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SICAK YAZ
Seçimleri kendi çıkmazlarından dolayı öne çektikleri yetmedi, 

bir de Haziran ayının üçüncü haftasına aldılar. Yani okullar tatile 
girdikten bir hafta sonrasına. Umuyorlar ki,  onların ırkçı deyimiyle 
“beyaz Türkler” tatile çıkarlar ve oy kullanmaktan imtina ederler. 
Bu BİR.

Kürt yoksulları, yani HDP’nin seçmen tabanı, yazın ailece, 
fındık, pamuk, zeytin, meyve sebze seralarına giderler, erkek seç-
menler ve gençler yaz sezonunda patlayan inşaat ve yol, köprü 
yapım işleri için metropollere giderler. Böylece ekonomik olarak 
ve zaman olarak memleketlerine gidip oy kullanamazlar. Bu İKİ.

Belirledikleri seçim tarihlerinin öncesinde bir ay Ramazan 
orucu olduğunu hesaba katarak, Belediye ve Valiliklerin maddi 
olanaklarını seferber ederek, uhrevi bir atmosfer yaratarak ve biz-
zat CB olmak üzere tüm Bakan, Vekil ve kurmaylarını iftar görev-
lerine yollayarak, propaganda ocağı olarak kullanacaklar. Bir kez 
daha dini siyasete alet edecekler. Bu da ÜÇ.

Kendilerini kurnaz zannediyorlar. Toplum mühendisliği he-
saplarıyla seçim planlıyorlar. Ama düşünmüyorlar ki, sınıf ve 
demokratik halk güçlerinin de elleri armut toplamıyor. Tek akıllı 
onlar, onun dışında herkes aptal. Her köyün bir delisi olduğunu 
unutuyorlar. İşte o deliler de bizleriz.

Onların bu kurnazlıklarını, sahtekarlıklarını, düzenbazlıklarını, 
samimiyetsizliklerini hayretle karşılamıyoruz. Onların sınıfsal ko-
numları ve karakterleri itibarıyla farklı bir yaklaşım beklenemezdi.

Henüz geçen hafta şahit olduğumuz şu duruma bakalım... 
Devlet ile Recep buluşuyor, karar alıyor ve Meclis ile vekiller 
dahi tartışmadan Recep’in emriyle bütün kanallar çalışmaya 
başlıyor ve seçim ortamına giriliyor. En başta bu anti-demok-
ratik tablonun her partiden seçmene ama özellikle işçi, emekçi 
ve yoksullara anlatılması gerekiyor. Bu tablo Erdoğan kazanacak 
olursa ülkenin ve toplumun başına gelecekler için belirgin bir ör-
nek teşkil ediyor.

Bu seçim emek ile sermaye arasında belirlenecek keskin bir 
seçim olacak. Bu seçim ırkçılar ile halklar arasında bir seçim ola-
cak. Bu seçim faşistler ile demokratlar, devrimciler, sosyalistler 
ve komünistler arasında geçecek bir seçim olacak.

Bu MHP destekli AKP-SARAY İktidarını görevden indirmek, 
Başkanlık sisteminin faşist bir diktatörlük niteliğinde daha da ku-
rumsallaşmasını engelleyecek mücadele iki aya sığdırılmayacak. 
Ülkenin emek, barış, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük ve sosya-
lizm güçleri yüz yıla yaklaşan tarihlerinden aldıkları güç ve haklı-
lıklarıyla bu savaşa giriyorlar.

Bu seçimi muhakkak kazanabilmenin garantisi yok. Çünkü, 
devlet onların devleti, Meclis onların sirki, yasaları onlar yapıyor, 
tüm maddi olanaklar onların ellerinde. Hem çalıp hem oynuyor-
lar. Ama şerefsizlik, hırsızlık, sahtekarlık onlarda ise, haklılık, gü-
ven, vicdan, onur ve şeref de işçi sınıfının, emekçi halkların, yok-
sulların tarafında. Biz bu olumlu niteliklerimizden aldığımız güç 
ve bilime olan inancımızla sonuna kadar tüm olanakları zorlaya-
cağız. Sınıf mücadelesi 24 Haziran’da bitmiyor. Seçimi kazanalım 
veya kazanmayalım, asıl kazanacağımız her iki koşulda da sınıf 
hareketinin ve demokratik halk hareketinin yeni ve daha üst bir 
aşamaya yükselmesi olacaktır. Bilinmelidir ki; Bu savaşı sonunda 
biz kazanacağız! Yüzde 51 oy alma hesabı onları heveslendirme-
sin, karşılarında nesnel olarak yüzde 99’luk bir ordu var. Bu gerçeği 
değiştiremezler. Diktatörler gelir geçerler. Biz ise bugün değilse 
yarın; HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

Politika

Demokrasi Savaşımcısı Aydınlara Açık Mektup (Sy: 12)



q  Armağan BARIŞGÜL

Politika Gazetesi, okurlarının, dostla-
rının, aktivistlerinin, yazar-çizer emekçi-
lerinin ortak katkısıyla, ruhuyla 50. sayı-
ya ulaştı. 34 yıl aradan sonra, ”Hepinize 
yeniden merhaba!” diyerek, “Türkiye’nin 
en köklü, en eski ama en genç hareketinin 
sesi ve soluğu olmak istiyoruz.” ile başla-
dığımız 1. sayımızdan bu güne kadar iki 
buçuk yıl geçti. Zor ama zor olduğu ka-
dar da onurlu, verimli, kararlı, umutların 
gerçeğe dönüştüğü ve karşılığında büyük 
bir bedelin ödendiği bir dönem oldu. 
Politika Kollektifi, gazetemizin isminin 
altında yazılı olan ve bir onur abidesi 
niteliği olan “SAVAŞSIZ VE SÖMÜ-
RÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN” belgisine 
bağlı kalarak iğne ile kuyu kazar misali 
‘karınca kararınca’ çalıştı. Sözünün eri, 
vicdanının sesi oldu. Maskotundaki “Bir 
Ekmek, Bir Politika” cümlesini pratiğe 
taşıyarak ekmeğin bir işçi, bir yoksul, bir 
ezilen ve bir emekçi için taşıdığı ya-
şamsal değer kadar Politika’nın da bir o 
kadar önemli, değerli ve gerekli olduğu-
nu halk yığınlarına benimsetmeye çalıştı. 
Mustafa Suphi Vakfı’nın merkez yayın 
organı olarak Onbeşler’in başlattığı ve 
kendilerini adadığı, uğruna can verdikleri 
işçi sınıfının komünist mücadelesine yüz-
binlerin sahip çıkması için savaş bayrağı-
nı yükseltiyor.

Politika, bir rehberdir. Kapitalizm-
de var olan sermaye (kapital) ile emek, 
burjuvazi ile işçi sınıfı (proletarya) 
arasındaki çelişki temel ve uzlaşmazdır. 
Sömürünün ortadan kaldırılması için işçi 
sınıfının burjuvaziye karşı verdiği sınıf 
mücadelesinin devrim ile taçlanarak sos-
yalist bir toplumun kurulmasıyla ortadan 
kalkar. Açlığın, yoksulluğun, sefaletin, 
acının ve eşitsizliğin bir kader olmadığı, 
sömürü düzeni kapitalizmin bir sonu-
cu olduğu, kapitalizme alternatif olan 
sosyalist bir toplumsal düzeni kurmanın 
mümkün olduğunu savunur. Sosyalizm, 
“kapitalizmin mezar kazıcıları” olan işçi 
sınıfının devrimci örgütlülüğü etrafında 
kır yoksullarının, ezilenlerin, gençliğin, 
kadınların birleşik gücüyle kurulacaktır. 
Sosyalizme geçiş, bugünden başlayarak 
ekonomik, demokratik, ideolojik ve 
politik mücadele yürütmeyi zorunlu kılar. 
Bu misyonunu yerine getirebilmek için 
bugün Türkiye gerçekliğinde var olan 
anti-kapitalist, anti-faşist farklı politik ör-

gütler, kesimler ve kişiler 
arasında ortak bir prog-
ram, güç ve eylem birliği 
gerçekleştirilmelidir. Ayrı 
durmak, ayrı kulvarda 
koşmak, burjuvazinin 
egemenliğinin sürmesine 
yarar. Burjuvazinin işçi 
sınıfına karşı kullandığı 
en yaygın ve en etkin yön-
temlerinin başında “böl ve 
yönet” politikası gelir.

Politika Gazetesi, 
Türkiye Komünist Partisi 
tarihine, işçi sınıfının ve 
sol güçlerinin tarihine öz 
eleştirel yaklaşarak bu ko-
nuda üzerine düşeni yerine 
getirmeye çalışmaktadır. 
Bunu öznel davranarak 
değil, objektif ve somut 
çalışmalarla ortaya koymaktadır. Gücü-
nü işçi sınıfının öğretisinden, Mustafa 
Suphi’lerin anısından, işçi sınıfından ve 
özgürlük, barış, demokrasi, bağımsızlık, 
özgürlük, eşitlik ve sosyalizme inanmış, 
gönül vermiş halk yığınlarından alıyor.

Üç yıla yakın bir zaman öncesinde 
Politika Gazetesi’nin yayına başladığı 
süreden bu yana çok şey değişti. Her şey-
den önce şunun altını çizmek gerekiyor. 
Bu süre içinde likidasyona son verilerek 
işçi sınıfının politik örgütlülüğü küllerin-
den yeniden yaratıldı. Öte yandan ülke-
miz daha da karanlık bir döneme, faşizme 
doğru evrildi. Türkiye demokrasi güçleri 
ve Kürt halkının özgürlük yürüyüşü çok 
ağır ve şiddetli baskılarla karşılaştı.

Politika Gazetesi, TKP kurucusu 
Mustafa Suphi’lerin katlinden sonra işçi 
sınıfının devrimci hareketini etkisine ala-
rak bugünlere kadar gelen Kemalist da-
marı kökünden kesilmesi için net tavrını 
ortaya koymuştur. Bu tavrı sayfalarında, 
yayınlarında ve çalışmalarında açık ve 
net ortadadır. Türkiye’de devrimciliğin 
ve komünistliğin kıstası olan Kürt halkı-
nın özgürlük ve demokrasi mücadelesine 
olan yaklaşımda Kürt halkının demokrasi 
ve özgürlük mücadelesi ile işçi sınıfının 
devrimci güçlerinin BİRLEŞİK MÜ-
CADELESİNİ savunur. Bunun kaostan 
çıkmak için tek seçenek olduğunu ısrarla 
vurgular. Kendi alanında elinden geleni 
ardına koymamayı ilke edinmiştir. Kürt 
ulusal sorununa kıyıdan köşeden yaklaş-
makla, geçiştirmekle, dostlar alış verişte 
görsün mantığıyla değil, canla başla sarıl-

makta, mücadelenin odağına almaktadır. 
Politika Gazetesi’nin emekçilerinin, oku-
yucuları ve dostlarının azımsanmayacak 
sayıda Kürt olması bu düşüncelerimizi 
perçinler ve içtenliğini ifade eder.

Gazetemizin sayfaları anti-kapitalist, 
anti-faşist, anti-şoven ve anti-emperyalist 
kişi ve kesimlere açık bir platformdur. 
Anti-komünist, anti-TKP’li olmanın 
zehirli okunu yemeyen herkese açıktır.

Politika, emekçilerin ve ezilenlerin 
gözü, kulağı, sesi ve soluğudur. Fabrika-
larda, işyerlerinde, tersanelerde, inşaat-
larda, tarlalarda çalışan işçilerin, emek-
çilerin ekonomik sorunlarını, demokratik 
örgütlenme çalışmalarını, direnişlerini 
izler, katkı sunmaya çalışır. Tütün, fındık, 
kayısı, çay, şeker pancarı ve bütün tarım 
üreticilerinin sesidir. Cerrattepe’de kıyı-
ma uğratılan doğal yeşilliğin, dün nehir 
iken bugün içinde zehir akan Ergene’nin, 
doğal güzelliğiyle dünyayı kıskandıran 
Munzur’un HES’lere çevirmek istenme-
sine karşı doğayı, ekolojiyi aktif savu-
nacaktır. Her şeye para gözüyle bakan, 
kar hırsıyla yaklaşan kapitalizm ortadan 
kaldırılmadan verilen mücadeleler kıs-
men başarıya ulaşırsa da  kesin ve nihai 
çözüm getiremez.

Bu ülkenin insanları yakılıp yıkılan 
Sur’un, Gever’in, Cizre’nin acılarını, 
kanını, katliamını, gözyaşlarını unutmadı, 
unutmayacak. Kürt halkının özgürlük, 
demokrasi ve barış mücadelesiyle el 
ele olmadan insan olmaktan, devrimci 
olmaktan söz etmek insan onuruyla bağ-
daşmaz. Sömürülenlerin, ezilenlerin ve 
yok edilenlerin ‘çığlığıdır’  Politika.

On yıllardan beri farklı hatlardan ve 
geleneklerden gelen ilerici, devrimci 
gençliğin mücadele birliğinin sağlanma-
sı, demokrasi güçlerinin eylem birliği-
nin yükselmesi, demokrasi hareketinin 
mihenk taşı olan İŞÇİ MECLİSLERİ ve 
HALK MECLİSLERİ’nin oluşturulma-
sını başa almaktadır. Kendi alanında var 
gücüyle bu çalışmalara azami düzeyde 
fiilen katılmaktadır. AKP-Saray rejimi-
nin durdurulması, faşist tırmanışın ve 
kurumsallaşmanın geriletilerek yok edil-
mesi, emekten, barıştan, demokrasiden, 
bağımsızlıktan, eşitlikten ve özgürlükten 
yana bir iktidarın iş başına geçmesi için 
çalışmayı dünden daha güçlü biçimde 
sürdürecektir.

Bu onurlu mücadelenin yolunda 50. 
sayıya ulaşan Politika Gazetesi, katkı 
sunan herkesin ortak ürünüdür. Bir çiçek 
misali avuçlarımızda büyüttüğümüz, 
fırından çıkan sıcak bir ekmek gibi 
elimizde tuttuğumuz Politika, 10 Ekim 
2015 günü Ankara’da “Emek, Barış ve 
Demokrasi Mitingi” katliamından yitirdi-
ğimiz Politika Gazetesi Kurucusu ve İlk 
Yazı İşleri Müdürü K.Tayfun Benol’un 
katkısıyla mücadelede yerini aldığı gibi 
onun anısıyla yaşıyor, yaşayacak. Tay-
fun, ölümsüzler kervanındadır. Anısı on 
binlerin ellerinde, yüreğinde, beyninde 
yaşıyor.

Politika Gazetesi, daha çok okunmalı, 
yaygınlaşmalı, abone sayısı çoğalmalıdır. 
Nicelik olarak artmak, nitelik gelişmeyi 
ve etkinliği doğurur. Nice 50. sayılara 
ulaşsın “Bir Ekmek, Bir Politika!” n

Tayfun Benol’un Anısı ile...
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Ülkemiz 2018 yılının 1 Mayıs’ını 
ekonomik ve politik anlamda olağanüstü 
koşullarda karşılıyor. İktidarın ilan etti-
ği OHAL bunun itirafıdır. Toplumun her 
alanında bir çöküş söz konusu. Bu çöküş 
MHP-AKP-SARAY Rejimini daha da sal-
dırganlaştırıyor. Ülke içinde faşist baskı, 
terör ve yasaklar artarken, ülke dışında 
saldırgan, işgalci, savaşçı ve sömürgeci 
politikalar yaşama geçiriliyor. İşçi, emekçi 
ve yoksullar demagoji ve baskı ile hizaya 
getirilmeye çalışılıyor. Suskun kalmaları 
ve Rejim’in uğursuz icraatlarına tepkisiz 
kalmaları hedefleniyor. Türkiye Kürdis-
tan’ında 2015 yılından beri estirdikleri, 
terör, imha ve zorunlu göç uygulamaları 
yoluyla bölgenin demografisini değiştir-
me amaçları da tepkisizliği örgütlemek 
için başvurdukları yöntemlerdir.

İşsizliğin arttığı, kamu bütçelerinin if-
las ettiği, iç ve dış borçlanmanın aşırı yük-
seldiği, cari açığın kontrol dışına çıktığı, 
döviz kurlarının alıp başını yürüdüğü ve 
TL’nin her gün daha fazla değer kaybetti-
ği koşullarda, bu ekonomik göstergelerin 
sonuçları, hayat pahalılığı, zamlar, sosyal 
hakların kısıtlanması, maaş zamlarının 
reddedilmesi gibi somut etkilerle işçi, 
emekçi ve yoksullarımızı vuruyor.

Yurt dışından, Katar ve benzeri ülke-
lerden borç alınarak, kendilerinin gasb 
ettikleri komisyonlarından bir kısmını 
ülkeye sokmak zorunda kalarak, kalan az 
sayıda KİT’lerin satışı ile, devlet olarak 
yapılan kanun dışı ticaretler ile ekonomi 
çarkını aksatmamaya ve olumsuz sonuç-
larının halka yansımasını engellemeye 
çalıştılar. Neki, sanayileşme ve üretimde 
karşılığı olmayan hiç bir kaynak istikrarlı 
bir ekonomik yapı sağlamaz. Ekonomik 
kriz de politik krizlerin habercisidir.

MHP-AKP-SARAY Rejimi bu gidişa-
tı durduramayacak. Her gün ömrünü biraz 
daha uzatmaya çalışsa da, bir yere gelin-
diğinde duvara dayanacaklar. Afrin işgali 
ile içeride belirli bir rahatlama sağlamaya 
çalışıyorlar. Ancak umduklarını bulama-
yacaklar. Bu yetmeyince yeni sürprizlerle 

karşımıza çıkarak uzatmalara uzatma kat-
maya çalışacaklar.

Ancak, tüm bu çabaları onları kurtar-
mayacak. Yaklaşık iki yıldır OHAL altın-
da ülkeyi idare etmeye çalışmaları zaafla-
rının, güçsüzlüklerinin, kırılganlıklarının 
işaretidir. Fakat onlar kendi kararlarıyla 
iktidarı terketmeyecekler. Bugün hala bu 
ülkeyi yönetmekte direniyorlar. İşçi sınıfı 
ve emekçi halklar ise henüz bu rejime son 
verecek hamleyi gerçekleştiremedi. Eko-
nomik ve politik krizin daha derinleşmesi, 
önümüzdeki dönemde sınıf savaşımının 

keskinleşeceği ve yükseleceği süreçlerin 
habercisidir. İşçi sınıfı ve yoksul emek-
çilerin hesap sormak ve haklarını elde et-
mek için ayağa kalkacağı günler yakındır.

2018 yılının 1 Mayıs’ını bu çerçevede 
değerlendirip, ülke düzeyinde milyonların 
katılımı ile İŞÇİ SINIFININ  BİRLİK - 
MÜCADELE - DAYANIŞMA mesajını 
gür serimizle, dik duruşumuzla, kararlılık-
la, dosta düşmana göstermeliyiz. Nasıl ki 
Kürt halkı tüm terör, imha ve zorunlu göç 
politikalarına rağmen rejime boyun eğme-
di ve dik durduysa, Türkiye işçi sınıfı ve 

emekçiler de aynı dik duruşu göstererek 
rejime boyun eğmeyecektir.

2018 NEWROZ’unda Amed’den, 
Edirne’ye kadar milyonların katıldığı ve 
Türkiye işçi sınıfının devrimci güçlerinin 
de yoğun katılım gösterdiği etkinlikler, 
Türk, Kürt ve tüm uluslardan işçi, emekçi-
lerin yığınsal olarak katıldığı 2018 1 MA-
YIS  etkinlik, eylemlilik ve kutlamaları ile 
bir üst aşamaya yükselecektir.

İşçi sınıfının  ekonomik ve sosyal mü-
cadelesinin yükseltilmesinde en önemli 
kanallardan bir tanesi işçilerin sendikal 
birliğinin sağlanmasıdır. Burjuvazinin en 
fazla korktuğu etmenlerden başında sen-
dikal birlik anlayışı gelmektedir. Onun 
için, sendikalarımız ile 1 Mayıs saflarında 
yerimizi almalıyız. Sendikal Birliği zede-
leyecek her tür girişim ve provokasyona 
karşı, tüm iş kolu sendikalarına mensup 
işçi kardeşlerimizi, sendikal pankartları 
ve istemleri ile fabrikalardan, işçi yatağı 
mahallelerden çıkarak 1 Mayıs yürüyüş ve 
mitinglerine katılmaya çağırıyoruz.

Sınıf temelli mücadele, dil, din, milli-
yet ayrılıklarını aşan ortak bir mücadele-
dir. Tüm Türkiye halklarının kurtuluşu sı-
nıfsal mücadele yoluyla gerçekleşecektir. 
Siyasi parti mensubiyetine, hangi partiye 
oy verdiğine bakmadan, işçi ve emekçi ol-
manın ortak paydası ile mümkün olan en 
geniş sayıda işçi ve emekçi kardeşimizi 1 
MAYIS yürüyüş ve mitinglerine katılma-
ya çağırıyoruz.

Yaşasın İşçi Sınıfının Birliği!
Yaşasın Türk, Kürt ve Diğer Uluslar-

dan Halkalın Ortak Mücadelesi!
Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı!
Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası 

Dayanışması!
Yaşasın 1 Mayıs! İşçi Sınıfının 

BİRLİK - MÜCADELE - DAYANIŞMA 
Günü! n

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
5 Nisan 2018 
TKP MK Merkez Organı Atılım gazetesinin Nisan 

2018 (Sayı 294) sayısından yayınlanmıştır.

(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.) 

İşçinin, Emekçinin Gücünü Patronlara Gösterelim! 
Saray’da Oturan Haramilere Yeter Artık Diyelim! 

Yaşasın 1 MAYIS!
İşçiler, Emekçiler, İşsizler, Emekliler, Köylüler;

Kadınlar, Gençler, Aydınlar, Yurtsever Devrimci Askerler;

Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes, Gürcü, Bulgaristanlı, Ermeni, 
Arnavut, Boşnak Yurttaşlar;

Alevi, Sünni, Rum, Ermeni Ortodoks ve Katolik, Süryani 
Nasturi, Musevi, Caferi Yurttaşlar;

Emekten, Barıştan, Özgürlükten, Demokrasiden Yana Tüm 
Yurttaşlarımız!
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Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 5 Nisan 2018 Tarihli 1 MAYIS Çağrısı



q  Kemal ATAKAN

Türkiye işçi sınıfının devrimci hareke-
ti bir kırılma döneminden geçmektedir. 12 
Eylül askeri faşist darbesinin açtığı yara 
tüm devrimci güçlerin dillerinden düşür-
medikleri gerçek bir vakıadır. Bu 40 yıla 
yaklaşan süreç, bir insan ömrünün üçte 
ikisine tekabül ediyor. Evet, 12 Eylül as-
keri faşist darbesi büyük yaralar açtı. Ge-
riletti. Ne ki, devrimci sınıf hareketi sade-
ce 12 Eylül sayesinde gerilemedi. Bizce 
bu görüş ciddi bir yasak savmadır. Ken-
dimize asıl zararı biz kendi sıralarımızdan 
verdik. Onun da ötesinde dünyadaki geliş-
meler etkiledi.

Sürekli kötümser tablolar çizmek dev-
rimcilerin işi olmasa gerek. Bazı olguları 
ne de çabuk unutuyoruz. 12 Eylül askersel 
faşist diktatora döneminde tek tek devrim-
ci, sosyalist kadrolar hiç mi direnmedi, 
bedel ödeme pahasına canilerin karşısında 
dimdik durdu. İşkencede, sokak araların-
da ve darağaçlarında direnerek kahraman-
lık destanları yazdılar.

Bize göre sınıfta kalanlar, örgütler, 
kadrolar değil, o dönemin örgütlerini 
yöneten yöneticilerdir. Dönemin adla-
rı ile örgütleri nitelersek, TKP kadro ve 
örgütleri 80’li yılların sonlarına kadar 
yeraltında faaliyetlerini yürütmediler 
mi? TKP’nin Ortadoğu Parti Örgütü, 
İstanbul İl Komitesi, Parti Gençlik Bi-
rimi, Proletarya içindeki öncü işçilerden 
oluşan parti hücreleri ne kadar çabuk 
unutuldu. Avuç içi kadar Proleter İstan-
bul ve İleri gazetelerinin işlevleri, yine 
avuç içi kadar basılan Savaş Yolu kitabı, 
İllegal Çalışmanın Teknikleri ve Gü-
venlik Önlemleri broşürü hiç mi hafıza-
larda kalmadı. Ya TKP’nin Sesi ve Bizim 
Radyo yayınlarından yapılan çağrılar, 
yönlendirmeler... Devrimci Yol ve Dev-
rimci Sol kadroları ve örgüt birimlerinin 
Orta Doğu’da, Karadeniz, Akdeniz ve 
Kürdistan dağlarında savaşmak için ha-
zırlandıkları hiç mi tarihte yerini almaya-
cak. Partizan, Emeğin Birliği ve Halkın 
Kurtuluşu örgüt birimleri ve kadrolarının 
Dersim, Maraş, Antep, Malatya dağ ör-
gütlenmeleri yok mu sayılacak? Devrim-
ci Kurtuluş birimlerinin metropollerde 
şehir gerillası taktikleri ile 80’li yılların 
ortasına kadar süren eylemlilikleri çok mu 

önemsizdi?  Ya işkencehanelerde ser verip 
sır vermeden düşmanı yaşamları ile yenen 
yiğitler..., düşman karşısında boyun eğ-
meyip darağaçlarına dimdik çıkan kahra-
manlar..., cezaevlerinde, mahkeme salon-
larında faşist baskılara karşı genç kadın 
ve erkek tutsakların onurlu direnişleri..., 
tutsak ailelerinin mahkeme salonlarında, 
cezaevi ve bakanlıklar önlerinde, Galata-
saray, Taksim ve Kızılay meydanlarında 
sürdürdükleri onurlu direnişler...

Biz bazı gerçekleri unutuyoruz, ancak 
1982 yılı sözde Anayasa Referandumu 

sürecinde Diktatör Evren’in İstanbul ve 
Ankara Anayasa Mitinglerinde TKP’ye, 
THKP-C, THKO ve TİKKO geleneğin-
den gelen örgütlenmelere saldırıları kar-
şılıksız ve nedensiz miydi? 1982 yılında 
Evren’in İstanbul Mitinginde TKP’nin 
Sesi Radyosu’na konuşmasının üçte biri-
ni ayırması gerekçesiz miydi? Ya, dikta-
tör o konuşmasını yaparken kafasındaki 
tepsi asker şapkasına düşen TKP’nin Sesi 
radyosu karikatürü ile miting alanında 
yapılan pullama ve kuşlama...? İşbirlik-
çi tekelci burjuvazinin ve diktatörlüğün, 
dönemin borazanı Tercüman Gazetesin-
de çıkan yazılar, atılan manşetler? Kasım 
1983’de Bilen Yoldaş’ın ölümü üzerine 
Hürriyet Gazetesi’ne verilen VEFAT ila-
nı? Tercüman gazetesinin buna manşetten 
tepkisi? Bunlar yoktan var olan eylemler 
miydi? Bunları bugün nasıl yok sayarız? 
İTÜ’de, ODTÜ’de, KTÜ’de, İstanbul, 
Hacettepe, Ege ve Akdeniz üniversitele-
rinde ilerici, yurtsever devrimci gençliğin 
direnişleri. Yeni bir devrimci gençlik ku-
şağının diktatörlük koşullarında yaratıla-
bilmesi? Bunlar boş işler miydi?

Kendimize haksızlık etmeyelim. Ken-
di kendimizi demoralize etmeyelim. Bu 
yaşanmışlıkları hatırlayalım. Ve bu ya-

şanmışlık olumluluklar ile aynı süreçte 
ve sonrasında yaşanan olumsuzluklardan 
günümüz mücadeleleri için dersler çıka-
ralım. 

