu söylenmektedir. 
TKP’nin Enternasyonalist 
İslamcı Bolşevikler ve Ye-
şil Ordu Bolşevikleri ile 
koordinasyonları olduğu 
anlaşılmaktadır.

Beşincisi; Mustafa 
Suphi, Anadolu’nun her 
tarafında Komünizme 
derin bir sevgi ve sempa-
tinin olduğu bilgisini aktar-
makta, partinin ajitasyon ve 
propagandası sonucunda değişik, 
sosyalist ve komünist grupların TKP 
etrafında toplandıkları ve birleştiklerini rapor 
etmektedir.

Altıncısı; Mustafa Suphi “Bizler, hiç kuş-
kusuz Anadolu’da toplumsal devrimin (emek-
çi halkın sevgi ve sempatisi ile sağlanmakta 
olan) zafer arifesinde yaşıyoruz” tespitini 
yapmaktadır.

Buraya kadar ifade edilenlerden anlaşı-
lan aslında Türkiye’nin devrimin arifesinde 
olduğu ön görüsünün hakim olduğudur. TKP 
bu sürece müdahale etmek için somut politi-
kalar, strateji ve taktikler geliştirmiş. Eksik 
ve zaaflarını tespit ettiği halde kendi bağımsız 
sınıfsal konumunu daha açık savunabilmek ve 
yığınlara taşıyabilmek için Mustafa Kemal ve 
çevresi ile ve de islamcı muhalif örgütlenme-
ler ile ilişkilerini kesmemiş. Çok ince, akıllı 
ve teşkilatçı politik ve örgütsel hat geliştirmiş. 
Düşmanınla, veya her konuda anlaşamadığın, 
hatta yarın sana düşmanlık yapma potansiyeli 
taşıyan karşıtınla ilkelerinden taviz vermeden 
ama kendi siyasal çizgini yığınlar nezdinde 
geliştirecek çerçevede tartışmalar, görüşmeler 
yürütebilirsin. Bu süreçleri kendi görüşlerini 
yığınlara daha iyi anlatabilmek için değerlen-
direbilirsin. Yeter ki sınıf kinin, sınıfsal amaç-
larını ve ilkelerini terk etme. Revizyona, de-
formasyona uğrama. Sınıfın adına bu süreçten 
kazançlı çık. 

Raporda ayrıca TKP MK adına Süleyman 
Sami’nin Mustafa Kemal ile yaptığı resmi gö-
rüşme diyalog olarak aktarılmaktadır. Şöyle 
ki;

“(...) – Hangi amaçla geldiniz? 
– Ben, Bakû’deki Türkiye Komünist Parti-

si Merkez Bürosu’ndan size gönderildim.
– Türkiye Komünist Partisi’nin amacı 

nedir? 
– Türkiye Komünist Partisi, Türkiye’de 

toplumsal devrimin zafere ulaştırılması ama-
cını gütmektedir.

– Anadolu’da hücreleriniz var mı? 
– Var. Bizim hücreler ilk fırsatta açık faali-

yet göstermeye başlayacaklar; bunu yapamaz-

sa, devrim şartlarının oluşturulması amacıyla 
çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

– Bakû Kongresi ile ilgili bilginiz var mı?
– Evet. Bu Kongre, bizim hücrelerdeki 

üyelerin katılımıyla yapılacak ve Türkiye’de 
komünistleri ilgilendiren konuları ele alacak-

tır* Ayrıca, başka bir kongre de ya-
pılacak ki, bunun amaç, Anado-

lu’nun doğusundaki halkların 
mücadelesine hız kazandır-

maktır.9
– Sizin parti kime 

bağlıdır ve parayı nere-
den alıyor?

– Partimiz. 3. Enter-
nasyonale bağlıdır ve pa-

rayı da oradan almaktadır.
– Partinizin Azerbaycan 

ve Rusya ile ilişkileri? 
– Olağanüstü iyidir. Partimiz, 

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler ve me-
seleler konusunda bilgi alıyor. (Paşa, bu son 
cümleye ciddi anlam vererek dikkatle dinliyor).

– Ruslar bize yardım eder mi? 
– Rusya Cumhuriyeti, ortak düşmanımız 

olan emperyalistlerin çökertilmesi ve ezilen 
halkların kurtarılması için yardım etmeyi ka-
rarlaştırmıştır. Fakat Anadolu hükümetinin, 
Komünizme çok uzak ve yabancı oluşu, Rus-
ya’da Türkiye ile ilgili kuşkular doğmasına yol 
açabilir. Kesin ve geniş bir destek alabilmek 
için Türkiye, kapılarını komünist görüşlere 
açmalıdır. Hiç kuşkusuz, bizim emekçi halk, 
kültür ve eğitimin etkisiyle ilerleyecek ve ken-
disine ezenlerden kurtulacaktır.

– Rusya, Komünizmi tam olarak kabul 
etti mi ve gücü nerden geliyor? 

– Hiç kuşkusuz. Rusya’nın idaresi ve aske-
ri teşkilatı komünist yola girmiş durumdadır. 
(Rusya’nın) askeri gücü, komünist yönetimin 
düşündüğünden daha büyük ve muazzamdır. 
Çar rejiminin baskısı altında olan Müslüman 
halklar, özgür ve mükemmel bir hayata kavuş-
muş bulunuyorlar.

Kemal Paşa, Müdafaa-i Hukuk dernekle-
rinin ve bunların seçmiş olduğu Büyük Millet 
Meclisi’nin Sovyet sistemi olduğunu vurgula-
yarak şunları söyledi:

– Dışarıdan gelen teşkilatçı kişilere hiç ih-
tiyaç yoktur. Sizin en yetkili organınız ile bizim 
ilişkileri, yalnız Büyük Millet Meclisi sağlaya-
bilir.

– Müdafaa-i Hukuk dernekleri, zenginler-
den ve unvan sahiplerinden oluşmuştur. Millet 
Meclisi de yine zenginlerden ve unvan sahiple-
rinden oluşmuştur ve Sovyet kuruluşunun tam 
tersidir. İşçi, köylü ve yoksullar, yine eskisi gibi 
zengin sınıflar tarafından ezilmekte ve soyul-
maktadır.

– Biz bunu biliyor ve buna karşı bazı re-
formlar yapıyor ve önlemler alıyoruz.

Paşa, Anadolu’da açık örgütsel çalışma-
larda bulunabilme izniyle ilgili sorulara olum-
lu yanıtlar vermedi. (...)” (agy)

Süleyman Sami Rusya’ya geri dönüşün-
de ayrıca şu bilgileri aktarıyor: “(…) Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında küçücük bir ko-
münist grup oluşmuştur. Bizim yoldaş, Büyük 
Millet Meclisi üyeleri karşısında konferans 
vermek istedi, fakat bunun için izin alamadı. 
Bu konferans, daha sonra gizli bir şekilde ve 
Büyük Millet Meclisi’nin bazı üyelerine veril-
di. Anadolu’nun ezilen emekçi halkı, Türkiye 
Komünist Partisi’nin Rusya’dan gelmiş olan 
temsilcisinin getirdiği haber ve bilgileri dikkat 
ve ilgiyle karşıladı. Halk, onun etrafına topla-
narak dinledi. (…)”  

Mustafa Suphi raporunda devamla şu bil-
gileri veriyor; “(...)Hem Anadolu komünistleri 
ve komünist grupları hem de oralarda görev 
yaparak dönmüş olan yoldaşlarımız, aşağıdaki 
görüşleri ortaya koydular:

Türkiye’ye yardım yapmakta olan Rus-
ya Sovyet Cumhuriyeti ve III. Enternasyonal, 
Türkiye Komünist Partisi programını, Türki-
ye’nin tek ve gerçek komünist programı olarak 
kabul etmeli ve onaylamalı, diğer programla-
rın Bolşevizme aykırı olduğunu ilan etmelidir. 
Böylece, sahte Bolşeviklerin ve zararlı propa-
gandaların gücü ve etkisi kırılmış olacaktır. 
Anadolu, emperyalizm kaynaklı düzensizlik 
ve vahşetlerden çıldırmış durumdadır. Ana-
dolu’nun emekçi halkı, Bolşevizm’i, kendisini 
kurtaracak olan güç olarak görmektedir ve 
bu gücü Anadolu’ya getirecek olan eller, onun 
açısından aziz olacaktır. Bu nedenle, Türki-
ye’ye yapılmakta olan para, silah, cephane vb 
şeklindeki yardımların, Türkiye Komünist Par-
tisi eliyle gerçekleştirilmesi veya böyle göste-
rilmesi gerekir.

Bu durum, halk, milliyetçiler, Kemalistler 
ve diğerleri katında Partimizin konumunu sağ-
lamlaştırır ve güç kazandırabilir. Parti. Türki-
ye’ye yapılan maddi yardımlara aracı olması 
durumunda, silahın gerici güçlerin eline geç-
mesini engelleyecektir; bunlarla komünistler 
arasında er geç çetin bir mücadele yaşanacak-
tır. Parti, ayrıca silahların, ikinci sınıf örgütle-
rin eline geçmesini önleyecek, halkın maddi ve 
manevi gücünü yükseltecektir. (...)” (agy)

Bu bilgileri neden aktarma gereği duydu-
ğumuzu düşünebilirsiniz. Buradaki amacımız 
Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluş ve Tür-
kiye Cumhuriyetinin ulus devlet olarak oluşum 
yıllarında var olan toplumsal siyasal dengele-
ri, komünistlerin durumlarını ve kemalistler 
hakkındaki değerlendirmelerini anımsamak-
tır. Alıntıdan da anlaşılacağı gibi komünistler 
kemalistlere hiç bir zaman güvenmemişlerdir. 
Mustafa Kemal hakkında yanlış illüzyonlar 
içeren fikirler taşımamışlardır. Ancak ülke po-
litikalarına, toplumsal olayların seyrine etki-
de bulunmak için siyaset yapmışlardır. Aktif, 
dinamik, girişimci ve etkili bir siyasal anlayış 
yürütmüşler, bu çizgiyi sınıf mücadelesinin 
pratiğinde de en başta parti yöneticileri ken-
dileri olmak üzere fiili olarak pratikte uygula-
mışlardır. 

***
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TKP 97 Yaşında... TKP’den Ne Bekliyoruz? 
TKP’nin kuruluş döneminde izlenen po-

litikalar, işçi sınıfı ve emekçi halklara karşı 
üstlenilen sorumluluğun gerekleridir. Politika 
dediğimiz olgu genel olarak verili toplumsal 
siyasal ve ekonomik sorunlara sınıfsal duruş 
temelinde verilen yanıttır. Dünyada sosyaliz-
min kuruluş aşamasında olduğu, Türkiye’nin 
saf belirleme sürecinde olduğu bir dönemde ne 
Sovyetlerin ne de Sovyetlerin topraklarımızda-
ki temsilcisi olan TKP’nin duyarsız kalmala-
rı, varolan olguları yokmuş gibi davranmaları 
mümkün değildir. Uluslararası ekonomik ve 
politik güç dengelerinin sınandığı öyle önemli 
bir dönemde geliştirilecek her ulusal politika-
nın da uluslararası gelişmelerin dikkate alındı-
ğı bakış açılarına gereksinim vardır. 

Sonuç olarak düşman daha gaddar davran-
mış, komünistlerin gücünden ve yeteneklerin-
den ürkmüş, kendini korumak için, amaçları-
nı gerçekleştirmek için sınıf kini ile Mustafa 
Suphi ve diğer yoldaşlarını canice katletmiş, 
Türkiye Komünist Partisi’ni de yasaklamıştır. 
O günden bugüne kadar da bu çizgisinden geri 
adım atmamıştır. Bu düşmanın tavrı. Onun kar-
şıtı olan TKP tüm ödenen bedellere, tezgah ve 
entrikalara karşı bağımsız kimliğini korumuş, 
ilkelerden taviz vermemiştir. Binlerce üye ve 
kadrosu katledilmesine, sürgünlere, uzun ha-
pis cezalarına mahkum edilmelerine rağmen, 
tüm ajan-provokatör girişimlere, sızmalara 
ve likidasyon girişimlerine rağmen varlığını 
ve mücadelesini sürdürmüştür. Fakat, sadece 
savunma pozisyonunda ve yok edilmeme psi-
kolojisi içinde geliştirilen ideolojik, politik ve 
örgütsel hat her zaman komünistler açısından 
ileriye doğru sıçrama yapacak gelişmelere yol 
açmamıştır. Zaten bedel ödeniyorsa, bu bedel 
doğru, müdahaleci ve sonuç alıcı bir ideolojik, 
politik, örgütsel hat sürecinde ödensin. Günü-
müzde tartışılması ve yapılması gerekenin bu 
olduğunu düşünüyoruz. Veya, farklı bir şekilde 
ifade edersek, biz bugün TKP’den bunu bek-
liyoruz. Neki, TKP de bizim gibi insanlardan 
oluşan bir yapı. Dolayısıyla başkasından sa-
dece beklemek yerine, ona katkıda bulunmak, 
süreçlerde aktif rol almak, dağınık olan güçleri 
birlikte hareket ettirebilecek yeteneği kazan-
mak için bizzat bulunduğumuz yerde mücade-
leye atılmak en doğru davranış olmaz mı?

Bugün aradan 97 yıl geçtikten sonra çok 
farklı koşullarda yaşıyoruz. ‘Kapitalizmden 
Sosyalizme Geçiş Çağı’ olarak adlandırdığı-
mız ‘1917 Büyük Ekim Devrimi’ ile başlayan 
süreç kimi duraklamalar ve gerilemeler yaşa-
mıştır. Dünyada güçlerin yer alımı değişmiş-
tir. Türkiye’nin ise 1920-23 arası çözülmeyen 
temel sorunları halen gündemimizde durmak-
tadır. Türkiye maalesef ileri bir adım atabil-
miş ve tekrar onun gerisine düşmüş durumda 
değildir. Türkiye’nin bugün yaşadığı sorunlar, 
1920-1923 sürecinde çözülmeyen sorunlar 
ve onların kangrenleşmiş halidir. Onun için 
TKP’nin 97. kuruluş yıldönümünü karşılar-
ken TKP’nin 1920 yılında, kuruluşunda orta-
ya koyduğu ideolojik, programatik ve politik 
hedeflerin hala güncelliğini koruduğunu tespit 

ediyoruz. Türkiye toplumunda 1920’de kü-
çümsenemeyecek önemde bir role sahip olan 
TKP, belki de o rolün niteliğinden ve ulaşabi-
leceği toplumsal güçten dolayı burjuvazinin, 
egemen sınıfların hedef tahtası haline getiril-
miştir. O açıdan Mustafa Kemal’in, aktardığı-
mız Süleyman Sami yoldaşla olan diyaloğu ve 
Mustafa Suphi yoldaşın, Stalin yoldaşa yazdığı 
raporun içeriği önemle incelenmek ve irdelen-
mek zorundadır. 

Bize göre, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının 
o dönemde bugün ile karşılaştırırsak en belir-
leyici ayrım ifade eden özelliği düşmanın ni-

yeti, amaçları ve uygulamalarından bağımsız 
olarak politikaya müdahil olma anlayışlarıdır. 
Bu olguyu sadece Sovyetlerin kuruluşundan 
alınan güce bağlamak eksik bir değerlendirme 
olacaktır. Bizce burada ortaya konan politi-
kaya yaklaşım tarzı ve sınıfın sorumluluğunu 
taşımada üstlenilen aktif rol özelliği vardır. Ül-
kenin kaderine, geleceğine müdahale dürtüsü 
hissedilmektedir. Bu bir anlayış ve yaklaşım 
biçimidir. Ki bu da icraatı belirleyen en önemli 
unsurdur. Bugün, koşullar ne denli değişmiş 
olursa olsun, bizce eksik olan bu anlayıştır.

Günümüzde komünistlerin ve halen yasak-
lı olmasına rağmen TKP’nin sınıf mücadele-
sinde aktif bir rol üstlenmesi, toplumsal olgu-
lara yaklaşım tarzını geliştirmesi ile ilintilidir 
diye düşünüyoruz. Var olan olgu ve sorunlara 
yabancı kalarak, komünist çözümler ve politi-
kalar önermeden sadece muhalefet anlayışı ve 
“doğruyu söylemek” yaklaşımı ile davranmak 
maalesef doğru mu söylendiği konusunda şüp-
helidir. Toplumsal gerçeklerden kopuk, sınıf 
savaşımını ilerletici politik strateji ve taktikler 
içermeyen anlayış ne yazık ki Türkiye devrim-
ci hareketi arasında karakter olma özelliği nite-
liğinde yaygınlaşmış ve yer edinmiştir. 

Bizler TKP’den bu anlayışı kırmasını 
bekliyoruz. TKP 1920 programı temelinde, o 
dönemde türlü nedenlerle müdahil olamadı-
ğı hedeflerini bugün tekrar gündemine almak 
durumundadır. Bu düşüncemizin ne anlama 

geldiğini biraz açmamız gerekebilir. TKP, 
1920’de kurulurken programına bağımsız bir 
Türkiye hedefini koymuştur. O dönemde or-
duları ile fiili olarak varolan emperyalist işgal 
bugün farklı metotlarla sürmektedir. 