Bizi bu hale getiren 12 Eylül olmadı. 
Başta Sovyetler Birliği olmak üzere Dün-
ya Sosyalist Sistemi’nde yaşanan karşı-
devrimci süreç oldu. Sadece örgütsel ve 
politik anlamda değil. Özellikle ideolojik 
alanda yarattığı tahribat çok büyük oldu. 
Örgütsel ve politik olumsuz gelişme-
ler ideolojik tahribatın bir sonucu olarak 
karşımıza çıktı. Bizim gibi “Sovyetler 

Birliği’ne karşı tavır komünist olmanın 
kıstasıdır” diyen pro-Sovyet olarak adlan-
dırılanlar da, Sovyetler Birliği’ne “reviz-
yonist” ve hatta “sosyal emperyalist” ni-
telemesini yapanlar da, Reel Sosyalizmin 
bütün eksiklikleri ve yanlışlıklarına (so-
nuç onu gösteriyor) karşın önemini karşı-
devrimin geçici de olsa başarısından sonra 
fark ettiler. Biz sahip çıkarken eleştirenler 
Dünya Sosyalist Sistemi’nin gelişmekte 
olan ülkeler işçi sınıfı hareketleri ve ulu-
sal kurtuluş hareketleri açısından ne denli 
önem arzettiğini sonra yaşayarak gördü-
ler..., gördük.  Bu değerlendirmeler günü-
müz mücadeleleri ve gelecekteki gelişme-
ler açısından küçümsenemeyecek önem 
taşımaktadır. Onun için farklı gelenekler-
den ama aslında tek bir kaynaktan, Mus-
tafa Suphiler’den gelen tüm bu kanalla-
rın ortak hareketini, birleşik mücadelesini, 
mücadele cephesini örmek gerekiyor. 12 
Eylül ve Reel Sosyalizm’de yaşanan kar-
şı-devrim sonrası oluşan temel sorunların 
ilacı ve çözümü bu yaklaşım olacaktır. 

Bir de muhakkak moralimizi yüksek 
tutarak kendimize, arkadaşlarımıza, yol-
daşlarımıza olan güvenimizde şüpheye 
düşmeyelim. Mihenk taşı, yani ölçü ola-
rak da yüz yıla yaklaşan devrimci sınıf 

mücadelesi geleneğimiz konusunda gü-
cümüz, bilincimiz, deneyimimiz, yaratı-
cılığımız konusunda tereddüt etmeyelim. 
Bu şanlı, inişli, çıkışlı tarih konusunda 
en olumsuz etkiyi, Reel Sosyalizm dün-
yasında yaşanan karşı-devrimin hazırlığı, 
gerçekleşmesi ve ardındaki süreçte sınıfta 
kalan, inançlarını yitiren, sınıf bilincini 
kaybeden, bilimden kopan, kimisi ruhunu 
burjuvaziye satan, inançsızlaşan 12 Eylül 
öncesi yöneticiler yaratmışlardır. Kaybet-
tikleri tüm bilimsel inançlarını yöneticisi 
oldukları örgütleri tasfiyeye yönelerek, 
liberal, reformist çizgilere kayarak, onla-
ra güvenen, inanan tabanlarına en büyük 
kötülüğü yapmışlardır. Yıllarca yapıştık-
ları koltuklardan kalkamayan, egolarını 
tatmin edemeyen bu unsurlar, “biz tövbe 
ettik artık çekiliyoruz” diyeceklerine veya 
daha dürüst davranıp “inancımızı yitirdik, 
siz devam edin” tavrı koyacaklarına, ken-
di tükenmişlik ve çöküşlerini örgütlerine, 
yönetici kadrolarına, militanlarına şırınga 
ederek onarılması yıllar süren yaralar aç-
tılar. Karşı-devrim saflarına geçmedikleri 
sürece onları da yargılamıyoruz. Emek, 
barış, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük 
ve sosyalizm mücadelesinin herhangi bir 
alanında veya durağında onlarla yine yüz 
yüze geliyoruz ve bundan sonra da gelece-
ğiz. Artık bilimsel sosyalizme inanmasa-
lar, o uğurda mücadele etmeseler dahi, de-
mokratik dönüşümler, barış ve toplumsal 
ilerleme mücadelesinin herhangi bir ren-
ginde, yeşilinde, pembesinde, sarısında 
yer alabiliyorlar. “Buna da şükür” demek-
ten kendimizi alamadığımız oluyor. Tabiri 
caizse “ağlanacak halimize gülüyoruz”. 

Bu vatandaşların bu duruma gelme-
lerinde temel neden 12 Eylül değil, Reel 
Sosyalizm’deki karşı-devrimdir. Yapacak 
bir şey yok. Onlar kendilerine, bilime, sı-
nıf savaşımına inanmıyorlarsa biz ne ya-
palım? Neden Reel Sosyalizm nitelemesi 
kullanılıyordu ve de hala kullanıyoruz? 
İki nedenden dolayı; Birincisi; “Yaşayan 
Sosyalizm” anlamında. İkincisi; Bu kadar 
uzun süren bir ilk deneyim olduğundan, 
eksiği ile fazlasıyla, yanlışı ile doğrusu 
ile gerçekte ne ise o sosyalizm anlamında. 
Nesneyi görmek istediğimiz gibi değil ol-
duğu gibi kabul edip nitelemek gerekiyor. 
Ancak belirleyici olan şudur; Bizler artık 
bayrağı devraldık. Onlara takılmayacağız, 
yeteri kadar zarar verdiler, daha fazla za-
rar vermelerine izin vermeyeceğiz. Nasıl 
diye sorarsanız, yanıtımız çok yalın, ger-
çekçi ve sade: Kendi üstümüze düşen 

Görevlerimiz Çok, İşimize Bakalım...
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Sınıf savaşımını günümüz koşullarında geliştirirken, geçmişin 
yaralarını ve onların mirasını onarırken kuşkusuz ki yeni yön-
temler, taktikler, esneklikler göstereceğiz. Yeni örgütlenme bi-
çimleri, güç birlikleri yaratacağız. Etki alanımızı geliştirmek, 
kitleselleşmek için tüm yaratıcılığımızı kullanacağız. Ama bir 
tek konuda taviz vermeyeceğiz. O da işçi sınıfının bilimine, 
onun stratejik amacına ve örgütüne olan sarsılmaz inancımız 
ve bağlılığımızdır. 



görevleri olumsuzluklardan etkilenme-
den, rotamızı şaşırmadan, ölçülerimizi 
doğru koyarak, yenilgilerden de ders 
çıkararak, hedefe kararlılıkla yürüye-
rek diyebiliriz. 

Hayıflanma gerekçemiz olmamalı. Bu-
gün HDK çerçevesinde yaratılan birlikte-
lik, onun kitlesel tabanı, 12 Eylül öncesi 
gerçekleştirilememiş düzeyde bir olgudur. 
Kürt Özgürlük Hareketi’nin özellik-
le 1984 yılından itibaren, çeşitli virajlar, 
kavşaklar, inişler, çıkışlar, yenilgi ve ba-
şarılar ile geldiği kitlesel, etkili, kıymet-
li nokta. Sadece Türkiye açısından değil 
Orta-Doğu açısından oynadığı önemli rol. 
Bunun değerini bilmemiz gerekir. Ama 
eksikliklerimizin de farkında olmalıyız. 
Dün 12 Eylül, bugün OHAL olarak süren 
baskıcı diktatoranın da verdiği zararları 
ve yarattığı kısıtlamaları küçümsemeden, 
ama geri adım atmadan, rotamızdan şaş-
madan yolumuza devam ediyoruz. 

Sınıf savaşımını günümüz koşulların-
da geliştirirken, geçmişin yaralarını ve 
onların mirasını onarırken kuşkusuz ki 
yeni yöntemler, taktikler, esneklikler gös-
tereceğiz. Yeni örgütlenme biçimleri, güç 
birlikleri yaratacağız. Etki alanımızı geliş-
tirmek, kitleselleşmek için tüm yaratıcılı-
ğımızı kullanacağız. Ama bir tek konuda 
taviz vermeyeceğiz. O da işçi sınıfının bi-
limine, onun stratejik amacına ve örgütü-
ne olan sarsılmaz inancımız ve bağlılığı-
mızdır. Yeni geliştireceğimiz her yöntem 
onun çevresinde, onun etkisinde, onun 
girişimi, takibi ve öncülüğü ile yaşama 
geçecektir ve geçmektedir de. HDK/HDP 
deneyimi, sınıf ve kitle sendikası olmayan 
sendikal konfederasyon ve iş kolu sendi-
kalarındaki çalışmalarımız, semt, mahal-
le ve fabrikalarda gelişen politik kadro 
örgütlenmelerimiz, genç işçi kadın ve 
erkekler arasında yaratılan çeşitlilik gös-
teren yeni örgütlenme biçimleri ve onların 
genele olan etkisi son 20 yılda bize çok 
deneyim kazandırdı. Bu çalışma alanları-
nı daha da çeşitlendirmek ve geliştirmek, 
yeni alanlar yaratmak, Türkiye devrimci 
hareketinin kitleselleşmesini sağlamak, 
güç ve eylem birliğini geliştirmek sonu 
olmayan bir süreç olarak görev ve çalışma 
perspektifleri geliştirmeyi zorunlu kılıyor. 
İşçi sınıfının politik öncü örgütünün varlık 
nedeni ve zorunluluğu bununla çelişmi-
yor. Tam tersi tüm bu çalışmaların başa-
rıyla geliştirilmesinin teminatı oluyor. 

Biz karşı-devrim saflarında olmadı-
ğı sürece hiç bir kişi, kurum, kuruluş, 
örgüt ve çevre ile temas kurmaktan 
çekinmeyiz. Ancak tepede ve masa baş-
larında planlar yapmak değil, bugün oy 
tercihini burjuva partileri dahil hangi par-
tiden yana kullanıyorsa kullansın, kendini 
siyasal olarak nasıl tarif etmek istiyorsa 
etsin, birincisi nesnel sınıfsal niteliğini 
dikkate alarak ve ikincisi yaşadığı ve ça-
lıştığı alanlarda sınıfsal temelde kitleleri 
kapitalist devlet ve onun iktidarına karşı 

dolaylı veya doğrudan bir mücadele içi-
ne sokmak çabasındayız. Bilincinde ol-
masa da kapitalizmin yasalarının işçi sı-
nıfı ve emekçiler için yarattığı uzlaşmaz 
çelişkileri günlük pratiklerinde onlara 
farklı biçimlerde göstererek, farkında-
lık yaratarak, onları nesnel olarak çelişki 
içinde oldukları düzen ile öznel olarak 
karşı karşıya getirmek devrimcilerin, 
sosyalistlerin ve en başta komünistlerin 
görevidir. Bu etkileşim işyerindeki eko-
nomik sosyal sorunlar temelinde de ola-
bilir, mahalle ve semtlerdeki sorunlardan 
ve kapitalizmin sunmadığı eksikliklerden 
yola çıkarak da olabilir, yerine göre pro-
testo ederek de, zorunluluklara göre gö-
ğüs göğüse çarpışarak da olabilir. Ulusal 
ve ulusal azınlıkların yaşadıkları sorunlar 
da, mezhepsel ve kültürel farklılıklar da 
sınıfsal temelde bakıldığında ele alınması 
ve çözülmesi gereken sorunlar açısından 
kitle çalışmalarında özel dikkat gerektir-
mektedir. Nicel olarak ülkede toplamda 

nüfusun yarısından fazlasını oluşturan ve 
ezici çoğunluğu, işçi, emekçi, köylü ve 
yoksul olan, Kürt halkının ve Alevi yurt-
taşların yaşadıkları ayrımcılık, eşitsizlik 
ve asimilasyon politikaları tarafımızdan 
sınıf savaşımının önemli bir ögesi olarak 
değerlendirilmektedir. 

Konu dönüp dolaşıp, bütün bu çalış-
maları gerçekleştirirken, sınıf mücadele-
sinin olmazsa olmaz, politik öncü örgütü-
ne, onun toplumun ker kesimi içinde dal 
budak saran temel örgütlerine ve bu ça-
lışmayı gerçekleştirecek insan faktörüne, 
yani kadrolara geliyor. Billur gibi net bir 
program ve ideolojik-politik hat ile ona 
koşut politik örgüt de bu mücadelenin çe-
lik çekirdeğini oluşturuyor. Hiç bir soruna 
takılmadan, hiç bir olumsuzluktan etki-
lenmeden, politik olarak farklı değişimler 
göstermiş olan dünün saygı duyduğumuz 
kişilerine hayıflanmadan yürümeye de-
vam eder, sağa, sola sapmadan ilerlersek, 
tarihsel misyonun yaşama geçirilmesine 
her gün bir adım daha yaklaşmış olacağız. 
Bu nedenle dışımızda gelişen her ileri adı-
ma değer vererek, ama görüşlerimizi ve 
önerilerimizi de getirerek tarihsel yürüyü-
şümüzü gerçekleştirirken, mümkün oldu-
ğu kadar tökezlemeden, işçi sınıfının bi-
liminden, mücadele tarihimizden ve ulvi 
amaçlarımızdan aldığımız sonsuz pozitif 
enerjiyle işimize bakıyoruz ve bu yolda 
büyüyerek ilerlemeye devam ediyoruz. n
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Mihenk taşı, yani ölçü olarak 
da yüz yıla yaklaşan devrimci 
sınıf mücadelesi geleneğimiz 
konusunda gücümüz, bilin-
cimiz, deneyimimiz, yaratıcı-
lığımız konusunda tereddüt 
etmeyelim.

Bu toprakların en eski halklarından biri olan Ermeniler,  uğradıkları soykırımın 103. 
yılında dünyanın dört bir yanında kayıplarını anarken Cumhuriyet, Osmanlı Devleti’nin 
kendisine miras bıraktığı bu insanlık suçuyla yüzleşmekten, hakikatlerin yolunu açmak-
tan, halklarımızın birbirlerinin yüzüne bakması için yapması gerekenlerden çok uzakta, 
İttihat ve Terakki’nin tenkil ve inkâr siyasetinin izini sürmeye devam ediyor.

1915 Ermeni ve Süryani soykırımı 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin ba-
şındaki İttihat ve Terakki Partisi’nin sevk ve idaresinde işlenmiş olan, Osmanlı Ermenilerini 
etnik kimlik ve dinsel inançlarından ötürü bir ulus olarak hedef alan planlı ve sistematik bir 
insanlık suçuydu. 24 Nisan 1915’te İstanbul’da Ermeni aydınların tutuklanmasıyla başlatı-
lan soykırım süreci iki yıl içerisinde Trakya’dan Deyr-ül Zor’a, Halep’e kadar bütün Osmanlı 
topraklarını katederek sonlandığında Anadolu’nun kadim halklarından Ermeniler ve Sür-
yaniler bin yıldır yaşadıkları öz yurtlarından kazınmıştı.

Sermayenin Türkleştirilmesi ve farklılıkların tekleştirilmesi politikaları, soykırımdan ka-
çarak kurtulan Ermenilerin yurtlarına dönüşünün yasaklanması, 1936 Beyannamesi, Varlık 
Vergisi, Vakıflar Kanunu, 6-7 Eylül Pogromu ile varlığını sürdürdü. Bu topraklarda Ermeni 
ve Süryanilerin yaşadığını unutturmayı hedefleyen devlet; Ermeni ve Süryanilere ait me-
zarlıkların, okulların, kiliselerin büyük bir kısmını yok etti, yok edemediğini gasp etti, yer 
adlarını değiştirdi. Devletin her kademesinde yapılan fişlemeler, ders kitaplarındaki haka-
ret ve nefret söylemleri, okulların, inanç merkezlerinin ve inanç önderlerinin üzerindeki 
tahakküm, tekçi ve baskıcı devlet anlayışının en açık göstergeleri olarak hayata geçirildi.

Soykırım yalnızca yüz binlerce insanın öldürülmesi, tehcir edilmesinden öte, bu soy-
kırım gerçeğinin gizlenmesi, reddedilmesi, inkâr edilmesi, unutturulması için sistematik 
yalanlar üretilmesi demektir. Cumhuriyet tarihi bir bakıma cumhuriyetin temellerinin 
atılmasında önemli bir aşama olan hayali bir geçmiş inşası, bu toprakların bir zamanlar 
Ermeni ve Süryanilerin anayurdu olduğunun da, uğradıkları  Soykırımın da yurttaşlara 
unutturulması için üretilen devlet merkezli politikaların da tarihidir.

Bu insanlık suçu karşısında yapılması gerekenlerin başında Osmanlı Devleti ve Cum-
huriyet’in kuruluşunda gerçekleştirilen soykırım, tehcir, mübadeleleri lanetlemek, ha-
kikatlerle yüzleşmek ve özür dilemek geliyor. Bu aynı zamanda toplumsal barışın inşası, 
vicdan ve adalet duygularının gelişmesi için doğru bir başlangıç olacaktır. Acıları paylaşa-
rak demokratik bir geleceği birlikte kurabilmek Türkiye halklarının barış ve eşit yurttaşlık 
ilişkisi içinde bir arada yaşayabilmesinin de yoludur.

Öte yandan soykırım yalnızca bir Osmanlı mirası değil, Cumhuriyetin kuruluşuyla bir-
likte oluşan ulus-devletin tekçi anlayışının gerçeğidir de. Ulus-devletin tekçi anlayışından 
kaynaklı farklı hakların ve inançları maruz kaldığı inkâr ve kırımdır. Bunun günümüzdeki 
yansıması Kürt halkına reva görülen soykırım uygulamasıdır. İttihat ve Terakki Cemiyetin-
den başlayarak Türleştirme adı altında gerçekleştirilen tek devlet, tek millet, tek dil oluş-
turma politikalarının sonuç olarak tüm Anadolu ve Mezopotamya Halkları büyük soykırım 
ve asimilasyon politikalarına tabi tutuldu, hala da tabi tutulmaktadır. Bu inkâr anlayışının 
sonucunda da Ermeni halkına uygulanan soykırım politikaları günümüzde de Kürt halkı 
başta olmak üzere, bütün ötekileştirilen halklara karşı uygulanmaktadır. Bugün Efrin’de, 
Efrin halkını anayurtlarından göçertmek ve başka grupları getirip oraya yerleştirmek soy-
kırım zihhiyetinin günümüzdeki devamıdır.

Halkların Demokratik Kongresi, bu topraklarda katliama uğrayan tüm halkların acıla-
rını paylaşıyor, 103. yılında Ermeni ve Süryani Soykırımının insanlık suçu olduğunu bir kez 
daha haykırıyoruz. Bu trajedi sırasında yaşamını yitirenlerin hatırası önünde saygıyla eği-
liyoruz. Bu topraklarda halklarımıza dayatılan tüm katliam girişimlerine karşı halklarımızı 
bir araya gelmeye, birbirini anlamaya ve acılarına ortak olmaya çağrıyoruz. n

Halkların Demokratik Kongresi

103. Yılında Unutmadık,
Unutturmayacağız!



q Mehmet TOSUN

Türkiye İşçi Sınıfı Politik Örgütü’nde, 
ağır saldırı ve gericilik dönemlerinde ör-
gütsel ve ideolojik yapısında ortaya çıkan 
aşınmalar, ihanete varan sonuçlar doğur-
du. Öte yandan zor koşullara rağmen ‘di-
renen’, konumunu koruyabilen kadrolara 
ise partilerinin yaşatılması, güçlendiril-
mesi; İşçi sınıfını devrim mücadelesine 
hazırlama görevini yükledi. Türkiye Ko-
münist mücadele tarihinin yoğun tutuk-
lama ve baskı dönemleri sürecinde kimi 
kadroların teslimiyeti, proleter mücadele-
yi kesintiye uğratsa da; bu durum emekçi 
yığınları kanalize edecek inatçı, sabırlı bir 
çalışmanın sonucunda sağlam bir proleter 
örgütü ortaya çıkarmakla aşılacaktı

Komünistler; ülkemiz ve dünya ko-
şullarını Marksist-Leninist bilimin temel 
prensipleri üzerinden tahlille, politika ve 
taktiğini değişen durum ve güç dengele-
rini hesaba katarak yeni katmanları doğru 
bir hat üzerinde mücadeleye katabilir... 
Kimi sosyalist yapılanmaların koşulların 
değiştiği hesapları üzerinden işçi sınıfı 
biliminin temel prensiplerini yok sayan 
tutum ve değerlendirmeleri, küresel 
kapitalist ideologların sosyalist ideolojiyi 
zayıflatacak en zayıf kapısıydı; ve bu kapı 
uzun yıllar denendi ve yeni taktiklerle her 
geçen gün yeniden deneniyor.

İşçi sınıfı mücadelesini yönlendirmek, 
kitlesel bir siyasi güç olmak, her şeyden 
önce bilimiyle donanmış işçi sınıfı partisi 
olmayı şart koşuyor. İşçi sınıfı partisi 
olmadan kitle partisi olma arayışının acı 
sonuçları, Türkiye Komünist tarihinde ya-
şanmıştır. Bilimini yadsıyan yığın partisi 
olma iddiaları prensipsiz, devrimci kad-
rolardan yoksunluk, küçük burjuvaziye 
yakın durmayı, legalizme, popülizme ve 
parlamentarizme düşmek kanalını açar. 
İşçi sınıfı hareketi, devrimci bir program 
ve politikayı uygulamak, savaşçı kadrolar 
yetiştirmek, yığınları sınıf savaşımı için-
de eğitmek olanaklarını ancak işçi sınıfı 
içinde bulur...

   Komünistler, 1920’den günümüze 
ağır illegal koşullarda kapitalizme ve 
gericiliğe, öte yandan Marksizm-Leni-
nizm’e düşman sapmalara karşı uzlaşmaz 
bir mücadele vererek günümüze geldi. 
Tarihinin belli dönemlerinde devrime 
inanmayan, bu noktadan Komünist Par-
tisi’nin taktik ve görevlerinden uzakla-

şan, işçi sınıfının kurtuluşu için devrim 
hedeflemesi yerine, burjuvaziyle uzlaşı 
yanlıları çıkmadı değil. Bu kesim ülkemiz 
işçi sınıfı mücadelesine büyük zararlar 
verdi. İşi Komünist Partisi’nin tasfiyesine 
kadar götürenler oldu.

Sınıf  mücadelesi tarihinin bazı dö-
nemlerinde ortaya çıkan kırılmaların bir 
sosyal olgu olarak; liberal burjuvazinin 
karşı devrimci tavrı ve işçi sınıfı hareke-
tinin küçük burjuva unsurlarca çözülmesi 
tespit edilemezse, günümüzde hala aşıl-
ması gereken bir sorun olarak önümüzde 
duran sağ ve sol savrulmaların  sınıfsal  
ve siyasal nedenlerini kavramak da  zor-
laşacaktır. Teorisini sınıf çatışmasının ve 
işçi sınıfının devrimci mücadeledeki öncü 
rolünün reddi üzerine kuran yapılanmalar, 
örgütsel olarak Leninist partinin inkarını, 
pratikte burjuvazi ile kol kola girmeye 
kadar ihanetini götürür...

İşçi hareketi içinde burjuvaziyle 
yalnızca doğrudan uzlaşan biçimiyle 
değil; ağır mücadele koşullarında legal 
olanakları yadsıyıp, işçi sınıfı örgütlerin-
de legal dayanak noktalarını yok sayan, 
partinin kitle bağlarını daraltıp yığınlarla 
buluşmasını engelleyerek devrimci Mark-
sizm’in içini boşaltan tersten likidasyonu 
Lenin, “Marksizm’in bir karikatürü” 
olarak niteleyerek komünistleri bu tehli-
keye karşı uyarıyordu. Komünist Partinin 
emekçi kitlelerden izolasyonu sonucunu 
doğuran bu duruma karşı, işçi sınıfı ve 
bütün devrimci - demokrat kesimlerin 
birleşik mücadelesini örmeyi, partinin 
gelişmesi ve öncü misyonunu yerine 
getirmesi açısından zorunlu görüyordu… 
Sınıf mücadelesinde ortaya çıkabilecek 
birleşik oluşumların sınıfın kurtuluşu 
yolundaki nihai başarısı, burjuvaziyle 
uzlaşma yolunu kapsayacak ilkesel pren-
siplerde tavizsiz tutumdur...

Ülkemiz işçi hareketi, mücadele tari-
hinde bu sapmaları her iki kanaldan belli 
dönemlerde yaşadı. Sınıfın bağlaşıklarıy-
la öncü etrafında kapitalizme karşı sonuç 
alıcı politik bir güç haline gelmesinde 
önemli bir tehlike içeren bu sapmalara 
karşı mücadele, öncü gücün işçi sınıfını 
devrim mücadelesine hazırlamanın bir 
koşulu olarak her dönem görev oldu... 
12 Eylül’ün ağır koşulları ve sosyalist sis-
temin çözülmesi sonucu Dünya Komünist 
Hareketi’ndeki sağa yönelim ve oluşan 
yeni koşullarda Marksizm-Leninizm’i de-
forme eden noktada teorileşen  arayışlara 

egemenlerce yol verilirdi.  İşçi sınıfı bili-
mi üzerinden perspektif belirleyen örgüt-
sel yapılar ise çok yönlü kafa karışıklığı 
ile yığınların ilgisinden uzak tutulmaya, 
gözden düşürülmeye çalışıldı. Yenilgi ve 
uzun yılların durgunluğu böylesi çok yön-
lü manipülasyonlar karşısında kadrolarda 
yarattığı zihinsel bulanıklık, süreçteki 
yanlışlarla da birleşince, kendini komüni-
zan gören ama belli bir disiplinde hareket 
etmeye çekince koyan çevreleri ya pasi-
fize etti, dar öbeklerle, ya da düzen içi le-
gal yapılarda kariyerist tutuma yöneltti... 
Oysa işçi sınıfı bağımsızlık, demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesinin öncüsüdür. 
Diğer katmanları, emekçileri devrimci 
sürece sokan işçi sınıfıdır. Bilinmelidir 
ki, yaşamın her alanında işçi sınıfı örgütü 
ve ideolojisini sağlam tutmak, yığınlara 
ulaştırmak doğru savaş hattını bulma ve 
başarmanın en önemli ölçütüdür. İşçi 
sınıfının birleşik pratik-politik hattı bu 
noktadan belirlenmelidir.

Ülkemiz ve Dünya Komünist Hare-
keti’nin deneyimi, yenilgi dönemlerinin 
yarattığı kaostan devrimci çıkış çizgisini, 
örgütsel politikaları belirleme yönünde 
günümüze azımsanmayacak ipuçları 
sunuyor. Pratikte dağınıklığın, aynı 
hedefe yönelmiş fakat, farklı hat üzerinde 
hareket tarzının yanıtını aramak, durum-
dan çıkışın araçlarını bulma yönündeki 
iradeyi hakim kılma söylemi, ayrıştırıcı 
öbeklere yönelme yerine ilkeli kolektif  
zemin arayışına ihtiyaç duyuyor. Komü-
nist ideolojinin ilkesel lafsına bağlı olan 
kesimlerin işçi sınıfı bilimine ve parti 
düşmanlığına karşı tutumu, ilkeli bir 
mücadeleye girişeceği ortak platformların 
başarısında ana ilke olarak ortaya konma-
lı. ‘Gel bana katıl’ mantığıyla oluşturulan 
yapılar birleşik mücadele önündeki tıkan-
mayı aşmaz, sınıfının günümüz mücadele 
hedeflerini oluşturma yönünde kapsayıcı 
olamaz...

İşçi sınıfının mücadele hattı, kadro 
politikası, örgüt anlayışı vb. günümüzde 
işlenmesi gereken konular olarak öne 
çıkıyor. İşçi gurupları, emekçiler içinden 
gerçek parti kadrolarının, örgütlerinin 
oluşmasını sağlamak yerine, günümüz 
gündeminden kopmuş küçük burjuva 
elitist noktadan çıkış aramak, çamurda 
patinaj yapmaktan ileri gitmiyor. İşçi sını-
fının önündeki görevlerin ortaya konma-
sı, bilimsel sosyalizmin temel düşünce ve 
hedeflerinin ülke gündemine yerleşmesi, 

Leninist ilkelerin diri tutulmasını zorunlu 
kılıyor. Bu zorunluluğun bilinciyle ortaya 
konacak pratik tutum, burjuva ideoloji-
sinin her biçiminin sızmasına karşı bari-
katlar ören sonuç alıcı birlikçi süreçleri 
açabilir...  

Ülkemizde bugün işçi sınıfı partisi 
iddiasında değişik öbek ve legal sosya-
list parti var. Farklı hat üzerinde faaliyet 
sürdüren bu oluşumların kapitalizm ve 
faşizme karşı demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesinde ortaklaşması acil bir 
görev. Çeşitli platformlarda zaman zaman 
güç ve eylem birliği sağlansa da, sınıfın 
birliğini örecek ve diğer demokrasi güç-
lerini mücadeleye katacak-yönlendirecek 
noktadan ortaklaşılan pratik-politik hattın 
oluşturulamaması, belli biçimlerde burju-
va ideolojisinden tümüyle ayrışamama ile 
de ilgili... Baskı ve gerici terör döneminin 
ağır koşullarında yara alan devrimci mü-
cadele, burjuva etkilere açık hale geldi. 
Sınıf öğretisinin içeriği boşaltılarak dev-
rimci ucu köreltilmeye çalışıldı, sistemli 
bir bayağılık körüklendi. İşçi ve sosyalist 
hareket içine böylesi dönemde sızan 
oportünizm, proleter bilimin devrimci ya-
nını törpüleyip kapitalist sınırlara uyacak 
noktadan yeniden tanımlanmaya çalışıl-
dı... Karşı devrimci liberal ideolojiye ve 
küçük burjuva kuşatmaya karşı tutarlı 
bir komünist çizgi ortaya koymadan bu 
durumdan çıkmanın bir hayal olduğunu 
görmek gerek. 

Türkiye Komünist Partisi kapi-
talizme karşı birleşik bir mücadelenin 
önemini tanımlarken ilkesel sınıf çizgi-
sinden sapılabilecek ufak bir tavize geçit 
vermemek gerektiğini tarihsel deneyimiy-
le yaşayarak gördü... Sınıfın ve halkların 
gerçek kurtuluşunun böylesi bir irade 
üzerinden birleşik mücadelenin başarısı, 
yüz yıl önceye uzanan proleter çizgi-
nin korunup geliştirilmesiyle mümkün 
olduğunu bir an bile akıldan çıkarmamak 
gerek...

Ülkemizde sınıf mücadelesinin günü-
müz koşulları, her geçen gün komünistle-
rin üzerine ertelenemez yeni sorumluluk-
lar yüklüyor. Böylesi bir sorumluluğun 
üstesinden gelmek, başaracağız inancı 
yanında ödünsüz bir sınıf çizgisinin ko-
runmasıyla yakından ilgili. İşçi sınıfının 
politik varlığı bu yükümlülükle halkların 
özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşma-
sının tek teminatıdır... n

Sınıf Savaşını Yönlendirmek, 
İşçi Sınıfı Partisi Olmayı Şart Koşuyor...
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Erol yoldaş, 10 Nisan 2018 salı günü 
sabah saatlerinde yaşadığı Marmaris’in 
Selimiye köyünde ani bir kalp krizi sonu-
cu yaşama veda etti.

Erol yoldaş, 1 Şubat 1950 tarihinde 
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dünyaya 
geldi. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak 
çocuk denecek yaşta İstanbul’a göç etti. 
Öğrenimini tamamlayamayıp İstan-
bul’un Gedikpaşa semtinde kunduracı 
çırağı olarak işe başladı. Kunduracılığı 
çekirdekten yetişerek öğrendi. Yetmişli 
yıllarda F.Almanya’ya gitme fırsatını de-
ğerlendirerek göçmen işçi olarak Münih 
kentine gitti. Münih’te fabrika işçiliği 
döneminde önce ATTF, daha sonra ise 
TKP ile tanıştı. Münih parti örgütünde 
farklı görevlerde bulundu, semt ve il 
sekreterliği görevlerini yürüttü. 12 Eylül 
1980 askersel faşist darbesini Sofya’da 
parti okulunda karşıladı. Parti okulu dö-
nüşünde üstlendiği yeni görev doğrultu-
sunda işçi yatağı, maden ocakları ve çelik 
fabrikaları bölgesi olan Ruhr Havzası’na 
taşındı. Ruhr’da Parti Bölge Komitesi 
sekreterliği yaptı. 1983 V. Kongre sonrası 
Federal Almanya Yöre Komitesi’nde gö-
rev aldı. Partimizin likidasyon girişimine 
kadar bu görevini sürdürdü.

Erol yoldaş öğrenimini yarıda 
kesmesine rağmen, kendisini Marksizm-
Leninizm bilimi doğrultusunda çok iyi 
yetiştirmiş ve kendini sürekli yenileyen 
bir yoldaşımızdı. Yorulmak bilmez bir 
azimle parti çalışmalarını sürdürüyordu. 
SBKP’nin Perestroyka ve Glasnost çizgi-
sini önce ilan edildiği biçimi ile Sosya-
lizm’in geleceği için bir gereklilik olarak 
savundu, fakat demokratik merkeziyetçi 
işleyişin yerine ademi merkeziyetçili-
ğin geliştirilmesi ve “demokrasi” adına 
anti-komünist, anti-sovyet söylemlerin 
yaygınlaşmasına karşı çıktı. Erol yoldaş 
yeni tipte Leninci Parti ilkelerinin ve 
Proletarya Diktatörlüğü’nün ateşli bir sa-
vunucusuydu. 1988 yılında “yenilenme” 
çizgisine eleştirel yaklaşan, süreklilik ve 
ilkelere bağlı olarak devrimci bir yenilen-
me politikasını savunan bir grup yoldaşı 
ile birlikte Moskova’da SBKP MK 
Marksizm-Leninizm Enstitüsünde yoğun 
tartışmaların yaşandığı çalışmaya katıldı.

Sovyetler Birliği’nin 90’lı yılların 
başında karşı devrime maruz kalacağını 
ve ihanet politikalarının Dünya Sosyalist 
Sistemi devletlerine kadar bu denli imha 
edici bir rol oynayabileceğini partimizin 
dürüst, namuslu ve inançlı kadrolarının 
hiç birisi tahmin etmiyordu. Bu nedenle 
Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin, Ni-
karagua Halk Cumhuriyeti’nin, ve Afga-
nistan Halk Cumhuriyeti’nin “satışı” Erol 
yoldaşın ölünceye değin affedemediği 
olaylar olmuştur. Romanya Devlet Başka-
nı ve Romanya Komünist Partisi Birinci 
Sekreteri Nikolay Çavuşesku’nun dün-
yanın gözü ve Sovyet yönetiminin ses-
sizliği içinde kurşuna dizilebilmesi Erol 
yoldaş için bardağı taşıran damla oldu. 
Bilimsel olarak inandığı, uğrunda her tür 
fedakarlığı göze alarak savaştığı idelerin 

bu kadar kolay satılmasını kabulleneme-
di. Bu nedenden dolayı yoldaşları ile iliş-
kilerini korumasına rağmen uzun yıllar 
aktif politik mücadelenin dışında küskün 
kaldı. Olanakları çerçevesinde partimi-
zin çalışmalarını destekledi. Ancak parti 
yönetimimizde ihanet edenleri geçmişe 
olan saygısını yitirmemesine rağmen hiç 
bir zaman affetmedi.

Erol yoldaş, son yıllarda HDP’nin 
kurulması sonrasında HDP çalışmaları-
nı destekledi ve eylemlerinde yer aldı. 
Partimizin yayınlarını yakından izledi, 
görüşlerini iletti, Program ve Tüzük 
tartışmalarına katkılarını yaptı.

Erol yoldaş Mustafa Suphi Vakfı’nın 
kuruluşunu heyecanla selamlayan ve bu 
nitelikte bir çalışmaya ihtiyaç olduğuna 

inanan bir yoldaşımızdı.

Erol yoldaş, sağlık 
nedenleriyle yaşamının 
son yıllarını Marma-
ris’in Selimiye köyünde 
mütevazi evinde geçirdi. 
Yardımseverliği ve da-

yanışma bilinci nedeniyle 
kısa zamanda komşuları ve 

çevre halkı tarafından sevilen 
bir insan oldu. Onlarla memleket 

meselelerini tartışmaya ve düşüncelerini 
aktarmaya devam etti.

Erol yoldaş için cenaze merasimi 
düzenlenmeyecek. Kendi vasiyeti ve sağ-
lığında noter huzurunda yaptığı anlaşma 
neticesinde Erol yoldaşın organları ihti-
yaç sahiplerine bağışlanacak ve bedeni 
Üniversite öğrencilerinin eğitim amaçlı 
değerlendirmesine sunulacak. Partimiz ve 
yoldaşları kendisi için anma toplantıları 
düzenleyecek, sevenlerinin, dostlarının 
ve yoldaşlarının bir araya gelmesi sağla-
nacaktır.

Karadeniz’in bağrından çıkan, Türki-
ye Komünist Partisi saflarında yetişen ve 
gelişen, tok sesiyle Ege türkülerine can 
katan, çalışkan, disiplinli, ilkeli ve herke-
sin sevdiği emektar yoldaşımızı uğur-
larken, Marksizm-Leninizm’e ve onun 
Türkiye’deki müfrezesi Türkiye Komü-
nist Partisi’ne bu kadar inançla bağlı 
olduğu için birçok yoldaşına küskün 
giden Erol yoldaşımızın uğruna yıllarca 
aktif mücadele ettiği idelerin, genç kuşak 
komünistler tarafından gerçekleştirilmesi-
nin O’nun anısını yaşatmanın en iyi yolu 
olduğunu belirtiyoruz. Erol yoldaşımızın 
anısı partimizin savaşımına yol göstere-
cektir.

Ailesine, akraba ve yakınlarına, 
komşularına, arkadaşlarına, dostlarına, 
yoldaşlarına en içten taziye duygularımızı 
iletiyor, yoldaşlar sağolsun diyoruz. n

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

10 Nisan 2018

TKP MK Merkez Organı Atılım gazetesinin Nisan 
2018 (Sayı 294) sayısından yayınlanmıştır.

(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.) 

TKP, Bir Savaş Erini 
Raif Türkmen’i (Erol Yoldaş) Yitirdi...
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q Veli SAÇILIK

1 Mayıs gündemi üzerine eyleyip, söy-
leyecekken AKP pimi çekip erken ve bas-
kın seçim gündemini üzerimize attı. Aynı 
gün OHAL 7. kez uzatıldı. OHAL’den 
daha fazla yetkilere sahip olan “tek adam” 
rejimini (kimileri buna diktatörlük diyor) 
tam olarak kurumsallaştırmadan AKP’nin 
OHAL’i sonlandırmayacağını zaten bili-
yorduk. Biliyor olmak, mevcut durumu 
değiştirmeye doğru bir eylemle buluştu-
ğunda değerlidir. “Herkes biliyor geminin 
su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan 
söylediğini... ve herkes biliyor zarların hi-
leli olduğunu” ama bilmek yetmiyor. AKP, 
1 Mayıs alanında zincirini kıran işçi resmi 
görmek istemiyor, istediği şey mesai saat-
leri dışında elleri bağlı, ayakları prangalı 
ve ağzı bantlı bir işçi sınıfı hayal ediyor. 
Hayal etmekle kalmıyor, bu hayalin ger-
çekleşmesi için elindeki bütün zor aygıtla-
rını ve propaganda araçlarını seferber edi-
yor. İşçi sınıfının bu saldırı karşısında derli 
toplu olduğu söylenemez. Dün sarı sen-
dika dediklerimiz, bugün direkt hükümet 
sendikası olmaktan çekinmiyorlar. DİSK, 
KESK gibi sendikalar tarihsel saldırılara 
karşı tarihsel direniş göstermek yerine, 
göz önünde fazla görünmeyerek kendile-
rini koruma telaşına düşmüş durumdalar. 
Devrimci, sosyalist yapılar ağır gözaltı ve 
tutuklama terörü altında hala bir arada ha-
reket etme davranışı gösteremiyorlar. Tüm 
bu olumsuzluklara rağmen AKP korkuyor 
ve asla baskıyı gevşetmiyor. Toplumdaki 
örgütsüz öfke birikimi artık gözle görü-
lüyor, polis fezlekeleri en ufak eylem için 
bile “Gezi ayaklanması benzeri olayları 
tetikleyebileceğini” yazıyor. 

Bir tarafta umutsuzluk örgütleniyor. 
Diyorlar ki; “AKP ile mücadele etmek 
mümkün değil, sokak nafile, eylem nafile, 
seçim nafile...” 

Diğer tarafta umut örgütleniyor. Umu-
dunu asla yitirmeyenler; Kapitalizm in-
sanları aç bıraktıkça isyan mayalanır, 
yönetememe krizini tek parti ve tek adam 
rejimiyle çözmeye çalışan burjuvazi tek 
parti çöktüğünde devrim “tehlikesiyle” 
yüz yüze kalacaktır, OHAL’i sermayeyi 
temsil eden %1’in çıkarları için kullanan 
AKP %99’un öfkesini örgütlemektedir. 
Kendini yakan işçi, sütünü döken çiftçi, 6 
TL’yi geçen benzin bize bir şeyler anlat-
maktadır... 

Her geçen gün özgürlüklerimiz yok 
ediliyor. Sokağa çıkmak, toplantı yapmak, 
söz söylemek, muhalefet sayılabilecek 
her şey baskı görmemiz için bir sebebe 
dönüştürülmüş durumda. Balya balya in-
san yığınları gözaltına alınıp, tutuklanı-
yor, hapishaneler hıncahınç dolu. OHAL 
KHK’leri ile örgütlerimiz, haklarımız orta-
dan kaldırılıyor. Daha birçok söz söylene-
bilir olanlar için ama gerek yok. Hep bera-
ber yaşıyoruz bunları. Herkes cılız seslerle 
gazetecilere, tiyatroya, öğrencilere, emek-
çilere, vekillerine... özgürlük istiyor. 

Özgürlüğü örgütleyebilir miyiz? Dün 
özgür müydük, iktidar değişirse özgür 
olacak mıyız? Özgürlük bulup bulup kay-
bettiğimiz bir oyuncak mı? Ya da AKP’nin 
gözüne girmek isteyen sanatçı eskilerinin 
dediği gibi “aşırı özgür” müyüz? Patron 
Kaya Çilingiroğlu’nun dediği gibi “içki-
sini yudumlayan, bikinisini giyen” özgür 
mü? Basit fikirler köy göçüren otu gibi 
çok hızla yayılıyor. Basit fikir, üzerinde 
fazlaca düşünülmesi gerekmediğinden 
kısa sürede bütün ülkeye yayıldığı gibi, 
köy göçüren otu nitelik sıçraması yaparak 
ülke göçüren otuna dönüşüyor. Toplumun 
aydınları nefes alamadıklarını hissederek 
uzaklara gidiyorlar ya da gitmeyi hayal 
ediyorlar. Özgürlük soluduğumuz hava 
gibidir, göze görünmez ama varlığını ve 
eksikliğini ciğerlerimizde hissederiz. 

“İkinci meşrutiyet ilan edilmiştir, halk 
kalabalıklar halinde İstiklal’de toplanmış-
tır. O curcunada, Hasan Vasfi bir arkadaşı-
na tesadüf eder, arkadaşı aceleyle Tünel’e 

doğru koşmaktadır. Nereye gidiyorsun diye 
sorar Hasan Vasfi’nin arkadaşı;  Hürriyet 
gelecekmiş Sirkeci’de onu karşılayaca-
ğız... Hasan Vasfi sorar, Hürriyet bir adam 
mı ki, Sirkeci’de karşılıyorsunuz? Arka-
daşı şöyle yanıt verir, adam değilse neden 
çok yaşa diye bağırıyorlar? ...”

Bu hikâyede de gördüğümüz gibi öz-
gürlük Sirkeci’de karşılanacak bir adam 
değil, özgürlük için harekete geçmeden ve 
onu tarif etmeden yeni bir yol açamayacak 
gibi de görünüyoruz. 1 Mayıs ve seçim 
gündemini özgürlükler mücadelesinin bir 
aracı haline getiremediğimiz sürece bir 
mucize beklememek gerekir. Seçim ve 
sandık bir şeydir ama her şey değildir. Bir 
seçimle kurtuluş ya da yok oluş yaşanmaz. 
Seçimi AKP kaybederse bu geçici soluk-
lanma açısından işlevli olabilir ama asla 
kurtuluş değildir. Seçimi AKP kazandığı 
taktirde de milyonlarca emekçi kapitaliz-
min sömürüsü altında çalışmaya ve bur-
juvazinin bağrında tehdit olmaya devam 
edecektir. Emekçilerin gerçek kazanımı 
seçim benzeri siyasi süreçlerden örgütlü 
gücünü geliştirerek çıkmaktır. Tek adam 
diktatörlüğü inşa sürecine karşı özgürlük 
bayrağını yükseltmek emekçilerin güçlü 
politik özne olarak tekrar siyaset meydan-
larında görünmesini sağlayacaktır.

AKP grevleri yasakladı, basını ele ge-
çirdi, televizyon kanallarını susturdu, in-
terneti sansürledi, gazeteciler cezaevinde. 
Bir avuç devrimci, demokrat, insan hakla-
rı savunucusu ağır sonuçları göze alarak 
her şeye rağmen sokağa çıkabiliyor. Top-

lum bir cendere altında “bir yol bulsak da 
ses çıkarsak” diyenlerin sayısı hiç az de-
ğil. İnsanların dikta zihniyetine karşı pa-
sif ve aktif yöntemlerle katılabileceği bir 
“ÖZGÜRLÜK” mücadelesi yapabilmenin 
zemini dünden daha güçlü. Söylemi güçlü 
olmayan eylemin de güçsüz olduğunu 
deneyimlerimizden öğrendik. Esare-
tin ve biat kültürünün egemen olduğu 
ortamda çekip gitmek yerine güçlü bir 
fikri ve fiili duruş sergilemek korku ik-
limini değiştirmenin başlangıcı olabilir. 

Aynı masa etrafında toplanıp örgütler 
koalisyonu kurmaya çalışmak bugün için 
zaman kaybıdır. Birlik, emekçiler için 
önemli bir kavramdır ama birliği yalnız-
ca sol siyasetlerin bir masada toplanması 
biçiminde algılamamalıyız. Örgütlerin ve 
ideolojik farklılıkların önemini küçümse-
meden üzerimizde oluşmuş olan faşist ta-
hakküme karşı özgürlük şiarıyla aynı yöne 
doğru hareket edebiliriz. Uzun tartışma-
lardan bir an uzaklaşıp özgürlük isteyenler 
esarete karşı cesaretle sokakları, gönül-
leri fethedebilir. Emekçileri fetih hikaye-
leri ile aldatan milliyetçi  burjuva milita-
rizmine karşı emeğin özgürlüğü için göğü 
fethe çıkanların da siyasi bir güç olduğunu 
gösterme vaktidir artık. Spartaküs “şim-
di Romalılara nefes alan her insanın eşit 
olduğunu göstereceğiz!” demiştir. Bu boş 
bir söz değil, özgür bir insan olmanın de-
ğerine inanan isyancının kararlılığının dile 
getirilmesidir. “Özgürlük sen neredey-
sen orada” diyerek harekete geçmenin 
zamanıdır şimdi. n     
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Özgürlük İçin Cesaret



q Dr. Levent UYGUR
 

Yalnız Türkiye’nin değil aynı zaman 
da Avrupa’nın da en fazla üyesine sahip 
olan İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) 
iki yılda bir yenilenen olağan seçimi 15 
Nisan’da gerçekleştirildi.

Özünde bu sadece bir meslek odası 
seçimi gibi görülse de aslında iktidara 
karşı hekimlerin her zaman ‘BARIŞ’ tan 
yana tavır aldıklarının gösterisi oldu.

12 Eylül 1980 faşist darbesi ile başla-
yan 2002 AKP iktidarı ile birlikte zirveye 
tırmanan her zaman muhalif ve engel 
görülen meslek odalarına karşı yürütülen 
yok sayma, değersizleştirme çabasının 
hiç de öyle kolay olmayacağının göster-
gesiydi bu seçim.

İktidarın her türlü anti-demokratik 
faşistçe eylemi karşısında hep demokratik 
kitle örgütlerinin direnciyle karşılaştı. 
Demokratik kitle örgütlerinin her zaman 
içinde yer alan Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) ve İTO her zaman halktan, demok-
rasiden, barıştan yana olan tavrıyla da ön 
saflarda yer aldı.

Bu zaten tavrını bildiğimiz iktidarın 
kabul edeceği bir durum olamazdı. O 
nedenle önce TTB’nin elinde olan bazı 
yetkileri kısıtlamaya ve etkisizleştirmeye 
çalıştı. TTB’yi hekimlerin temsilcisi ola-
rak görmemeye, bin bir türlü bahane ile 
muhatap almamaya, çıkaracağı yasalarda 
görüş dahi almamaya çabaladı ama buna 
rağmen TTB kimliğinde tüm hekimlerin 
başta sağlıkta dönüşüm projesi olmak 
üzere son zamanlarda da “rantçı” ve 
“özelleştirmeci” sağlık politikalarının bir 
sonucu olarak “şehir hastaneleri” ne karşı 
net muhalefeti ile karşılaştı. 

Sağlıkta dönüşüm projesinin çöktüğü 
resmen ilan edilmese bile iktidar sürekli 
sistem değişikliği ile bunu kabul etmiş 
durumda. Şehir hastanelerinden açılan 
bazıları, bu sisteminde ne kadar sıkıntılı 
olduğu, halka hizmet götürmeden ne ka-
dar uzak olduğu ve asıl önemlisi yandaş 
sermayenin bundan nasıl yararlandığını 
göstermesi iktidarı daha da saldırganlaş-
tırdı.

Afrin savaşına karşın TTB’nin “SA-
VAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU-

DUR” başlıklı bildiri, iktidarın açık sal-
dırıya geçmesi için bahane edilmiş olup, 
TTB yöneticilerinin gözaltına alınması 
özünde sermaye ile emeğin çelişkisinden 
başka bir şey değildi. Dünya’da belki 
de ilk kez savaşa karşı çıkma nedeniyle 
hekimler gözaltına alınıyordu. Yalnız 
beklemedikleri oranda hem ulusal hem de 
uluslararası bir tepki ile karşılaşan iktidar 
7 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest 
bırakmak zorunda kaldı. 

Ama bu AKP iktidarını tatmin etmedi-
ği için barış imzacısı halk sağlıkçısı Prof. 
Dr. Onur Hamzaoğlu’nu tutuklattı. 2011 
yılında Dilovası’nda bebeklerde sanayi 
artığı olarak ağır metal maruziyetini or-
taya çıkarıp basın duyurusu yaptığından 

beri sermayenin hedefindeydi zaten.

İşte tüm bu mücadeleler altında İTO 
seçimleri yapıldı. Meslek odalarını yok 
etmede başarısız olan iktidar yönetimi ele 
geçirmek için çaba sarf etmeye başladı. 
Yandaş gruplar da hastane yöneticile-
rinden aday gösterip hekimleri kendileri 
lehine oy vermeleri için kliniklerde baskı-
lara başladı. 

Çok zorlu bir seçim hazırlığı sonrası 
dört grup İTO yönetimine talip oldu.

Demokrasiden, barıştan yana, bilimsel 
düşüncede çağdaş, laik, ilerici, demokrat, 
halkçı sağlık politikalarından yana olan 
Demokratik Katılım Grubu (DKG); 
Vatan partisi çizgisinde olan ve söylem-

lerinde ulusalcılık ve Kemalizm dozunun 
yüksek olduğu Cumhuriyetçi Hekimler 
(CH); hacamatçı-sülükçü tedaviyi halk-
ların sağlığı için layık gören Hekimlikte 
Birlik ve Haklar Platformu (HBH); 
sağlıkta bile ırkçı düşüncelerinden bir 
gıdım ayrılmayan Türk Hekimleri Bir-
liği (THB) olan MHP çizgisindeki grup 
seçimlerde yer aldı.

İTO tarihindeki ikinci yoğun katılı-
mın olduğu bir seçim sonucunda kulla-
nılan 7265 oyun 4124 adedini alan DKG 
ezici bir üstünlükle kazanarak hekimlerin 
demokrasiden, barıştan, bilimsellikten, 
laiklikten ödün vermeyeceğini gösterdi. 
CH 1304, HBH 1455 ve THB 382 oy 
alarak  hiç gerçekleşemeyecek hayallerini 
bir sonraki seçime bıraktılar.

Tüm bu saldırgan karşı kampanya-
lara rağmen Türkiye’nin diğer illerinde 
de DKG paralelinde ki hekim grupları 
seçimleri kazandı. Bunlardan en önemlisi 
yaklaşık 12 yıldır Vatan Partisi çizgisin-
de olan İzmir Tabip Odası seçimlerini 
Demokratik Katılımcı Hekimler grubu 
5/2olarak kazandı. 2 VP’li de seçimin 
ertesi günü istifa ettiler.

Aynı şekilde Ankara, Balıkesir, An-
talya, Mersin, Bolu, Bursa Tabip Odası 
seçimlerini de aynı çizgideki barış ve 
demokrasiden yana olan grupların kazan-
ması, yapılacak olan TTB seçimlerinde 
AKP-MHP-VP blokuna GEÇİT YOK 
diyecektir. n
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Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası
Barış ve Demokrasiden Yana Oy Kullandı



Değerli Yoldaşlar;

Her yıl 1 Mayıs Etkinlikleri ile ilgili son 
günlere sıkıştırılan tartışmalar yaşanıyor. 
Parti üyesi, çevresi ve aktif sempatizan yol-
daşlarımız da ister istemez bu tartışmalarda 
yer alıyorlar veya görüş belirtmek zorunda 
kalıyorlar. MK Sekreterliği olarak konu 
tüm boyutları ile tartışılmış ve her TKP’li-
yim diyeni ilkesel olarak, parti örgütlerimi-
zi, parti üye ve kadrolarını ise parti disiplini 
gereği bağlayıcı kararları almıştır.

Alınan kararlar yeni değildir. 2013 
yılından beri partimizin 1 Mayıs’ın kut-
lanması konusunda savunduğu ve belgeli 
görüşlerdir. Sınıf savaşımının gelişimine 
bağlı olarak 2018 yılı için ayrıntılandırılan 
ve geliştirilen görüşler eklenmiştir. Ayrıntı-
lı Genelge niteliğinde Açıklamamız ile bu 
konudaki kararlarımızın dayandığı gerek-
çeleri paylaşıyoruz.

1) Partimiz 2013 yılında Taksim 1 Ma-
yıs Alanı’nın yasaklanması ile beraber şu 
yaklaşımı geliştirmiştir. Anımsatmak için 
tekrarlıyoruz. Hazırlıklar çok önceden 
başlamalıdır. En geç 6 ay önce ama müm-
künse 1 yıl önce. İstanbul’da  Taksim 1 
Mayıs Alanı için resmi izin başvurusu tüm 
sendikal konfederasyonların ortak dilekçe-
si ile gerçekleştirilmelidir. 1 Mayıs öncesi 
1 hafta boyunca Taksim Gezi Parkı’nda 
ulusal ve uluslararası sendikal örgütler, 
demokratik örgütler, emekten yana siyasi 
parti ve yayınların temsil edildiği bir Fes-
tival düzenlenmelidir. Bu festivalde yöreler 
de temsil edilmeli, yöre mutfağından kültü-
rüne dek icra edebilecekleri programlar dü-
zenlenmelidir. Festivalde, sanat, edebiyat, 
kültür, ekonomi ve siyaset ile ilgili panel-
ler, forumlar, açık oturumlar düzenlenme-
lidir. 1 Mayıs günü yapılacak yürüyüş ve 
miting, böyle geniş çaplı bir hazırlık sonu-
cunda gerçekleştirilebilmelidir. Miting son-
rası Gezi Parkındaki Festival’de etkinlikler 
sürmeli ve 1 Mayıs akşamı sonlanmalıdır.

2) Bu programa Taksim 1 Mayıs Ala-
nı’nda izin alınamadığı taktirde, aynı prog-
ram örneğin Bakırköy, Şişli/Çağlayan veya 
Yenikapı’da gerçekleştirilmelidir. 1 Mayıs 
günü mitinge yüzbinlerce işçi ve emekçinin 
katılımı sağlanabilmelidir. Bu İstanbul için 
merkezi olacak miting sonrası onbinlerce 
katılımcı, Taksim 1 Mayıs Alanı’na gidip 
1977 1 Mayıs Şehitlerini anmak isterlerse, 

bu kitlesel gücü kimse engelleyemeyecek-
tir. Köprülerin açılıp engellenmemesi için 
en uygun alan Şişli/Çağlayan bölgesi ola-
rak değerlendirilmişti.

3) Bu konudaki görüşlerimizde hiç bir 
değişiklik yoktur. Bu görüşlerimiz baki 
kalmak şartıyla, önerilen bu programın 
“yoğun siyasi gündem” gerekçesi ile bir-
çok sendikal, demokratik ve siyasal örgüt 
tarafından red edilmesi nedeniyle, partimiz 
öncelikle bu programı gerçekleştirme ko-
nusunda ikna edici ve/veya kendi gücüyle 
gerçekleştireceği nicel güce ulaşması ge-
rekmektedir. Bu da tüm parti örgüt, üye, 
kadro ve TKP’liyim diyen her yoldaşımız 
için somut bir görev tarif etmektedir. Sınıf 
içinde örgütlenmeyi geliştirmek, eksiklik-
lerimizi gidermek ve tek tek parti örgütleri, 
kadroları, kişiler olarak ne yapıp yapma-
dığımız konusunda hesap verecek sorum-
lulukta çalışmak. Ancak güçlü bir TKP, 1 
Mayıs başta olmak üzere sınıf mücadele-
sinin yükseltilmesi ve yönlendirilmesinde 
öncü bir rol oynayabilir.