1) Ulusal Bağımsızlığın en önemli güven-
cesi emperyalist merkezlerle işbirliği halinde 
olmayan güçlerin iktidarının kurulmasıdır. Bu 
güç de işçi sınıfı ve emekçi halklardır. Ulusal 
Bağımsızlığını korumak ve geliştirmek için 
üretim araçları üzerindeki toplumsal mülkiyet 
ve ekonominin toplumsal karakteri belirleyici 
önemdedir. Ülkenin tüm dinamik kesimlerinin 

bu amaca hizmet edecek ve planlı sosyalist 
ekonomiyi geliştirmeye katkıda bulunacakla-
rı bir sistem oluşturulmalıdır. Mustafa Suphi 
konuşmalarında, ülkedeki işgalci güçlere karşı 
mücadele kadar, işçi sınıfı ve emekçi halkların 
kanını emen sömürücülere karşı da mücadele 
edilmesi gerekliliğinin ve sosyalist yönelimli 
bir devlet kurulması gerekliliğini belirtmiştir.

2) Ülkede tüm halkların, kültürlerin ve 
dinlerin özgürce anayasal güvence altında var-
lıklarını sürdürebilecekleri ve gelişebilecekleri 
çok uluslu, çok kültürlü ve çok dinli bir toplum-
sal tanıma gerek vardır. Siyasal model olarak 
federatif bir eyaletler sistemi hedeflenmelidir. 
Salt bir bölgesel sorun olarak nitelenemeyecek 
olan ulusal farklılıkların merkezi devlet yöne-
timi içinde eşit temsilinin anayasal güvencesi 
olarak bu sistem Türkiye’de ulus-devlet kuru-
luş aşamasından itibaren geliştirilen tüm yan-
lış uygulamaların, politika ve ona temel teşkil 
eden doktrinin değişmesini sağlayacaktır. TKP 
1920 programı bu devlet biçimini “amele ve 
halk şuraları” yani sovyetleri veya konseyleri 
olarak nitelemiştir. O dönemde Kürdistan’a 
muhtariyet ve diğer uluslara özerk haklar ta-
nınması TC’nin 1920 Anayasa’sında yazılı 
olduğu gibi TKP’nin de programatik amaçları 
arasındadır. 

Bu iki temel konuda TKP somut adımlar 
atabilmeli, geliştirdiği politikaları, çözüm öne-
rilerini ülke kamuoyuna sunabilmelidir. Bunun  

yol ve yöntemleri bulunmalıdır. OHAL koşul-
larından dolayı yok edilen fikir ve ifade özgür-
lüğünün görece olarak tekrar kullanılabilir hale 
gelebilmesi bu konuda başat bir gereksinimdir. 
Gerici iktidar, baskı, sansür ve yasaklamalarla 
komünistlerin görüşlerini açıkça ifade ederek 
kamuoyuna sunmalarını engelleyebilir. Komü-
nistlerin görevi de onlar nasıl yasaklıyorlarsa 
bu hakkı elde etmektir. Bunun için mücadele 
etmek, farklı yol ve yöntemlerle yasakları del-
mektir. 

Komünistler, bu ülkede yol yapımına, 
konut yapımına, köprü, tünel yapımına karşı 
mıdır? Hayır kesinlikle. Ancak, birincisi doğa 
tahrip olmayacak. İkincisi, bu projeler devlet 
projeleri olacak. Üçüncüsü; bu projeler devlet 
projeleri olacağı ve devlet de sosyal bir devlet 
olacağı için bu icraatlerin dönüşü bu ülkede 
eksiksiz vergisini ödeyen, işgücünü satan işçi 
ve emekçilere olacaktır. Yatırım projeleri ka-
muya sosyal hizmet olarak dönmelidir. 

Sağlık sisteminin, hastahane ve tıbbi tek-
niklerin gelişimine komünistler karşı olabilir 
mi? Ona da kesinlikle hayır diyebiliriz. Ancak, 
bu hizmetler ticari bir sektör yaratma mantığı 
ile değil, devletin halkına hizmeti mantığı ile 
yaşama geçirilmelidir. Aynı konu konut soru-
nunun çözümü ve eğitim ile öğrenimin geliş-
tirilmesi, yeni okulların ve üniversitelerin açıl-
ması için de geçerlidir. Tüm bu alanlar ticari 
rant kaygısı ile değil devletin hizmeti olarak 
irdelenmelidir. 

Biz sadece 2-3 örnek teşkil eden bu düşün-
celerimizi açıklayamadığımızda egemen sınıf-
lar ve onların devleti bizleri ‘servet düşmanı’, 
‘yeniliğe karşı’, ‘herşeye muhalif’ bir güruh 
olarak damgalamakta ve propagandalarında da 
bunu işlemektedirler. Halbuki bizim muhalefe-
timiz ulusal kaynakların, işçi ve emekçilerden 
sömürü ile elde edilen değerlerin birkaç kişi ve 
bir sınıfa peşkeş çekilmesi ile ilintilidir. Eğitim 
ve öğrenim sisteminde bizim de projelerimiz 
varken bunlar sadece biçimsel değil aynı za-
manda da nitelikseldir. Gerici bir eğitim siste-
mine karşı bilimsel ve ilerici bir eğitim sistemi 
savunuyoruz. 

TKP’nin 97. kuruluş yıldönümünde, ken-
disine gönül verenlere karşı kendini anlata-
bilme ve politikaya müdahale etme gibi so-
rumlulukları da vardır. İlkeleri yaşamdan ve 
mücadeleden kopuk bir vaziyette alt alta sıra-
lamak kendini devrimci ve sosyalist olarak ad-
landıranlar arasında bir alışkanlık halindeyken, 
TKP sorumluluğu gereği bu yanlışların aşılma-
sında örnek görev görmelidir. Biz en azından 
göreceğine inanıyoruz. Program taslağını oku-
duğumuzda ve siyasi yazılarını takip ettiğimiz-
de TKP’nin böyle bir çaba içinde olduğunu ve 
yöneliminin doğru olduğunu görebiliyoruz. Bu 
düşüncelerimizle TKP’nin ve tüm TKP’lilerin 
97. yaş günlerini kutluyoruz.

***



q Ahmet ÇAVLI

Dünya  devrim tarihinde, ülkelerin dev-
rim ve mücadele tarihinde şahısların önemli 
derecede büyük katkıları vardır. Devrim-
ci mücadelede, demokrasi mücadelesinde, 
insan hakları mücadelesinde, barış, kadın 
mücadelesinde bireylerin önemi her safhada 
öne çıkıyor. Rusya’da ağabeyinin idamı son-
rasında kendisini bir anda devrimci müca-
delenin içinde gördü Lenin. Büyük ve dahi 
insan, bireysel silahlı mücadeleyi, anarşizmi 
red ederek, kitlelere dayalı politik mücadele 
içine girmeye karar verdi. Zorlu mücadele-
ler sonucunda Rusya’ya damgasını vurdu, 
Ekim devriminine önderlik etti, kitleler ta-
rafından benimsendi ve çok sevildi. Rosa 
Luxemburg da hem ülkesi Almanya, hem de 
Avrupa’daki komünist hareketin gelişimin-
de önderlik etti, Almanya’da Komünist Par-
tisi’nin kurulmasına Karl Liebknecht ile bir-
likte öncülük ettiler. Örgütlenme konusunda 
çok aktif bir şekilde çalıştı, yaşamı boyunca 
hep devrimci mücadele içinde oldu. Tarihsel 
koşullar onu öne sürdü, o da gereğini hak-
kıyla yerine getirdi. Lenin gibi o da dünya 
proletaryasına ışık oldu, yol gösterici oldu. 
Avrupada nice binlerce devrimci insan top-
lumun bağrından çıkmış, ilk önce öğrenci 
hareketlerine önderlik etmişler, egemen sı-
nıflara boyun eğmemişler, faşizme, ırkçı, 
şoven, kafatasçı egemen sınıfların en barbar 
yönetimlerine boyun eğmeden, yaşamları 
pahasına mücadele vermişlerdir. Dünya dev-
rim tarihinde isimsiz kahramanlar milyonla 
tarif edilir. Laos’ta, Kamboçya’da, Küba’da, 
Vietnam’da, Mozambik’te, ve daha nice Av-
rupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ülkele-
rinde mücadelede önderlik etmiş, halkların 
sevgi ve desteğini kazanmış nice kahraman-
lar, militanlar var olmuşlardır. Che, Fidel, 
Nelson Mandela, Amiral Cabral, Thomas 
Sankara, Samora Machel gibileri, Ho-Şi-
Min, Le Duan, Dimitrov, Togliatti, Grams-
ci, Ernst Thalmann, A. Cunhall, İ.Bilen 
gibileri kendi dönemlerinde önderlik etmiş 
devrimciler olmuşlardır. Komünistler kitle 
içinde sevilen, sayılan insanlar olmuşlar, 
en ağır faşizm koşullarında mücadele eden,                                                                                                                
zindana düşmüş insanlar yılmadan hep de-
mokrasi ve devrim mücadelesi içinde ol-
muşlardır. 

Somut şartların somut tahlili nice önder 
insanları toplumlara armağan etmişlerdir. 
Ülkemizde Deniz Gezmiş gibi NATO’ya, 6. 
Filo’ya karşı en önde olan insan, üniversite-
de mücadeleyi örgütleyen, kitleleri harekete 
geçiren genç devrimci, idama bile giderken 
yaşasın devrim ve halkların kardeşliği diye-

bilmiştir. Harun Karadeniz ilerici devrimci 
öğrenci hareketine yön vermiştir, mücadele 
içinde olmuştur, ölüme sevk ettikleri halde 
yine de yılmadı teslim olmadı. Mahir’ler, 
İbrahim’ler devrimci mücadele için ölümü 
göze aldılar asla teslim olmadılar. Mustafa 
Hayrullahoğlu gibi Kürt komünistler çıktı, 
İstanbul’a okumaya geldi, sınıf mücadelesi 
ile tanıştı, öğrenci gençliğin dışında prole-
tarya içinde çalıştı, yılmadı, mücadeleden 
kaçmadı. 12 Eylül faşist rejimine kalleşçe 
öldürülünceye kadar kafa tuttu. İlerici ka-
dın hareketi içinde yiğit kadınlar çıktı, ka-
dın hareketine damga vurdular, hep en önde 
oldular. Boran’ları, Onger’leri, Meryem’le-
ri, Atviye’leri unutmak mümkün mü? Böl-
gemizde Mehmet Çakmak’lar, Necmettin 
Büyükkayalar, Fuat Önen’ler, Ali Aslan’lar, 
Mahmut Çıkman’lar, Zerruh’lar çıktı. Kendi 
dönemlerine damgalarını vurup mücadele 
ettiler. İran’da Kasımlo, Şerefkendi, Suri-
ye’de Salih Müslüm, İlhan Ehmed gibileri, 
milliyetçi de olsa Mustafa Barzani, Mesut 
Barzani kendi dönemlerinde mücadele etmiş 
ve eden insanlardırlar. Siyasal’da öğrenci li-
deri olarak şekillenen A. Öcalan da devrimci 
mücadeleye damgasını vuran kendi mücade-
le alanında politikalar geliştiren, Kürt halkı-
nın en geniş nüfusunun desteğini kazanan, 
hiç teslim olmayan, İmralı’da tutsak dahi 
olsa, mücadale içinde olan bir liderdir. Sa-
kine Cansız’lar ve daha nice kadın yoldaş-
lar devrim mücadelesinde yorulmadan hep 
önde oldular. Faşizm ve sömürgecilik ko-
şullarında devrimci mücadele içinde olmak 
her babayiğidin haddi değildir. Yorulanlar, 
mücadeleden kaçanlar, teslim olanlar, çı-
karları için mevcut hükümetle uzlaşanlar, 
kariyer ve maddi çıkar için yalakalık yapan-
lar, ruhlarını teslim edenler, kayyımlardan 
medet umanlar daima olmuştur olacaktır. 
Çıkar peşinde koşmayanlar da vardır, hatta 
kendi sınıfına ihanet eden yurtsever insanlar 
vardır, eğer kendi egemen sınıfıyla uyuşa-
maya gitselerdi bambaşka zengin olabilecek 
olan ama ihale peşinde koşmamış, “nimet-
leri” kendi elleriyle itenler ve her şeyleri 
ile devrimci mücadele içinde yer alanlar da 
vardır. Bölgemizde de böyle dürüst insanlar 
mevcuttur. Bunlar çıkarlarını gözetmeden, 
halkıyla beraber olan mücadele eden insan-
lardır. 

Mazıdağı’nda tanıdığım, çok samimi 
olmasak da tanışıklığımız gelişen, efendi, 
temiz, sakin ,dürüst, ağırbaşlı, halktan biri 
olan eğitim emekçisi SEMİH ÖZAKÇA da 
böyle bir kişidir. Eşi ESRA ile elele tutuşur 
gezer, tur atar, halkın içine karışır, örgüt-
ler, tartışırdı. Kendi halinde bir öğretmen 
olarak tanıdık kendisini. Mazıdağı Cum-
huriyet İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik 
yapan mütevazi, beyefendi bir insandır. Eşi 

de, can yoldaşı Esra hanım da, en az Se-
mih hoca kadar değerli insandır. Mazıdağı 
halkı tarafından sevilen, sayılan Esra hoca, 
Kolçıya köyünde öğretmen, Semih hoca da 
ilçe içinde öğretmenlik yapardı. 7 Haziran 
ve 1 Kasım seçimlerinde ikisi de, köylüler, 
emekçiler, öğretmenler, yörenin kadınları 
ile çok değerli çalışmalara katıldılar, onların 
örgütlenmelerine yardımcı oldular. Semih 
hoca Politika Gazetesi’ne aboneydi, elden 
alırdı. Beraber okur, tartışırdık. Her konu-
da aynı görüşlerde birleşemezdik, özellikle 
Ulusal Sorun ve Özgürlük Mücadelesi ko-
nusunda farklı değerlendirmelerimiz olurdu, 
ancak bu konuları medenice tartışırdı, kav-
ga etmezdi. Kendini iyi yetiştirmiş biriydi, 
Eğitim-Sen içinde en sevilen insandı. Öğ-
retmenleri 1 Mayıs’a Mardin’e götürürdü, 
hiç boş durmazdı. Aşırı derecede sakin, ze-
kasıyla hareket eden bir insan olarak tanıdık 
kendisini. Bugün halk Semih, Esra ve Nu-
riye’nin direnişlerini takip ediyor, halk ara-
sında hep konuşulur, kahvelerde parklarda 
gündem Semih ve eşidir. Bahsettiğim gibi, 
her dönemde bazıları çıkar devrimci müca-
deleye, demokrasi ve barış kavgasına dam-
gasını vurur. Semih hoca da öyle oldu. Baş-

kent Ankara’da OHAL ve KHK’lara karşı 
her gün en önde koştu. KHK ile görevden 
alındıktan sonra onbinlerce KHK muhatabı-
nın sesi oldu. Yılmadan, korkmadan bir di-
renişe Nuriye hoca ile birlikte önderlik etti. 
Mazıdağı halkı, öğrencileri, öğrencilerinin 
aileleri, komşuları, sokakta selam verdiği 
tüm Mazıdağı sakinleri bugün Cezaevinde 
sürdürdükleri açlık grevini takip ediyorlar. 
İlçemizde aşırı derecede polis, jandarma, 
MİT ve Özel Harekatçı, JÖH, PÖH baskısı 
var. Her köşe başında halkımızı tedirgin et-
mek, sindirmek için dolaşıyorlar. Onun için 
çıkıp ilçe meydanında Semih, Nuriye, Acun 
ve Veli için dayanışma eylemi örgütlemeleri 
mümkün olamıyor. Fakat her hanede bu ko-
nuda güçlü bir dayanışma olduğu ve faşizme 
teslim olmayan bu yiğitlerin ışıklı yolunun 
Mazıdağı halkının da önünü aydınlattığını 
biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Faşizme 
karşı, demokratik bir ortak vatan için bir-
leşik mücadele tek kurtuluş yolumuzdur. 
Devrim şehitlerimiz de bugün faşizme karşı 
direnenler de tüm halkımızdan bunu bekli-
yor. El ele, savaşsız, sömürüsüz, özgür vata-
nımızı kurmak için saflarımızı sıklaştıralım.
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Faşizme Karşı Mücadelede İsimsiz 
Kahramanlar ve Semih Özakça

Nubar Ozanyan Ölümsüzdür!
TKP/ML Ortadoğu Parti Komitesi, 

Rojava Komutanı Nubar Ozanyan’ın 
14 Ağustos günü IŞİD çetelerine karşı 
savaşta şehit düştüğünü açıkladı.