4) 1976 1 Mayıs’ı birkaç hafta önce 
alınan bir karar veya öznel istemlerle Tak-
sim’de gerçekleşmemiştir. İşçi sınıfı yıllara 
dayalı bir çalışma ile 1 Mayıs kutlamala-
rının yapılması için hazırlanmıştır. 15-16 
Haziran 1970’den başlamak üzere, tüm 
işçi direnişleri, grevleri ve eylemleri 1976 
1 Mayısı’nın örgütsel koşulları hazırlan-
mıştır. 1 Mayıs 1976 ise sınıf mücadelesine 
öyle bir ivme kazandırmıştır ki, Türkiye 
işçi sınıfı savaşkan sendikal konfederasyo-
nu DİSK ve iş kolu sendikası T.Maden-İş 
vasıtasıyla DGM Direnişine çıkmış ve ey-
lem amacına ulaşmış DGM ezilmiştir. 1977 
1 Mayıs Katliamı işbirlikçi tekelci burju-
vazinin ve onun siyasetteki temsilcilerinin, 
ve de devletteki oligarşik yapılanmasının 
DGM Direnişi’ne olan yanıtıdır. Ancak si-
lah ters tepmiş, DİSK içinde yaratılan tüm 
oyunlara rağmen 1 Mayıs 1978 aynı yığın-
sallıkta ve politik olarak çok daha üst nite-
likte gerçekleşmiştir. ATILIM BİZİMLE, 
BİLEN YOLDAŞ ÇOK YAŞA, TÜRKİ-
YE KOMÜNİST PARTİSİ’NE ÖZGÜR-
LÜK pankartları 1 Mayıs 1978’de 1 Mayıs 
Alanında açılmıştır.

5) 1 Mayıs’ların Taksim’de yığınsal ve 
merkezi olarak kutlanabilmesi partimizin sı-
nıf içinde örgütlenmesi ve sendikalarda po-

litik yönlendirici etkinliğini 
artırması ile at başı geliş-
miştir. 1973 ATILIM’ı ve 
sonrasında ülkede gelişen 
parti örgütlenmesi bu konu-
da belirleyicidir. Partimizin 
fabrikalarda ve işçi semtlerinde-
ki örgütlenmesi belirleyicidir. DİSK, 
işkolu sendikaları, TÜRK-İŞ içinde kimi 
işkolu sendikaları, kadın, gençlik, liseliler, 
mahalle, köyler, odalar ve meslek örgütleri 
ile odalarında parti örgütlenmesi etkisinde 
kazanılan mevziiler belirleyicidir. Maden-
İş, Teknik-İş, Bank-Sen, Lastik-İş, Laspet-
kim-İş, Basın-İş, Sine-Sen, Gıda-İş, Genel-
İş, Turizm-İş, Oleyis, Petrol-İş, Kristal-İş, 
Tekstil ve benzeri önemli işkolu sendikala-
rında parti politikaları karşılık bulmasaydı, 
İKD (1975), İGD (1976), İLD (1977), ÇI-
RAK-DER, ASD olmasaydı, TÖB-DER 
ile neredeyse ülkedeki öğretmenlerin yarı-
sından fazlası örgütlenmeseydi, POL-DER 
ile güvenlik güçleri polisler içinde ciddi bir 
örgütlenme gerçekleştirilmeseydi, Askerler 
içinde SAVAŞ YOLU dergisi ve ATILIM 
gazetesi okur çevreleri ve örgütlenmeleri 
oluşturulamasaydı, KÖY-KOOP’larda ve 
KÖY-DER’lerde milyonlarca köylü örgüt-
lenmeseydi, HALK-KOOP, MİTAŞ vb’i 
tüketim kooperatifçiliği ile milyonlarca in-
sana ulaşılamasaydı, BİZİM RADYO ve 
TKP’NİN SESİ Radyo yayınları olmasay-
dı, 1 Mayıs Taksim Alanı işçi sınıfı tarafın-
dan kolay kolay zapt edilemezdi.

Bu olgular bizim gerçeğimizken, parti-
miz dışında özellikle  DEV-GENÇ ile baş-
layan ve işçi sınıfının bilimi doğrultusunda 
siyasallaştıkça, THKP-C kuruluşu ile so-
mutlanan Parti-Cephe geleneğinin 1970-
71-72 mücadele süreci, sınıf içinde yürüt-
tükleri çalışmalar, ürünlerini 1974 sonrası 
yığınsal hareketin gelişmesinde ortaya koy-
muş ve cisme dönüştürmüştür. Önce birlik-
te DEV-GENÇ, ardından yaşanan gelişme-
ler sonucunda KURTULUŞ, DEVRİMCİ 
YOL, DEVRİMCİ SOL ve DEVRİMCİ 
KURTULUŞ örgütlenmeleri çerçevesinde 
etkin, savaşkan, güçlü, emekçi yığınları ve 
emekçi ailelerinin gençliğini kucaklayan 
örgütlenmeler olmuştur. THKP-C geleneği 
15-16 Haziran 1970 İşçi Direnişi dahil bu 
mücadelede önemli bir rol oynamıştır. Bu-
gün ÖDP, HALKEVLERİ, BİRLEŞİK 
DEVRİMCİ PARTİ, HALK CEPHESİ, 

EMEK VE ÖZGÜRLÜK 
CEPHESİ, DEVRİMCİ 
HAREKET ve EHP ola-
rak kendini ifade eden bu 

geleneğin farklı müfrezeleri, 
1 Mayıs yasağının tekrar kı-

rılmasında yine önemli bir rol 
oynayacaklardır.

THKO geleneğinden gelen örgütlen-
meler ağırlıkla HALKIN KURTULUŞU, 
daha sonra TDKP, (günümüzde EMEP 
adıyla bilinen) olarak işçi, emekçi ve yok-
sullar arasında ciddi bir güç olmuşlardır. 
THKO geleneğinden gelen diğer bir güç ise 
EMEĞİN BİRLİĞİ (günümüzde MÜCA-
DELE BİRLİĞİ) adıyla da bilinen TKEP 
örgütlenmesidir. Özellikle kırsal alandan 
metropollere göç çerçevesinde proleterle-
şen unsurlar arasında bu siyasi geleneğin 
sınıf mücadelesine ciddi katkıları olmuş-
tur. Bu gelenek özellikle Maraş, Malatya, 
Antep bölgelerinde ve o illerden göçen işçi 
ve emekçiler içinde belirleyici bir güç ol-
muşlardır.

TİKKO ve TKP/ML geleneği ise bili-
nen adıyla PARTİZAN olarak Dersim ve 
civarında, ve de o bölgeden metropollere 
proleterleşerek göçen kesimler içinde ciddi 
bir yönlendirici güç olmuşlardır. Değişik 
müfrezelere ayrılmalarına rağmen toplam-
da bu geleneğin gücü sınıf mücadelesi açı-
sından önemini korumaktadır ve işlevsel 
bir rolü vardır. PARTİZAN, DEMOK-
RATİK HAKLAR FEDERASYONU, 
SOSYALİST MECLİSLER FEDERAS-
YONU ve kısmen ESP içinde bu geleneğin 
sürdüğünü tespit etmeliyiz.

TİP, TSİP gibi yasal sosyalist partile-
rin sınıf ile, sınıfın sendikal ve demokratik 
örgütler arasında yarattıkları güç ve etki 
hiç bir şekilde görmezden gelinmemeli ve 
değer verilmelidir. 1 Mayıs yasağının kırıl-
masında özellikle TİP’in o dönemde TKP 
ile TİP arasında ne kadar tartışma yaşansa 
da DİSK ve işkolu sendikaları ile demok-
ratik meslek örgüt ve odalarında sınıf mü-
cadelesinin gelişmesine büyük katkıları 
olmuştur. TİP’in 60’lı yıllarda parlamento 
deneyinin ve onun etkisinin toplumdaki 
saygınlık açısından devamı koşullarında 
aydın, sanatçılar ve kültür emekçileri ara-
sında sağladığı etkinlik, bu kesimlerin işçi 
sınıfı ile mücadeleye katılmaları açısından 
belirleyicidir.

1 Mayıs Miting, Eylem ve Etkinliklerine 
İlkesel Yaklaşımımız
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DDKD (daha sonra siyasi olarak PPKK) 
ile DHKD (daha sonra siyasi olarak TKSP) 
gibi dönemin Kürt halkı içinde en etkin olu-
şumların sınıf içinde yürüttükleri çalışma-
lar 1 Mayıs’ların merkezi örgütlenmelerin-
de kendini somut olarak göstermiştir.

6) Bugün 1 Mayıs’ı Taksim 1 Mayıs 
Alanı’nda kutlamak için devletin yasağının 
tekrar kırılması gerekiyor. Bu amaçla da sı-
nıf savaşımı ve sınıf örgütlenmesi anlamın-
da yapılacak çalışmalarla sınıfın bu adıma 
hazırlanması gerekiyor. TAKSİM 1 MA-
YIS ALANI gibi gündemimizden hiç bir 
zaman düşmeyen hedefi tekrar gerçekleş-
tirmek ve yasakları kırmak, sınıf mücadele-
sinin birliği, yığınsallığı, savaşkanlığı, her 
türlü mücadele aracını kullanabilmeye ha-
zır olması koşullarının mücadeleler içinde 
tekrar istenilen düzeyde kazanılması ve sı-
nıfın bu süreç içinde hazırlanması ile müm-
kündür. Bu alanda da tüm baskı ve devlet 
terörüne karşın, özellikle sınıfın mücadele 
kararlılığının gelişmesinde son yıllarda 
ciddi mesafeler katedilmiştir, ancak yeterli 
değildir. Özellikle sendikal alanda, sendikal 
birliğin sağlanması ve sendikaların tekrar 
yığınsallaşması konusunda tamamlanması 
gereken önemli görevler vardır. Kimse tüm 
sendikal konfederasyonların bir anda sınıf 
ve kitle sendikacılığını savunur duruma ge-
leceğini beklemiyor. Ancak, sınıf ve kitle 
sendikacılığı ilkelerinin ve mantığının var 
olan tüm konfederasyon ve iş kolu sendika-
larında daha etkin kılmak için tüm devrimci 
sınıf örgütlerinin yapabilecekleri ve yapma-
ları gereken çok iş vardır. 

Değilse karşılığı olmayan temennileri 
amaç ve belgi düzeyine çıkarmak sınıftan 
kopmayı beraberinde getireceği gibi sınıf 
mücadelesine zarar verecektir. İlkeli ve 
keskin gibi görülebilen ifadeler, reformiz-
min ve pasifizmin kapısını açmamalıdır. 
Sınıf ile birlikte, sınıf mücadelesi gerçeğini 
özümseyip kavrayarak, sınıftan kopmadan, 
sınıfın bilincini geliştirme mücadelesini ile-
ri götürme görevi devrimcilere, sosyalistle-
re ve komünistlere düşmektedir.

7) Sınıf örgütlenmesini tüm eksikle-
rine rağmen bugün ülkede özellikle Kürt 
Özgürlük Hareketi ile sınıf mücadelesinin 
farklı alanlarında yeni yığınsal ve etkin bir 
güçlenme sağlanmıştır. DBP nezdinde ifa-
desini bulan bu örgütlenme, HDK ve HDP 
ile Türkiye devrimci, sosyalist ve komünist 
güçlerinin bir kesimi ile birlikte hareket 
ederken, bir kesimi ile de eylem ve güç bir-
liği gerçekleştirmektedir. HDP sosyalizmi 
hedefleyen sosyalist bir sınıf partisi değil-
dir. HDP Halk Demokrasisi’ni hedefleyen, 
kitlesel bir sol parti niteliğine sahiptir, an-
cak bileşenleri arasında sosyalistler ve ko-
münistler de vardır. Bu olgu sınıf hareketi 
tarafından doğru değerlendirilmeli, yerli 

yerine oturtulmalı ve gerçekçi hedefler çer-
çevesinde mücadele sürecinde birlikte ha-
reket edilmelidir. Tüm ülkede 1 Mayısların 
yığınsal kutlanması, 1 Mayıs Taksim yasa-
ğının kırılmasında HDP’nin de önemli kat-
kısı olacaktır.

8) Taksim 1 Mayıs Alanı, İstanbul 
için merkezi bir alandır. 1976, 77, 78 ve 
1979’da İzmir’de kutlandığı gibi merkezi 
ve tek bir 1 Mayıs mitingi geçmiş yıllarda 
alınan tüm yaralara rağmen aşılmış ve daha 
ileri hedefler elde edilmiştir. Son yıllarda 
yaklaşık 45 ilde yığınsal olmak üzere, he-
men hemen bütün illerde 1 Mayıs etkinlik-
leri ve kutlamaları yapılmaktadır. Bu etkin-
liklerin de şöyle önemli bir niteliği mevcut. 
Belirli merkezleri örnek gösterelim. Gebze; 
Gebze Sendikal Birliği adıyla oluşan tüm 
konfederasyon ve iş kolu sendikalarını 
kapsayan, önemli fabrika ve tersanelerin 
sendika temsilcilerinin de temsil edildiği 
birkaç yıldır sürdürülen önemli bir çalışma 
var. Gebze yerelinde onbinlerce işçi (örgüt 
mensubu değil) her yıl 1 Mayıs’lara katılı-
yor ve gerçekten sınıfın temsil edildiği sınıf 
bilincine uygun bir kutlama yapılıyor. Bur-
sa; Bursa’da çok önceden tüm sendikaların 
katılımı ile çalışmalar başlatılıyor ve ilçeler 
bazında ön çalışmalar yapılarak, 1 Mayıs 
sabahı ilçelerde yürüyüşler ile toplanılıyor 
ve topluca Bursa merkeze gidiliyor. Fab-
rikalardan da aynı şekilde toplu gidişler 
örgütleniyor. Zonguldak, Tekirdağ, Adana, 
Mersin, Konya, Samsun, Antalya, gibi il-
lerde işçi katılımının ve tüm sendikaların 
katılımının sağlanabildiği 1 Mayıs’lar dü-
zenlenebiliyor. Amed, Van, İzmir, Ankara, 
Trabzon, gibi illerde ise ağırlıkla sendika 
aktivistlerinin ve örgüt taraftarlarının etkin 
katıldığı 1 Mayıs’lar düzenlenebiliyor. Bu 
arada Ankara, İzmir ve Antalya’da sınıf 
örgütlenmesinin gelişmesine koşut olarak, 

1 Mayıs’a katılan işçi ve emekçi sayısının 
her yıl arttığına şahit oluyoruz. Amed ve 
Van’da da sınıf çalışmasının sonuçları ile 
Kürt halkının özgürlük isteminin dile geti-
rildiği yığınsal halk katılımlı 1 Mayıs mi-
tingleri düzenleniyor. Bu olgu sayısal oran-
da daha az olmakla beraber tüm Kürdistan 
kentleri için geçerlidir.

9) Taksim’de 1 Mayıs kutlama kararlı-
lığımızı tüm bu gerçek olgular çerçevesinde 
değerlendirip savunmamız gerekiyor. Te-
mel ölçüt sınıf ile beraber, sınıfın katılımını 
artıracağımız ve sınıf bilinci kazanmasına 
yardımcı olacağımız 1 Mayıs kutlamalarına 
ve eylemliliklerine ağırlık vermektir.

10) Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş’in 
1 Mayıs’ı Taksim 1 Mayıs Alanında kutla-
maya çağırması birkaç yönden sorunludur. 
a) DİSK içinde ayrı bir baş çekilmekte ve 
bölünme yaratılmaktadır. b) Genelde sen-
dikal birlik hedefi tamamen kenara bırakıl-
maktadır. c) Kendi üyeleri tabandan kop-
maktadırlar. Kartal, Pendik, Tuzla, Darıca, 
Gebze metal işçileri Birleşik Metal üyesi 
olsalar dahi Maltepe ve Gebze’de olacak-
lardır. ç) Bu kararın alınmasında Birleşik 
Metal-İş içinde yuvalanmış Vatan Partili 
ve SİP/KP’li uzman kadroların ciddi ve be-
lirleyici katkıları vardır. Böyle bir kararın 
alınması provokasyondur ve bu kadroların 
eseridir. Dolayısıyla kime hizmet eden bir 
karar olduğunu herkesin takdirine bırakıyo-
ruz. d) İstanbul Mimarlar Odası “Maltepe 
Dolgu Alanında Miting Yapılamaz!” mea-
linde bir açıklama yapmıştır. Buna benzer 
Maltepe yerelinde de açıklamalar olmuş-
tur. Fakat gerek Mimarlar Odası gerekse 
de yerelde bu yönde açıklama yapanların 
CHP’nin ADALET Mitingine Maltepe 
Dolgu Alanında yığınsal katılım sağladık-
ları ve 1 Mayıs’ta da üye ve çevre taban-
larının 1 Mayıs’a katılacaklarını belirtmek 
gerekmektedir. Dolayısıyla bu çağrıların 
amacı hassasiyetle irdelenmeli ve sınıf sa-
vaşımına katkısı değerlendirilmelidir. Kaldı 
ki Taksim 1 Mayıs Alanı da AKP Belediye-
si tarafından çevre hassasiyetlerine tam ters 
bir anlayışla tüm yeşil alanlar yok edilerek 
tamamen betonlaştırılmıştır.

11) İstanbul Merkezi 1 Mayıs’ı için bu 
yıl yapılması gereken, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, 
DİSK üyesi işkolu sendikalarının ve BA-
ĞIMSIZ Sendikaların tabanlarını, müm-
künse de İstanbul Bölge Örgütlerini, ayrıca 
ilçelerde, işçi yatağı semt ve mahallelerden 
ortaklaşa otobüsler kaldırarak işçi, emekçi 
ve yoksulların akın akın 1 Mayıs mitingine 
katılımlarını sağlamaktır. Bu çalışmayı ya-
parken de öncü işçilerimiz, parti kadroları-
mız içinde çalışma yürüttükleri topluluklar 
ile birlikte davranmalı onlarla beraber ol-
malıdır. 1 Mayıs Mitingleri her yerde parti 
politikalarımızın, pankartlar, yayınlar ve ki-
şisel ilişkiler vasıtasıyla sınıfa ulaştırılacağı 

alan olmalıdır. Değilse bir kaç örgüt kadro-
su Taksim’e çıkmak için ara sokaklarda po-
lisle çatışacak, 1 Mayıs’a katılması gereken 
bayramın sahibi işçi ve emekçiler de sahil 
boylarında, ormanlık alanlarda ve adalarda 
mangal yaparak a-politik olarak 1 Mayıs’ı 
geçireceklerdir. Bu sonuçları yaratmanın 
ortak olma ve kendi kişisel duygularını tat-
min etme hakkını kimse kendinde görme-
melidir. TKP örgüt ve kadroları ise asla!

12) Son olarak özellikle vurgulamak 
istediğimiz bir konu daha var. İşçi sınıfının 
politik örgütü olan Komünist Partiler, 1 Ma-
yıs ve benzeri eylemliliklere kendi pankart-
ları altında katılmazlar. Üye ve örgütlerinin 
içinde çalıştıkları sendikalar, demokratik 
örgütler, meslek odaları vb örgütleri safla-
rında, birlikte çalıştıkları sınıf kardeşleri 
ile katılırlar. Öğrenci gençlik ve işçi yatağı 
semtlerde kökleri olan kadın örgütlenmele-
rinin kendi pankartları altında saf tutmaları 
doğaldır. Orada çalışan komünistler de o 
saflarda 1 Mayıs’a katılacaklardır. Demok-
ratik Kitle Örgütleri’nin de kendi saflarını 
oluşturmaları anlaşılırdır. Ancak sınıf için-
de çalışan, sınıf mücadelesini kıstas alan, 
sınıf içinde kökü olan devrimciler, sosyalist 
ve komünistler 1 Mayıs’lara kendi doğal 
çevreleri ile o sendikaların ve örgütlerin 
saflarında katılırlar. Bu geleneği bozarak 
parti safı oluşturma safsatasına komünist 
partilerin ihtiyacı yoktur. Bunu yapanlar 
sınıftan kopuk örgütlerdir. Bu söylediğimiz 
parti adına miting alanında pankart açmak 
veya bayrak taşımak ile çelişmez. O görevi 
yerine getiren yoldaşlarımızın görevi bu-
dur. Bu çerçevede tüm parti örgütlerimizi 
ve yoldaşlarımızı olağan olduğu gibi kendi 
çalıştıkları örgütlerle 1 Mayıs etkinlik ve 
eylemlerine katılmaya yönlendiriyoruz.

YAŞASIN 1 MAYIS! İŞÇİ SINIFI-
NIN BİRLİK MÜCADELE VE DAYA-
NIŞMA GÜNÜ!

YAŞASIN PROLETARYA ENTER-
NASYONALİZMİ!

KAHROLSUN İŞÇİ VE HALK DÜŞ-
MANI MHP-AKP-SARAY REJİMİ!

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ SENDİ-
KAL VE POLİTİK BİRLİĞİ!

YAŞASIN TÜRK, KÜRT VE TÜM 
ULUSLARDAN İŞÇİLERİN BİRLE-
ŞİK MÜCADELESİ!

ŞAN OLSUN PROLETARYANIN 
SOSYALİZM MÜCADELESİNE!

YAŞASIN TÜRKİYE KOMÜNİST 
PARTİSİ, TKP! n

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Sekreterliği

15 Nisan 2018

TKP MK Merkez Organı Atılım gazetesinin Nisan 
2018 (Sayı 294) sayısından yayınlanmıştır.

(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.) 

Politika           30 Nisan 2018 11POLİTİK GÜNDEM



  q Tarık Ziya EKİNCİ

Son Son zamanlarda özgürlük, barış ve 
demokrasi için savaşımı veren saygıdeğer 
aydınlarımız daha sık bir araya gelmekte ve 
rejim sorunlarını tartışmaktadırlar. Yayınla-
dıkları bildirilerde devlete egemen güçlerin 
demokrasi dışına düştüğünü, erkler ayrılığının 
işlemediğini, Parlamentonun işlevsizleştiğini, 
yargının baskı aracı olarak kullanıldığını ve-
ciz ifadelerle eleştirmektedirler. Keza gereği 
kalmamışken OHAL’in sürekli bir yönetim 
haline getirildiğini, ülkenin KHK’larla yöne-
tildiğini, özgürlüklerin kısıtlandığını, yüz bin-
lerce vatandaşın işten atıldığını, binlercesinin 
de hukuksuz ve kanunsuz olarak cezaevlerine 
kapatıldığını yakınma konusu yapmaktadırlar. 
İktidardan adaletsizliğe, baskılara ve keyfi yö-
netime son vermesini, özgürlükçü demokrasi-
ye işlerlik kazandırmasını istemektedirler.

Aydınlarımızın başka bir bölümü de, tü-
müyle iktidarın denetiminde olan yazılı ve 
görsel basında düşüncelerini açıklayamadık-
ları için, internet sitelerinde doğruyu yanlıştan 
ayırmanın düşünsel kurallarını anlatmakta ve 
kurtuluş için doğruları savunmanın yeterli ola-
cağını öğütlemektedirler.

Bu çabaların hiçbirini küçümsemiyorum. 
Elbette bu düşüncelerin, toplumsal ilerleme 
sürecinde birikim sağlayarak yararlı olacakları 
yadsınamaz. Ne var ki, Türkiye’de rejim soru-
nu aciliyet kazanmıştır. Ülkeyi, bugünkünden 
çok daha zorlu ve daha karanlık günler bek-
liyor. Selamete çıkmak için çok acil, akılcı, 
köklü ve kalıcı önlemler gerekiyor. Küçük 
inisiyatiflerin yayınladıkları bildirilerle kısa 
zamanda Türkiye’nin önünü açmak mümkün 
değil. Unutmamak gerekir ki, iktidar partisi 
faşizmin ideolojik taşıyıcısı ve uluslararası 
bileşeni siyasetlerle işbirliği ve kader bilirliği 
içindedir. Bir yandan ülke bütünlüğünün tehli-
kede olduğu, Türkiye’nin beka sorunu yaşadığı 
paranoyası yaygınlaştırılarak savaş tamtamla-
rı çalınmakta. Öte yandan, aynı amaçla, ülke 
topraklarının Türklere dar geldiği ve ecdat 
mülkünü geri almanın bir hak olduğu savı dil-
lendirilmekte. Keza hamasi söylemlerle İmpa-
ratorluk nostaljisi körüklenerek toplum uzun 
erimli irredentist savaşlara hazırlanmaktadır. 
Ülke yararını düşünerek bu çağdışı söylemlere 
karşı çıkan yurtsever aydınlar ise gayri milli ve 
yerli olmamakla yaftalanmakta, ötekileştirilip 
dışlanmakta, hatta cezalandırılmaktadır. Türki-
ye, giderek, yalnız Sayın Erdoğan’ın açıkladığı 
fikirlerin yinelendiği tek sesli bir toplum haline 
gelmekte.

Salt iktidara yarar sağlamak amacıyla, 
yeni bir seçim yasası çıkarıldı. Yeni sistemde, 
hükümet Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı 
için, güvenoyuna ihtiyaç yoktur. Yönetimde 
istikrarı sağlamak sorun olmaktan çıktığından 

seçim barajına gerek kalmamıştır. Buna kar-
şın, yeni kanunda yüzde onluk seçim barajı 
korunmaktadır. AKP’nin amacı HDP’yi baraj 
altına indirmek ve onun en az 60 milletveki-
line hak etmeden sahip olmaktır. Seçimlerin 
OHAL koşullarında ve idarenin denetimi al-
tında yapılması da her türlü yolsuzluğa açıktır. 
Girişilen hazırlıkların tümü, 2019 seçimlerinin 
AKP ve Reis için mutlak bir zaferle sonuçlan-
masını sağlamak ve otoriter ‘tek adam’ reji-
mini engelsizce kurmak içindir. Ana muhalefet 
partisine gelince, o da ülkenin beka sorunu 
yaşadığını benimsemekte ve iktidarın aldığı 
militarist önlemleri onaylamaktadır. Arada bir 
‘OHAL altında seçim yapılamaz’ tarzındaki cı-
lız itirazlarına karşın, kesin bir tavır koymakta 
tereddütlü davranmakta. Keza CHP, otoriter 
‘tek adam’ rejimini içselleştirdiği ve etkin bi-
çimde karşı çıkmayı gereksiz gördüğü izlenimi 
vermektedir. Bu koşullar devam ettiği takdir-
de seçim sonrası Türkiye’de açık bir faşizmin 
kurulması kaçınılmazdır. Bundan böyle, Türki-
ye’de şiddetin ve sınır ötesi harekâtın egemen 
olacağı zorlu günlerin yaşanacağını söylemek 
bir kehanet değil.  

Türkiye Bu Açmazdan 
Nasıl Kurtulur?
Türkiye bugünlere inanç eksenli, cumhuri-

yetin kuruluş evresini itibarsızlaştıran ve impa-
ratorluk nostaljisi yapan AKP’nin Türk-İslam 
sentezi siyasetiyle geldi. Ülkenin, iç ve dış 
düşman tehdidi altında beka sorunu yaşadığı 
korkusu pompalanarak toplumda düşünsel bir 
hegemonya kuruldu. Türk-İslam ideolojisinin 
toplumda egemen duruma gelmesi uzun erimli 
bir iktidar için yeterli değildi. Zamanla otori-

ter ve baskıcı bir düzene geçmek zorunluydu. 
Nihayet buna da bir fırsat çıktı: ‘Tanrının bir 
lütfü’ olarak nitelenen Fetocu uğursuz darbe 
girişiminin kalıntılarını temizleme ihtiyacı, 
arzulanan, otoriter baskı rejimini kurmak için 
bir gerekçe oldu ve bugünkü hukuk dışı düzen 
kuruldu. 

Türkiye toplumu bugünlere getiren si-
yasettir. Bu durumdan kurtulmanın yolu da 
siyaset olacaktır. Siyaset heterojen ve geçici 
inisiyatiflerle değil, iktidarı amaçlayan siyasal 
parti saflarında yapılır. Demokrasi mücadelesi 
için seçilecek partinin, elbette, görece muhalif, 
rastgele bir parti olması söz konusu olamaz. Bu 
partinin, mutlaka,  erkler ayrılığı temelinde hu-
kukun üstünlüğüne bağlı, özgürlükçü, çoğulcu 
ve demokrasinin temel ilkelerini özümsemiş, 
varlık nedeni eşit haklı vatandaşlık olan bir 
siyasal parti olması gerekir. Eşit haklı vatan-
daşlık istemi toplumumuzun sosyolojik yapısı 
(çok etnikli ve çok inançlı) nedeniyle Türki-
ye’nin demokratikleşmesi için olmazsa olmaz 
bir koşuldur. Diğer bir deyimle, otoriterliğe 
açık çoğulcu toplum yapısından ötürü, Türki-
ye’de tutarlı ve sürdürülebilir bir demokrasinin 
kurulması ancak ‘anayasal vatandaşlık’ (1) 
statüsünün benimsemesiyle mümkündür.  