 Parti Komitesi’nin konuya ilişkin 
açıklamasında özetle şöyle denildi:

 “Rojava’nın yiğit komutanı, kod adı 
Orhan Bakırcıyan olan Nubar Ozanyan 
yoldaş 40 yıllık devrimci savaş yaşamının 
her bir tarihi adımında devrim yürüyüşü-
nü güçlendirmek, halk savaşını büyütmek, 
özgürlük savaşımını çoğaltmak için 
savaştı. Üyesi olduğu partimiz TKP/ML’nin, 
komutanı olduğu TİKKO’nun korkusuz ve 
yiğit savaşçısı olarak yaşadı ve ölüm-
süzleşti. Yaşamını halk ve sınıf düşmanlarına darbe vurmaya adadı. Bir yandan partinin 
ideolojik, politik, örgütsel görevlerini yerine getirirken diğer yandan gerilla savaşının komuta 
kademesinde savaş görevlerini başarıyla yerine getirdi.

...  Aynı zamanda sayısız Kürt, Türk, Ermeni, Arap, Filistin, Yunan, Kanadalı, Sardinyalı, 
Belçikalı, Fransız enternasyonalist savaşçıyı eğitti ve yetiştirdi. Rojava’da savaşan Türkiyeli 
devrimci örgütlerin ve savaşçılarının savaş pratiklerini ve bilgilerini yükseltmek için savaş 
alanın en ön saflarında özverili çalışma ve devrimci paylaşım içinde oldu. Bundandır ki Roja-
va’da savaşan her özgürlük savaşçısının güvenilir Orhan yoldaşı oldu. Rojava-Siluk direni-
şinde DAİŞ çetelerine vurduğu etkili ve sarsıcı darbelerle Enternasyonal Özgürlük Taburu’nun 
bütün savaşçılarının sevgi ve sempatisini kazanmayı başardı. Emperyalizme, faşizme ve her 
türden gericiliğe karşı devrimci savaşın birçok ülke ve alanında ciddi devrimci sorumluluklar 
üstlenerek ağır görevler yerine getirdi. Paris’te devrimci faaliyet yürüttüğü süre içinde devrim-
ci sanatçı Yılmaz Güney’in güvenilir, korkusuz korumalarından biri oldu.”



q Nurani ERSOY

Son zamanlarda şovenizm, milliyetçilik (kimileri ulu-
salcılık diyor) ve faşizm üzerine sosyal medyada payla-
şımlar, şikayetler ve yazılar (bazı yazılar dolu dolu) oku-
yorum. Bunlardan biri, daha önce benim de paylaştığım 
Rıza Tüzmen’in, “Hem solcu hem ulusalcı olunmaz.” 
dediği yazı. Bir diğeri, genç bir arkadaşımızın (T. Kula-
çoğlu) “Ya arkadaş, anlamıyorum; faşistler gerzek oldu-
ğu için mi faşist oluyor, yoksa faşist olduğu için mi gerzek 
oluyor?” sorusu. Bu soru çok çetrefilli bir soru gibi gö-
rünse de sorgulayabilenler için (zaten bu arkadaşımız da 
sorgulama amaçlı sormuş) yanıtı kolay bir soru. Çünkü 
birçok araştırma göstermiştir ki düşük zekalı (argosu ger-
zek) insanlar, ırkçı (şoven) ve önyargılı olmaya yatkındır.

Gazetemizin 16. 07. 2015 tarihli sayısındaki yazımda 
bu konuyu ele almıştım. O yazımda, Kanada’daki Broc  
Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada düşük zekalı in-
sanların, ırkçı ve önyargılarla beslenen ideolojileri daha 
kolay benimsediğinin ortaya çıktığını, ayrıca ‘Psikolojik 
Bilim’ dergisinde yayımlanan bir makalede de yararla-
nılan araştırma sonuçlarının, ‘zeka katsayısı’ testlerinde 
düşük puan alanların ileride önyargılı olmaya ve basma-
kalıp söylem ve ideolojilere inanmaya daha yatkın oldu-
ğunu gösterdiğini belirtmiştim.

Irkçı (şoven) ve milliyetçi olan insanlar, basmakalıp 
bilgilere sahip oldukları için (ki kendilerini çok bilgili sa-
yarlar) doğaldır ki sorgulamazlar, sadece yargılar, sadece 
ceza keserler. Ayrıca az bildikleri için de çok inanırlar. 
İnanç öne çıkınca da tapınma kaçınılmazdır.

Aslında bu konuyu ele almamızın sebebi, ülkemizde 
sağ cenahta yer alan faşistleri, ırkçıları, milliyetçileri sor-
gulamak, yargılamak değil. Asıl sebep, Türkiye solunda 
yer aldığını düşünenlerin, söyleyenlerin gerçekten solcu 
olup olmadığını açığa çıkarmak ve bu konudaki bilgileri 
bilince taşıma konusundaki çaba ve çalışmalara katkıda 
bulunabilmek. Türkiye’de kendini ‘ilerici, devrimci, de-
mokrat, sosyal-demokrat, Kemalist, sosyalist, komünist, 
anarşist...’ olarak ifade edenler sol cenahı oluşturmakta-
dır. On beş yaşımdan bu yana benim de bir sosyalist ola-
rak bulunduğum Türkiye solundaki çok farklı anlayışları, 
yaklaşım, tutum ve fikirleri sorgulamaya, anlamaya ça-
lıştığımda üzülerek gördüm ki ırkçı (şoven) ve milliyetçi 
(nasyonalist = ulusalcı) anlayış, ülkemiz solunda –özel-
likle son yirmi yılda– uzun zamandır oldukça yaygın ve 
etkili.

Sağ ve sol cenahtaki bu hastalıklı durumun sebebini 
doksan yıldır erk’i elinde tutan gerici burjuva devletin 
gerici, belletici, yalana ve inkara dayanan eğitim politika-
larına, yazılı ve görsel medyadaki manipülatif, saldırgan 
ve tek yanlı haber ve yazılara bağlayabiliriz. Ancak sol 
cenahtaki şoven ve milliyetçi hastalıklı bu durumun baş-
ka sebepleri de olmalı. Bunları belirleyip açığa çıkarmak, 
sorgulamak gerekir.

Bu sebeplerden biri, bilgisizlik veya bilgi yetersizli-
ği: Türkiye solunun belki de en büyük sorunu bu. Oku-
mamak, doğru kaynaklardan doğru bilgiye ulaşamamak; 
kulaktan dolma bilgilerle kendini çok bilgili (her konuda) 
saymak... “Az bilen çok inanır” sözü tam da bu gruptaki-
leri ifade eder. Gerçekten de bu grupta bulunan solcular, 
bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olurlar ve sorgulamadan 
sadece yargılar, sadece ceza keserler. Dolayısıyla bilinç-
siz olsa da ‘inançlı solcu’ yıllarca ülkemizde itibar gördü, 
görmeye de devam ediyor. Tabiidir ki ideolojiye inanmak 
önemli, ancak ideolojiyi bilince taşımadan, sadece inanç-
la o ideoloji ayakta duramaz, başarıya ulaşamaz.

Bu gruptakiler, sorgulamadan inandıkları için, sebep-
sonuç ilişkisi kur(a)madan sadece kişileri yargılarlar ve 
fikirleri kişiselleştirerek kahraman(lar) yaratıp o kah-
ramanlara biat ederler. Bu tutum, tam da sağ sapmadır. 
Bunlar, fikirleri değil, kişileri yargılarlar ve sadece lider-
lerine inanırlar. Lider bulamayınca da şoven duygularını 
okşadığı için İlber Oltaylı gibi burjuva fenomenlere hay-
ranlık duyarlar. Diğer yandan, yine sorgulamadıkları için, 
milli duygular şaha kalktığı için, Kürt özgürlük mücade-
lesini yargılar, işi Kürtlere akıl vermeye kadar götürürler.

Bu gruptakilerin bir diğer ve en önemli özelliği de 
yeni bir şeyi öğrenmekten korkmak. Yeni ve farklı bir şey 
öğrenmek, yeni bir pencere açmak, hatta aralamak soluk-
larını keser, rahatsız olurlar. Muhafazakar olduklarından, 
sizin “bir de şöyle düşünsek, bir de şuradan bakalım...” 
gibi önerileriniz karşısında rahatsız olup saldırganlaşırlar.

Sebeplerden bir diğeri ise bilgiyi bilince taşıyama-
mak: Bu gruptakiler kitabi bilgileri ezberleyerek her 
konuda konuşurlar. Çoğunlukla da alıntı yaparak. Daha 
doğrusu kendileri bir şey söylemez, sadece aktarırlar. 
Yani kitabi bilgilerin sözel aktarıcısı olurlar. ‘Lenin der 
ki’, ‘Atatürk şöyle demişti,’ ‘Mahir şöyle der...’ Bilgiyi 
bilince taşı(ya)mamak, sorgulamamayı, ilişki kuramama-
yı, yeni ve farklı bir fikir üretememeyi doğurur. Bu da 
politik bilince ulaşmayı engeller. Politik bilince ulaşama-
yanlar da doğaldır ki sürekli yer, fikir, örgüt değiştirir; 
Dönemin popülist – şoven akımların rüzgarına kapılırlar. 
Son yıllarda birçok örgütte bunun etkilerini somut olarak 
görmekteyiz maalesef.

Bu grupta bulunanların önemli bir özelliği de ajite et-
meyi iyi becermeleridir. Bu becerilerine dayanarak öne 
çıkanların çoğu da fırsatlar yaratıp örgütünde lider, şef, 
abi, akıl hocası olmaya; fırsat bulursa –bağımsız ya da 
bağımlı- milletvekili olma şerefine ulaşmaya çalışırlar. 
Ancak bu alanda aday sayısı ülkemizde o kadar çok ki 
ister istemez bu adaylar arasında çatışmalar, suni kav-
galar zaman zaman alevlenir. Bu da yeni yeni örgütleri 
doğurur. Ancak bu örgütlerin söylemlerine, sloganlarına, 
programlarına bakıldığında aralarında ideolojik-politik 
bir farklılık görülmemektedir. Bu tür örgütler, kişiler ara-
sındaki yarış, daha çok “Ben daha çok yurtseverim, ben 
daha çok antiemperyalistim, ben daha ulusalcıyım”dır.

İkinci grupta bulunanlar, daha çok sonuçlarla (birinci 
gruptakiler kişilerle) uğraşırlar. Sebep- sonuç ilişkisini es 

geçtikleri içindir ki sınıfsal ve ulusal mücadeleleri ya kü-
çümserler ya da ‘saygı duyuyorum ama...’ diyerek (opor-
tünizmin daniskası) işçi sınıfının öncülüğünü, ezilen 
ulusların kendi kaderini belirleme hakkını reddederken, 
30 Ağustos’u ‘zafer bayramı’ ilan ederler.” Neyin, kimin 
zaferi?” sorusunun peşine düş(e)mezler. Savaşa katılan 
Çerkezlerin mi, Kürtlerin mi, mübadeleyle yurtlarından 
kovulan, 6-7 Eylüllerde tüm varlıkları talan edilen Rum-
ların mı, Lazların mı..? Bu tutum da onları –ister iste-
mez– gelişen şoven-milliyetçi küçük burjuva ideolojilere 
yaklaştırır.

Ayrıntıya girilirse başka sebepler de sayılabilir ancak 
bu iki sebebi sorgulamak, düşünen, akıl yürüten her sol-
cunun yapması gereken şeydir. Sorgulayanlar, kişilerle 
ve sonuçlarla değil, sebeplerle ilgilenir; ilişki kurar, araş-
tırır ve gerçeğin peşine düşer. Bu gerçek kendi fikirlerini 
olumsuzlasa bile gerçeği arar ve bulur. Örneğin Türkiye 
solunun yüzleşmesi gereken en önemli ve güncel  gerçek-
lerden biri de (ki yüzlercesini sayabiliriz) Türkiye gençlik 
hareketinin ve devrimci mücadelenin önemli isimlerin-
den biri olan Bülent Uluer’in dediği gibi, “Artık ulusalcı 
solcularla gerçek solcular ayrışmalı.” gerçeğidir.

Kendisini saygıyla anıyoruz...
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SESİNLE
Sesinle uyandım sağır kalabalıklardan,
Bir kafatasının içine doldurdum terimi
Issızlığımı besleyen istasyonlar dirildi yüzümde
Beni sensizliğe katık etti şarkılar.

Körükle yangın taşıdım gençliğimden
Bu yüzden kuru bir dal bile tutuşturur beni.
Bıktım artık,
     sürüngen gülüşlerini sığdırıp kimliklerine
Ağızlarını soysuzluk için açan her sözden.

Şehrin sofrasına demirlemiş ihanet notasını
Recai  Kaptan bir kıyıdan arsızca sırıtıyor.
Bir afiş dolaşıyor bulvarda
Mapushanelere giriş için sadece düşünün altındaki imza: Devlet

Sesinle uyandım sağır kalabalıklardan
Ve bir yaşamın içine doldurdum umudumu.
Yanıtsız kalsa da beynimin içinde bir gül solana dek,
Kaybolduğum geceye çevireceğim bütün türkülerimi
    “Sivas ellerinde sazım çalınır”
Firardan deliyorum, miladı unuttuğum bir tarihten
Hoyrat bir kızgınlıkla yürüdüler yargılandıkları yere,
Bestelerini bitiremeden…

Söz vermediler hiçbir zaman,
Sığınakları göz çukurlarının içindeydi birbirlerinin,
Adressiz yaşadılar, ama hep bilinen bir cephede.
Caddelere serpilen beyazların içindeydi gözbebekleri,
Derede yüzen ay ışığının tenhasında, ışıldardı ansızın yürekleri.

Kardelenlerin yamacında örülmemiş bir adımdılar,
Ve mitlerden geldiler,
Ve hala miladın yazılacağı güne yürüdüler.

Ve ben,
Firardan geliyorum, miladı unuttuğum bir tarihten…

Ayhan Sarıoğlu / BURSA

Yargılamak ve Sorgulamak Üzerine



q Murat ÇAKIR

Marx ve Engels’in tarihsel süreçleri 
ve tarihsel koşulları duygusallıktan ve so-
yut formüllerden uzak, somut maddî güç 
ilişkilerini ve nesnel gelişmeyi temel ala-
rak analiz masasına yatırma metodu, hiç 
kuşku yok ki, günümüzde de geçerliliğini 
korumaktadır. Tarihsel süreçleri ve güncel 
somut gelişmeleri, geleceğin şekillendi-
rilmesi ve güncel sorunların çözümüne 
yönelik bir programın geliştirilebilmesi 
için bu metotla ele almak, olası yanılgıları 
ve bu süreçlerin gerçeğe uymayan tahlili 
üzerinden yanlış bir siyasî programı orta-
ya koyma riskini en aza indirgeyecektir. 
Çünkü gerçeğe uymayan öznel bir tarih 
okuması, yapılmak istenilen tahlili yan-
lışa, güncel olanı açıklamayı ise soyut 
formüllere dayandırmaya yönlendirir. Bu 
nedenle Komünistler, Marx ve Engels’in 
metotlarına Leninci kararlılıkla sadık kal-
makla yükümlüdürler.

Böylesine bir girizgâhla başlamamızın 
sebebi, hem müdahil olmak istediğimiz 
tartışmada yanlış anlamalara meydan ver-
memek, hem de tartışma konusunu tarihsel 
maddecilik temeline oturtmak isteyişimiz-
dir. Konu bellidir: liberal, sol-liberal ve 
kimi sosyalist kesim, Türkiye’de bir “yeni 
devlet” kurulduğunu ve inşası tamamla-
nan “İslamî faşizme” karşı “1923 Cumhu-
riyetini, laikliği, parlamenter demokrasiyi 
savunmak gerektiğini” iddia etmektedir. 
Bolca yanlış ön kabulü, soyut formülleri 

ve kimi doğruları içeren bu iddialar, açık 
faşist diktatörlüğe varması pek muhtemel 
güncel sürece yanıt verememekte ve bu 
bağlamda kısa ve orta vadeli mücadele 
biçimlerinin nasıl olması gerektiğini ye-
terince açıklayamamaktadır. Eleştirimizi 
somutlamak için, Tarık Ziya Ekinci’nin 
geçenlerde yayınlanan ve bu iddialara ge-
nel anlamda tercüman olan “AK Parti’nin 
‘Yeni Türkiye’si kapitalizm öncesi devlet 
projesidir” başlıklı makalesini irdeleme-
miz gerekmektedir.

Sosyolojik tabanı olmayan
“eski devlet” ve kapitalizm
öncesi ideolojiye dayanan
“yeni devlet”?