Acil Demokrasi İçin Elverişli
Olan Parti Hangisidir?
Türkiye’de bu özellikleri olan tek parti 

‘Halkların Demokratik Partisi (HDP)’dir. 
Çünkü HDP, temelinde Kürt özgürlük hare-
ketinin yer aldığı, yapısal olarak özgürlükçü, 
çoğulcu, erkler ayrılığı temelinde hukukun üs-
tünlüğüne bağlı, eşit haklı vatandaşlık kuralını 

benimseyen, ekonomide adil bir gelir dağılımı 
ve bölgelerarası dengeli kalkınma programı ile 
düzen karşıtı ve iktidar alternatifi olmaya aday 
yegâne Türkiye partisidir. 2015 milletvekili 
genel seçimlerinde, AKP’nin tek başına hükü-
met kuramaz duruma düşmesini sağlayan da 
HDP oldu. Sayın Erdoğan, HDP’nin etkin bir 
siyasal parti olarak varlığını koruduğu sürece 
AKP’nin tek başına iktidar olamayacağının 
bilincindedir. Keza, Sayın Erdoğan, AKP’nin 
yağma ekonomisi ve saldırgan dış politikası 
ile HDP’nin özgürlükçü, barışçı, adil ve den-
geli ekonomik politikası karşısında uzun süre 
varlığını koruyamayacağının idraki içindedir. 
Bu nedenle 2015 genel seçimlerinden hemen 
sonra HDP’yi tamamen tasfiye etmeye ve si-
yasal yaşamdan söküp atmaya karar verdi. 
Nitekim AKP’nin 1 Kasım’da seçimi yenile-
me kampanyası, HDP’nin dışlanması üzerine 
kuruldu. HDP, ötekileştirme, şeytanlaştırma ve 
gayrı milli olma suçlamalarının hedef tahtası 
yapıldı. Sayın Erdoğan’ın Grupta, aylık muh-
tar toplantılarında, il ve ilçelerdeki seçim ça-
lışmalarında yaptığı konuşmaların ana teması 
HDP düşmanlığıydı. HDP’nin bir terör örgütü 
olduğu, üyelerinin terörist ve gayrı milli olduk-
ları, inanç bakımından da Müslüman olmayıp, 
Zerdüşt dininden oldukları suçlamaları aylarca 
ve aralıksız biçimde sürdürüldü. Kampanya 
boyunca HDP’nin il ve ilçe binalarına, güven-
lik güçlerinin ilgisiz kaldığı, kimisi cinayet 
amaçlı, 125 fiziki saldırı yapıldı. Devletin bü-
tün imkânları kullanılarak yürütülen HDP kar-
şıtı kampanyaya karşın HDP 1 Kasım seçim-
lerinde de barajı geçti ve TBMM’deki üçüncü 
büyük grup statüsünü korudu. Sayın Erdoğan 
bu sonuçtan memnun değildi. Güçlükle de olsa 
hükümeti tek başına kurmayı başarmış olmak-
tan mutlu olmadı. Çünkü HDP’yi barajın altı-
na düşürememişti. Seçimlerden sonra da HDP 
karşıtı karalama kampanyasını ve tasfiye poli-
tikasını sürdürmekte kararlıydı. HDP karşıtlığı 
bugün de aynı hınçla devam ediyor:  

• Barış sürecinin kesilmesi: İlkeleri 
kanunla belirlenen ve 2 yıl devam eden “Ba-
rış görüşmeleri” 2015’te Sayın Erdoğan’ın 
ani bir kararıyla son buldu. Barış komiteleri-
nin gezi raporları, hükümet adına görev yapan 
HDP yöneticileri ile AK Parti, hükümet ve 
devlet temsilcilerinin hazırladıkları ortak ba-
rış bildirgesi yok sayıldı.  Oysa ülkede barış 
umudu yükselmiş ve halkın barış talebi yüzde 
seksenlere çıkmıştı. HDP karşıtı kampanya ile 
bu oran tersine döndü, bugünkü barış talebi 
yüzde 20’lerdedir. İktidarın yönlendirmesiyle 
toplumda artık barış yerine savaş istemi ege-
mendir.        

• Soyutlama politikası: Barış görüşme-
leri bitince Hükümet ilk olarak HDP’yi siyasal 
ve toplumsal alanlardan soyutlamaya girişti.  
Artık ne yazılı ne de görsel basında HDP’den 
ve HDP yöneticilerinden söz edilmeyecekti. 
Daha önce HDP sözcülerinin arkasından koşan 
TV kanallarında partinin adını anmak bile ya-
saklandı.  Ulusal basın organlarının başköşe-
sinde yeri olan HDP birden buharlaşmış, yok 
olmuştu. Bu olgu bile, tek başına, Türkiye’de 
basının ne ölçüde bağımlı olduğunu ve artık 
basın özgürlüğünden söz etmenin anlamsız ol-
duğunu kanıtlamaya yeterlidir.

• HDP’ye yakın basın ve yayın or-
ganlarını tasfiye politikası: HDP üyesi ya da 
HDP’ye yakın kimselerin çıkardıkları onlar-
ca yazılı basın organı ve TV kanalı ile haber 
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Demokrasi Savaşımcısı 
Aydınlara Açık Mektup

TARIK ZİYA EKİNCİ KİMDİR?
1925 yılında Diyarbakır / Lice’de dünyaya 

gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi me-
zunudur. Paris Tıp Fakültesinde ihtisas yapmıştır. 
Dâhiliye Mütehassısıdır. Siverek Sıtma Savaş Ta-
bipliği, Diyarbakır Merkez Belediye Baştabipliği, 
Lice Hükümet Tabipliği, Diyarbakır, Mardin ve Si-
irt Tabip Odaları Başkanlıkları, Diyarbakır Kızılay, 
Veremle Savaş Dernekleri Yönetim Kurulu Üye-
likleri, Sosyalist Kültür Derneği Kuruculuğu ve 
Yöneticiliği, Serbest Doktorluk, Yazarlık, TBMM 
2. (XIII) Dönem Diyarbakır Milletvekilliği yapmış-
tır. 1. ve 2. TİP kurucularından olan T .Z. Ekin-
ci, TBMM’de Türkiye İşçi Partisi TİP milletvekili 
olarak görev yapmış, TİP bünyesinde de Genel 
Sekreterlik ve MYK üyeliği dahil değişik düzey-
lerde yöneticilik yapmıştır.  TİP’in Türkiye Kürdistanı’nda örgütlenmesinde öncü rolü olmuştur. 
Bugün HDP’nin faaliyetlerini desteklemekte ve katkıda bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

12 Mart Askeri Faşist Cuntası döneminde Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri Cezaevi’nde 
“Kürtçülük ve bölücülük” propagandası yaptığı iddiasıyla TCK’nin 142/1.maddesinden üç yıla 
mahkum oldu ve iki yıl tutuklu kaldı. 
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ajansı toptan kapatıldı. Kürtçe tiyatro oyunları 
yasaklandı ve sahnelere kilit vuruldu.   

• Yerel örgütleri tasfiye politikası: 
HDP karşıtı saldırıların en önemlisi, 2013’te 
halkın seçtiği Belediye başkan ve meclis 
üyeleri ile İl Genel Meclisi üyelerinin ya tu-
tuklanarak ya da görevden alınarak yerlerine 
AKP’ye yakın memurların kayyum atama ey-
lemidir. HDP’den seçilen 81 il, ilçe ve belde 
belediye başkanlarının tamamı görevden alı-
narak yerlerine kayyum atandı. Hiçbir hukuka 
sığmayan kayyum atama tasarrufu ancak itiraz 
mercii olmayan KHK’larla gerçekleştirilebildi. 
Oysa Türkiye’nin Batı illerinde boşalan bele-
diye başkanlarının yerine yenileri bugün dahi 
seçimle geliyor. 

• Yargısal baskı politikası: Ülkedeki 
savcıların tümü, HDP sözcülerini izleyerek 
suçlayıcı fezlekeler hazırlamakla görevlendi-
rildi. Kısa zamanda TBMM’de HDP’li vekil-
lerin her biri için yüzlerce dosya birikti. Anılan 
dosyaların savcılıklara süratle intikalini sağ-
lamak ve sanık milletvekillerini bir an önce 
tutuklatmak için, Anayasanın 83/2 ve 15/2 
maddeleri yok sayılarak, makabline şamil 
anayasa değişikliği yapıldı. Kanundan önceki 
suçlamalar için dokunulmazlıklar kaldırıldı. 
Hemen ardından, meclis kararı olmadan, başta 
HDP eş genel başkanları olmak üzere 15 HDP 
milletvekili tutuklandı. Parti felç edildi, fiilen 
çalışamaz durumu getirildi.  Yargılama süre-
cinde bunlardan bir bölümünün bırakılmasına 
karşın, yenileri tutuklandı. Halen eş genel baş-
kanlarla birlikte 10’u aşkın HDP milletvekili 
tutukludur.

• Milletvekilliğinin düşürülmesi poli-
tikası: Tutuklu ya da tutuksuz HDP’li vekil-
lerin bir bölümü, geriye bırakılması mümkün, 
küçük cezalarla mahkûm edilerek vekillikleri 
düşürüldü. Bir bölümünün de, meclisteki te-
amüle aykırı olarak, devamsızlık nedeniyle 
vekilliklerine son verildi. Böylece toplam 9 
HDP’linin milletvekilliği düşürüldü. Sırada 
kesinleşmesi beklenen mahkûmiyet kararları 
ile bu sayının artacağı kuşkusuzdur.

• HDP üzerinden Kürt Düşmanlığı 
politikası: HDP karşıtı kampanyalar giderek 
toplumda Kürt düşmanlığına yol açtı. Batı il-
lerinde iş tutan ya da mevsimlik çalışan işçiler 
çeşitli bahanelerle dövülmekte, hakarete uğ-
ramakta, kimi zaman da linç edilmektedirler. 
Batı’nın il ve ilçeleri çalışan Kürtlerin tedirgin-
lik duydukları yerler haline geldi. Mevsimlik 
işçiler Kürt olduklarını gizlemek için ya ko-
nuşmamaya, ya da mevsim boyunca iş yerinde 
kapalı kalarak görünmemeye özen göstermek 
zorunda kalmışlardır.

Toplum ve Demokrat 
Aydınlar Katında 
HDP’nin Yeri
Sayın Erdoğan’ın, devletin tüm olanakla-

rını kullanarak HDP’yi siyaset dışına atmak 
için sarf ettiği çabalar büyük ölçüde başarılı 
oldu. Başta iki eş genel başkan olmak üzere 
HDP’nin en etkin sözcüleri tutukludur. Parti-
nin kapalı salon ve alan toplantıları güvenlik 
güçlerinin açık ya da örtülü tehditleri altında 
geçmekte, çoğu kez akamete uğramaktadır. 
HDP’nin sürekli tehdit altında olması, ulusal 
basında etkinliklerine yer verilmemesi, her 
fırsatta karalanarak ötekileştirilmesi onu ka-

muoyunda yasaklı bir parti konumuna getir-
miştir.  İktidardan kaynaklanan HDP’ye dönük 
dışlayıcı politikalar başta ana muhalefet partisi 
olmak üzere diğer partiler tarafından da açık ya 
da örtülü biçimde desteklenmektedir. 

Sayın Erdoğan’ın tarafsız Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla Devlet adına liderlerle yaptığı istişare 
toplantılarına HDP’yi çağırmaması, salt ki-
şisel bir dışlama eylemi değil, ayni zamanda 
bir anayasa ihlalidir. Çünkü HDP’nin resmi-
yette yok sayılması ona temsil görevi veren 
altı milyon vatandaşın da devlet katında kabul 
görmediği, düşünce ve taleplerine değer veril-
mediği anlamına gelmekte. Bu, yalnız HDP’yi 
değil, ona oy veren 6 milyon seçmenin de dış-
lanma eylemidir. Başka bir deyişle13 milyon 
vatandaşın yok sayılması anlamına gelen bu 
tasarrufun hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Sayın 
Erdoğan’ın, duygusal eğilimleri ile tarafsız 
Cumhurbaşkanı sorumluluğunu birbirinden 
ayırarak görev yapmasını beklemek, yalnız 
HDP’lilerin değil, tüm vatandaşların haklı ta-
lebidir.

HDP’yi hedef alan resmi ya da gayrı resmi 
dışlama, ötekileştirme ve şeytanlaştırma po-
litikası yalnız halk arasında olumsuz bir imaj 
yaratmakla kalmamış, demokrasimizin gele-
ceğinden endişe duyan aydınlarımızı da olum-
suz yönde etkilemiştir. Nitekim demokrasi 
mücadelesinde önde görülen sosyalist,  sosyal 
demokrat, liberal ve demokrat aydınlarımızın 
önemli bir bölümü, açıktan olmasa da, HDP’yi 
örtülü biçimde yok saydıkları dikkatlerden kaç-
mıyor. Saygın yazarların, siyasal yorumcuların 
en sağdan en soldakine kadar tüm partilerin 
bakış açılarını değerlendirdikleri halde, HDP 
yokmuş gibi davranmalarını bir lapsus ya da 
HDP karşıtlığı olarak değerlendirmek gerçek-
çi değil. Ama iktidarın baskı politikasına karşı 
ihtiyatlı olma ihtiyacından kaynaklı bir önlem 
alma duruşunu yansıttığı kolayca yadsınamaz. 
Unutmamak gerekir ki, demokrasi mücadelesi 
otoriter rejimin belirlediği sınırlar içinde kala-
rak sürdürülemez. Tam tersine, demokrasi sa-
vaşımı, otoritarizme karşı çıkarak demokratik 
bir düzen kurma savaşımıdır. Bu mücadele, 
ancak, demokrasinin evrensel kurallarının top-
lumun her alanında yaygınlaşması ve egemen 
değerler haline gelmesiyle başarıya ulaşır.

Değerli dostlar,
Somut verilere dayanarak yaptığım çö-

zümlemelerden çıkan sonuç şudur: Türkiye’de 
adım adım faşist nitelikte ‘tek adam’ yönetimi 
kurulmakta. Bu yönelimin statükocu partilerce 
önlenmesi ise olanak dışıdır. Rejimin tek alter-
natifi HDP’dir. O da baskı altında ve çalışması 
kısıtlıdır. Türkiye’yi selamete çıkaracak yeni 
bir siyasal parti kurmanın koşulları yoktur. 
Beğensek de beğenmesek de, verili koşullar-
da örgütlü bir demokrasi mücadelesi ancak 
HDP saflarında verilebilir. HDP ile otoriter 
‘tek adam’ rejimini hemen önlemek olanaklı 
olmazsa bile, demokrasi mücadelesini yükselt-
mek ve gelecek için güçlü bir muhalefet hare-
keti oluşturmak olanaklı ve gereklidir.

Türkiye toplumu, sosyolojik yapısı nede-
niyle biçimsel bir demokrasi altında otoriter 
eğilimlere karşı korumasızdır. Bu nedenle uğ-
runda savaşım verdiğimiz demokrasinin otori-
ter bir düzene evirilmeyecek nitelikte olmasına 
özen göstermemiz gerekir:

1. İnanç ve kültür birliğine dayalı homo-
jen ulus/devlet ideolojisinin egemen olduğu 
toplumlar kaçınılmaz olarak baskıcı ve otori-
terdir. İnanç ve kültür birliği üzerine inşa edi-
len devletlerde rejimin otoriterliğe evirilme-
mesi için kurulacak demokrasi mutlaka laik ve 
çoğulcu olmalıdır.

2. Türkiye toplumunun sosyolojik özel-
likleri nedeniyle uğrunda savaşım verilen de-
mokrasi, erkler ayrılığı, hukukun üstünlüğü vb. 
evrensel nitelikler yanında, eşitlikçi, çoğulcu, 
çok kültürlü ve kapsayıcı olmak zorunludur. 
Aksi halde Kürt ve Alevi sorunları başta olmak 
üzere toplumun çoğulcu yapısından kaynaklı 
eşitsiz ve adaletsiz uygulamalar sürüp gidecek 
ve toplum otoriter rejimlere açık olacaktır.

3. Otoritarizmin siyaset dışı kalmasını 
sağlayan temel öğe ‘anayasal vatandaşlıktır.’ 
Türkiye’yi faşizm tehlikesinden uzak tutacak 
demokrasi mutlaka ‘anayasal vatandaşlık’ ilke-
sini içermeli ve toplumsal düzen bu ilke üzeri-
ne inşa edilmelidir.

4. Türkiye’de amaçlanan demokrasinin 
ilerlemeci ve geliştirici olması için de “adaletli 
bir gelir dağılımı ve bölgeler arası dengeli kal-
kınma” ilkeleri temelinde özgün bir ekonomik 
politika izlenmesi gerekir.  

Türkiye’de işlevsel ve kalıcı bir demok-
rasinin kurulması için ülkenin tüm demokrasi 
güçleri ile Kürt özgürlük hareketini kapsayan 
çoğulcu bir Türkiye Partisine ihtiyaç vardır. 
Aksi halde Türkiye, ya Menderes, Demirel, 
Özal, Ecevit ve ardıllarının uyguladıkları ve 
her seferinde otoriterliğe evrilen biçimsel bir 
demokrasi ile yönetilir, ya da bugün olduğu de-

mokrasi dışı ‘tek adam’ rejimleri kurulur.  

20 yıl boyunca Türkiye’de Kürt özgürlük 
hareketini de kapsayan çoğulcu bir Türkiye 
Partisi kurmak için yaptığımız pek çok girişim 
iki engele takıldı. İlki Kürtlerle ortak siyaset 
yapmaya cevaz (olurluk) vermeyen şoven 
Türk milliyetçiliğidir. Diğeri de yüzyıllık de-
ney birikimiyle oluşan, Kürtlerdeki güvensiz-
lik duygusudur. Bu engeller bugün de devam 
etmekte. Buna karşın, 2013’te aklıselim sahibi 
kimi sosyalist aydın ve parti önderleri Kürt 
Özgürlük hareketiyle dayanışma içinde ileri 
bir demokrasi için savaşım vermenin tarihsel 
bir zorunluluk olduğunu kabul ederek harekete 
geçtiler. Önce Türk ve Kürt aydınlarından olu-
şan Halkların Demokrasi Hareketi  (HDH) 
kuruldu. Bir sivil toplum örgütü olan HDH 
içinde yapılan çalışmalar sonunda çoğulcu 
bir Türkiye Partisi’nin kurulmasına karar ve-
rildi. Bu, özgürlükçü, barışçı, çoğulcu, katı-
lımcı, hukukun üstünlüğüne, erkler ayrılığına 
ve ‘anayasal vatandaşlık’ ilkesine bağlı, ana 
bileşenleri bağımsız olan yeni bir Türkiye Par-
tisi olmalıydı. Böylece Halkların Demokrasi 
Partisi (HDP) kuruldu. 

Bu özellikleriyle HDP, toplumunun tari-
hinden ve sosyolojik yapısından süzülüp gelen 
özgün bir Türkiye partisidir. HDP’nin özgür-
lükçü, barışçı, çoğulcu, erkler ayrılığı temelin-
de hukukun üstünlüğüne bağlı ve ‘anayasal 
vatandaşlık’ ilkesiyle de kapsayıcı nitelikleri 
olan radikal demokrasi anlayışı, bugüne 
kadar tanık olduğumuz, otoritarizme açık, 
biçimsel demokrasinin karşıtıdır. Geleceğin 
kalkınmış ve gelişmiş demokratik Türkiye’sini 
inşa edebilecek yegâne partidir. HDP’nin etkin 
bir muhalefet yapması için tüm demokratlar ta-
rafından desteklenmesi gerektiğinin bir görev, 
hatta bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. 

93 yaşındayım, 70 yıldır Türkiye siyase-
tinin içindeyim. Maddi dünyadaki varlığımın 
son günlerini yaşıyorum. Üççeyrek yüzyıla ya-
kın bir siyasal yaşamın birikimini birlikte gö-
türmeye hakkım yoktur. Kimseye akıl vermek 
iddiasında değilim. Ama Türkiye’nin girdiği 
darboğazdan kurtulması için çaba gösteren iyi 
niyetli dostlarıma düşündüklerimi açık etmek-
te sorumlu olduğumu düşünüyorum. Geri ka-
lan günlerimde, hatta yakın bir gelecekte Tür-
kiye’de özgürlükçü, çoğulcu, erkler ayrılığına 
dayalı demokratik bir hukuk devletinin kurula-
cağını mümkün görmüyorum. Ama demokrasi 
yanlısı aydınların destekleyeceği bir HDP’nin 
Türkiye’nin önünü açacak etkin bir muhalefet 
ya da anamuhalefet partisi konumuna gelece-
ğine inanıyorum.      

BU İNANÇLA, Türkiye’de evrensel ni-
telikte bir demokrasi için savaşım veren ya 
da bunun kurulmasını arzu eden  (yazar, 
gazeteci, akademisyen, sanatçı, siyasetçi 
ve diğer) yurtsever aydınlarımızın tümü-
nü HDP’ye katılmaya, bu olanaklı değilse 
yazıları ve konuşmalarıyla destek vermeye 
davet ediyorum. n
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(1) Anayasal vatandaşlık: Bir toplumu oluşturan 

farklı etnik ve inanç grupları arasında herhangi birine 

üstünlük tanımadan bütün gruplar için hak eşitliği 

sağlayan demokratik siyasal sistem (Habernas)
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Türkiye Komünist Partisi kuşkusuzdur 
ki her ilerici hamleyi destekler. Ancak bir 
hamlenin ilerici olması için, önceden bulun-
duğu düzeyden daha ileriye doğru sıçramalı 
bir atılımı tarif etmesi gerekir. Değilse, va-
rolan durumun gerisine düşecek bir gelişme 
ileri bir sıçrama olarak nitelenemez.

HTKP, kurulduğunda kendisini “işçi 
sınıfının partisi” olarak lanse etti. Bir süre 
sonra, ayakları yere basarak, gerçeği dile ge-
tirmeye ve “işçi sınıfının partisi olmak için 
diğer komünistlerle birlikte katkı sağlama-
ya çalışan bir parti” olarak tarif etti. Aynı 
dönemde partimizle de ilişki kurulmaya, gö-
rüşmeler, politik tartışmalar ve müzakereler 
geliştirilmeye başlandı. “Biz TKP ile bir bağ 
kurmak istiyoruz, geçmiş ile bugünü birleş-
tirerek geleceğe yürümek istiyoruz” den-
di. Bizler TKP olarak bu yaklaşıma soğuk 
durmadık. “Geçmiş yaşanmışlıklar, savaşım 
deneyleri ve 40’lı, 50’li, 60’lı, 70’li yılların 
ayakta kalan TKP kadrolarının illegal mü-
cadele deneyimleri, teorik, ideolojik ve poli-
tik birikimleri ile 80’li, 90’lı ve 00’li TKP’ye 
gönül vermiş genç, legal mücadele deneyi-
mine sahip kadroların harmanlamasını sağ-
layabiliriz. Bu partiyi siz ileriye taşırsınız, 
bizler üzerimize düşen görevleri eksiksiz 
yerine getiririz. Böylece şimdiden sizin ve 
bizim çevremiz hemen ikiye katlanmış olur. 
Bu da yetmez, bu birlikteliğin gücüyle kısa 
zamanda dörde beşe katlanır” tespitini bir-
likte yaptık.

Ama nedense bu gelişmeden rahatsız 
olanlar oldu. Bu sürece dışarıdan müda-
hale edildi. Yazık oldu. Fakat bu partimiz 
için dünyanın sonu değildi ve olamazdı da. 
Çünkü toplumsal yaşamın her alanında faa-
liyetlerimizi aksatmadan devam ettirdik ve 
yeni kanallar açtık. Hatta dar anlamda bak-
tığımızda yararı oldu. Gençliğe, hem de işçi 
gençliğe yönelik çalışmalara hız verdik ve 
kısa zamanda ciddi ilerlemeler kaydettik. 
Yapamadığımız değil, yapmadığımız tek 
şey, yasal parti kurmak oldu. Parti örgütleri 
ve kadroları ile çevremiz arasında yürüttü-
ğümüz tartışmadan sonra böyle bir girişi-
min şu aşamada gereksiz olduğu sonucunu 
çıkardık. Ama değişik yasal partiler içinde 
kendimizi gizlemeden çalışmalarımızı sür-
dürmeye devam ettik ve etmeye de devam 
edeceğiz.

Biz yasal bir örgütlenme ve çekim mer-
kezi olarak farklı iki görüş üzerinde durduk. 
Birincisi yasal ve içinde Komünist kavramı 
geçen bir parti. Kuşkusuz bu parti ilkeleri 

itibarıyla Marksist-Leninist ol-
makla beraber, illegal bir kad-
ro partisi gibi örgüt yapısına 
sahip olmayacak. Leninci 
parti örgüt ilkelerini uy-
gulamakla birlikte, nicelik 
olarak daha yığınsal bir 
nitelikte olacaktı. Ya da 
ikincisi; dışımızdaki farklı 
devrimci, sosyalist güçlerle 
birlikte legal kitlesel bir sosya-
list parti olacaktı. İki durumda da 
partimiz illegal yapısını koruyacak ve kadro 
partisi olarak bu iki seçenekten birinin ger-
çekleşmesi için somut örgütsel kadro deste-
ği verecekti.

Bu iki proje tartışılırken, özünde HTKP 
birinci seçenek için uygun bir platform su-
nuyordu. İki yıla yakın bir süre devam eden 
hazırlıkların açıklanması ruhunu burjuvazi-
ye satmamış, likidasyon sürecini mücadele 
ederek aşmış, dimdik ayakta kalan TKP 
kadroları, sempatizan ve yandaşları arasın-
da heyecan yarattı. Bu görüş dışımızdaki 
devrimci ve sosyalist örgütlerden ayrılıp da 
bağımsız durumda olan sosyalistleri de he-
yecanlandırdı. Onun da ötesinde hareket ni-
teliğinde, dergi çevresinde örgütlenen kimi 
sosyalist ve devrimci oluşumlar içinden 
bizimle ilişki kurarak böyle bir çalışmaya 
katılma önerileri geldi. HTKP çerçevesinde 
amaçlanan gerçekleştirilemedi ama geçen 
süreç içinde bu örgütlenmeler içinde yer 
alan kadroların TKP içinde partilenmeleri 
gerçekleştirildi ve onlar bugün kendi çev-
releri ile çalışmalarını TKP’li olarak yürü-
tüyorlar.

Belirli sayıda HTKP kadrosunun parti-
lenip, TKP’nin bir parti örgütü olarak mer-
kezi düzeyde çalışmalarını sürdürmeleri ye-
terli olacaktı. Bu konu da açıkça tartışıldı. 
Onun için “yaptığımız görüşmeler ve süreç 
‘birleşme’ amaçlı değil, tekleşme amaçlı-
dır” dedik. Bunu sadece TKP olarak biz 
değil, HTKP’li yoldaşlar da aynı şekilde 
ifade ettiler. Belki aralarında ve kafaların-
da başka düşünceler vardı ama bunu bizim 
karşımızda ifade etmiyorlardı. Biz ön açıcı 
ve açıklayıcı olması için ayrıca, “Politika 
Çevresi, HTKP’nin çalışmalarını destekle-
yecek ve gerek merkezi düzeyde gerekse de 
yerellerde HTKP çalışmalarına aktif katıla-
cak” görüşünü “Komünistler Buluşuyor” 
toplantılarında ifade ettik ve bu görüşümüz-
de samimiydik, çünkü bu ifadeyi TKP MK 
kararı doğrultusunda dillendirebiliyorduk. 
Ne yazık ki HTKP’li genç yöneticiler bu 
eşsiz olanağı değerlendiremediler ve ko-
pamadıkları bugüne dek Türkiye sosyalist 
hareketine olumlu hiç bir katkısı olmayan 

ağabeylerinin etkisinde kaldılar. 
Bu ağabeyler, aslında bu ge-

lişen olanağı değerlendirme 
yolunda gençleri teşvik et-
selerdi, belki de 50 senedir 
faydalı olamadıkları kadar 
üretken, yaşamda karşılığı 
olan ve Türkiye Komünist 

Hareketi’ne yarar sağlaya-
cak tarihi bir adım atmış ola-

caklardı. Bu duruşları onları da 
onurlandıracak ve işçi sınıfımızın 

tarihi sayfalarında yerini alacaktı. Nedenini 
ve niçinini kuşkusuz ki kendileri daha iyi bi-
leceklerdir. Ancak bizim bildiğimiz bir tek 
olgu vardır ki, o da, bu müdahalenin Mark-
sizm-Leninizm’in ilkeleri doğrultusunda ge-
lişen örgütlenmeye zarar verdiği ve likidas-
yon süreçlerini farklı biçimde sürdüren bir 
sonuç doğurduğudur. Eğer abiler bu onurlu 
duruşu sergilemiş olsalardı partimizin öyle 
bir ilişkiyi reddetme veya karşı çıkma tavrı 
kesinlikle olmayacaktı. Konunun bu yanı da 
gerek TKP MK olarak gerekse de MK top-
lantıları arasında PB  ve MK Sekreterliği 
olarak güvence altına alınmıştı.

Şimdi bu arkadaşlarımız yeni bir kitle-
sel sol parti girişimi başlattılar. Partimizi, 
TİP’i kurdukları andan, Kasım 2017’den 
itibaren bilgilendirdiler. Ancak bilgilendir-
me dışında, partimizin de katkı sağlayabi-
leceği hiç bir ortama, hazırlık toplantısına, 
kendi deyimleri ile “dar toplantılara” davet 
etmediler. Parti temsilcimiz, bilgilendiril-
diği ilk görüşmede böyle bir girişim için 
eski TİP yönetici, vekil ve kadrolarından 
müteşekkil 15 kişilik bir listeyi telefon nu-
maraları ile HTKP’li yoldaş ile paylaştı. Bu 
listede Tarık Ziya Ekinci, Yavuz Ünal, Can 
Açıkgöz, Alp Selek, Zerrin Sakalsız, Ersen 
Şansal, Genco Erkal, Dinçer Doğu,  Güray 
Tekin Öz, Cemal Kıral, Halit Erdem, Ahmet 
Muhtar Sökücü de vardı, Adnan Serdaroğlu, 
Metin Ebetürk, Celal Uyar da vardı. Sadece 
eski TİP’li Hamza Tığlay ve Zeki Tombak 
konusundaki önerimizi dikkate aldıklarını 
anladık ki, bu arkadaşlarla da zaten 6-7 aya 
dayanan bir ilişkileri mevcuttu. Bu konuda 
herhangi bir ilişki kurma girişimi olmadığı-
nı önce bu arkadaşların kimilerinden, son-
ra da kendilerinden öğrendik. Belki de bu 
şahsiyetlerin varlığı, bu projeyi ortaya atan 
üst aklın işine gelmedi. Halbuki, gerçekten 
yeni, daha fazla sosyalist şahsiyeti kucak-
layacak, toplumda etki sağlayacak bir parti 
kuruluş girişimi “herşeyi ben belirleyeyim, 
bu şahsiyetler bizim başımızı ağrıtırlar” 
yaklaşımı ile gerçekleşemez. Fakat anladı-
ğımız kadarıyla, izlenen yol tam da bu oldu. 
Bu arkadaşlara gidilseydi bizim de habe-
rimiz olurdu. Bu sürece bizi de katmak is-

temediler. Çok sonra, yaklaşık 6 ay sonra, 
arada iki görüşme yapmamıza ve bize her-
hangi bir öneri getirilmemesine, bizim ise 
baştan itibaren diplomatik ifade biçimiyle 
“biz girişiminizi destekleriz” ifadesini kul-
lanmamıza rağmen, çağrılarını yayınlama-
dan bir gün önce, yasal alanda görev yapan 
yoldaşlarımıza “Çağrıyı siz de imzalasanız 
iyi olur, ama yine de siz bilirsiniz” içerikli 
bir davet gönderdiler. Bu davet ‘adet yerini 
bulsun’ davetiydi. Biz de “program ve tüzü-
ğü ile politikaları konusunda bilgi sahibi ol-
madığımız, hazırlık sürecine katılmadığımız 
bir partinin çağırıcıları arasına imza koy-
mamız mümkün değildir” yanıtını vermek 
durumunda kaldık ve kendilerine başarılar 
diledik.

Onların iddia ettikleri gibi “işçi sınıfının 
partisi”, Parti MK’mızın değerlendirmesine 
göre “legal sol parti” girişiminin sağlıklı te-
mellerde gelişmesi için bizim bu girişime 
katkı göstermemiz şarttır gibi bir yaklaşımı-
mız kesinlikle yoktur. Ancak, HTKP olarak 
yerine getiremedikleri görevleri, ellerinde 
var olan ilçe ve il örgütlerini dahi koruya-
mayan, yenilerini kurmayı “bizi daraltıyor, 
insanlar parti binalarına gelmiyor” gerek-
çesi ile gündemlerine almayan, “dernekçi-
lik” politikasına dönen ve o dernekleri dahi 
geliştiremeyen bir örgütlenme politikası. 
Veya, partinin yedek gücü olması gereken 
genç komünistleri örgütleyecek sosyalist 
bir gençlik örgütü yaratmak yerine sade-
ce 29 Ekim tarihinde heyecanlanıp eyleme 
yönelen ve Kemalist yetiştiren bir FKF. Bu 
anlayış değişmedikten sonra TİP adı altında 
nasıl başarılı olunabilecek? Mesele sadece 
isim meselesi değildir. Anlayış meselesidir. 
Ama bunu zaman gösterecek. Biz başarılı 
olmasını isteriz. Ancak, Mevlana Tekkesi 
gibi; “Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster 
kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine 
gel, bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı 
değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da 
yine gel” mantığı ile “Gel Kardeşim” sloga-
nı ile sağlıklı bir yapı ne kadar oluşturulabi-
lir. Bizce bu bir soru işaretidir. Kurucu ça-
ğırıcılar arasında HTKP üyelerinin dışındaki 
az sayıdaki, 2-3 eski TİP’li ve 2-3 TKP’li ar-
kadaşın ideolojik ve örgütsel politik olarak 
nasıl farklılıklar içinde olduklarını yakinen 
bilmekteyiz. Gördüğümüz odur ki, kısa bir 
süre sonra bu farklı duruşlar arasında sorun 
çıkması kaçınılmazdır. Sorun çıkmadı, hepsi 
bir arada kalabildi, çıkarları onu gerektirdi 
diyelim. O zaman da bu partiye kendi hayal 
ettikleri gibi “Marksist-Leninist işçi sınıfı 
partisi” nitelemesi yapabilmek oldukça zor 
olsa gerekecek. “Pluralist (çoğulcu) kitlesel 
bir sol parti” tanımlaması niteleme açısın-
dan yerine oturan bir tarif olacaktır.
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TİP Girişimi Üzerine Yaşanmışlıklar 
ve Sesli Düşünceler
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Biz tüm bu düşüncelerimizi açıkça ve 
dürüstçe ifade etmek zorundayız. Politikada 
dargınlık, kırgınlık olmaz. İlişkileri ilkeler 
ve ideolojik, politik, programatik yaklaşım-
lar belirler. Bu nedenle kimse görüşlerimizi 
açıkça yazdığımızdan dolayı bize darılma-
sın. Yazmayıp da, başkalarının yaptığı gibi 
yüzlerine gülüp, tabiri caizse “gazı verip” 
arkalarını döndükleri anda aleyhlerinde ko-
nuşanlardan çekinsinler. Bizler sınıfın so-
rumluluğu ve ilkeler temelinde görüşlerimi-
zi belirtiyoruz ve de samimiyiz.

Sınıf siyasetinde ve örgüt anlayışında 
en tehlikeli unsur popülizmdir. İşçi sınıfının 
politik örgütünün popülizme ihtiyacı yoktur. 
Sınıfa ve emekçi halklarda etki yaratacak 
onları kucaklayacak ve sınıf savaşımının 
ağır koşullarında ilerleyecek bir yapı popü-
lizm ile yürümez. İşçi sınıfının politik örgü-
tü, mevsimlere göre değişkenlik gösteren, 
sonbaharda yaprakları sararan ve dökülen 
ağaçlar gibi değildir. Sedir ağacı gibi ya-
zın 30 derecede de, kışın eksi 30 derecede 
de yemyeşil ve dimdik ayakta duran, boy 
salan bir organizmadır. Böyle bir organiz-
mayı kurup geliştirmek, yaşatmak ve sürekli 
yeniden üretmek, tek tek sedir ağaçlarından 
bir orman yaratmak saf duygu ve hayallerle 
mümkün değildir. Politika yapmak nasıl bir 
sanatsa, örgüt politikası da ona bağlı olarak 
ayrı bir sanattır. Biz bir örgüt biliminden söz 
ederiz. Örgütlenmek, savaşmak, her savaşım 
koşullarında sadece ayakta kalmak değil sı-
nıf düşmanına karşı etkili bir darbe vuracak 
nitelikte olabilmek, toplantı, eylem, miting 
örgütlemekten, dernekçilik ve legal parti lo-
kali kurma becerisinden çok farklı bir nitelik 
ve anlayış gerektirir.

Bütün bu görüşlerimizi saklı tutarak 
bu girişimin başarılı olmasını isteriz. Bunu 
dışarıdan bakarak ve izleyerek söyleyebili-
yoruz. Bu görüşlerimizi dile getirmemizin 
nedeni de bu anlayışımıza dayanıyor. Gün-
lük yaşamda kişiler arası ilişkilerde “seni 
sevdiğim için sana kızıyorum, eğer seni sev-
mesem umurumda dahi olmazsın” niteleme-
si çerçevesinde değerlendirmek gerekir bu 
yaklaşımımızı.

Bu yazımızda konunun örgütleniş bi-
çimine ilişkin görüşlerimizi kaleme aldık. 
İçerik konusuna fazla girmedik. Asıl onem-
lisi “Biz Sosyalist İktidarcıyız” yazılarını 
unutup  stratejik yönelimlerini HTKP ola-
rak “Devrimci Cumhuriyet” söylemine in-
dirgeyen, yani açıkça söylemek gerekirse 
utangaçça Demokratik Devrim stratejisine 
dönüştüren anlayışı ve HTKP için yürütülen 
söz konusu Program tartışmasından “yeni” 
TİP Programı üreten anlayışı değerlendir-
mek gerekecektir. Hem “Gel Kardeşim” 
demek, yeni kurulan partiyi sanki birlikte 
şekillendiriyor görüntüsü vermek, hem de 
“HTKP mutfağında pişen yemeği gel TİP’li 
olarak birlikte yiyelim” demek ne kadar il-
keli bir yaklaşımdır? Bu konu başka bir ya-
zımızın konusu olsun diyelim ve bu yazımı-
za burada son verelim. n

TKP MK Merkez Organı Atılım gazetesinin Nisan 
2018 (Sayı 294) sayısından alınmıştır.

(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.) 

TİP’in Kurucularından Yeni Kurulan Türkiye İşçi Partisi’ne Çağrı:

 “Parti ismini kullanmayın”
Türkiye İşçi Partisi’nin yeniden kurulmasıyla isim tartışması devam ediyor. Daha önce Anayasa 

Mahkemesi’nin TİP’in kuruluşuna ilişkin red kararını açıklamasının ardından bu sefer de tartışmaya 
TİP’in eski iki kurucu ismi Tarık Ziya Ekinci ve Şaban Erik Cumhuriyet ve BirGün gazetelerine ilan ver-
erek katıldı. 

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) siyaset sahnesine yeniden dönmesi 
amacıyla 146 imzacı tarafından kamuoyuna çağrıda bulunulmuş, 
daha sonra yapılan girişimlerle TİP yeniden hayata geçirilmişti. An-
cak AYM, red kararı vererek eski AKP MKYK üyesi ve eski AYM rapor-
törü Prof. Osman Can kararı Twitter’dan duyurmuştu. Paylaşımda, 
“Bugün tarihi TİP’in yeniden canlandırılması girişimiyle ilgili bir AYM ka-
rarı yayınlamıştı. Başvurucu, partiyi temsile yetkili olmadığı için başvu-
ru reddedildi. 62-71 arası esaslı muhalefet yürüten Çetin Altan, Behice 
Boran, M. Ali Aybar, Mihri Belli’lerin partisinden bahsediyoruz” ifadeleri 
yer almıştı. 

Daha sonra yeni kurulan Türkiye İşçi Partisi’nden yapılan açıkla-
mada: “Haber yanlış, parti kuruldu” denilmişti. 

Yapılan bu açıklamaların ardından tartışmaya bu sefer de TİP’in 
iki kurucu ismi Tarık Ziya Ekinci ve Şaban Erik gazetelere verdiği 
ilanla katıldı. 

1965-1969 yıllarında TİP milletvekilliği yapan Tarık Ziya Ekinci ve 
Şaban Erik verdikleri ilanda  Türkiye İşçi Partisi isminin kullanılmama-
sı çağrısında bulundu. 

Tarık Ziya Ekinci ve Şaban Erik’in Cumhuriyet ve BirGün gazete-
lerine verdikleri ilanda şu ifadeler yer aldı: 

“Türkiye İşçi Partisi sosyalist fikirlerin toplumsallaşmasında sosya-
list hareket ile işçi hareketi arasındaki bağın güçlendirilmesinde top-
lumsal muhalefetin gelişmesinde ön açıcı ve benzersiz katkılar yaptı. 

TİP ana çizgisi olan bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadale-
siyle siyasal yaşamamızda önemli izler bıraktı. Türkiye’de ilk olarak Kürt 

halkına yönelik şoven milliyetçi baskılara ve asimilasyon politikalarına 
karşı mücadelede tarihe mal olmuş bir rol oynadı. İşçi ve emekçileri 
ekonomik ve demokratik haklarının geliştirilmesi mücadelesi üzerinde 
önemli bir etki yaratttı. Emekçilerin ülke yönetiminde söz ve karar sahibi 
olması için mücadele etti. 

Sosyalist hareketin emektarları büyük ölçüde TİP’de sosyalizm ile 
tanıştılar, onların ilk siyasal örgütü TİP oldu. Fikirlerin ve örgütlenmele-
rinin ilk temellerini TİP’de attılar. 

TİP siyasal yaşamı boyunca anti-demokratik, faşist baskılarla, kısıt-
lamalarla mücadele etti. Parti militanları katledildi; yöneticileri, üyeleri 
hapishanelere atıldı. 

TİP hem 1971 hem de 1980 askeri darbesinden sonra bağımsızlık, 
demokrasi, sosyalizm mücadelesinden ve faşizme karşı mücadeleden 
geri durmadı.  

TİP’in bu ortak tarihsel birikimine, belleklerimizdeki ve tarihimizdeki 
seçkin yerine ve bütün bunları simgeleyen ismine saygı gösterilmeli.

TİP’in ismi tarihteki yerinde kalmalı, sosyalistlerin ortaklaşa sahip-
lenmeleriyle koruma altına alınmalıdır. 

  Türkiye İşçi Partisi’nin isminin yeniden kullanılmaması ve koruma 
altına alınması sosyalistlerin sorumluluk alanında yer alan önemli bir 
görevdir. Öte yandan, bütünüyle anti-demokratik bir yasa olan siyasi 
partiler yasasının, kapatılmış partilerin isimlerinini yeniden kullanılma-
yacağına ilişkin hükmü ise anti-demokratiktir ve TİP’in tarihsel varlığına 
müdahale yeni müdahaledir.” n

TİP Kurucu Üyeleri Ekinci ve Erik’i ziyaret etti

İleri Haber web sitesinin paylaştığına göre, Türkiye İşçi Partisi Ku-
rucu Meclisi üyeleri, 1961 yılında kurulmuş olan Türkiye İşçi Partisi’nin 
milletvekillerini Tarık Ziya Ekinci ve Şaban Erik’i ziyaret etti. Geçtiği-
miz günlerde kuruluşu için çağrı yapılan Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) 
Kurucu Meclisi’nden HTKP Genel Başkanı Erkan Baş ve dönemin TİP 
GYK üyesi Savaş Al, 1961 yılındaki TİP’in kurucuları arasında yer alan 
Malatya Milletvekili Şaban Erik ve Diyarbakır milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci’yi evlerinde ziyaret etti.

Şaban Erik ve Tarık Ziya Ekinci’nin TİP kuruluş çağrısı ve yeniden 
kuruluş için sürdürülen çalışmalara dair bilgilendirildiği görüşmeler-
de, Türkiye’nin içinden geçtiği sürece, ülkenin gündemine oturan 
baskın seçime ve sosyalistlerin bu tarihsel kesitteki sorumluluklarına 
dair karşılıklı görüşler de paylaşıldı.

Özellikle 1960’lı yıllarda sosyalizmin Türkiye’de gerçek bir güç 
olarak ortaya çıkmasını sağlayan TİP deneyiminin değerlendirildiği 
sohbetlerde, bugün geçmişi aynen tekrar etmenin mümkün olmadı-
ğı ancak sosyalist hareketin geride kalan uzun mücadele dönemin-
de biriktirdiği önemli deneyimden mutlaka faydalanılması gerektiği 
görüşleri öne çıkarken 1960 yıllardaki yükseliş sırasında sorumluluk 
üstlenmiş olan Savaş Al, Ekinci ve Erik bu deneyimin yaşayan temsil-
cileri olarak bu birikimi bugünün ve yarının mücadelesine katmanın 
da bir sorumluluk olduğunu vurguladılar. 

‘GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK’

Ziyaretlere ilişkin konuşan Savaş Al, “TİP’in kuruluşu ile ilgili yapı-
lan çağrı ve atılmaya başlanan adımlar ile ilgili, 1960’lı yıllarda birlikte 
olduğumuz tüm arkadaşlarımıza ulaşmak ve bilgilendirmek, katkıları-
nı almak görevlerimiz arasındaydı” dedi. Al, ziyaretleri bu kapsamda 
daha önceden planlamış 
olmakla birlikte çeşitli 
nedenlerle ancak bugün 
gerçekleştirebildiklerini 
ifade ederken, mümkün 
olduğunca, bu mücadele-
ye geçmişte katkı koymuş 
herkesin katkılarını alan 
bir kuruluşun  gerçekleş-
mesi  için  temaslarını  sür-
düreceklerini  ifade etti. n



Mahir Çayan’ın
Toprağa Verilişi
30 Mart 1972’de TC Devle-

ti tarafından dokuz THKP-C ve 
THKO’lu yoldaşı ile Tokat Niksar’ın 
Kızıldere köyünde yargısız infaz 
yoluyla Kontr-Gerilla, MİT ve TSK 
tarafından katledilen THKP-C önderi 
Mahir Çayan’ın bedeni aynı gün 
Niksar Devlet Hastahanesi Morguna 
kaldırılır. Morgdan alınan Mahir 
Çayan’ın cenazesi, akşam saat 21:00 
civarında Ankara’ya getirilir. Anka-
ra’nın hemen girişinde yol kontrolü 
yapılan yerde araç durdurulur. 
Araçtakiler kendilerini tanıtırlar. 
Kısa bir süre sonra Merkez Kuman-
danı Tümgeneral Tevfik Türüng, 
Mahir’in amcası Enver Çayan’ın 
yanına gelerek “Siz Ankara’daki bir 
takım kişileri harekete geçirmek istiyorsunuz. Bu nedenle cenaze şimdi gömülecek” 
der. (Bazı kaynaklarda Tevfik Türüng’ün Mahir Çayan’ın cenazesini taşıyan aracın 
şoförünü tekme-tokat dövdüğünü yazmaktadır.) 20-25 dakika sonra bir sürü 
asker ile MİT tarafından 2 otomobil gelir. Mahir’in cenazesini taşıyan araç, askeri 
güvenlik güçlerinin kontrolünde konvoy halinde Karşıyaka Mezarlığına doğru 
22:00-22:30 sıralarında ağır ağır yola koyulur. Geceyarısı saat 01:00 civarında 
Mezarlığa varılır. Enver Çayan ilgililere “Paralı bir yere gömmek istiyoruz” diyerek 
isteğini dile getirir. Fakat ilgililer “Hayır. Bizim istediğimiz yere gömeceksiniz” der. 
Karşıyaka Mezarlığında araba farlarının ışığında, yarım metre derinliğinde yeni 
kazılmış çukurlardan birine Mahir’in naaşı , tabutsuz gömülmek istenir. Yakınları, 
“Tabutla gömülsün” diyerek karşı çıkarlar. Kürekle çukurun sağ ve sol tarafları 
biraz genişletildikten sonra Mahir’in naaşı , 2 Nisan 1972 Pazar günü, Karşıyaka 
Mezarlığına defnedilir. Ertesi sabah, Mahir’in naaşının nereye gömüldüğünü öğ-
renmek için Karşıyaka Mezarlığına giden Enver Çayan, Naciye Çayan ve Avukat 
Yalçın Öztürk, görevlilerden, Mahir’in mezarının L-3 No’lu ada 29 No’lu mezarda 
bulunduğunu öğrenir... n

30 Mart 1972’de Kızıldere’de On’ların 
(Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Nihat Yılmaz, 
Ertan Sarıhan, Ahmet Atasoy, Cihan Alp-
teki, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin 
Kurt, Saffet Alp ve Ömer Ayna) katli, 6 Ma-
yıs’ta Deniz, Hüseyin ve Yusuf’un idamı, 
31 Mayıs’ta Sinan, Alparslan ve Kadir’in 
Nurhak’ta öldürülüşü, 18 Mayıs 1973’te 
İbrahim Kaypakkaya’nın Diyarbakır işken-
cehanelerinde katledilmesi... Deniz, Hüse-
yin ve Yusuf’un avukatları Halit Çelenk’in 
eşi Şekibe abla, o dönemin  önde gelen 
devrimci gençlerinin hemen hemen hepsini 
yakından tanıyordu ve bu gençler için şu 
belirlemeyi yapıyordu Aydın Çubukçu’nun 
“Bizim ‘68” kitabındaki tanıklıklarında: 
“Benim tanıdığım bu çocuklar, ‘68 kuşağı-
nın en yiğit, en yürekli, en bilgili ve bilinçli 
çocuklarıydı. Biliyorsunuz bir kısmını da-
rağaçlarında hallettiler, bir kısmını Nurhak 
dağlarında, bir kısımını da Kızıldere’de...”  
Çubukçu’nun “Bizim ‘68” adlı anı-biyografi 
kitabından alıntıyla devam edelim:

“‘68 dalgasının gençlik hareketinin için-
den çıkardığı en nitelikli önderler, aynı za-
manda dünya çapındaki o kitlesel dinamiz-
min, kapitalizmin dünyasına başkaldırırken 
yaratılan etik değerlerin de en yüksek düzey-
deki temsilcileri olarak öldüler. Dayanışma 
duygusu, dostluk, geleceğe inanç, yeni bir 
dünya yaratmak için kendine güven duy-
gusu, baş eğmez bir isyancı ruhu taşımak, 
ama bütün bunları erişilmez bir gururla 
süslenmiş bir sevinç ve şenlik atmosferini de 
beraberinde yaratarak taşımak, bu ahlakın 
temel özellikleriydi. Hepsi, ayrımsız hepsi, 
hayatlarının son anında bu özelliklerin tü-
münü tek bir eyleme indirgeme başarısını da 
gösterdiler. Kimi dağlarda, kimi darağaçla-
rında, kimi de işkence altında soluk soluğa 
yarattıkları bu değerlerin savunulması ve 
bir miras olarak bırakılabilmesi için ne ya-

pılabilecekse en fazlasını yaparak öldüler.

Mahir Çayan ne yazık ki, kendisi hak-
kında doğrudan tanıklıkların yeterince der-
lenememesi yüzünden bu çalışma içinde hak 
ettiği yeri alamadı. Ondan söz etmeksizin, 
bizim ‘68’imiz anlatılmış olamazdı. Kızılde-
re’de, “Teslim Olun” çağrılarına karşı, “Biz 
buraya teslim olmaya değil, ölmeye geldik” 
diye haykırırken, o, ateşi hiç sönmeyecek bir 
direniş ruhunu temsil ediyordu.

Mahir, bugünden bakılınca, Deniz’in, 
Sinan’ın, Hüseyin’in, Yusuf’un ve diğerleri-
nin taşıdıkları en genel ve ortak özellikleri, 
şaşırtıcı bir biçimde, onlarla birlikte taşıyan 
bir önder olarak görünüyor. Çalışkanlığı, 
bilgisi, hitabet gücü, kavgacılığı, onlarla 
ortak özellikleriydi. Ama bunların dışında, 
onlardan ayrılan bir özelliğe daha sahipti: 
O, diğerlerinden daha çok yazmış, düşün-
celerini en geniş biçimde yazılı olarak ge-
riye bırakabilmişti. Bu bakımdan yalnızca 
İbrahim Kaypakkaya ile kıyaslanabilirdi. 
Bu yazılardaki çetin polemikçi üslup, onun 
mücadeleci kimliğinin ve zaptedilmez zeka-
sının en açık kanıtı olarak bugün de özel bir 
ilgiyle okunabilicek niteliktedir. Teorik ve si-
yasi tezleri pek çok kez tartışıldı, eleştirildi.

... İbrahim Kaypakkaya, belirleyici özel-
likleri bakımından en çok Hüseyin’e benze-
tilebilir. Ayırt edici özelliği ise, ayrıntılı ve 
çok iyi işlenmiş planları izleyen ve “parti” 
kavramını vurgulayan bir çalışma tarzını 
benimsemiş olmasıydı. Deniz ve arkadaş-
ları, geleneksel parti faaliyetlerini, kendi 
mücadeleleriyle bağdaştıramıyorlar ve bu 
kavrama karşı açıkça bir tedirginlik duyu-
yorlardı. Mahir ise, örgütünün adında parti 
sözcüğünü, fiili olmaktan çok teorik bir ge-
rekliliğin sonucu olarak kullandığı izlenimi 
verdi daima. Leninist parti teorisini zamanı 

geçmiş bir teori olarak gösterdi. Fakat İbra-
him, dünya devrimci pratiği içinde örnek al-
dığı siyasi hareketlerin de etkisiyle, özellikle 
de “Mao Zedung Düşüncesi”nin şaşmaz bir 
savunucusu olarak kendisini diğerlerinden 
ayıran biir çizgi seçtiği için, farklı bir ör-
gütlenme tarzını da temsil etti. Kuşkusuz 
onun anladığı parti de Leninist parti de-
ğildi. Mücadele biçimleri ve genel çizgisi 

bakımından a, diğerlerinin izlediği yoldan 
fazlaca farklı olamadı. Fakat onlarla olan 
öz birliğini, ölüm biçimiyle, diğerlerinin 
yarattığı büyük mücadele geleneğine, eş-
siz bir halka ekleyerek gösterdi.” n 

(Aydın Çubukçu, Bizim ‘68, Evrensel 
Basım Yayın 10. Baskı, Sayfa: 262)
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Başeğmez Bir İsyancı Ruhu...
Dirisinden Korkanlar,Ölüsüne 
Tahammül Edememişler:

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan...
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Katledildiğinde 24 yaşında olan İbra-
him Kaypakkaya, Çorum’a bağlı Kara-
kaya köyünde doğuyor. İlkokulu bitirince 
Hasanoğlan İlköğretim Okulu’na, oradan 
da İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Oku-
lu’na giriyor.

FKF Çalışması
İstanbul’da aktif bir öğrenci ve dev-

rimci oluyor. Aslında devrimci fikirlerle 
Hasanoğlan’da tanışıyor ancak bir çok 
şey İstanbul’da yerli yerine oturuyor. Mü-
cadelenin yükseldiği 1967-68 yıllarında, 
Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF)’nun 
Çapa’da şubesini kuruyor. Okul yönetimi, 
derneğin 10 kurucu üyesini okuldan bir ay 
uzaklaştırıyor. Ancak bununla yetinme-
yip savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. 
Daha sonra bu 10 kişiyi okuldan atıyor-
lar. Onlar da, Danıştay’a dava açıyorlar. 
Kazanıyorlar. Ancak 10 kişiden sadece 
İbrahim okula alınmıyor. İbrahim ise bu 
sürede hiç boş durmuyor ve bütün etkin-
liklerde yer alıyor.

Sınıf Çalışması

Forum, Ant Türk Solu, Aydınlık Sos-
yalist Dergi gibi yayınlarda yazılar yazı-
yor. 6. Filo ve Kanlı Pazar eylemlerinde 
de yer alıyor. Okul işgallerine ve boykot-
lara katılıyor. Trakya’da köy mitinglerinin 
örgütlenmesine, Demir Döküm, Sungur-
lar, Horoz Çivi, Petriks, Ege Sanayii, EAS 
Akü, Gamak, Singer, Derby gibi fabrika-
larda işçilerle mücadele örgütlüyor.

İstanbul’dan Ayrılış
Okuldan atılınca Çorum’a dönüyor ve 

Çorum köylerinde çalışmaya başlıyor. Bu 
bölgedeki çalışmalarını, ‘Çorum içinde 
sınıfların tarihi’ konulu inceleme ile ya-
zıya dönüştürüyor. Arkasından Malatya, 
Antep yörelerinde, Silvan, Nazimiye, Kü-
recik ilçelerinde, Haydaran’da, Nurhak ve 
Düzgün dağlarının köylerinde çalışmalar 
yapıyor. Bu sürelerde de İstanbul ve An-
kara’ya gidip geliyor. Yine Malatya’daki 
çalışmalarını, ‘Malatya’da sınıfların tah-
lili’ konulu bir incelemeye dönüştürüyor.