Ekinci, 1923’de kurulan Kemalist re-
jimin 16 Nisan 2017 referandumu sonra-
sında “ustaca tasfiye edildiği” ve “Yerine 
Sayın Erdoğan’ın riyasetinde ve Sünni 
İslam ekseninde yeni bir rejimin (...) ev-
rimci bir yöntemle” kurulmakta olduğu 
tespitini yapıyor, “yeni rejimin” dayana-
ğının da “kapitalizm öncesi ideoloji” ol-
duğunu vurguluyor. Kemalist rejimin sahi-
den “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti” olduğu ön kabulünden hareketle, 
“Yeni Türkiye devletinin kalmaya devam 
edemeyeceğini” iddia eden Ekinci, hem 
Kemalist laikliği gerçek “sekülarizm” ile 
karıştırıyor, hem de “Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin (...) sınıf tabanı olmayan, üstten 
kurulan” bir devlet olduğundan hareket 
ediyor. Dahası, burjuvazinin “hiç bir za-
man devlete egemen bir sınıf olmadığını, 

(...) asker-sivil bürokratik iktidar bloğuna 
bağımlı bir sınıf olarak varlığını sürdür-
düğünü, bugünkü büyük burjuvazi[nin] 
(TÜSİAD) bile sınıf iktidarını kurmak ve 
devlete yön vermek gibi bir işlevinin oldu-
ğunu kabul etmek istemediğini” ileri sü-
rerek, tarihsel kapitalist gelişme sürecini 
yadsıyor. Buradan hareketle burjuvaziye 
“sınıfsal körlük” suçlamasında bulunan 
Ekinci, liberal küçük burjuvaların tekelci 
burjuvaziden hayal kırıklığına uğramaları-
nı şu cümlelerle ifade ediyor: “Burjuvazi-
nin sınıf çıkarlarıyla örtüşmesine karşın, 
Kürt sorununun çözümünü ve toplumsal 
barışın sağlanması, demokratik hak ve 

özgürlüklerin genişletilmesi ve gerçek bir 
hukuk devletinin kurulması için mücadele 
etmekte çekingen davranması da sınıfsal 
varlığının inkârıdır. Keza sınıf çıkarları-
na ters düşmesine karşın OHAL rejimi-
nin süreklilik kazanmasına ilgisiz kalma-
sı kabul edilemez bir zaaftır. (...) Sonuç 
olarak Kemalist Cumhuriyetin bir bur-
juva devleti olduğunu söylemek gerçekçi 
değildir.” (A.b.ç.)

Ekinci, “Yeni Türkiye’nin ideolojisi 
ve sınıfsal dayanaklarını” kendince açık-
lamadan önce AKP’ye şöyle övgü dü-
züyor: “AK Parti, iktidara geldiği 2002 
tarihinden başlayarak etkin ve tutarlı bir 
mücadele başlattı. İlk beş yıl boyunca de-
mokratik hak ve özgürlükleri genişletme 
ve hukuk devletini güçlendirme yönündeki 
politikalar sayesinde içte ve dışta büyük 
itibar kazandı. Ordunun radikal unsurla-
rına karşı başlattığı Ergenekon ve Balyoz 
davalarında kamuoyundan destek gördü. 
Önemli tasfiyeler yapıldı. Daha sonra 
yenilgiyle sonuçlanan 15 Temmuz Fetö-
cü hain ve caniyane kalkışma hareketini 
yapanların tutuklanarak tasfiye edilmele-
riyle de Ordu önce Kemalist unsurlardan, 
sonra da Yeni Türkiye projesinin karşıt-
larından tamamen arındı.” Ekinci, kimi 
sosyalist kesim arasında da yaygın olan bu 
– bizce son derece yanlış – okumadan son-
ra ise, “temel ideolojisi din” olan ve bu 
ideolojisinin “kapitalizm öncesi kurumları 
canlandırmaya çalışan AK Parti’nin Par-
ti-Devleti projesiyle uyumlu olduğunu” 
belirterek, “toplumda kültürel ve ideolojik 
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“Yeni Devlet” Değil, 
Restorasyon ve Süreklilik
Avrupa’daki örnekler ışığında “Yeni Türkiye” tartışmalarına bir müdahale

“Türkleri, oradaki farklı toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiler farklı ırklar arasındakiler gibi karmakarışık oldukların-
dan, Türkiye’deki egemen sınıf olarak tanımlayabilmemiz çok zor. Türk, duruma ve yere göre işçi, köylü, kesnekçi, ticaret 
adamı, feodalizmin en aşağı ve en barbar devrindeki bir feodal toprak sahibi, sivil memur veya asker olabilir; ama hangi 
sosyal konumda olursa olsun, o, ayrıcalıklı dine ve ulusa aittir – sadece o silah taşıma hakkına sahiptir ve en yüksek mevki-
de olan bir Hıristiyan, en alt sınıftan bir Müslüman ile karşılaştığında ona yol vermek zorundadır. Bosna ve Hersek’te halk 
kitleleri Rajah, yani Hıristiyan kalırlarken, Slav aristokratları İslam’ı kabul ettiler. Demek ki bu vilayette, aynı Müslüman 
Boşnak’ın Türk asıllı Müslüman din kardeşiyle eşit basamakta olması gibi, egemen inanç ve egemen sınıf özdeştir.”

Karl Marx ve Friedrich Engels, 23-28 Mart 1853, New York Daily Tribun



hegemonya kurabilen tek parti” AKP’nin 
sınıfsal dayanağını soyut bir “toplumun 
büyük çoğunluğuna” indirgemektedir. 
Burjuvaziden umudunu kesen Ekinci’nin 
hakkını gene de teslim etmek lazım. Yazı-
sının sonunda “işçi sınıfı siyasal partileri, 
sendikalar ve emek örgütleri başta olmak 
üzere, demokratik Kürt özgürlük hareketi, 
Aleviler ve dışlanan diğer farklı toplumsal 
grupların ortak bir siyasi hareketi oluş-
turulduğu takdirde Türkiye’nin tarih dışı 
maceralara sürüklenmesini engellemek 
mümkündür” diyerek, parlamenter siste-
min yeniden tesis edilmesinde işçi sınıfına 
ve müttefiklerine düşen rolü kabullenmek-
tedir.

Ekinci’nin Kemalist rejim ile ilgili de-
ğerlendirmeleri kimi sol ve sosyalist kesim 
arasında da savunulmaktadır. İşin aslı, ge-
rek Kemalist rejime, gerekse de Kürt hal-
kının Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 
verdiği özgürlük mücadelesine yönelik 
tarih okumaları, Kemalist burjuvazinin ilk 
siyasî cinayeti olan Suphi ve yoldaşları-
nın katledilmesinden sonra genç TKP’nin 
başına çöreklenen Şefik Hüsnü Değmer 
kliğinin pozivitist Marksizm anlayışına ve 
Kemalist tarafgirliklerine dayanmaktadır. 
Değmer kliğinin, Komintern’in milliyetler 
sorunundaki net tutumunu kabul etmesine 
rağmen, dönemin Kürt isyanlarını “İngiliz 
emperyalizminin emrindeki karanlık geri-
cilik” olarak tanımlaması, hem Kemalist 
burjuvazinin efsanelerini meşrulaştırmaya 
yaramıştır, hem de bugüne dek sürecek 
şekilde Türkiye sosyalist ve komünist ha-
reketindeki yanlış ön kabulleri temellen-
dirmiştir.

Yanlış ön kabullerin belki de en önem-
lisi “kapitalizm eşittir burjuva demokrasi-
si” anlayışıdır, ki bu anlayış Türkiye’deki 
kapitalist gelişme sürecini tarihsel koşul-
larından koparıp, 1923’den başlatarak ya-
pılan okumalara yol açmaktadır. Okuma 
böyle yapılınca da, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin salt “üstten kurulan ve sınıf taba-
nı olmayan bir devlet olduğu” sonucuna 
varılmakta, “demokrasinin, burjuvazinin 
sınıf çıkarlarıyla örtüştüğü” iddiası ile-
ri sürülebilmektedir. Aslına bakılırsa bu 
yaklaşım “demokrasinin olmadığı yerde 
kapitalizm olmaz” biçimindeki liberal sa-
vın tekrarından başka bir şey değildir.

Halbuki burjuva demokrasisi-kapita-
lizm ilişkisi yapısal değil, konjonktüreldir. 
Burjuva demokrasilerinin belirli bir çerçe-
vede işliyor olmalarının temel nedeni sınıf 
mücadeleleridir. Yani hem işçi sınıfının 
verdiği sınıf savaşımı, hem farklı sermaye 
fraksiyonları arasındaki çatışmalar, hem 
de burjuvazinin alt sınıflar üzerinde hege-
monya kurma mücadelesi burjuva demok-
rasilerinin işlerliğini ve seviyesini belirle-

mektedir. Nihâyetinde gerek burjuvazinin 
sınıf tahakkümünün aracı olan kapitalist 
devlet iktidarını koruyacak, gerekse de 
paylaşım savaşlarında cepheye sürülecek 
olanlar alt sınıflardır.

Bununla birlikte burjuvazinin sınıf 
çıkarlarının, özellikle Türkiye tekelci 
burjuvazisinin çıkarlarının mutlak biçim-
de “demokrasi, hak ve özgürlükler, Kürt 
sorununun çözümü veya hukuk devleti” 
ile örtüşmekte olduğu da söz konusu de-
ğildir. Esas olan egemen iktidar ve mül-
kiyet ilişkilerinin devamlılığının güvence 
altına alınmasıdır, ki bunun  için mutlaka 
demokrasi gerekli değildir. Burjuvazi ta-
rihte çıkarlarını korumak için demokrasiyi 
rafa kaldırabileceğini, otokratik hatta fa-
şist diktatörlükle iktidarını sürdürmekten 
çekinmeyeceğini sayısız kez kanıtlamıştır.

Kapitalist gelişme süreci statik değil-
dir, her yerde aynı çizgiyi ve aşamaları 
izlemez, farklılıklar gösterir. Tarihsel ko-
şullar, maddî şartlar, somut güç ilişkileri, 
sınıf mücadeleleri, milliyetler arası çeliş-
kiler, dünya çapındaki konjonktürel durum 
vs. her ülkedeki kapitalist gelişme sürecini 
farklı biçimlerde etkilemiş ve tetiklemiştir. 
Türkiye’deki kapitalist gelişme süreci de, 
1923’den önce başladığı gibi, bu şekilde 
etkilenip, tetiklenerek günümüze ulaşmış-
tır. O açıdan, “Kemalist Cumhuriyet bur-
juva devleti değildir” veya “sınıf tabanı 
yoktur” söylemi, soyut bir laf salatasından 
ibarettir.

“Yeni devlet” denilen, 12 
Eylül’ün tarihsel mirasçısıdır
Yanlış ön kabuller ve soyut formüller 

aynı şekilde askerî ve sivil devlet bürok-
rasisi hakkındaki değerlendirmeler için 
de geçerlidir. Gerek liberaller, gerekse 
de – Kemalizm ve liberalizm kıskacında 
olan – kimi sosyalistler, devlet bürokrasi-
sini sınıfsal içeriğinden koparıp, “sınıflar 
üstü” bir konuma yerleştirmektedirler. 
Böylelikle askerî ve sivil bürokrasinin, 
kapitalist devletin zor kullanma ve baskı 
aracı olduğu gerçeği gözden kaçırılmakta, 
burjuvazinin sınıf tahakkümüne yarayan 
hegemonik söylem yeniden üretilmekte-
dir. Cumhuriyet dönemindeki askerî dar-
belerin her defasında yürürlükteki kapita-
list birikim sürecinin devamlılığını veya 
burjuvazi lehine değişimini sağlamak için 
gerçekleştirildikleri göz ardı edilerek, or-
duya ya “laikliğin ve modernliğin güven-
cesi”, ya “bağımsızlığın koruyucusu”, ya 
da “askerî vesayet sahipleri” biçiminde 
sıfatlar yakıştırılmaktadır.

Tekrar anımsatmakta yarar var: 12 Ey-
lül 1980 darbesi, dönemin egemen sınıflar 
aleyhine gelişen güç dengelerinin burju-
vazinin lehine değiştirilmesi, 24 Ocak ka-

rarlarıyla uygulamaya sokulmak istenilen 
yapısal dönüşüme yönelik toplumsal ve sı-
nıfsal direncin kırılması ve neoliberal ka-
pitalist birikim rejiminin sağlam temellere 
oturtulması amacıyla gerçekleştirilmişti. 
12 Eylül burjuvaziye veya “demokrasi-
ye” karşı değil, aksine tekelci burjuvazi ile 
emperyalizmin çıkarlarını korumak adına 
gerçekleştirilen bir darbedir. Kaldı ki, dev-
rimci direnişi kırmak, neoliberal rejime 
toplumsal rıza kazandırmak ve devletin 
siyasî-ideolojik temellerini dönüştürmek 
için siyasal İslam’ın yolunu açan bizzat 
“Kemalist ve laik” Evren Cuntası olmuştu.

3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra 
AKP’nin iktidara gelmesiyle başlayan 
yeni süreç ise, Ekinci’nin iddia ettiği 
gibi, “demokratik hak ve özgürlükleri 
genişleten” politikaları uygulamak için 
değil, dar gelen ve 1990 sonrası değişen 
emperyalist stratejilere uymayan “eski 
elbiseyi” yenileme ve neoliberal birikim 
rejiminin içine düştüğü (ve hâlen derinle-
şerek devam eden) çoklu kriz ortamından 
kurtarma çabasının bir sonucudur. Aslına 
bakılırsa AKP 12 Eylül’ün tarihsel miras-
çısı, kapitalist sömürünün toplumsal-si-
yasî aktörü olarak neoliberal dönüşümün 
en hararetli savunucusu ve bu nedenle de, 
başta tekelci burjuvazi olmak üzere, farklı 
sermaye fraksiyonlarının en önemli siyasî 
temsilcisidir. AKP’nin, dolayısıyla siyasal 
İslam’ın dayandığı bu sınıfsal tabanı bir 
yana bırakıp, sadece gerici içeriğini öne 
çıkarmak, tüm bu bahsettiğimiz yanlış ön 
kabullerin ve soyut formüllere dayanan 
analizlerin aciz bir sonucudur.

AKP elbette gerici bir partidir, siyasal 
İslam’ın farklı akımlarının oluşturduğu bir 
koalisyon olarak kurulan, ama bugün ku-

rucu öğelerinin önemli bir kısmını tasfiye 
etmiş muhafazakâr-sağ popülist bir for-
masyondur. Türkiye sağının diğer partile-
ri gibi programı, 12 Eylül’le yerleştirilen 
“Türk-İslam Sentezi” adlı devlet ideolo-
jisine dayanmaktadır. AKP bu ideolojiyi, 
Sünni-muhafazakâr toplum çoğunluğunu 
yanında tutmak için araçsallaştırmaktadır. 
Aynı, laiklik karşıtı söylemi bir hegemon-
ya aracı hâline getirmiş olması gibi.

Aslına bakılırsa AKP, Türkiye’deki 
egemen bloğun her zaman hegemonya ara-
cı olarak kullandığı laiklik ilkesini tersin-
den kullanmaya çalışmaktadır. Kemalist 
laiklik, başından itibaren tüm aydınlanma 
vaatlerine ve gerçekleştirdiği aydınlanma 
adımlarına rağmen seküler bir devlet oluş-
turmamış, laiklik kisvesi altında ve bilhas-
sa Diyanet aracılığı ile kurulan resmî dev-
let dinini, yani İslam’ın Sünni yorumunu 
kapitalist sömürüyü ve birikim rejimlerini 
meşrulaştırmak, işçi sınıfının mücadele-
sini ve toplumsal direnç mekanizmalarını 
kırmak için kullanmıştır. Diyanetin ku-
rumsal yapısı ve ülke çapında Cuma vaaz-
larına dek camilerin tek merkezden, yani 
Millî Güvenlik Kurulu’nca yönlendirilme-
si, Kemalist laikliğin devlet ve din işlerini 
birbirinden ayırmadığını, aksine devlet 
kurumları üzerinden tek doğru olduğu 
iddia edilen bir resmî devlet dinini kurgu-
ladığını kanıtlamaktadır. AKP ise laiklik 
karşıtı söylem ve uygulamalarıyla kurulu 
olan yapıyı kırmamakta, tam tersine resmî 
devlet dininin yenilenen içeriğini benim-
setmek ve egemenliği perçinlemek için 
ullanmaktadır. Açıkçası söz konusu olan, 
AKP-Saray Rejiminin İslam’ın, kendisin-
den başka doğruya ve inançlara tahammül 
göstermeyen, sermaye birikimini ve ka-
pitalist sömürüye dayanan bir iktisat an-
layışı ile sadaka rejiminden başka bir şey 
olmayan sosyal politikaları kutsalı hâline 
getirmiş, Sünnilik-Selefîlik karışımındaki 
bir versiyonunu günümüz Türkiye’sinin 
resmî devlet dini hâline getirmeye çalış-
maktadır. Böylesi bir resmî devlet dininin 
en önemli özelliği, Sünni-muhafazakâr 
toplum çoğunluğunun hurafeli din anlayı-
şıyla örtüşmesi ve aynı zamanda Kemalist 
laikliğin enstrümanları üzerinden her an 
iktidar müdahalesine açık olmasıdır.