Devrimci Dayanışma ve 
Kararlılık
12 Mayıs 1972’de Sinan Cemgil, Ka-

dir Manga ve Alpaslan Özdoğan’ları 
ihbar edip öldürülmelerine yol açan Küre-
cik bucağı Kahyalı köyü muhtarı Mustafa 

Mordeniz’i öldürüyor. Bunu aynı zaman-
da, dönemin ‘devrimci dayanışma’ özelli-
ğine uygun olarak, Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamı üzerine 
de yaptığı biliniyor.

Politik Gelişimi
İbrahim Kaypakkaya, FKF örgüt-

lenmesinden sonra Milli Demokratik 
Devrim (MDD) tezlerini savunuyor. Ay-
rışma döneminde TİİKP’te yer alıyor. 
Daha sonra ise TİİKP’e ağır eleştireler ge-
tirerek TKP-ML ve TİKKO’yu kuruyor. 
TKP-ML’nin programını ‘Şafak revizyo-
nizmi tezlerinin eleştirisi’, ‘Milli mesele’, 
‘Kemalist iktidar dönemi’, ‘İkinci Dünya 
Savaşı yılları’ ve ‘27 Mayıs hareketi’, 
‘Kızıl siyasi iktidar öğretisini doğru kav-
rayalım’ başlıklı tezlerinde kaleme alıyor 
ve düşünsel duruşunu ortaya koyuyor.

Ulusal Sorun’a, Bakışı
İbrahim Kaypakkaya, yaşadığı dö-

nemde tartışma konusu olan Milli Mese-
le’de, çok net tavır ortaya koymasıyla bi-
liniyor. Ulusların kendi kaderlerini tayin 
hakkını açık olarak savunuyor ve Kürt 
sorununa ilişkin tespitlerinde devletin 
asimilasyon politikasını çok net olarak 
anlatıyor. Türk ve Kürt halkının birlikte 
mücadele etmesinin, hatta aynı partide 
mücadele etmesinin gerekliliğini vurgula-
yan Kaypakkaya, iki halkın ayrı ayrı mü-

cadele etmesinin sakıncalarına de 
değinerek, ayrı mücadele halinde 
her iki halkın da devletin manipü-
lasyonlarına açık hale geleceğini 
tespit ediyor.

İbrahim şöyle yazıyor; ”De-
mokratik halk diktatörlüğü siste-
minde bütün milletlerin ve dillerin 
tam eşitliği garanti edilecektir. 
Hiçbir zorunlu dil tanınmayacak, 
halka bütün yerli dillerin öğretil-
diği okullar sağlanacaktır. Halk 
devletinin anayasası, herhangi 
bir milletin herhangi bir imtiyaza 
sahip olmasını ve milli azınlığın 
haklarına herhangi bir tecavüzü 
kesinlikle yasaklayacaktır. Her 
ulusa kendi kaderi tayin etme hak-
kı tanınacaktır. Bütün bunların 
gerçekleşmesi için, özellikle yay-
gın bölgesel özerklik ve tamamen 
demokratik, yerel, kendi kendini 
yönetim gereklidir. Bu özerk ve 
kendi kendini yönetim bölgelerin 

sınırları, ekonomik ve sosyal şartlar, nüfu-
sun bileşimi vb temeli üzerinde bizzat ma-
halli nüfus tarafından tayin edilecektir”.

Bir Babanın En Zor Anı 
1973 yılı Mayıs ayında baba Ali Kay-

pakkaya, Diyarbakır Sıkıyönetim Ko-
mutanlığı Askeri Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan İbrahim’den bir mektup alıyor. 
Mektupta, o sırada Ankara’da olan baba-
sını İstanbul’a yönlendiren İbrahim, ba-
basından bazı belgeler getirmesini istiyor. 
Savunmasına yardımcı olacağını söyledi-
ği bu belgeleri, İstanbul’da Ahmet Türk 
adlı bir avukattan alan baba, 19 Mayıs 
1973 günü Diyarbakır’a varıyor. Doğ-
rudan cezaevine giden baba, görevliler 
tarafından engellemeyle karşılanıyor ve 
‘görüşemezsin’ yanıtını alıyor. Baba, bel-
ge getirdiğini söyleyip ısrar ediyor. Bunun 
üzerine cezaevi komutanı olan Yarbay 
rütbeli biri geliyor ve tartışma sertleşiyor. 
Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Şükrü 
Olcay’a çıkarıyorlar babayı. Korgeneral 
Olcay, oğlunu görmekte ısrar eden baba-
ya, “Oğlun intihar etti” diyor. Yaşadığı 
şoka rağmen söylenen şeye inanmayan 
baba, “O intihar etmez, siz öldürmüşsü-
nüzdür” diyor. Aralarında geçen tartışma-
da Korgeneral babayı tehdit ediyor. Ancak 
babanın ısrarı karşısında, hastane müdü-
rünü çağırıyor ve İbrahim’in cesedinin 

babaya verilmesini emrediyor.

Baba Ali Kaypakkaya, oğlunun ce-
sedini teslim aldığı anı çok acı hatırlıyor. 
Çünkü oğlunun kafası bedeninden ayrıl-
mış şekilde, kesik olarak teslim ediliyor. 
Ayrıca elleri ve bacakları da kesik olan 
İbrahim’in, kaba yerlerinde de çok derin 
yarıklar görüyor. Bunların nedenini so-
ran babaya “Otopsi için yaptık” diyorlar. 
Baba, oğlunu kefene sararak alıp götürü-
yor...

Omuzlarında, dünyanın bütün ağırlı-
ğını taşımaktadır şimdi. Morga oğlunu al-
maya gider. “Git tabut getir” derler. Tabut 
yaptırır, ceset bozulmasın diye ilaç, kefen 
alır. Kafası kesilmiş, kasıkları parçalan-
mış, vücudunda delikler olan oğlunun 
cesedini bir torbaya koyar, tabuta yerleş-
tirir. 5 Liraya bir hamal tutar. Cenazeyi ve 
tabutu taşır, içine koyarlar. Hamal babaya 
döner; “Ne oldu, bu nedir?” der. “Oğ-
lumdur” der baba, “Devrimciydi, burada, 
işkencede öldürdüler, onun cenazesidir” 
diye karşılık verir. Bir babaya, bir de ce-
nazeye bakar, Diyarbakırlıdır hamal, ağla-
maya başlar; “Ben almayayım o 5 Lirayı, 
helal olsun” der, hıçkıra hıçkıra ağlar, yü-
rür, gider...

Ne Olmuştu, 
Nasıl Yakalanmıştı? 
24 Ocak 1973’de Dersim’in, Vartinik 

Köyü, Mirik mezrasında kaldığı yer basıl-
mış, arkadaşı Ali Haydar Yıldız öldürül-
müş, kendisi yaralı olarak kurtulmuştur. 
İki-üç gün bir mağarada kalmış, çok kan 
kaybetmesi üzerine yakındaki bir köye 
inmiş, onu konuk eden ev sahibinin ihba-
rıyla yakalanarak, yaralı halde karda, buz-
da yürütülmesi sonucu ayakları donmuş 
ve hastanede, biri hariç bütün parmakları 
kendinden izin almaksızın uyutularak ke-
silmiştir. İyileştikten sonra dört ay boyun-
ca işkence yapılmış, konuşmamıştır. En 
son 16 Mayıs günü, bitişik hücrede kalan 
Siverekli bir kadın tarafından işkence gö-
türülürken görülmüştür…

Politika Gazetesi Yayın Kollektifi 
olarak İbrahim Kaypakkaya’nın anısı 
ve mücadelesine saygımızı dile getiriyor, 
katledilişinin 45. yıl dönümünde, onu kat-
leden canilerin er ya da geç hesap vere-
cekleri günler için mücadelemizi sürdüre-
ceğimizi belirtiyoruz. n

İbrahim Kaypakkaya
Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit:



Devlet Bahçeli “Erken Seçim” önerisi 
yaptı, ertesi gün R.T. Erdoğan ile görüştü. 
Görüşmenin sonunda nizami olarak Ağus-
tos 2019 için planlanan Genel Milletvekili 
ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 24 Haziran 
2018’e alındı ve basın toplantısı ile kamuo-
yuna açıklandı.

24 Haziran Seçimlerine karar kılmala-
rının üç temel nedeni var;

1) 15 Temmuz 2016’dan önce aslın-
da ülkeyi normal koşullarda yönetemez 
duruma gelen Erdoğan yönetimindeki 
AKP-SARAY Rejimi, Başkanlık Siste-
mini her halükarda gerçekleştirmek için 
15 Temmuz Darbe Senaryosu ile harekete 
geçti. AKP-SARAY Rejimi birincisi Ma-
yıs - Haziran 2013 Gezi Direnişi ve Aralık 
2013 Yolsuzluk ve Hırsızlık Operasyonu 
sonucunda miadını politik olarak doldur-
muştu. Unutmayalım ki Erdoğan Gezi 
Direnişi’nin ilk günlerinde ülkeyi terke-
dip hiç planında olmayan Tunus ziyareti-
ni gerçekleştirerek aslında hem kendi can 
güvenliğini korumak, ama aynı zamanda 
ülkedeki gelişmeleri izlemek için Tunus’a 
panik içinde kaçmıştı. Kurmayları ve akıl 
hocaları ile yaptıkları istişareler sonucunda 
dönme kararı vererek birkaç gün içinde so-
ğukkanlılık yaratarak tekrar ülkeye döndü 
ve hepimizin bildiği gibi İstanbul Atatürk 
Havalimanında bindirilmiş fanatik kıtalar-
la ayaküstü korsan miting düzenledi. Fakat 
daha sonra çıkan bant kayıtları, dinleme 
belgeleri, Erdoğan’a normal koşullarda 
miadını tamamladığını ve istifa etmesi ge-
rektiğini hatırlatıyordu. Erdoğan bu istifası 
sonucu da yargılanacaktı ve muhtemelen 
yüksek cezalar alacaktı. 

Devletin desteğiyle “kazandığı” 2014 
Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 
HDP’nin 110 Belediye kazandığı 2015 
Mart Yerel Seçimleri, ve HDP’nin % 13 
oranında oy alıp AKP’nin tek başına ka-
rarlar almasını engelleyecek güce ulaştığı 
7 Haziran  2015 Genel Seçimleri AKP-SA-
RAY Rejimi için hiç de iç açıcı sonuçlar 
değildi. Özellikle 7 Haziran sonrası yara-
tılan terör ortamı, seçimlerin 1 Kasım’da 
terör ve baskı koşullarında tekrarlanması 
ve buna rağmen HDP’nin % 10 barajını 
tüm eşitsiz koşullara rağmen aşması, Er-
doğan’ı farklı senaryolar tezgahlamaya 
yöneltti. Başkanlık sistemini normal ve eşit 
koşularda geçiremeyeceğini anlayan Erdo-
ğan ve işbirlikçi oligarşi 15 Temmuz 2016 
darbe senaryosu ile OHAL koşullarını ya-
rattılar ve ülkede orantısız terör estirmeye 
başladılar. Bu koşullarda 16 Nisan 2017’de 
yapılan Anayasa Referandumu sonuçları 
çarpıtılarak “zaferlerini” ilan ettiler. 

Bu kısa yakın tarih turunu gelişmeleri 
kronolojik olarak anımsamak için yaptık. 
Konunun özü ise şudur. Haziran 2013’den 
itibaren iktidarda kalabilmek, Cumhurbaş-
kanı olmak ve anayasayı değiştirip Baş-
kanlık sistemini garanti altına almak için 
binbir kirli senaryolar ve oyunlar uygula-
dılar. İşin gerçeğini ise en iyi bilenler yine 
kendileri. Dolayısıyla aynaya baktıklarında 
kendi görüntülerinden resmen korkuyorlar. 
Yönetemez durumda olduklarını biliyorlar. 
Bunu için bu seçimi öne alarak kendilerini 
kurtaracaklarını zannediyorlar.

2) Kürt Özgürlük Hareketi ile yürüt-
tükleri diyalog tam müzakere düzeyine gel-
diği ve bunun Dolmabahçe Deklarasyonu 
ile en yetkili ağızların en yetkili temsilci-
leri tarafından kamuoyuna açıklanmasının 
hemen ertesi günü AKP-SARAY Rejimi ve 
Erdoğan bu gelişmeyi durdurmakla kalma-
yıp, tersine çevirmiş ve Kürt halkına savaş 
açmıştır. Tarih Nisan 2015 idi. Bu masa 
neden devrildi? Erdoğan ve şürekası Ha-
ziran 2013’de aslında ayaklarının altından 
çekilen halının farkındaydılar. Gidici idi-
ler. Bunu en iyi onlar biliyordu. Ama korku 
dağları aşmıştı. Kendilerini kurtarmak için 
Ergenekon Çetesi ile uzlaştılar. Erdoğan 
Harp Akademileri Dönem Açılış Törenin-
de resmen özür dileyerek ikişer üçer kere 
ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan 
darbeci askerleri, eli kanlı kontr-gerilla-
cı katilleri, devletin uyuşturucu tacirlerini 
beraat ettirdi. Onların ilk şartı Kürt Ulusal 
Sorunu’nun çözümü konusunda hiç bir ba-
rışçıl ve demokratik adım atılmaması Kürt 
halkının varlığının inkarı temelinde poli-
tikalara dönülmesi ve direnenlerin imha 
edilmesiydi. Yaşanan da bu oldu. Bugün 
aynı güçler, parlamentodaki ve legal si-
yasetteki temsilcilerinden Devlet Bahçeli 
üzerinden Erdoğan’a ne yapması gerek-
tiğini dikte ediyorlar ve herhangi yeni bir 
tehlikeye karşı seçimleri bir seneden fazla 
bir zaman öne çektiriyorlar. Çünkü onların 
Erdoğan gibi, yığınları kandırarak yönlen-
diren bir figüre ihtiyaçları var. Dolayısıyla 
onun muhakkak seçilmesi garanti altına 
alınmalıdır.

3) Türkiye ekonomik olarak iflas et-
miştir. Taşıma suyla döndürülen ekonomik 
çark her an durabilecek durumdadır. Bu du-
rumda rejim ülkedeki toplumsal ve siyasal 
gelişmeleri kontrol altında tutamayacağını 
çok iyi biliyor. Afrin işgalini denediler, is-
tedikleri etki yaratılamadı. Yeni bir gerekçe 
yaratıp sömürücü iktidarlarını sürdürmenin 
yollarını aramaları gerekiyordu. Devlet 
Bahçeli seçimi öne çekmeyi önerirken, 
gece rüyasında gördüğü bir konuyu ortaya 

atmamıştır. Veya MHP Genel İdare Kuru-
lun’un pek akıllı ve zeki elemanlarının böy-
le bir öneriyi kurul gündemine getirdikleri-
ni hiç zannetmemek lazım. Devlet Bahçeli 
TC Devleti’nin kendisine verdiği görevi 
gündeme getirmiştir. Erdoğan da hiç itiraz 
etmeden ve işine de geldiği için bu görüşü 
derhal kabul etmiştir. Meclis kararı dahi ol-
madan Erdoğan’ın kabul açıklaması kanun 
kuvvetinde uygulanmaya başlamıştır. Dev-
let, AKP ve Erdoğan, ülkedeki ekonomik 
durumun hiç de ajitasyon konuşmalarında 
ileri sürdükleri gibi toz pembe olmadığını 
en ince ayrıntısına kadar bizlerden iyi bili-
yor. Eğer Yerel seçimler Genel milletvekili 
ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 
yapılırsa AKP’nin kaybedebileceği Büyük-
şehir Belediyeleri ve HDP’den silah zoruy-
la kayyumlara aktardıkları 80 Belediyeyi 
almalarının bir hayal olduğunu görmeleri, 
özellikle İstanbul ve Ankara’yı kaybede-
rek siyasi çöküşlerinin hızlanacağını ve 
bunun ardından yapılacak Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinden “zafer” ile çıkmalarının 
mümkün olmadığını gördüler. Dolayısıyla 
Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ye-
rel seçimlerden önce yapılmalıydı. 

Bu üç ana neden seçimlerin erkene 
alınmasına temel oluşturdu. Ve savaş baş-
ladı. Başlayan psikolojik bir savaştır. Erdo-
ğan seçimleri kaybetme ihtimalini gördüğü 
anda ülkeyi bir iç savaşa sürükleyecek ka-
rarları eli titremeden alabilecek durumda-
dır. Ruh hali budur. MHP-AKP-SARAY 
Rejimi, tükenmişlik sendromunun yarattığı 
panik haldedir.

***

Bu seçimler meşru değildir. Sonuçla-
rını istedikleri şekilde belirlemek için her 
türlü olanağa sahiptirler. Böyle bir seçime 
aslında ihtiyaç da yoktur. Ancak görünen 
durumda bu seçimleri yapacaklar. İstedik-
leri gibi olması için de OHAL koşullarında 
yapacaklar. Fakat ortada birden fazla sorun 
var. TC Devletine bağlı AKP, MHP, CHP, 
İYİ Parti, Vatan Partisi, Saadet Partisi ve 
BBP gibi partiler ve onları destekleyen 
egemen sermayenin farklı güçlerinin ara-
sında  kıyasıya bir mücadele gelişecektir. 
Bu birinin diğerinden daha iyi olduğu anla-
mına gelmez. Ancak, kendi aralarındaki bu 
kavga emperyalizmin farklı güçleri ve iş-
birlikçi tekelci burjuvazinin farklı kesimle-
ri arasında sürecektir. MHP-AKP-SARAY 
ve Erdoğan kaybedeceklerine inanırlarsa 
bu seçimi tekrar erteleme yoluna gidebi-
lirler.

Afrin işgalinden medet umdular olma-
dı. CHP’nin İYİ Parti hamlesini hesapla-

yamadılar. HDP’nin tüm baskı ve teröre 
rağmen dimdik ayakta olması onların he-
sabına uymadı. Onun için Afrin işgaline 
ihtiyaçları vardı ki, dişe diş mücadele edi-
yor gözüktükleri CHP de görevini yerine 
getirip Afrin işgaline politik destek verdi. 
Kendi ana düşmanları İYİ Parti de keza. 
Yine de bu seçimleri hile ve hülle ile ka-
zanmaları için yeni gerekçelere ihtiyaçları 
olacak. Araçsallaştıracakları yeni konulara 
gereksinim duyacaklar. Herhalde stratejist-
leri harıl harıl bu konuda çalışıyorlardır. 

***

Seçimler devrimci muhalefet güçleri 
için bir amaç değil araçtır. Politika yapma 
sanatının uygulandığı en hassas alanlardan 
biridir. Neki unutmamak gerekir ki Stalin 
yoldaşın dediği gibi “Kapitalist ülkeler-
de seçim sonuçlarını oy verenler değil, o 
oyları sayanlar belirlerler”. Onun için bu 
seçimlerden dürüst ve doğru sonuçları ken-
diliğinden beklememek gerekir. Devrimci 
demokratik güçlerin görevi seçim propa-
gandası sürecinde ajitasyon ve propagan-
danın en hassas yöntemlerini kullanarak, 
reel politika yaparak MHP-AKP-SARAY 
rejimine darbe vurmaktır. Son gelinen du-
rumun nitelemesiyle MHP-AKP-SARAY 
Rejimi iktidara yapışacak ve vermemek 
için elinden geleni yapacak. Burjuva mu-
halefeti kendilerine çizilen sınırlar çerçe-
vesinde mücadele edecek. 

Sonucu bugünden kestirmek mümkün 
değil, böyle bir tahmin yürütmek de bizim 
işimiz olmamalı. Biz toplumun ve kamuo-
yunun en ayrıntılı dokularına kadar nüfuz 
edecek, onlar ile birlikte direnişi yüksel-
terek ilk hedef olarak MHP-AKP-SARAY 
İktidarına son verme mücadelesi vermeli-
yiz. Seçimlerin magazinsel yanı devrimci-
ler, sosyalistler ve komünistler için önem 
taşımaz. Onlar, yani bizler, bu kısa süreci 
bir ajitasyon-propaganda ve örgütlenme 
sürecine dönüştürmeliyiz. Bu örgütlenme 
her kesimin sahip çıkabileceği ve kendi 
durumu ile özdeşleştirebileceği bir bel-
gi etrafında yürütülmelidir. Örgütlenme 
derken, dar anlamda herhangi bir örgüte 
adam örgütlemekten söz etmiyoruz. Bu 
durumda örgütlenme, nesnel olarak iktidar 
ile çelişkisi olan toplumsal katmanların 
MHP-AKP-SARAY Rejimine karşı aya-
ğa kalkmaları ve bu iktidara son verecek 
kararlılığa sahip olmalarını kolaylaştırıcı 
çalışma yapmaktır. Yılmaz demokrasi sa-
vaşçısı, devrimci Veli Saçılık tarafından 
çağrısı gerçekleştirilen, HALKEVLERİ, 
ÖDP ve CHP içindeki sol sosyal demok-
rat vekiller ile aynı çizgideki il ve ilçe 
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örgütlerinin ve HDP’nin sahiplendiği ÖZ-
GÜRLÜK çağrısı, bu amaca yönelik bir 
çıkış noktası olabilir. Sınıf ve halk hare-
ketinin bir anda yükseliş göstereceği bir 
momentte ÖZGÜRLÜK İÇİN HERKES 
AYAĞA KALKSIN çağrısı muhakkaktır ki 
düzmece bir seçim oyunundan daha etkili 
toplumsal değişimler sağlayacaktır. Çünkü 
o zaman toplumun tüm muhalif kesimleri 
kendileri için istedikleri ÖZGÜRLÜK te-
melinde ayağa kalktığında ve bu ayrı ayrı 
kanallar bir istem merkezinde birleştiğinde 
sınıf düşmanı için önünü alamayacağı bir 
fırtınaya dönüşecektir. Devrimciler, sosya-
listler ve komünistler, en genel anlamıyla 
iktidar karşıtı tüm güçleri ve sistemle nes-
nel olarak çelişki içinde olan tüm kesim-
leri bir araya getirme yeteneğini göstermiş 
olacaklardır. Onun dışında seçimlerle ilgili 
yürütülecek her spekülasyon zaman kaybı 
ve magazinsel olacaktır. 

***

Parti siyaseti açısından ise tüm devrim-
ci, demokratik, sosyalist güçlerin ve ko-
münistlerin en geniş birlikteliği yaratarak 
HDP ile oluşturulacak ortak HDP aday lis-
teleri ile, ortak bir Cumhurbaşkanı  Adayı 
ile seçimlere hazırlanılması sağlanmalıdır. 
24 Haziran sadece Cumhurbaşkanlığı se-
çimi değil, aynı zamanda Milletvekilliği 
seçimi de olduğundan HDP ile seçimlere 
girmek ve gerektiğinde seçimler sonrası 
TBMM’de Sosyalist ve Komünistlerin, 
Müslümanların, Alevilerin, Çevrecilerin, 
Liberal Demokratların, Sol Sosyal Demok-
ratların ayrı grup kurmaları HDP için kabul 
edilebilir bir çözümdür. 7 Haziran 2015 se-
çimlerinde bu öneri bizzat HDP tarafından 
gündeme getirilmişti. 

Milletvekilliği seçimleri Cumhurbaş-
kanı seçimi kadar hatta ondan daha önemli 
bir seçimdir. Anti-kapitalist Müslümanlar, 
Kürtler, Aleviler, liberal demokratlar, sol 
sosyal demokratlar, sosyalistler ve komü-
nistler HDP listelerinden aday olabilirler. 
HDP bu konuda gerekli sorumluluğu üst-
lenerek yürütebilecek siyasi olgunlukta bir 
partidir. 

Parlamenter mücadele, seçim kam-
panyaları, OHAL koşullarının yarattığı 
tüm eşitsizlikler ve baskı ortamına rağmen 
Devrimci Demokratik Muhalefet Güçleri-
nin tabanda yapacakları çalışmalarla bire 
bir olarak yurttaşlarımız ile kurulacak 
ilişkiler ile egemen siyasi güçlerinin ön-
gördükleri siyasi tasarımların üstüne koca-
mam ve kalın bir çarpı işareti çizecek ve 
tüm heveslerini kursaklarında bırakacaktır. 
Devrimci güçler, yüz yıla dayanan sınıf 
mücadelesi pratiğininin bize kazandırdığı 
tüm yaratıcılık, esneklik, kararlılık ve ce-
saretle, burjuvazinin önümüze ördüğü ka-
lın yüksek duvarları delerek parçalayacak 
yeteneğe sahiptir. n

Politika Yayın Kollektifi
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Türkiye İşçi Partisi - TİP 
Kuruluş Girişimi Konusunda 

POLİTİKA Gazetesi’nin Görüşü
23 Mart 2018 tarihinde 146 imzalı bir açıklama 

ile Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşuna katılım çağrısı 
yapıldı. Biz her devrimci ve ilerici gelişmeyi des-
teklemek konusunda ilkesel bir yaklaşıma sahibiz. 
Ancak, bazı konular açık olmadan da böyle bir çağrı 
konusunda somut görüş belirtmemiz mümkün 
değildir. 

TİP hangi program ve tüzük çerçevesinde ku-
ruluyor? Çağrıcılar bunu biliyor olabilirler, ancak biz 
bilmediğimiz için bu konuda olumlu ya da olumsuz 
tavır belirleyemiyoruz. Genel bilgilendirme dışında 
bu konuda tartışmalara katılma olanağımız olmuş 
olsa idi, hem katkımızı yapar, katkı ve görüşlerimiz 
genel kabul gördüğü oranda, aynı zamanda sürecin 
içinde olabilirdik. En temel konumuz bu konudur.

“Tarihsel TKP” kavramı, TKP’yi tarihe havale etmiş 
bir yaklaşımın nitelemesidir. Bu kavramı TKP’yi likide 
etmeye çalışanların kullandığı bilindiği halde böyle 
bir kavram neden kullanılmıştır? Böyle bir nitele-
menin yanında herhangi bir TKP’linin imza atması 
mümkün olabilir mi?

Çağrı metninde TKP Genel Başkanı olarak imzacı 
olan arkadaşımız HTKP Genel Başkanıdır. Eğer 
TKP’lilerin bu sürece katılımı arzu ediliyorsa öncelikle 
karşılıklı saygı çerçevesinde herkes tanımlamaları 
doğru kullanmalıdır görüşündeyiz. TKP, TCK’ya ve 
TC Anayasasına göre yasaklı bir partidir. Kurulması 
amaçlanan TİP’in de bir istemi TKP üzerindeki ya-
sağın kaldırılması ve TC’nin ilk faili meçhul cinayeti 
olan Mustafa Suphi ile yoldaşlarının katlinin aydın-
latılması olmalıdır.

Çağrıcıların bileşimi ve niteliği bize göre 
yetersizdir. Temsili daha nitelikli ve geniş, TİP, TKP, 
THKP-C, TİKKO, DDKO ve THKO’nun mücadele-
lerinde yer almış arkadaşların çağrıcı olmaları, en 
azından destek veya o da olmuyorsa dayanışmalarını 
açıklamaları önemli olurdu. Türkiye Devrimci Hare-
keti’nde 70’li yıllarda bölünmelerin platformu olan 
TİP’in yeniden kuruluşu, mümkün olduğu oranda 
bu bölünmeyi aşacak bir birlikteliği hedeflemelidir. 
Bu mümkündür ve TİP ismi ile anlamlı bir amaçtır. 
Türkiye Devrimci Hareketi açısından selamlanacak 
niteliksel bir adımdır.

146 çağırıcı arasında işçi oranı nedir, Birinci 
TİP’in kuruluşunda olduğu gibi işçi temsilcileri ve 
sendikacıların bu girişimde yer alması daha doğru 
olmaz mıydı diye düşünmeden edemiyoruz. Aksi 
durumda bu girişimin var olan sosyalist partilerden 
ne tür niteliksel bir farkı olacağı düşünülmektedir?

İşçi sınıfının devrimci sınıf partisini kurmak için 
bir araya gelmek, bu nitelikte bir partinin  olmadı-
ğını savunmak anlamına gelir. Bu parti mevcuttur. 
10 Eylül 1920’de kurulmuş olan Türkiye Komünist 
Partisi’dir. Ayrıca çağırıcıların büyük bir çoğunluğu-
nun da bugüne kadar içinde bulundukları örgüt-
lerini işçi sınıfının partisi olarak değerlendirdikleri 
yazılarından bilinmektedir. Bu nedenlerden dolayı, 
farklı ilerici, devrimci, sosyalist ve komünist güçlerle, 
BİRLEŞİK KİTLESEL BİR SOSYALİST PARTİ kurma 
amacı güdülmesinin ve bu şekilde nitelenmesinin 
daha isabetli olacağını düşünüyoruz. 