AKP-Saray Rejimi ve etrafında mev-
zilenmiş olan siyasal İslam gericiliği, la-
iklik karşıtı söylemler ve uygulamalar ile 
resmî devlet dininin kökleşmesine çalış-
maktadırlar. “Türk-İslam Sentezi”, neo-
liberal uygulamalar, yaşamın her alanına 
nüfuz eden muhafazakârlık/gericilik, tarih 
rövanşizmi, militarizm, emperyalizm ile 
işbirliği ve ilhakçı-yayılmacı emeller bu 
resmî devlet dini ile tam örtüşmektedir-
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Gerek liberaller, gerekse de –Ke-
malizm ve liberalizm kıskacında 
olan– kimi sosyalistler, devlet 
bürokrasisini sınıfsal içeriğin-
den koparıp, “sınıflar üstü” bir 
konuma yerleştirmektedirler.
Cumhuriyet dönemindeki askerî 
darbelerin her defasında yürür-
lükteki kapitalist birikim süreci-
nin devamlılığını veya burjuvazi 
lehine değişimini sağlamak için 
gerçekleştirildikleri göz ardı 
edilerek, orduya ya “laikliğin ve 
modernliğin güvencesi”, ya “ba-
ğımsızlığın koruyucusu”, ya da 
“askerî vesayet sahipleri” biçi-
minde sıfatlar yakıştırılmaktadır.



ler. Zaten bu nedenle, sermaye birikimi 
önündeki her türlü engeli kaldırmayı he-
defleyen bu otoriter din anlayışı ile tekelci 
burjuvazinin hiç bir çelişkisi bulunma-
maktadır. Kemalist laiklik resmî devlet 
dinini aydınlanma öğeleri ile bezeleye-
rek kurmuşken, AKP-Saray Rejimi kendi 
resmî devlet dinini aydınlanma öğelerini 
dışlayarak daha gerici ve daha otoriter bir 
dogma olarak kurgulamaktadır.

Ancak bu gerçek, AKP gericiliğinin 
kurguladığı resmî devlet dininin AKP-Sa-
ray Rejiminin “temel ideolojisi” olduğu 
yanlışına düşürmemelidir. Siyasal İslam 
nasıl dünya çapında kapitalist sömürünün 
toplumsal-siyasî aktörü olduysa, siyasal 
formasyon olarak AKP de bir burjuva par-
tisidir ve temel ideolojisi burjuva ideolo-
jisidir. “Tek adam” yönetiminde olması, 
gericiliği, ırkçı-milliyetçi uygulamaları ve 
muhafazakâr-sağ popülist söylemi, tam da 
AKP’nin burjuva partisi olmasına dayan-
maktadır. AKP gericiliğinin resmî devlet 
dini, değişen koşulların ve emperyalist 
stratejilerin bir gereği ve tekelci burju-
vazinin hegemonya aracıdır. Yani, günü-
müzde de “egemen inanç ve egemen sınıf 
özdeştir”. Bu açıdan AKP gericiliğinin 
laiklik karşıtı söylem ve uygulamalarına 
karşı salt Kemalist laikliğin çıkartılması, 
gerçek anlamda laikliği veya sekülarizmi 
değil, otoriter bir resmî dini, daha otoriter 
olanı karşısında savunmak anlamına gel-
mektedir.

Emperyalist-kapitalist dünya
düzeninin zorunluluğu 
olarak otoritarizm

AKP-Saray Rejimi bugüne kadar ki 
tüm uygulamalarıyla “yeni devlet” de-
ğil, 12 Eylül darbesiyle başlatılan köklü 
neoliberal dönüşümün restorasyonunu 
ve sürekliliğini hedeflemektedir. AKP ne 
Ekinci’nin iddia ettiği gibi, “başlarda 
demokratik hak ve özgürlükleri genişlet-
meyi” gerçekleştirmiş, ne de “kapitalizm 
öncesi bir ideolojiye” dayanmaktadır. 
AKP-Saray Rejiminin anayasal çerçe-
ve kazandırdığı despotik başkanlık sis-
temi de, kurduğu OHAL ve uyguladığı 
KHK’lar da kapitalist devlete egemen 
olan tekelci burjuvazi ve diğer sermaye 
fraksiyonlarının sınıf çıkarlarını kolla-
maya yaramaktadır. İşçi sınıfının müca-
dele olanaklarını baltalayan OHAL ve 
KHK’lara burjuvazinin karşı çıkması, sı-
nıfsal varlığının asıl inkârı olur ve eşyanın 
tabiatına aykırıdır.

AKP-Saray Rejiminin daha da oto-
riterleşmesi, hatta açık faşist diktatörlük 
olasılığını yadsımıyor oluşu, güçlü ve 
mutlak hegemonya kurmuş olmasından 
değil, ülkenin ve bölgenin girdabından 

kurtulamadığı çoklu kriz ortamının bunu 
zorlamasından dolayıdır. Aslına bakılırsa 
neoliberalizmin tılsımını çoktan kaybetti-
ği günümüzün dünya çapındaki çoklu kriz 
ortamları, her yerde otoritarizmi emper-
yalist-kapitalist dünya düzeninin bir zo-
runluluğu olarak gündeme oturtmaktadır. 
Türkiye’deki güncel gelişme bu nedenle 

emperyalist-kapitalist dünya düzeninin 
genel durumuyla sıkı sıkıya bağlantılıdır.

Benzer bir tandansa, görece gelişmiş 
burjuva demokrasileriyle yönetilen Av-
rupa’da da rastlamak olanaklıdır. Gerek 
AB’nin ulus devlet üstü bir yapı olarak 
üye devletlerin ulusal parlamentolarını, 
koruyucu yasalarını ve mücadelelerle ka-
zanılmış sosyal ve demokratik haklarını 
işlevsizleştirmesi, gerek Avrupa çapında 
ırkçı ve sağ popülist formasyonların bas-
kısıyla temel hak ve özgürlüklerin bu-
danması, gerekse de kimi AB ülkesinde 
burjuva demokrasilerinin içi boşaltılarak, 
Türkiyevari “demokratörlüklere” dönüş-
türülmesi bu gelişmenin sonuçlarıdır.

Burada Polonya ve Macaristan ör-
neklerini öne çıkarabiliriz. Polonya’daki 

milliyetçi-muhafazakâr ve aynı zamanda 
aşırı dinci PiS-Hükümeti, aynı AKP gibi 
yasama, yürütme ve yargıyı tek merkez-
de toplayarak kuvvetler ayrılığı ilkesini 
ortadan kaldıran bir anayasa değişikli-
ği peşinde. Katolik gericisi ve aşırı Leh 
milliyetçisi Jaroslaw Kaczynski’nin li-
derliği yaptığı PiS, bu hedefine ulaşmak 

için AKP’ninkinden hiç farklı olmayan 
yöntemlere başvurmaktadır. Doğanın 
metalaştırılması, kamuya ait varlıkların 
özelleştirilmesi, “kentsel dönüşüm” adı 
altında kentlerin yerleşik sosyal doku-
sunun değiştirilerek rant uğruna yoksul 
kesimlerin kent merkezlerinden uzaklaş-
tırılması, muhafazakâr-dinci yaşam tarzı-
nın topluma dayatılması, popülist sadaka 
ve yardım mekanizmalarına başvurulma-
sı, ilk ve orta öğrenim ile üniversitelerde 
evrim teorisinin reddedilmesi başta olmak 
üzere bilim dışı teolojik söylemin müf-
redatın temeli hâline getirilmesi, nükleer 
enerji ve ekolojik tahribata yol açan üre-
tim biçimlerinin öncelenmesi, iç ve dış 
düşman resimlerinin yaratılması vs. gibi 
tüm adımlar Türkiye’dekilerden hiç bir 
farklılık göstermemektedirler. PiS de, 

aynı AKP gibi, stratejik ortaklarına karşı 
çatışmalı bir dil kullanmakta, NATO sal-
dırganlığını dış politikasının taşıyıcısı hâ-
line getirmektedir.

Macaristan’daki ırkçı-milliyetçi Vik-
tor Urban hükümeti de benzer uygulama-
larla dikkat çekmektedir. Yönetimin otori-
terleşme seviyesi Polonya ve Türkiye ile 
aynı seviyede olmasa da, genel gidişatta 
pek büyük farklılıklar bulunmamaktadır. 
Macaristan’da da okullarda “yurtsever 
ve askerî eğitim” adı altında müfredat 
gericileşmekte, Yüksek Öğrenim Yasası 
değiştirilerek “yabancı devlet ve örgüt-
lerin yıkıcı faaliyetlerini engelleme” ge-
rekçesiyle üniversitedeki bilim özerkliği 
yok edilmeye çalışılmakta, geleneksel 
emeklilik sigortası ve sağlık hizmetleri ta-
mamen özelleştirilerek kapitalist sermaye 
birikiminin boyunduruğuna sokulmakta, 
sosyal ve demokratik haklar budanmakta, 
yoksul Roman kitlelerine karşı kurumsal 
ayırımcılık mekanizmalarıyla ırkçılık teş-
vik edilmekte, hukukta keyfilik yerleştiril-
mekte ve dış politika militaristleştirilmek-
tedir.

AB, kendi üyeleri olan Macaristan ve 
Polonya’ya, aynı Türkiye’ye karşı dav-
randığı gibi, söylemde çatışmacı bir dil 
kullanmakta, ancak, gene aynı Türkiye 
ile olan ekonomik ve stratejik işbirliğinde 
olduğu gibi, ilişkilerin özünde bir değişi-
me gitmemektedir. Söylemde kullanılan 
çatışmacı dil bir tarafta AB’nin taşıyıcı 
ülkelerinde iç politika malzemesi ya-
pılırken, diğer tarafta da Macaristan ve 
Polonya’daki hükümetlerin toplumsal ta-
banlarını konsolide etmeye yaramaktadır. 
Macaristan ve Polonya’daki liberal muha-
lefet, aynı Türkiye’deki fikirdaşları gibi, 
iki hükümetin “illiberal demokrasi” ile 
“yeni devlet” inşa ettiklerini iddia etmek-
tedirler. Sonuçta, güncel gelişmenin so-
mut nedenlerini değil, duygusal ve soyut 
formülleri öne çıkartmaktadırlar. Her iki 
ülkede de neoliberal dönüşümlerin top-
lumda yarattığı öfkeyi “zararsız” alanlara 
kanalize eden muhafazakâr-sağ popülist 
yönetimlerin ve belirgin otoriterleşmenin 
temel nedeninin Macaristan ve Polonya 
kapitalizmleri ve içinde bulundukları kriz-
ler olduğu gerçeği yadsınmaktadır.

Sonuç yerine

Gazetemizin bu yılın ilk sayısında 
yayımlanan “2017: ‘Demokratörlük’ dö-
neminin başlangıcı mı?” başlıklı yazımız-
da vurguladığımız gibi, sermaye birikim 
fazlalığı krizi, dünya konjonktüründeki 
zayıflamalar, ekolojik felaketler, dünya 
çapındaki göçmen ve mülteci “krizle-
ri”, artan askerî ihtilaflar ve sonucunda 
yaygınlaşan terörist saldırılar imtiyazlı 
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coğrafyalardaki refah toplumlarını korku 
toplumlarına dönüştürerek, ırkçı-faşist 
partilerin taraftar kazanmasına ve otoriter 
yönetim tandansının artmasına neden olu-
yorlar. İmtiyazlı coğrafyalardaki burjuva 
demokrasilerinde yaşanan değişim ve dö-
nüşüm süreçleri, emperyalizmin işbirlik-
çisi ve ekonomileri kapitalizmin merkez 
ülkelerinden çok daha zayıf olan ülkeleri, 
emperyalist stratejilerin ve krizlerin de 
etkisiyle çok daha katmerli bir biçimde 
etkiliyor, alternatif eksikliği nedeniyle de 
otoriterleşme tandanslarını hızlandırıyor. 
Macaristan, Polonya ve Türkiye örnek-
lerinde görüldüğü gibi, bu otoriterleşme 
tandanslarının yol açtığı yönetim uygula-
maları büyük benzerlikler taşıyorlar.

Küçük burjuva liberallerinin, ama 
aynı zamanda tüm radikal söylemlerine 
rağmen, işçi sınıfından ve dolayısıyla sos-
yalizmden umudunu kaybetmiş reformist 
sol ve kimi sosyalist akımın bu gelişme-

ye yönelik değerlendirmeleri de büyük 
benzerlikler taşıyor. Yanlış ön kabullere 
ve yanılgılara dayanan soyut tahliller ise 
ne bir çıkış yolunu aydınlatabiliyor, ne de 
mücadele biçimleri üzerine bir açılım ge-
tirebiliyorlar.

Komünistler, “demokrasinin” tek ba-
şına soyut ve içi boş bir kavram olduğu 
gerçeğinden hareketle, burjuva demokra-
silerini özü itibariyle burjuvazinin dikta-
törlüğü olarak nitelendirirler. Devlet bü-
rokrasisi, şiddeti ve medyasıyla kapitalist 
devlet egemen sınıfın tahakküm aracıdır. 
Burjuva demokrasisi her daim burjuva-
zinin diktatörlüğüdür, çünkü belirleyici 
olan sömürüye dayanan egemen iktidar ve 
mülkiyet ilişkileridir. Olağan hâllerde ya-
sama, yürütme ve yargıyla, yani kuvvetler 
ayrılığı ile gerçekleşen burjuva demok-
rasisi, işleyebilmesi, yani üretim araçla-
rı üzerindeki özel mülkiyetin, sermaye 
birikim rejiminin ve emek sömürüsünün 
pürüzsüz sürdürülebilmesi için temel bur-
juva hak ve özgürlüklerine gereksinim 
duyar. Ama ne zaman pürüzler ortaya çı-
karsa, yani sınıf çelişkileri ve krizler de-
rinleşirse, o zaman sorunlar kapalı, açık 

veya askerî, hatta faşist diktatörlüklerle 
çözülür, burjuvazinin tahakkümü güven-
ceye alınır. (Bkz.: Yakın tarih.)

Bugün Macaristan, Polonya ve Tür-
kiye’de olanlar tam olarak böylesi bir 
sürecin ürünüdür. Toplumsal desteği za-
yıflayan ve gerek emperyalist güçlerle 
olan çelişkileri derinleşen, gerekse de 
–Akşener örneğinde görüldüğü gibi– al-
ternatif muhafazakâr güçlerin oluşma 
süreci neticesinde tekelci burjuvazi kar-
şısında temsilîyet mücadelesine zorlanan 
AKP-Saray Rejimi altında parlamenter 
sistemin ve kuvvetler ayrılığının yeniden 
tesis edilmesi olanaksız görünmektedir. 
Rejim, her türlü direnişi devlet terörüyle 
geri püskürtmeye çalışmaktan vazgeçme-
yeceğini defalarca kanıtlamıştır. Her ne 
kadar açık faşist diktatörlük tehlikesi hâ-
len akut olarak söz konusu olsa da, burju-
va muhalefeti ile sınıf muhalefetinin zayıf 
ve parçalı olması nedeniyle ülkeyi OHAL 

ve KHK’lar ile yönetebilmekte, çıkartılan 
yasalar ve devlet bürokrasisinde girdiği 
koalisyonlar sayesinde devletin işleyişini 
sürdürebilmektedir. Demokratik muhale-
feti bölebildiği, farklı direnç odaklarının 
birbirleri ile bağlantılı hâle gelmelerini 
engelleyebildiği sürece de, gerek laiklik 
karşıtı “Türk-İslam” söylemi, gerekse de 
Kürt düşmanlığı üzerinden dayandığı çe-
kirdek toplumsal tabanı bir arada tutabil-
mektedir. Rejimin yedeğine aldığı neofa-
şist MHP’nin temel işlevi de bu toplumsal 
taban üzerindeki hegemonyanın her gün 
yeniden üretilmesini desteklemektir.

Komünistler, burjuva demokrasisi 
hakkındaki görüşlerine rağmen, burjuva 
temel hak ve özgürlüklerini sınıf mücade-
lesinin ve işçi sınıfının iktidarını kurma-
nın olmazsa olmaz gereği olarak görürler. 
Sendikal hakların, basın-yayın ve örgüt-
lenme-fikir özgürlüğünün, din ve dev-
let işlerini birbirlerinden kalın çizgilerle 
ayıran gerçek laikliğin, cins ve cinsiyet 
ayrımcılığının ortadan kaldırılmasının, 
ekolojik üretim ve çevre korumacılığının, 
çağdaş bilimsel ve laik eğitim ve öğre-
nimin, halkların kendi kaderlerini ken-

dilerinin tayin hakkının kullanılmasının, 
sosyal adaletin, eşitliğin, doğrudan yö-
netime katılımın, yerel özerkliğin, özgür 
bilimin, özelleştirilmelerden muaf kamu 
varlıklarının genişletilmesinin, kilit sana-
yi sektörlerinin toplumsallaştırılmasının 
vs. gerçekleştirilmesi, yani burjuva de-
mokrasisinin demokratikleştirilmesi, hem 
otoriterleşmenin panzehri olarak, hem de 
sınıf ve özgürlük mücadelesinin önünü 
açan koşul olarak öncelik taşır.

O açıdan günümüz koşulları altında 
Türkiye ve Kürdistan’da, ufaklığına-bü-
yüklüğüne bakılmaksızın, her ilerici adı-
mı rejime karşı yeni ve geniş bir toplum-
sal ittifak inşa etmek için kullanabilmek, 
stratejik bir meydan okumadır. Her adım, 
ne denli yanlış başlar, ne denli egemen 
blok arasındaki çelişkilerden doğar ve ne 
denli burjuva güçler tarafından atılır olur-
sa olsun, AKP-Saray Rejimine ve dolayı-
sıyla açık faşist diktatörlüğe karşı ortak 
cephe için bir fırsat yaratabilir. Farklı di-
reniş odaklarını ve birbirleriyle bağlantılı 
olmayan çeşitli mücadeleleri AKP-Saray 
Rejimini sonlandıracak bir harekete dö-
nüştürmek, Türkiye işçi sınıfının devrim-
ci güçleri ve Kürt Özgürlük Hareketinin 
üstesinden gelmeleri zorunlu olan tarihsel 
görevdir. CHP’nin başlattığı “adalet yü-
rüyüşüne” ve sonrasındaki mitinge farklı 
toplumsal grupların, ama bilhassa ve ço-
ğunlukla işçilerin ve yoksul kesimlerin 
katılmış olması, bununla birlikte hâlâ ev-
lerine kapanmış, ama bir kıvılcıma bakan 
milyonlar hiç de küçümsenmeyecek bir 
potansiyelin varlığına işaret etmektedir, 
ki rejim bunun çok iyi farkındadır. Dev-
rimci güçler, sosyalist ve komünistler bu 
insanları yalnız bırakır ve müdahale etme-
yip, daha ileri taleplerle kitlelerin öncüsü 
olmaktan imtina etmeye devam ederlerse, 
rejim ve rejimi taşıyan güçler her zaman 
halk kitlelerini kendilerine bağlama ve 
toplumsal rıza sağlama yollarını bulabile-
ceklerdir.

AKP-Saray Rejimi aldığı darbelerle 
emperyalist güçlerin ekonomik ve strate-

jik çıkarlarına dokunmaması gerektiğini 
öğrenmiştir. Ve çıkarlarına dokunmadığı 
müddetçe rejim Avrupa’nın “demokratik” 
hükümetlerinin ve diğer stratejik ortakla-
rının desteğinden mahrum bırakılmayaca-
ğını da bilmektedir. Emperyalist güçlerin 
bugüne kadarki işbirliği pratiği ve emper-
yalist-kapitalist dünya düzeninin realitesi, 
AKP-Saray Rejimini ve egemen sınıfları 
rotalarına devam etmeye cesaretlendir-
mektedir. Türkiye işçi sınıfının devrimci 
güçleri ve Kürt Özgürlük Hareketi rejimi 
durduracak, kuvvetler ayrılığı ve parla-
menter sistemiyle ülkeyi demokratik, sos-
yal, laik, adil ve barışçıl bir rotaya oturta-
bilecek yegane güçlerdir. Otoritarizme ve 
faşizme karşı demokratik, sosyal ve ger-
çek anlamda laik hukuk devleti yeniden 
tesis edilmelidir ki, bu güçler asıl müca-
delelerine, yani Sosyalist Türkiye Fede-
rasyonu’nun inşasına yoğunlaşabilsinler.
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Komünistler, “demokrasinin” tek başına soyut ve içi boş bir 
kavram olduğu gerçeğinden hareketle, burjuva demokrasileri-
ni özü itibariyle burjuvazinin diktatörlüğü olarak nitelendirir-
ler. Devlet bürokrasisi, şiddeti ve medyasıyla kapitalist devlet 
egemen sınıfın tahakküm aracıdır. Burjuva demokrasisi her 
daim burjuvazinin diktatörlüğüdür, çünkü belirleyici olan sö-
mürüye dayanan egemen iktidar ve mülkiyet ilişkileridir. 

12 Eylül 1980 darbesi, dönemin 
egemen sınıflar aleyhine gelişen 
güç dengelerinin burjuvazinin 
lehine değiştirilmesi, 24 Ocak 
kararlarıyla uygulamaya sokul-
mak istenilen yapısal dönüşü-
me yönelik toplumsal ve sınıfsal 
direncin kırılması ve neolibe-
ral kapitalist birikim rejiminin 
sağlam temellere oturtulması 
amacıyla gerçekleştirilmişti. 12 
Eylül burjuvaziye veya “demok-
rasiye” karşı değil, aksine tekel-
ci burjuvazi ile emperyalizmin 
çıkarlarını korumak adına ger-
çekleştirilen bir darbedir. 



q Mehmet DEMİR

Kürdistan üzerinde eskiden beri söz sa-
hibi olan güçler, bugün  eski günleri arar 
bir durumdalar. Egemenliklerini sürdüre-
mediklerini gördükçe saldırganlaşmakta 
ve yeni oyunlar peşinde koşmaktadırlar. 
Türkiye ve İran’ın son zamanlarda birbir-
lerine yakınlaşmalarını ve işbirliği yollarını 
aramalarını bu şekilde okumak gerekmek-
tedir. Kürdistan’ın ikiye bölünmesinin baş 
mimarları olan Osmanlı ve Safavi impara-
torluklarının mirasçısı olan bu her iki dev-
let, bugün de Kürdistan üzerinde söz sahibi 
olmaya devam etmek istemektedirler. Ulus-
lararası güçlerle çatışmalarını  bir de bu yö-
nüyle okumak gerekmektedir. Batı Avrupa 
güçleri ile ABD ve Rusya’nın bölgeyi eski-
si gibi bırakmak istemedikleri bilinmekte-
dir. Belirli noktalarda çıkarları uzlaşır gibi 
görünse de kendi planlarını uygulamakta 
değişik ittifaklar ve ilişkiler içerisine gir-
mektedirler.

Suriye ve Irak’ın barış ortamına ka-
vuşması Türkiye ve İran’ın demokratik 
bir gelişmeye açılması için Kürdistan’ın 
yeni bir statüye kavuşması gerekmektedir. 
Bu süreci doğru değerlendirmek bir de bu 
açıdan önem kazanmaktadır. Bölgedeki ge-
lişmelerin bu şekilde bir evrim kazanması 
en çok da bundan çıkarları etkilenenleri 
rahatsız etmektedir. Gelişmelerin, nasıl bir 
sonuç doğuracağını, bugünden, tam anla-
mıyla kestirmek zor görünse de halkların 
ortak mücadeleleriyle sürece müdahale et-
meleri, birlik ve ititfaklarını geliştirmeleri, 
kendi lehlerine olan gelişmelerin önünü 
de açacaktır. Bölgede halkların ortak mü-
cadelesi derken bunun koşullarının çok da 
gelişmemiş olduğunu görmekteyiz. Ama 
bunun gelişmeyeceği, olanaklarının olma-
dığı sonucunu da çıkarmıyoruz. Halkların 
ortak bir mücadele yürütmelerinin zemini 
bugün daha güçlenmiş durumdadır. Roja-
va deneyimi ve Kürt Özgürlük Hareketinin 
ortak mücadelede ısrarı, Kürtlerin bölgede 
halkların ortak mücadelesini güçlendirmek 
açısından önemli bir rol oynayabilecekleri-

ni göstermesi açısından  da önem taşımak-
tadır. Halklar milliyetçilikten arındıkça ve 
birbirlerinin haklarına saygı duydukça, bu 
ortaklığın daha bir güçleneceğini ve o kla-
sik böl-yönet politikasının son bulacağını, 
eskisi gibi bölge üzerinde oyunların oyna-
namayacağını  söyleyebiliriz.

Milliyetçilik kaybettirir

Israrla milliyetçiliğin hiç bir halka ka-
zandırmadığı gibi Kürtlere de kazandırma-
yacağını söylüyoruz. Bu demek değildir 
ki, Kürtler doğal haklarından vazgeçsinler. 
Bölge halklarıyla barış ve kardeşlik içer-
sinde yaşamayan her halk sonuçta kaybet-
meye mahkumdur. Bugün bazı kesimler 
ısrarla gündemi çarpıtmak için farklı bir 
çaba içerisindedirler. Gündemi çarpıtmak 
için, Kürtlerin önüne milliyetçilikten başka 
bir yol yokmuş gibi sunmakta ve halklarla 
ortak dayanışmanın önemini gözardı etmek 
istemektedirler. Aslında bu kesimler bu 
tutumlarıyla Kürtlere en büyük zararı ver-
mektedirler.

Kürdistan’ın bölünmüşlüğünün bölge-
deki bir çok sorunun kaynağı olduğunu sü-
rekli açıklamaktayız. Bu sorunların aşılma-
sının bölge haklarının da çıkarına olduğunu 
söylemek ve bu halkların görmesini de sağ-
lamak gerekmektedir. Bunun sadece Kürt 
Özgürlük Hareketi’nin bir sorunu olduğu-
nu söylemiyoruz. Bölgedeki demokrasi ve 
barış güçlerinin ortak sorunudur. Bağımsız  
veya federal veya  otonomi bir Kürdistan, 
hiç bir halkın çıkarına karşı değildir. Halk-
lar da insanca yaşamak istiyorlarsa Kürtler-
le eşit olmayı kabul etmek zorundadırlar. 
Milliyetçiliğin körüklenmesi veya tekçiliğe 
giden her yol en başta bu halkların kendisi-
ne zarar vermektedir ve daha da verecektir. 
Alman milliyetçiliği ile palazlanan Hit-
ler’in hem Almanları ve hem de dünyayı 
nasıl bir felakete sürüklediğini bilmekteyiz. 
Bundan dersler çıkarmak milliyetçiliğin ve 
ırkçılığın karşısına yüksek sesle çıkmakla 
mümkündür.

Ne yazık ki konu, Kürt meselesi oldu-
ğunda demokrasi gömleğini üzerine geçir-
miş bir çok çevrenin de bu konuda milli-
yetçiliği aşamadığını ve Kürt korkusunu 

yaşadıklarını görmekteyiz. Anlaşılmaz bir 
şekilde de bu korkuyu yaşadıklarını her 
fırsatta da göstemekten geri kalmamakta-
dırlar. TC’nin bu korkuyu iyice işlediğini 
ve kendi varlık meselesi haline getirdiğini 
de bilmekteyiz. Hatta öylesine bir korku 
ki, diğer parçalardaki Kürtlerin bile ya-
şadıkları gelişmelere müdahale etmekten 
geri kalmamakta ve sürekli kırmızı çizgiler 
çekmektedirler. Bunu da milliyetçiliğe sa-
rılarak ve tekçi bakışı egemen kılarak yap-
mak istemektedir. Günümüzde geçerliliğini 
kaybetmiş bu tür yaklaşımların yeni acılar 
ve yıkımlar getirmekten başka bir sonucu 
doğurmayacağını da söylemek bilinen bir 
gerçeğin ifadesinden başka bir şey değildir.

Referandum bir adım 
ileri mi?
Güney Kürdistan Bölgesel yönetiminin 

karar verdiği ‘bağımsızlık referandumu’ 
olarak da nitelendirilen 25 Eylül oylama-
sına sayılı günler kaldıkça tartışmalar da 
alevlenmekte ve çeşitli değerlendirmeler 
yapılmaktadır. Kürt halkının kendi kaderi 
üzerinde söz sahibi olma hakkı, hiç bir ge-
rekçenin ardına sığınılmadan kabul edilme-
lidir. Referandumun yapılıp yapılmayacağı 
üzerine de tartışmaların yürütüldüğü ve bir 
çok gücün farklı tavırlar gösterdiği bu gün-
lerde, referanduma nasıl bakılmalı? Çeşitli 
politik çıkarlar ve gelişmeler böylesi bir 
adımın atılmasında belirleyici olsa da bu 
adımı atmak isteyenlerinde başlangıçtaki 
hedeflerini aşmış durumda ve bir bakıma 
kontrol edemeyecekleri bir gelişme seyrine 
doğru yön almaktadır. Başlangıç amaçları 
ne olursa olsun, bugün gelişmelere veya bir 
başka deyimle akıntının hızına kapılmış du-
rumdadırlar. Akıntıya karşı durmaları pek 
de mümkün görünmemektedir. Yapılması 
ve yapılmamasının sonuçları değerlendiril-
diğinde bu işe kalkışanların içinden çıka-
mayacakları bir boyut kazanmıştır.

Referandumda her ne kadar bağımsız-
lık onaylanacak gibi bir görüntü yansıt-
sa da bunun iç politik ve dışa dönük bazı 
adımlardan dolayı atılan bir adım olduğu-
nu söyleyebiliriz. Bir çok eksikliği ve ye-
terli bir hazırlık yapılmadan ortaya atılan 
bir girişim olduğunda, hemen hemen  bir 

çok çevre hemfikirdir. Güney Kürdistan’lı 
örgütlerin ortak bir örgütlenmeden uzak 
olduklarını biliyoruz. Ve önemli kurumları-
nın çalıştırılmadığı ve en önemlisi de parle-
mentosunun kapalı olduğu bir ortamda, bu 
referandum kararının alındığını biliyoruz. 
KDP ve daha çok da Barzani’nin girişimle-
ri sonucu bu karar açıklandı. Başlangıçtaki 
niyetleri ne olursa olsun ve nasıl bir politik 
dayatma sonucu bu kararı vermiş olurlarsa 
olsunlar, ok yaydan onların istediği istika-
metde çıkmamıştır. Bazı politik hesaplar 
peşinde koşulsa da bu hesaplar tutmayacak 
gibi görünüyor. Bu, Kürtler için bir niyet 
okumadan daha öteye giden gelişmeleri 
de beraberinde getirecektir. Referandumun 
ertelenmesi veya yapılamaması ihtimalini 
küçük de olsa gözönünde bulundurmak ge-
rekse de bugünkü gelişmeler ışığında yapı-
lacağını söyleyebiliriz. Kürtlerin bağımsız-
lığa büyük çoğunlukla evet demeleri hemen 
bağımsız bir Kürdistan’ın kurulması demek 
olmayacaktır. Bu sadece Kürtlerin uluslara-
rası alanda tanınmalarını ileri bir düzeye 
taşımakla kalmayacak, bağımsızlığa giden 
yollar için önemli bir mihenk taşı vazifesi 
görecektir. Sonuç ne olursa olsun, kazanan 
Kürtlerin özgürlük mücadelesi olacaktır.

Kazanımların korunması ve geliştirl-
mesi için sürecin doğru okunması ve doğru 
bir müdahalenin yapılması gerekmektedir. 
Bölgenin eskisi gibi yönetilemeyeceğini 
söylerken sürece müdahale eden demokrasi 
ve barış güçlerinin de kendilerini yenileme-
leri gerektiğinin altını çizmekte yarar var. 
Bu açıdan Kürt güçleri referandumu fark-
lı boyutları ile ele almalıdırlar. Başlangıç 
amaçları ne olursa olsun işler başlatanların 
da boyunlarını aşmış durumdadır. Kürtlerin 
kendilerine olan güvenlerini kazanabil-
meleri ve ulusal birlik yönünde ciddi bir 
adım atabilmeleri için bu, bir adım ileri 
çıkmaktır. Kerkük gibi tartışmalı bölgele-
rin de referanduma katılmaları, bir başka 
önemli noktadır. Bu hem TC’yi, hem Iran 
ve hem de Irak’ı rahatsız eden bir adım 
olsa da Kürtler açısından Kerkük’ün yeni-
den kazanılması anlamına gelecektir. Ker-
kük aynı zamanda bir halklar mozaiği de 
olduğundan buranın demokratik yönetimi 
gelecek için bölgede barışa giden yolların 
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Kürtler ve Bölge Halkları İçin 
Ortak Gelecek Dayanışmadadır



temelinin de atılmasına hizmet edecektir. 
Irak’ın resmi hükümeti bu gelişmeler kar-
şısında Kürdistan politikasını değiştirmek 
zorunda kalacaktır. Şimdiye kadar varolan 
politikalar, Irak’ın demokratikleşmesine ve 
halklararasında bir birliğin kurulmasına ve 
mezhepler arasında ayrılığın kaldırılmasına 
hizmet eden  bir seyirde değildi. Anayasa 
tam olarak uygulanmadığı gibi ayrılıkların 
çatışmalara varmasını önleyecek politikalar 
da geliştirilememişti. Güney Kürdistan’da 
atılan adım bu açıdan da önem kazanmak-
tadır. Tarih, bir çok adımı atanların sonuçta 
kendilerinin de kontrol edemedikleri geliş-
melere yol açtıkları örneklerle doludur. Re-
ferandumdan evet çıkması, bu güçleri yeni 
sorumluluklarla karşı karşıya getirecektir. 

Ulusal birlik konusunda bir adım daha ile-
ri gitmek için bu yönlü çabalara yeni bir 
ivme kazandıracaktır. Ertelenmesi veya ya-
pılmamasının sonuçları bu işe girişenlerin 
tahmin edemeyeceği bir boyutda olacaktır. 
Ağırlığı altında ezileceklerdir. Bu durumda 
mücadelenin ekseni   bir başka boyut kaza-
nacaktır.

TC ve İran Ortaklığı

Yazının başında da belirttik. İran ve TC 
eski imparatorluk günlerini tekrar yaşamak 
için çeşitli oyunlar içerisindedirler. Kürt 
meselesinde geçmişten gelen ortaklığını bu-
gün de devam ettirmek için belirli bir çaba 
içerisindedirler. Belirli konularda ortak bir 
hareket geliştirmek için ortaklıklar kurma-
ya çalışsalar da bunların tam anlamıyla bir 
birlerine güven duymayacaklarını bilmek-
teyiz. Kürt meselesinde ortak tavır almada 
anlaşmışlar gibi bir görüntü dışa yansısa da 
bunların birbirlerine güvensizlikleri tam bir 
ortaklığa girmeleri önünde engeldir. TC ve 
İran ortaklığının hayata geçmesinin önün-
deki engelin bu güvensizlik olduğunu söy-
leyebiliriz. Ayrıca bölgede destek verdikle-
ri güçlerin birbirleriyle çatışmalı olmaları 
da ayrı bir handikapları. Bu ortaklık belirli 

konularda uzlaşma ile sonuçlansa bile uzun 
vadede süremeyeceği, tarihi düşmanlıkları 
ve karşılıklı güvensizlik kendisini göstere-
cektir. Ayrıca bölge üzerinde hesaplar ya-
parak mücadele eden uluslararası güçlerin 
kendi çıkarlarını etkileyen bu tür ortaklık-
lara karşı sessiz kalmayacakları da açıktır.

Tarihten gelen bir çatışma ve ortaklığı 
günümüze kadar getiren ne TC ve ne de 
İran bölgedeki gelişmelere kendi istedik-
leri gibi bir yön vermekten oldukça uzak 
durumdadırlar. Bunun çabalarını görsek 
de, gelişmeleri kendi planlarına göre so-
nuçlandırmaları mümkün değildir. Her iki 
gücün de Suriye üzerinde bir egemenlik 
savaşı içerisinde olduklarını çeşitli güçler 

vasıtasıyla  ve direkt müdahaleleriyle gör-
mekteyiz. Burada hem çıkarları birbirine 
karşı çarpışmakta ve hem de zaman zaman 
ortak girişimlerde  de bulunmaktadırlar. 
Bu ortaklığın Kürdistan’ın her parçası için 
tehlikeli bir  yanı olmakla birlikte uzlaşma-
larının kalıcı olmaması ve aralarındaki gü-
vensizlik bu ortaklığın zayıf halkasını oluş-
turmaktadır. Birbirlerine güvenmeyen bir 
ortaklığın temel paydası Kürt düşmanlığı 
da olsa bu, kalıcı olmayacaktır. Kendi ege-
menlikleri altında tuttukları  Kürtlere karşı 
acımasızlıklarını biliyoruz. Bölge genelin-
de de bu işbirliğini sürdürmek istediklerini 
biliyoruz. Kürtler, bu saldırılara karşı, an-
cak ulusal birlik temelinde karşı koyabilir-
ler. Bunun yolu da birlik önündeki engelleri 
aşmak ile mümkündür.

Kürt Özgürlük Hareketi 
ve Ulusal Birlik

Yukarıda da belirttiğimiz gibi referan-
dum Kürtler açısından ileri bir adım ifade 
etmektedir. Yapanların niyetini aşmış du-
rumda ve başlangıçta tahmin edemedikleri 
gelişmeleri de beraberinde getirecektir. Bu-
nun önemli bir sonucu ulusal birlik için ka-
palı bir çok yolun açılması olacaktır. Yeter 

ki bunun sonuçlarından yararlanılabilinsin 
ve gelişmeler doğru okunabilsin. TC’nin 
Kürt Özgürlük Hareketini komplo ve saldı-
rılarla tasfiye etme amacından vazgeçmedi-
ğini görmekteyiz.

Son olarak Güney Kürdistan’da bir ope-
rasyonla ele geçirilen MİT elemanları ve 
onlara bağlı bir oluşumun tasfiye edilmesi, 
Kürt Özgürlük Hareketine karşı tamamen 
yok etme veya zayıflatma temelinde bir 
oluşum içerisinde olunduğunu göstermek-
tedir. Bu saldırı planıyla Kürtler arasında 
ulusal birliğe de darbe vurmak amaçlandı-
ğı gibi, aynı zamanda çatışmalı bir ortam 
yaratarak hem referandum engellenmek 
istendi ve hem de Kürt örgütleri arasında 
düşmanlık tohumları ekilmeye çalışıldı. 
Bununla AKP-MHP ortaklığının saldırıla-
rının nerelere kadar uzandığını da görmek-
teyiz. Yok etme temelinde bir yaklaşımın 
değişik biçimlerde de olsa önümüzdeki sü-
reçte de devam edeceğini görmekteyiz. Bu 
politikanın başarı şansının olmadığını gör-
meleri için daha çok kanın dökülmesi mi 
gerekmektedir. Kürtlerle barışma Türkiye 
halklarının çıkarına olacaktır ve faşizmin 
yıkılmasını birlikte getirecektir.

Bu süreçte Kürt Özgürlük hareketine de 
önemli görevler düşmektedir. Tüm bu yerel 
ve uluslararası güçlerden kaynaklanan sal-
dırıları boşa çıkarmak için, hem halklar ara-
sındaki dayanışmayı yükseltmeli ve hem de 
Kürt ulusal birliği konusunda referandum 
ile ortaya çıkan bu elverişli koşullardan ya-
rarlanmalıdır. Eski girişimlerin başarı getir-
meyen bazı yönlerini değiştirmeyi bilmeli 
ve sürecin yeni ruhuna göre gereken adım-
ları atılabilinmelidir. Kürtlerin kaderleri 
üzerinde her dört parça açısından da önemli 
bir role gelmiş olan bir mücadele gücünden 
beklenen de budur.

Ortadoğu ve Kürdistan üzerinde çeşitli 
oyunları devreye sokmaya çalışan güçle-
rin varlığı nedeniyle, her adımın istenilen 
düzeyde atılmasının kolay olmayacağı 
açıktır. Bölge ve uluslararası konjoktürü 
iyi okumakla ilerlemek mümkündür. Tüm 
gelişmeleri belirlemek mümkün olmasa da 
var olanlardan azami derece de faydalana-
bilmek gerekmektedir. TC’nin ve İran’ın 
yanısıra başka güçlerin de Kürtlerin kaza-
nımlarını engellemek için boş durmadıkla-
rı açıktır. Bu da ulusal birlik ve bölge ve 
uluslararası demokratik ve sosyalist güçle-
rin ortak mücadelesini yükseltmekle müm-
kündür. Kürtler kendi aralarında ulusal bir-
liğin yolunu açıp güçlendirdikçe başarılı da 
olurlar. Bunun yolu geçmiş bazı sorunları 
aşmak ve yeni sorunların önüne geçmekle 
mümkündür. Milliyetçiliğin her türlüsüne 
karşı bu coğrafyada yaşayan hakların daya-
nışmasını ve ortaklığını geliştirmek gerek-
mektedir.
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İran Genelkurmay Başkanı Ankara’da Türk Genelkurmay Başkanı tarafından karşılandı. İran 
Genelkurmay Başkanı geniş bir komuta kademesiyle geldi. CB Erdoğan da kendisini kabul etti.

FAİK KOZOK
1959 - 2017

Dile kolay 40 yıl önce;

“Güneşli ve Güzel Bir Dünya” için 
kavgada tanıştık.

İlk günü dört kişilik bir hikaye 
bizimkisi...

Biz neredeysek kavga da orda 
olsun istedik.

Bizi tanıyanlar; seni benden, 
beni senden ayrı anmadılar hiçbir 
zaman.

Gönlümüzle ve aklımızla seçti-
ğimiz bir yolda, olabildiğince omuz 
omuza olduk.

Düşe kalka yürüdük karanlığın 
üstüne.

Yorulduğumuz da oldu, yenildi-
ğimizde.

Gün oldu, biri birimize bile 
küstük.

Ayrı ve uzak olduğumuzda dahi 
özümüze / sözümüze güvenmekten 
vazgeçmedik.

Dünyanın değişebileceğine dair 
umudumuzu kaybetmedik.

“Umut Kartal”

Herkes bilsin ki toprakla buluşa-
cağın bu günden sonra da,

Yoldaşların “Ter Adamları”

her zaman gülen gözlerinde ki 
umudu; “Kavga Sesleri” ile yaşata-
cak.

S. Metin AKAR



q Yusuf KÖSE

Egemen sınıfların siyasal temsilcisi 
Erdoğan’ın özellikle 2010 yılından sonra 
öne çıkan “tek adamlığı”, burjuva iktida-
rın biçimlerini de tartışmaya soktu. Bir çok 
yazar ve siyasal yorumcu, Erdoğan yöneti-
mini “Bonapartizm” olarak nitelendirmeyi 
daha uygun buldular. 

Siyasal tarihe Marx’ın getirdiği “Bona-
partizm” kavramını, bir çok siyaset yorum-
cusu, onun içeriğini doldurduğu biçimiyle 
değil de, özellikle, zaman ve kapitalizmin 
gelişme biçiminin yanı sıra sınıflararası 
mücadele gözardı edilerek, hiçbir şey de-
ğişmemiş gibi kullanmayı sürdürdüler. 

Marx bu kavramı kullandığında Fran-
sa’daki sınıf savaşımları ve egemen sınıflar 
arasındaki durum, günümüzden oldukça 
farklıydı. Her şeyden önce kapitalizmin 
en yüksek aşaması olan emperyalizm or-
taya çıkmamıştı. Avrupa’da, 1830’lardan 
başlayarak, işçi ve emekçilerin burjuva-
ziye karşı mücadelesinin ivmesinin yanı 
sıra ulusal devrimci-demokrat hareketlerin 
gelişmesinde yükselme olmuştu. Ve burju-
vazi hala, feodal düzenin savunucularına 
karşı egemenlik savaşı veriyordu. Bütün 
bu nedenlerden dolayı burjuvazi, iktida-
rını kontrol altına alamıyor, düzeni sağ-
layamıyordu. Özellikle işçi sınıfının sınıf 
mücadelesinin gelişmesi, siyasal olarak, 
burjuvazinin düzeni kontrol edememesinin 
nedenlerinin başında yer alıyordu. 

İşte böylesi bir ortamda ve çağda, Bo-
napartizm denen, asker-bürokrasi iktidarı 
ortaya çıkmıştı. Asker, sivil bürokrasi, bur-
juvazi adına iktidara el koyarak, işçi sınıfı 
ve halk hareketlerini bastırmaya çalışmıştı. 
Burjuvazi, gönüllü olarak iktidarı Bona-
parta (Louis Napoleon –III. Napolyon-) 
teslim etmişti. 

Erdoğan’ın yönettiği Türkiye, 1830- 
1850‘lerin Fransa’sı olmadığı gibi, Erdo-
ğan da salt asker-sivil bürokrasiye dayan-
mıyor, tersine egemen sınıfların büyük bir 
bölümünün desteği ile ayakta durmakta-
dır ve direkt onların siyasal temsilcisidir. 
GEZİ isyanından hareketle, burjuvazinin 
iktidarı kontrolü altına alamadığını söyle-
mek abartılı ve subjektif bir belirleme olur. 

Oysa, o sürecin Fransa’sında çok GEZİ’ler 
yaşanmıştı ve en son 1871 Paris Komünü 
ile noktalanmıştı. 

Türk egemen sınıfları arasında çelişme 
olmasına karşın, bazılarının sıkça tekrarla-
dığı gibi, TÜSİAD, Erdoğan yönetimine 
karşı değildir. Erdoğan onlar için vardır ve 
bunu açıkça dile getirmiştir. 

Erdoğan’ın tek adam diktatörlüğü, dev-
let kurumlarının ve toplumun islamlaştırıl-
ması, büyük burjuvazinin istemleri dışında 
gelişen olaylar değildir. Türk egemen sı-
nıfları, sermayenin büyümesi ve çıkarları 
için, Erdoğan yönetimine destek vermişler-
dir. Özellikle ordu kanadı 7 Haziran 2015 

seçimleri sonrası başlatılan Kürt kıyımı 
sonrası bütünüyle Erdoğan’ın yanında yer 
almıştır. 

TSK’nın “Balyoz” vb. gibi davalarla 
başlatılan ve generallerin tutuklanması, 
salt Erdoğan’ın bireysel çabası ve gücü ne-
deniyle değil, ABD, AB ve Türk egemen 
sınıfların isteği ve desteği sonucu olmuştur. 
Gelinen aşamada ise, TSK denen egemen 
sınıfların ordusunun Erdoğan’ın politika-
larına herhangi bir itirazları olmadığı gibi, 
Erdoğan’ın yanında yer almaktadır. 

Burjuva ordusunun burjuvazinin ya-
nında yer alması gerçeği bir kenara itilir ve 
ona “ilericilik” atfedilirse, elbette büyük 
bir yanılgıya düşülür. 

“Askeri vesayet” döneminde, devlet 
iktidarının ordunun elinde olduğunu sanan 
liberaller, söz konusu vesayete son vermek 
için “demokrat” Erdoğan’ı büyük bir çoş-
kuyla desteklediler. Oysa Erdoğan’ın da 
arkasında burjuvazinin küçümsenmeyecek 

bir kesimi vardı. Eğer askeri vesayete son 
verildiyse, bunu Erdoğan değil, ABD ve 
AB destekli Türk egemen sınıfları yaptı. 
Erdoğan salt görüntüde kaldı. Aynı Hitler 
vb.’lerinin rejiminde olduğu gibi. 

Görünen haliyle, Erdoğan’ın tek adam 
diktatörlüğü, Türk egemen sınıfların dikta-
törlüğüdür. Yani, burjuva diktatörlüğüdür. 
Bazılarının ileri sürdüğü gibi, “orta ve bir 
alt sınıfa” dayanan bir diktatörlük değildir. 
Bildiğimiz, işçi ve emekçilerin karşısında 
yer alan burjuva diktatörlüğüdür. 

“Tek adam diktatörlüğü” görünen 
yandır ve biçimseldir. Mussolini, Hitler 
vb.leri toplumun karşısına birer “Duçe”, 

“Führer” olarak çıkarılmışsa, Erdoğan da 
halkın karşısına “Reis” olarak çıkarılmış-
tır. Onlar burjuvazinin desteği olmadan bir 
gün dahi iktadarda kalamayacak eli kanlı 
zorbalardır. Faşizm, burjuvazinin işçi sınıfı 
ve emekçilere karşı açık terörist bir iktidar 
biçimidir. Bugün bu faşizm, Kürtlere karşı 
bir soykırıma dönüşmüştür. 

Sömürücü egemenlerin, “demokrasi”, 
“adalet”, “hukuk” sözlerine aldanmayın, 
onların işçilerin azgınca sömürülmesine, 
ezilmesine, aydınların susturulmasına, 
Kürtlerin katledilmesine söyleyecekleri 
tek bir sözleri yoktur. Bütün korkuları ka-
pıya dayanan bir Kürt devletinin kurulması 
olasılığıdır. Onlar, kurtuluşlarını, toplumu 
iliğine kadar çürütmekte ve alıklaştırmada, 
dinciliği toplumun tüm hücrelerine şırınga 
ederek, burjuva diktatörlüğünün bekası-
nı sağlamakta gördüklerinden, “başkanlık 
sistemi” adını verdikleri ve toplumu islam-
laştıran ve bunu herhangi bir hukuksal yere 
oturtamadıkları halde açık bir faşist dikta-

törlük sistemi olan bir “hukuk” sistemini 
yürürlüğe soktular. Bu olanlar, sermayenin 
çıkarları doğrultusunda devleti ve toplumu 
yeniden dizayn etme projesinin parçalarıdır. 

Bundan böyle Erdoğan her seçimi ka-
zanmaya devam edecktir. 16 Nisan Re-
ferandumu’nu kazandığı (!) gibi. Çünkü, 
güçlü bir sınıf ve demokratik kitle hare-
keti yoktur. Muhaleftteki burjuva partisi 
CHP ise, egemen sınıfların bir kanadının 
partisidir ve onun da ciddi bir muhalefeti 
olmadığı gibi, Erdoğan’ın “tek adam dik-
tatörlüğünü” onaylamış ve destek vermiş-
tir. Burjuva devletinin bekası için, bütün 
burjuva kanatlar konsensüs sağlamışlardır. 
Buna rağmen, egemen sınıflar arasındaki 
çelişme her zaman vardır ve sömürüden 
daha fazla pay almak için var olmaya de-
vam edecektir. 

Bonapartizm mi, Faşizm mi? 

Türk egemen sınıflarının devleti, bir 
burjuva diktatörlüğü ve devlet üzerinde 
burjuvazinin egemenliğinin tartışma götür-
meyecek kadar açık ve net olduğuna göre, 
serbest rekabetçi döneme özgü bir iktidar 
biçimini, emperyalizm ve proleter dev-
rimler çağında, burjuvazinin faşist iktidar 
biçiminin yerine koymak, sapla samanı 
karıştırmaktan öte, Türk egemen sınıfların 
Erdoğan yönetiminin arkasında olmadığını 
söylemek ve ona özel bir “kahramanlık” 
addetmektir. 

Genelde de böyle olur. Bir çok liberal 
yazar ve siyaset yorumcusu, bazı burjuva 
siyaset temsilcilerine sınıflarüstü özel yete-
nekler yüklemeye çalışırlar. Duçe, Führer 
ve Reis böyle doğmuştur. Onlar, “sınıflar 
üstü birer kahramanlar”dır. Burjuvaziye 
rağmen bunlar iktidara gelmiş ve iktidarla-
rını sürdürmüşlerdir. Erdoğan’a “bonapar-
tist” yakıştırmasında bulunanların demek 
istedikleri tam da budur. 

Marx, Viktor Hugo ve Proudhon’un 
Bonapart ile ilgili yorumlarını ele alırken, 
Hugo’nun yorumlarını şöyle değerlendirir: 
“Olayı, ancak, bir bireyin zora başvurması 
olarak görüyor. Böyle yapmakla, onu kü-
çültüceği yerde, ona tarihte eşi görülmemiş 
kişisel bir girişkenlik gücü yükleyerek, bü-
yüttüğünü farketmiyor.” (1) 

Toplumlar tarihinde siyasal olayları 
birbirine her ne kadar benzetmeler olsa 
da, birebir benzetmek doğru olmayacağı 

Günümüzde Bonapartist İktidar 
Olur mu? 
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gibi, her iktidar biçimini de bir başkasıyla 
özdeşleştirmek aynı siyasal hataları içinde 
barındırır. 

Erdoğan iktidarı ile Bonapart iktidarını 
benzetmek aynı siyasal hataları ve eksik-
likleri barındırmaktadır. Erdoğan, başta 
ABD ve AB emperyalist burjuvazisi başta 
olmak üzere Türk egemen sınıfların açık 
desteğini alarak iktidar olmuştur. Bu temel 
siyasal gerçek gözardı edilerek, toplumsal 
tarihin bir başka diktatörü ile benzetme yo-
lunu seçmek, günümüz toplum ve sınıf ger-
çeklerini inkar etmek ya da çarpıtmaktır. 

“Plebist Bonapartizm” vb. gibi kav-
ramlar, Erdoğan’ı Bonapartizm siyasal 
kavramı içine sokmaya yetmiyor. Hit-
ler’de “plebist” idi. Ortadoğu ve daha bir 
çok ülkedeki diktatörlerde sık sık seçimler 
yapıyarlardı ve her seçimi kazanıyorlardı. 
III. Napolyon’un 1852 yılında plebist (re-
ferandum) yapması, ayrıları aynılaştırmaya 
yetmiyor. 

Erdoğan’ı başta Türk liberal aydınla-
rının desteklediği gibi, Mussolini’yi de 

İtalyan liberalleri desteklemiş ve kitlelere, 
“bizi kurtaracak adam” diye tanıtmışlardı. 
Tarih burada bir benzerlik gösteriyor. Bu 
da, faşizmin tarihi içindeki bir benzerliktir. 
Benzerlik aranacaksa, 19. Yüzyıl ortasın-
daki Bonapart ile değil, emperyalizm ve 

proleter devrimler çağında ortaya çıkan 
burjuvazinin faşist liderleri arasında aran-
malıdır. 

Burjuva liberal aydınların aynı hata-
ların içinde yer almaları, onların sınıfsal 
yapısından ve savundukları dünya görü-
şünden kaynaklanmaktadır. Çünkü onlar, 
proletaryaya değil, burjuvaziye güvenirler 
ve proleter dünya görüşüne karşı burjuva 
dünya görüşünü savunurlar. Bu sınıfsal 
duruş, onların faşizmin stepnesi 
durumuna düşmelerini ge-
nellikle kaçınılmaz kılar. 

Türk egemen sınıfları, 
Erdoğan, Bonapartizm ile 
faşizm kavramlarını aynılaş-
tırmak ya da Bonapartizmi 
faşizm yerine kullanmak is-
teyenler yeni değil. İtalya’da 
Mussolini ortaya çıktığında 
da, onu Bonapartist olarak ni-
teleyenler vardı. Yine Hitler 
faşizmini de Bonapartist ola-
rak değerlendirenler az değildi. 
Bunlar 3. Enternasyonal’in faşizm konulu 

bir çok oturumunda tartışılmış ve dile ge-
tirilmiştir. 

Komintern bu tür anlayışları haklı ola-
rak red ve mahkum etmiştir. Komintern’e 
üye partiler içinde, Mussolini ve Hitler 
faşizmini “Bonapartist” olarak değerlendi-

renlere karşı, faşizm teorisi daha da gelişti-
rilmiş ve faşizmin yumuşatılması anlayış-
larına karşı mücadele edilmiştir. 

Ayrıca Marx, Bonapartist iktidarı, bur-
juvazinin kalıcı bir iktidar biçimi olarak 
nitelemesi, burjuva devletin, işçi ve emek-
çilere karşı baskıcı niteliğinin kalıcılığını 
vurgulamak için söylenmiştir. 

Günümüzde, faşizm yerine Bonapar-
tizmin kullanılması ya da Erdoğan baş-

kanlığındaki AKP iktidarının 
“Bonapartist” olarak değerlen-
dirilmesi, Erdoğan iktidarının 
“orta ve küçük burjuva” sınıf-
lardan oluştuğundan hareket 
etmektedir. Bu anlayış sahip-
leri, Erdoğan-AKP yönetimi-
ni Türk egemen sınıflarının 
faşist iktidarı olarak görme-
mektedir. Daha açık bir söy-
lemle TÜSİAD, MÜSİAD 
vb. dernekler içinde anılan 
burjuvaların iktidarda olma-
dığı söylenmek isteniyor. 

Bu anlayışlar, revizyonist Otto Bauer, 
August Thalheimer ve Troçki vb.lerinin 
anlayışlarında yer almaktadır. 1920’lerden 
itibaren hızlanan faşizm tartışmaları süre-
cinde, faşizmi salt “küçük burjuvazinin ik-
tidarı” olarak göstermek isteyenlere karşı, 
Komintern önderliğindeki komünistler, fa-
şizmin burjuvazinin en gerici kanadının ik-
tidarı olarak saptamıştır. Faşizmi destekle-
yen küçük burjuva kitleler olmasına karşın, 
faşist iktidarın bu sınıfın iktidarı olduğunu 
söylemek, tekelci burjuvaziyi temize çıkar-
mak ve burjuva kapitalist devlet biçimini 
çarpıtmaktır. 

Bugün Erdoğan’ın peşinden giden 
büyük bir yoksullar kitlesi vardır. Ancak, 
Erdoğan başkanlığındaki faşist iktidarın 
küçük burjuva ya da orta burjuva iktidarı 
olduğunu söylemek, büyük bir aldatmaca 
ve devlete egemen olan büyük burjuvaziyi 
aklamak olur. Burjuva liberalizmin ide-
olojik etkisi altında kalan küçük burjuva 
aydınlar, faşizmi, ya “küçük burjuvazinin 
diktatörlüğü” ya da “Bonapartizm” olarak 
adlandırmışlardır. Faşizmi, burjuva dik-
tatörlüğünün bir iktidar biçimi olduğunu 
söylemekten özellikle kaçınmışlardır. Bu 
da, faşizme karşı mücadeleyi zayıflatıcı bir 
etken oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak, Bonapartizm, hala burju-
vazi ile feodal aristokrasi arasında savaşın 
sürdüğü bir süreçte ortaya çıkmışken, fa-
şizm, emperyalizmin bir ürünü olarak orta-
ya çıkmıştır. Yani, burjuvazi ile proletarya 
arasındaki sınıf savaşımın keskinleştiği bir 
süreçte burjuvazinin açık terörist iktidar 
biçimi olarak ortaya çıkmıştır. 

(1) Marx-Engels Seçme Yapıtlar 1, (Luis 
Bonaparte’ın 18. Brumaire’i’, Almanca 2. Bas-
kıya Önsöz’den) sf. 473, Sol Yayınları, Birinci 
Baskı
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Günümüzde, faşizm yerine Bonapartizmin kullanılması ya da 
Erdoğan başkanlığındaki AKP iktidarının “Bonapartist” ola-
rak değerlendirilmesi, Erdoğan iktidarının “orta ve küçük bur-
juva” sınıflardan oluştuğundan hareket etmektedir. Bu anlayış 
sahipleri, Erdoğan-AKP yönetimini Türk egemen sınıflarının 
faşist iktidarı olarak görmemektedir. Daha açık bir söylemle 
TÜSİAD, MÜSİAD vb. dernekler içinde anılan burjuvaların 
iktidarda olmadığı söylenmek isteniyor. 

Ziya Savaş 
Yoldaşı (Ali Eriş) 
Kaybettik...

Türkiye Komünist Partisi emektarlarından, 
öncü işçilerden Ziya Savaş (Ali Eriş) yoldaşı 
yaşlılık ve sağlık sorunlarına bağlı nedenlerle 
kaybettik. Ziya yoldaş TBKP likidasyonuna karşı 
duruş sergilemiş, TKP’nin örgütlü mücadele-
sinin gerekliliğine sonuna kadar inanmış ve 
yaşamını tüm zorluklarına karşı komünist olarak şekillendirmiş bir yoldaşımızdı. 

Mücadelesi önünde saygıyla eğiliyor anısını işçi sınıfının mücadelesinde, komü-
nizm idealleri uğrunda yaşatacağız.  Politika



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Emile François Zola, (2 Nisan 
1840 – 29 Eylül 1902) Fransa’da 
Natüralizm akımının öncüsü olan ünlü 
bir yazardır. Zola’nın şöhreti, aslında 
çokça dillendirilmeyen Dreyfus Dava-
sı’nda takındığı yürekli aydın tavrından 
kaynaklanmaktadır. 1897 yılında Fran-
sız ordusunda Yahudi olması nedeniyle 
askeri yargının duyarsızlığına kurban 
giden yüzbaşı Dreyfus’u  hükümetin 
bütün baskılarına rağmen savunan 
ve Fransa Devlet Başkanı’na “İtham 
Ediyorum!” makalesini yayınlayan 
Zola, baskılardan dolayı bir süreliğine 
Fransa’yı terk ederek Londra’ya yer-
leşti. Çabaları sonucu Dreyfus Dava-
sı’nın  yeniden görülüp  adaletin yerini 
bulması sonucu, yurda döndü. Emile 
Zola’nın başlıca eserlerinden birkaçı: 
“Nana”, “Germinal”, “Meyhane”, 
“Bir Aşk Sayfası”, “Paris Yıldızı”, 
“Emek” (2 cilt), “Toprak”, “Oyun 
Bitti” sayılabilir.

“Germinal” isimli romanı en son 
Kırmızı Yayınları tarafından (ciltli) ve 
641 sayfa olarak 2016 yılında yeniden 
basıldı. Batı romanının başarılı klasik-
leri arasında gösterilen yapıt, 1800’le-
rin Fransa’sında dağlık bir bölgede yer 
alan kömür madenlerinde baş gösteren 
büyük bir grevin her anını, yoksullu-
ğun, kapitalist açgözlülüğün, acımasız-
lığın hoyratça yaşanan sürecini başarılı 
şekilde gözler önüne sermektedir. Bi-
linçsizce gidilen bir grevin çalışanlar 
açısından nelere mal olduğu, kazananla 
kaybedenlerin belirsizleştiği, çoğu kez 
açlığın ve sefaletin üste çıktığı, ağır 
bedeller sonucu emekçilerin, kadın, 
erkek, yaşlı çocuk demeden devlet 
katında ne de kolay harcandığı an be 
an tarihe not düşülerek, eser, Zola’nın 
elinde bir belge niteliğine dönüşüyor. 

Gerçekte Zola, sözcüklerle tablolar 
çizmektedir. Onun, çıraklığını Manet’in 
atölyesinde yaptığı söylenmektedir. 
Her yerde, her şeyi, her an yakalamayı 
orada öğrenmiştir... Bir hareket, bir 
bakış, bir tavır, bir duruş, acı çeken bir 
insanın yüzündeki kaslarının kıvrımları, 
vs. Madendeki çöküntünün, çatlayan 
desteklerin, sızan su birikintilerinin ve 
sönen ışıkların binlerce metre toprağın 
altında kalan madencilerin nasıl da kor-
kularını tetiklediğini görmek aynı anda 
okuyucunun da içini ürpertmektedir. 
Bir kavga, bir direniş, bir grev, soyut 
paragraflar olmaktan çıkıp kanlı canlı 
birer nesneye dönüşmektedir. Aşağı-
da çöken ocakların içindeki balçığın 
yükselişi, kaygan kömür parçalarının 
tutulamaz soğukluğu, giderek içerdeki 
oksijenin azalmasının madencilerin 
ciğerlerinde yarattığı sızı korkunçtur. 
Her şeye, ama her şeye rağmen kendini 
dışa vuran yaşama, var olma tutku-
su, tırnakları  kanatırcasına kazıyıp, 
kendilerine birkaç santimlik yer açma 
direnci, okuyucuyu da aynı anda ocakta 
madencilerle aktif dayanışmaya itiyor. 
O sıcak evlerimizdeki rahat koltuklarda 
otururken bilmem neredeki bir maden 
ocağında ortaya çıkan göçük haberle-

rini nasıl bir duyarsızlıkla izlendiğini 
hissediyorsunuz.

13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma 
ilçesinde ortaya çıkan göçük olayı ve 
kaybedilen 301 madenciyi anlamak 
ve onun arka planı sanki sizi daha çok 
ilgilendiriyor.. Hele iktidar yetkilile-
rinin oraya gelerek sergiledikleri şov, 
koskoca başbakanın “ölüm bu işin 
fıtratında var.” diyerek, işin en aşağılık 
politik bir boyutunu gösteriyor.

Germinal, tam bir baş yapıttır. 
Emile Zola’nın elinden çıkmış en 
güzel en övgüye değer eserlerinden 
biridir. Zola: “Aklımızın ve zekâmızın 
rolü şudur: Olayların nedenlerine 
nüfus etmek... Olaylara egemen olmak 
ve onları bize itaat eden çarklar du-
rumuna getirmek için iyiye ve kötüye 
egemen olmak, yaşamı düzenlemek, 
toplumu düzenlemek, uzun vadede  
sosyalizmin sorunlarını çözmek, özel-
likle adaleti sağlam ve güçlü temeller 
üstüne oturtmak... Zaten insanların en 
yararlı ve en  ahlaklı işçileri bu amaca 
yönelmiş olanlar değil midir?” diyor. 
Emile Zola, sıkça, vasat insanlardan 
nefret ettiğini söylüyor. Yazar altını 
kalın çizgilerle çizerek şöyle açıklıyor: 

“(....) kanımı donduruyorlar, sinirlerimi 
felç ediyorlar. Ufuklar genişliyor, ışık 
yükseliyor ve gökyüzü aydınlanıyor, 
onlar alçakça bir yaşam içinde yedikle-
rini sindiriyorlar; ışıktan rahatsız olan 
baykuş gözlerini kapatıyorlar, rahatsız 
edilmekten ve yataklarında  öğleye 
kadar geviş getirerek yatamadıkların-
da  feryat ediyorlar. (....) Şimdi  zaman 
cesur ve enerji dolu devrimci insanla-
rın zamanıdır. (...) Benim, güzellik ve 
mükemmellik gibi bir kaygım yok kesin-
likle. Büyük yüzyıllarla alay ediyorum. 
Benim tek kaygım yaşam ve mücadele-
dir. ” (Germinal, sayfa 26 - 27)

Zola, ülkesini tanıyor, ülkesinin 
insanlarını tanıyor ve onların yakıcı 
sorunlarının tespitine çalışıyor. Genele 
yayılan yoksulluğu yakın mercek altına 
alarak eserlerinde işleyeceği konu-
yu ona göre kurguluyor. Bir yandan 
elindeki el feneriyle Fransa’nın ezilen 
sınıflarını aydınlığa çıkarırken, diğer 
yandan ezen, sömüren sınıfın, monar-
şinin, gelişen kapitalizmin katmanla-
rını da sergilemekten geri durmuyor. 
Aristokratların, o varlıklı işbirlikçilerin 
sosyal yapılarını en ince ayrıntılarına 
kadar vererek, tezat teşkil eden senteze 
ulaşıyor. Yazar, yaşamın her döneminde 
bu düşüncelerini dile getirmiştir: “... O, 
herhangi bir tarafın adamı değildir, bir 
gönül adamıdır. Bağnaz değildir, tutku-
lu bir insandır; bilime, gelişmeye ve ge-
leceğe inanır. Alay ettiği kötümserliğe, 
mistisizme ve idealizme gömülmüş bir 
Schopenhauer ya da Wagner değildir.” 
(Germinal, sayfa 30-31) O, samimi, 
saldırıya uğrayan, tüm ezilmişlerin, 
adaletsizliğe uğrayan herkesin yanın-
da olmayı kendisine şiar edinmiş bir 
aydındır. Bunun için de hiçbir zaman 
bedel ödemekten çekinmemiştir.

* - Germinal-roman / Emile Zola 
/ Kırmızı Yayınları. / 2016/ 1. Baskı/ 
İstanbul
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