Daha geniş bir çevreyi niteliksel ve niceliksel 
olarak kucaklayacak, program ve tüzüğü birlikte 
şekillendirilecek bir Türkiye İşçi Partisi girişiminin 
Türkiye ve Kürdistan’da sınıf mücadelesi açısından 
daha güçlü bir çıkış ve sonuç alıcı olacağını düşün-
mekteyiz. 

Bu tür hassas ve önemli konuları aceleye ge-
tirmemek gerektiği ve eğer daha geniş çevrelerin 
katılımı hedefleniyorsa da varolan kendi örgütlen-
melerimizin içinde davrandığımız gibi davranılma-
ması gerektiği görüşündeyiz. Değilse, zaten çağrıya 
katılanların bir örgüt mensubiyeti var. Maksat daha 
geniş bir yapı oluşturmak ve “Gel Kardeşim” çağ-
rısında sıralanan konuları gerçekleştirmekse, farklı 
düşünmeyi ve davranmayı becerebilmeliyiz. 

Sıraladığımız noktalar düşüncelerimizin tümünü 
kapsamıyor, sadece yayınlanan çağrı ve basın bülte-
nindeki gerekçelendirmeyi kapsıyor. Sürecin bütü-
nüne yönelik görüş ve katkılarımızı daha kapsamlı 
bilgi aldığımız zaman yapabileceğimizi ve hiç bir ön 
yargı veya ön şarta bağlanmadan sadece yayınlanan 
metinler temelinde okuyucu, izleyici ve çevremizi 
bilgilendirmek amaçlı kaleme aldığımızı da ayrıca 
belirtmek isteriz. n
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q Molla DEMİREL

Başlık okuyucuya şaşırtıcı gibi gele-
bilir. Özellikle, kendisine ‘ulusalcı‚ solcu’  
hata ‘sosyalist‘‘ diyen bu savaşta BOP Eş 
Başkanı’nı destekleyen grup ve şahıslar 
için şaşırtıcı olmaması gerekir. Hüma-
nistler hiç bir silahlı savaşı haklı görmez. 
Gerçekten demokrat, sosyalist, Marksist 
olanlar da savaşlarda daima ezilen ve 
sömürülenden taraf yer alır. En azından 
mazlumun ezilmemesini, çatışmaların 
insan kanı akıtılmadan doğaya, kent ve 
köylere, kısacası yerleşim alanlarına zarar 
verilmeden sonuçlanmasını ister. 

Türkiye‘ye komşu olan Suriye küçük 
bir Ortadoğu ülkesidir. Baba Esad ölün-
ce devlet Başkanlığını genç oğlu üstlen-
di. Batıda eğitimini tamamlayan Beşar 
Esad Suriye’nin kapılarını batı ekonomi 
pazarına açmak istedi. Bu açılımını ba-
tıda modern, liberal, demokrat olarak ta-
nınan Türkiye’ye açmak ve Türkiye ile 
ortak yatırımlar yapmakla işe başladı. 
Ancak Amerika Birleşik Devleti’nin çı-
karına uygun değildi bu açılım. Onun için 
Türkiye‘ye verdiği ekonomik destek ve 
ABD’nin uluslararası istihbarat kurumu 
CIA’nın desteğiyle hükümet olan ve BOP 
Eş Başkanından Suriye Hükümetinin dü-
şürülmesi için üstüne aldığı görevinin ta-
mamlamasını istedi. BOP Eş Başkanı bu 
işin tamamlanması için Suriye içindeki 
farklı mezhep ve etnik grupları hükümet-
lerine karşı ayaklandırmaya ve açıkça on-
ları desteklemeyi planladı. Bu anlayışını 
gerçekleştirmek için “Suriye’de halkın 
büyük çoğunluğu Sünni mezhebinden olan 
Müslümanlardır, ancak bir avuç Alevi 
inancından olan iktidarı elinde tutuyor 
buna müsaade edemeyiz” cümleleriyle işe 
başladı. Esad karşıtlarını destekleyerek 
“İktidarı bırakmazsa o topraklara girer 
bir kaç saat sonra Emevii Camii‘nde na-
maz kılarız“ dedi. Ancak BOP planlayı-
cıları ve Eş Başkanları Suriye’nin, Kürt, 
Arap, Ermeni, Ezidi, Süryani, Pers kö-
kenli halkı yıllardır bağımsız ve Ortado-
ğu’nun en modern halkı olması nedeniyle 
kaynaşmış ülkelerini topraklarını seviyor-
lardı. Böyle dışardan gelen haksız bir zor-
lama karşısında hükümetlerinin etrafında 
birleşeceklerini hesaplayamadılar. Tunus 
ve Mısır’da olduğu gibi bir kaç gün sonra 

Suriye Esad Hükümeti ve halkının boyun 
eğeceklerini hesaplayanlara, Suriye Halkı 
yanıldıklarını ortaya koydu.

Dünyanın her yerindeki uyuşturucu 
tutkunu, psikolojik sorunları olan gençleri 
paralı asker olarak el altından örgütleye-
rek Türkiye üzerinden Suriye’ye sokarak 
Suriye askeri ve güvenlik güçlerine karşı 
savaştırıldı. Suriye topraklarını emperya-
list güçlere karşı korumak için özellikle, 
Kürt, Ezidi, Süryaniler hızla örgütlendiler. 
Araplar ve Ermeniler de bu oluşuma katıl-
dılar, desteklediler. ABD ve Türkiye başta 
olmak üzere Ortadoğu halklarını köleleş-
tirmek isteyen ülkeler IŞİD denilen yukar-
da vurguladığımız gibi paralı askerlerden 
oluşan aşırı, ortaçağ öncesi Sünnilik mez-
hebini savunan örgütün ve onlarla ittifak 
halinde olan aşırı dinci örgütleri destekle-
diler, eğittiler. Suriye ve Irak topraklarını 
bölmesi için çalıştılar, savaştılar.

Bu işgalci ve acımasız dinci canilere 
karşı Suriye Kürt yurtsever güçleri toprak-
larının ve halklarının özgürlüğü için YPG 
çatısı altında toplanarak ülkeyi savunma-
ya başladılar. Daha sonra YPG’nin girişi-
mi ile SDG (Suriye Demokratik Güçleri) 
çatısı altında toplanan Suriye’nin Kürt, 
Arap, Türkmen, Ermeni, Çerkes, Sürya-
ni yurtseverleri, emperyalizmin yarattığı 
güçlere karşı kendi vatanlarını savundular. 
“Türkiye Ordusu Suriye topraklarını terö-
ristlerden temizleyecek ve asıl sahiplerine 
teslim edecek” sözleri tamamen yanıltma-
yı amaçlıyor, gerçekle ilişkisi yoktur.

Ülkenin resmi yönetimi Esad hüküme-
tidir. İşgal ettiği alanları Suriye Hüküme-
tine teslim edecekse Esad Hükümeti’nin 
karşıtlarını neden askeri alanda eğittiler 
desteklediler. Esad, Suriye’nin kapısını 
Türkiye’ye açmıştı.  Onlarca iş adamı Su-
riye’de yatırım yapmaya başlamıştı. Peki 
Türkiye iktidarının başında bulunan kişi 
Eş Başkanlık uğruna neden Suriye’de taş 
üstünde taş kalmaması için savaş ortamı-
nın yaygınlaşmasını destekledi. Neden 
bunca Anadolulu gencin Suriye ve Irak 
topraklarında ölmesine, yaralanmasına sa-
kat kalmalarına neden oldular?

Türkiye’de iktidar olan partinin Baş-
kanı ve yöneticileri gittikleri her yerde 
önüne çıkan her medya temsilcilerine ve 
organlarına kaç bin Suriyeli yurtsever 

Kürt direnişçisini onların deyimi ile ‘Te-
rörist’ öldürdüklerini anlatıyorlar.  Bunlar 
bilmiyorsa halkımız bilmeli ki, bu savaş 
insan kanı akıttı. Kentleri, kasabaları 
köyleri yıktı, ormanları ekinleri yaktı. 
Milyonların evsiz kalmasına, göçmesine 
başka ülkelere sığınmasına neden oldu. 
Kısacası Türkler, Araplar, Kürtler, Ezidi-
ler, Süryaniler, Ermeniler arasında düş-
manlık kin ve nefreti yarattı, derinleştirdi. 

Türkiye ordusu ele geçirdiği alanla-
ra Suriye Devleti bayrağı yerine Suriye 
devletini yıkmak, bölmek isteyen ÖSO 
bayrağını çekiyor. Bu durum bu savaşın 
bitmeyeceğini gösteriyor. AKP iktidarı 
BOP Eş Başkanı’nın programı olan Suriye 
Hükümetini yıkmak yerine ABD‘nin çı-
karlarını destekleyen İsrail’in çıkarlarına 
destek veren bir SÜNNİ İSLAM Devleti 
kurmayı gerçekleştirmek için Türkiye or-
dusunu Suriye topraklarına soktu. Elbette 
Başta Amerika Birleşik Devletleri, İngil-
tere ve Rusya olmak üzere güçlerini sa-
vaş sanayi üstünde sürdüren ülkeler dört 
parçaya bölünmüş Ortadoğu’nun yer altı 
kaynaklarının yüzde altmışından fazlası-
nı topraklarında bulunduran Kürdistan’ın 
devletleşmesini istemiyorlar. Bunun için 
Türkiye Ordusunun Suriye’ye girerek 
Kürt yurtseverlerini ezmesini onayladılar. 
Kısacası BOP Eş Başkanı halk çocuklarını 
savaş cephesine, ölüme göndermek için 
Almanya’ya, Amerika’ya, Fransa’ya el 
sallayarak Türkiye halkının olay üzerinde 
düşünmesini engelledi. Halkın psikoloji-
sini Sünni bir milliyetçilik ve İslamcılık 
duygusunu körükleyerek BOP’u hazır-
layanlara hizmet etti. Amerika, İngiltere 

ve diğer işgalci emperyalist güçlere kar-
şı savaşmadı, onların çıkarına olan BOP 
projesinin gerçekleşmesine hizmet etmiş 
oldu. Suriye topraklarında asker ve üs 
yerleştiren ABD ve diğer emperyalistlere 
karşı bir tek kurşun atmadı. Ancak Kürt-
lerin ağırlıkta yaşadığı Suriye toprakla-
rına ABD ve Almanya’dan milyarlarca 
dolar vererek aldığı silahlarla yerden ve 
gökten ateş döktüler. Ayakta kalan halkın 
mallarını Türk ordusuna eşlik eden ÖSO 
(Özgür Suriye Ordusu), IŞİD gibi çapul-
cu, uyuşturucu bağımlılarınca talan edildi, 
ediliyor.

Başta YPG olmak üzere Kürt, Arap, 
Süryani, Ezidi yurtseverlerin Afrin’den de 
kaçtıklarını söylüyorlar. Türkiye halkının 
sık sık sorduğu “Neden çocuklarımız Suri-
ye bataklığına ölüme gönderiliyor? Orada 
Amerika ile Rusya’nın çıkar savaşı varsa 
bize ne?” sorularına gerçek bir yanıt ve-
rilmedi, verilmiyor.  2019 yılı seçimlerini 
AKP’nin  kazanması ve sultanlık rejimini 
oturtabilmek için bu savaşta ne kadar ba-
şarılı olduğu propagandasını yapıyorlar...

Ne yazık ki bu savaş bitmedi başta 
YPG ve SDG olmak üzere tüm Suriye ve 
Iraklı Yurtseverler “Düzenli ordu savaşı 
yerine, Küba ve Vietnam’da olduğu gibi 
Gerilla Savaşı sürecek. Bunca yıl Emper-
yalist güçlerin, Türkiye’nin desteklediği 
IŞİD, İran, Irak, Türkiye ordusuna karşı 
boyun eğmeden savaşan, savaş birikimi 
elde etmiş Kürt Halkı artık diz çökmeye-
cektir” diyorlar. Bir halkın kendi toprak-
larını korumaya çalışması ve özgürlüğünü 
kazanmak istemesinden daha doğal ne 
olabilir ki?

Bu gelişmeler korkularımızı daha da 
büyütüyor. Bu demektir ki, Türkiye, Suri-
ye, Irak üçgeni başta olmak üzere tüm Or-
tadoğu’da halklarımız arasında kin, nefret 
daha da derinleştirilecek. Daha çok insan 
kanı akacaktır. Daha büyük acılar yaşaya-
cağız.  

Sonuç olarak; Eş Başkan üstlendiği 
görevi başarıyla sürdürdüğü için ABD’li 
yetkililerle aynı masada oturmanın sevin-
cini yaşıyor. AKP Türkiye Cumhuriyeti 
ordusunu emperyalist güçlere karşı de-
ğil, emperyalistlerin çıkarları için kardeş 
halklara karşı savaşa sürdü. Yıllarca bitip 
tükenmeyecek acılar yaşamamıza kapı aç-
tılar. n
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q Ahmet ÇAVLI

Her türlü ağır baskı ve engelleme ça-
balarına rağmen, Newroz barış ve özgür-
lük bayramı çok sayıda kentte kitlesel bir 
şekilde kutlandı. Kürt halkının tüm hafta-
ya yayarak kutlama doğrultusundaki iste-
ğinin, hükümet tarafından “ancak 21 Mart 
günü yapılabilir” tutumuyla reddedilmesi-
ne rağmen, gerek İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi büyük şehirlerde gerekse başta Di-
yarbakır, Van, Ağrı, Batman, Mardin ve 
ilçelerinde  olmak üzere birçok Kürt ilin-
de yüz binlerce insan Newroz alanlarına 
aktı. Tüm meydanlar polis bariyerleriyle 
çevrilirken, kutlamalara katılanlar birkaç 
kez üstleri aranarak içeri alındılar. Arama 
noktalarında pankart, döviz, bayrak ve 
flamaların çoğuna el konulmasının yarat-
tığı gerginlikler nedeniyle toplamda yüz-
den fazla insan da gözaltına alındı. Ama 
herşeye rağmen alanlara yığınsal kitlesel 
bir şekilde akın akın yürüdük ve hep bir 
arada, tek ses, tek yürek sloganlarımızı 
attık, türkülerimizi söyledik, zılgıtlar ve 
halaylarla Özgürlük bayramımızı eylem-
li olarak kutladık. Newroz’a katılanlar, 
Emek, Demokrasi, Bağımsızlık, Özgürlük 
ve Sosyalizm için, 1 Mayıs’a kitlesel ola-
rak katılmak için Newroz alanlarında söz 
verdiler.

Fransa, Almanya, İngiltere, İsviç-
re, Hollanda, Belçika, Rusya, ABD ve 
Avustralya gibi Kürt nüfusun yoğun ve 
örgütlü  olduğu ülkelerin büyük kentle-
rinde de Kürtler, Türkiye devrimci güçle-
rinin de dayanışması ve katılımıyla, hem 
Newroz’u kutlamak hem de MHP destekli 
AKP-SARAY Rejimi’nin politikalarına 
ve Afrin savaşına karşı tepkilerini göster-
mek üzere gösteriler düzenlediler.

Yıllardır süren ve bir kez daha “gü-
venlik politikalarına” indirgenen Kürt 
sorununun yarattığı acıların üstüne binen 
Ortadoğu’daki savaş ve bu savaşın Kürt 
bölgelerindeki yansımaları nedeniyle, bu 
yılki Newroz kutlamalarının ana temasını 
barış çağrıları oluşturdu.

En büyük Newroz kutlaması her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da Diyarbakır’da gerçek-
leşti. Yüz binler coşkuyla barış sloganları-
nı atıp savaş politikalarını protesto ettiler. 
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 
yaptığı konuşmada diyalog ve barış çağrı-

sında bulundu. “Bugün bu meydanda bir 
kez daha görüyoruz ki, eşitlik, özgürlük 
ve direniş bizim gündemimizden hiçbir 
zaman çıkmadı, çıkmayacak. Bu ülkenin 

barışa ihtiyacı var, bu ülkenin kardeşliğe 
ihtiyacı var, bu ülkenin demokrasiye, öz-
gürlüğe ihtiyacı var. Eğer bunları elinizin 
tersi ile iterseniz, Kürtleri yok sayarsanız 
kaybedersiniz” diyen Buldan, Afrin’deki 
savaşın derhal bitirilmesini istedi. Ko-
nuşmasını “tekçiliğe karşı çoğulculuğu, 
zulme karşı direnişi, esarete karşı özgür-
lüğü esas alan bir anlayışla, tüm arka-
daşlarımız özgürlüklerine kavuşuncaya 
kadar mücadele edeceğimizin sözünü bir 
kez daha veriyoruz” sözleriyle sürdüren 
Buldan, İmralı’nın kapılarının açılarak 
diyalog sürecinin yeniden başlatılmasını 
talep etti.

On binlerce insanın katılımıyla Bakır-
köy Halk Pazarında gerçekleştirilen İstan-
bul’daki Newroz kutlamasına ise HDP ve 
HDK’nin yanı sıra, solun tüm renkleri ve 
aralarında DİSK ve KESK başkanlarının, 
emekten yana siyasi parti ve grupların, 
Alevi-Bektaşi Federasyonu’nun da bu-
lunduğu çok sayıda kurum ve kurum tem-
silcisi katıldı. Kutlamalara destek veren 
kurumların Kürtçe ve Türkçe olarak oku-
nan ortak mesajında, Newroz’un “halk-
ların kendi geleceklerini kendi elleriyle 
kurabileceklerine duydukları inanç” ol-
duğu vurgulandı. Newroz bayramı OHAL 
ve tüm baskılara karşı coşku ve mücadele 
kararlılığı içinde gerçekleşti.

Tutuklu bulunan HDP vekilleri, or-
taklaşa kaleme alarak ilettikleri bildiride, 
“özgürlük mücadelesinin iradesini dimdik 
ayakta tuttuklarını”, “barış halaylarına 

beton duvarların arkasından katıldıkları-
nı” belirterek, “her yer bahar oluncaya, 
özgürlük bayramında buluşuncaya kadar 
her yerde direniş” çağrısında bulundular. 
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli 
de, savaşı ancak halkların, emekçilerin 
durdurabileceğini, bunun da yolunun mü-
cadeleyi yükseltmekten geçtiğini vurgu-
ladı. Bir taraftan burjuva devletin baskı 
ve yasaklarıyla karşılaşan ve sermayenin 
payandasına dönüşmüş sendikal bürokra-
sinin ihanetine uğrayan, öte taraftan ise 
sol görünümlü sendikal bürokrasinin ve 
sosyalist hareketin çeşitli eksik ve  örgüt-
süz oluşlarından dolayı güçsüz düşen 1 
Mayıs, işçi sınıfının moral ve güç topla-
yacağı bir mücadele gününe dönüştürüle-
miyor. AKP iktidarı, 1 Mayıs’ı bir korku 
gününe dönüştürerek işçi kitlelerini ken-
di mücadele günlerine yabancılaştırmaya 
çalışıyor. Bu nedenle, 1 Mayıs’ın tarihsel 
anlamına sahip çıkmak, onu bir mevzi ola-
rak savunmak ve bir mücadele geleneği 
olarak yaşatmak önemli bir görevdir. Hem 
Taksim yasağının kalkması için mücadele 
edeceğiz ama aynı zamanda İstanbul da-
hil, Türkiye’nin her ilinde kitlesel 1 Mayıs 
mitingleri gerçekleştireceğiz. Taksim ya-
sağını kırmak ancak böyle mümkün ola-
cak. 1 Mayıs 1977 katliamının üzerinden 
40 yıl geçti. 40 yıl önceki katliamın ama-

cı, 1960’ların başından itibaren yükselişe 
geçen, 1968  gençlik ve devrimci hareket 
12 Mart darbesiyle de durdurulamayan ve 
toplumun geniş kesimlerini etkileyen işçi 
sınıfının devrimci kabarmasını engelle-
mekti. Ancak katliama rağmen 1 Mayıs’ın 
bu topraklarda bir mücadele geleneğine 
dönüşmesinin önüne geçilemedi. 70’li 
yıllarda sadece İstanbul’da merkezi ola-
rak kutlanan 1 Mayıs, şimdi bütün Tür-
kiye’de toplamda milyonların katılımı ile 
kutlanıyor. Asıl olan örgüt mensuplarının 
dışında, işçi, emekçi ve yoksul halkların 
1 Mayıs mitinglerine kitlesel katılımını 
sağlayacak düşünce, strateji ve politika-
ya sahip olmaktır. O zaman tüm ülkede 1 
Mayıs’lara 20-30 milyon katılım da sağ-
lanır. Ve o zaman Taksim 1 Mayıs Alanı 
yasağını ezer geçeriz. 

Kapitalist düzen sahipleri gelişen işçi 
sınıfı ve devrimci halk hareketini engelle-
yemiyor. Şeker fabrikalarının özel sektöre 
teslimi esnasında işçi sınıfı, yerel halkıy-
la beraber mücadeleyi yerellerde siyasi 
görüş farklılıklarını ortadan kaldırarak 
protestolarını yükseltti. Kapitalist düzene 
karşı sosyalizmi içermese de Demokratik 
Moderniteye doğru yönelirse Demokratik 
Cumhuriyet yolu açılmış olur. Demokra-
tik Cumhuriyet, Halk Demokrasisi’dir, 
Devrimci Demokrasi’dir. Kürt Özgür-
lük Hareketi stratejik olarak hedefini bu 
amaçla kısıtlamış olsa da, Kürt halkının 
öncü güçleri, Türkiye’nin ve Kürdistan’ın 
metropollerinde yaşayan sınıf savaşımı-
nın gerekliliğinin bilincinde olan, Kürt 
devrimcileri, sosyalistleri ve komünistle-
ri, Türkiye işçi sınıfının bir bileşeni ola-
rak sınıf savaşımını Sosyalist bir düzene 
yönelik geliştirecek ve belki de en önemli 
taşıyıcı güçleri olacaklardır. 

Egemenlerin çaresizlikten ilan ettikle-
ri 24 Haziran seçimleri arifesinde, birleşik 
mücadeleyle hem 1 Mayıs’a, hem de se-
çimlere kolkola, omuz omuza aynı saflar-
da gireceğiz. 24 Haziran gecesi ve 25 Ha-
ziran günü İstanbul, Ankara, Diyarbakır, 
İzmir, Adana, Antalya, Edirne, Trabzon ve 
Van’da zafer halayları çekmek için seçim-
ler öncesi iki aylık zamanı tamamen se-
çimlere yönelik yerel çalışmalar yaparak 
geçirelim. 1 Mayıs bu sürecin başlangıç 
işareti olsun. Burjuvaziye, onların Anka-
ra’da Saray’da oturan temsilcilerine korku 
salsın. n
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Kapitalizme, Emperyalist Savaşa, Ohal Rejimine Karşı 

1 Mayıs’ta Alanlarda



Türkiye’nin dört bir yanından öz-
gürlük isteyenlerin buluştuğu Özgürlük 
Buluşması’nın sonunda sonuç bildirge-
si taslak metin olarak açıklandı. Sonuç 
metninin okunmasından sonra salondan 
“Diktatörlük değil, özgürlük kazanacak” 
sloganları yükseldi

22 Nisan günü Ankara’da İnşaat Mü-
hendisleri Odası Teoman Öztürk Salo-
nu’nda Türkiye’nin dört bir yanından 
özgürlük isteyenler bir araya geldi. Buluş-
ma öncesinde yapılan toplantılarda çıkan 
mücadele başlıkları üzerinden poster ça-
lışmaları yapıldı ve çalışmaların sonuçları 
yapılan forumda değerlendirildi.

Forumlarına ardından Özgürlük Bu-
luşması’nın sonuç bildirgesi taslak me-
tin olarak açıklandı. Sonuç metnini Türk 
Tabipler Birliği Onur Kurulu üyesi Ali 
Çerkezoğlu okudu. Çerkezoğlu, “İrade-
mizi çalmaya çalışan, ülkemize felaketten 
başka bir şey vaat etmeyen, çözümsüz ve 
gayrimeşru iktidara karşı çoğunluk ol-
duğumuzu göstererek ses çıkaralım, Dik-
tatörlüğü durduralım, ülkemizi yeniden 
kuralım” dedi.

Sonuç bildirgesi taslak metni:

“Dünün devrimci birikimini bugünün 
direniş dinamikleriyle buluşturacak, ülke-
mizi yeniden kuracağız!

Bizler, gece gündüz çalışıp geçineme-
yenler, işsizler, iş cinayetlerine kurban edi-
lip eğitim sisteminin enkazı altına bırakı-
lanlar; sokakta özgürce yürüyemeyenler; 
her kanalda aynı sesi duymaktan bıkan, 
özgürce yazı yazamayanlar; üniversitede 
eğitim görme hakkı elinden alınıp hukuk-
suzca işlerinden atılanlar; toprakları ze-
hirlenip, tüm varlıkları yağmalananlar; 
çocuklar ölmesin deyip bebeleriyle onur-
la hapse girenler; sahneden indirilmek 
istenenler; sahneyi hiç terk etmeyenler. 
Milyonlarız ve biliyoruz: Memleketin ge-
leceği, halkın mutluluğu; eşit, özgür ve 
kardeş yurttaşlar olarak yaşama hakkı-
mız, meşruiyetini ve memleketin sorun-
larını çözme yeteneğini tümüyle yitirmiş 
olan Tek Adam’ın tehdidi altındadır. Mil-
yonlarız ve görüyoruz: Yaşama, var olma 
ve mutlu olma hakkımızı yağma, yıkım ve 
hukuksuzlukla ihlal eden Tek Adam, ken-
di suretinden yarattığı bir baskın seçimle 
kendi çözümünü üretmeye çalışmaktadır. 
Yağmacı ekonomisi krize girmiş; fetihçi 

Ortadoğu maceraları büyük riskler üret-
miş; Kürtlere karşı savaşı siyaseti toplum-
sal ayrışmayı büyüterek ülkenin iki yakası-
nı birbirinden ayırmış; Hapisteki vekilleri, 
kayyum belediyeleri, atama rektörleri ile 
Türkiye’yi seçilmişler değil atanmışlar ta-
rafından yönetilen bir ülke haline getirmiş; 
toplumsal çürüme abarmış ve tabanında 
erimeler başlamışken… Olağanüstü Hal 
koşullarında; adil seçim ilkesine aykırı ya-
salarla; kuşatılmış bir medyayla memleketi 
teslim alacağını sanmaktadır. Milyonlarız 
ve haykırıyoruz: Memleket Biziz! Tek Ada-
ma Bırakmayacağız!

Örgütleneceğimiz “meclislere”, sözü-
müzü dillendireceğimiz “masalara”, eyle-
mimizi yayacağımız “yürüyüş kollarına” 
ihtiyacımız var. Kuracağız.

Dünün devrimci birikimini bugünün 
direniş dinamikleri ile buluşturarak ülke-
mizi yeniden kurmaya söz veren bizler, ik-
tidarın krizinin derinleştiği bu anda gün-
deme getirdiği bu özgür olmayan seçime; 
sandığı kuşatan, muhalefeti güçlendiren 
ve iktidarın gayrimeşruluğunu teşhir edip 
zayıf noktalarını hedef alan, Tek Adam’ı 
durdurma hedefli bir hareketle yanıt ver-
meyi önümüze koyuyoruz.

Bu perspektifle;

• Seçim sürecindeki tutum, neoliberal 
kapitalizme karşı sol değerler ekseninde bir 
kurucu irade oluşturmaya yönelik olarak 
yürütülecek uzun soluklu mücadelenin bir 
taktik evresi olarak değerlendirilmelidir.

• Bu koşullarda girilecek bir seçim sü-

reci öncesi ve sonrasıyla büyük bir halk 
seferberliği olarak yaşanabilir. Biliyor ve 
görüyoruz ki, baskın seçim büyük bir hu-
kuksuzluk olarak yaşanacak. Böyle bir sü-
reç sadece aday çalışması ve sandık tutu-
muyla sınırlandırılamaz. Çoklu görevler; 
seçim süreci, seçim anı ve seçim sonrasını 
kapsayan yığınak olarak görülmeli; kalıcı 
örgütlenmeler yaratılmalı, etkili bir teşhir 
çalışmasının araçlarının; hukuksuzluk ve 
baskıları delen araçların ve eylem imkân-
larının yaratılması gündeme alınmalıdır. 
Meclisler bu çalışmaların herkese açık 
kalıcı örgütlenme odakları haline getiril-
melidir.

• Tek Adamın sandıkta geriletilmesi, 
başarısızlığa uğratılması önemlidir: Tek 
Adam karşısındaki tüm sol partileri halkın 
sandıkta sol değerlerle arkasında durabi-
leceği, arkasında birleşebileceği adaylar 
göstermeye; sol adına aday olan isimleri; 
halkın direnme imkanlarını güçlendiren; 
bu imkanların sözcülüğünü yapan bir ça-
lışmanın parçası olarak davranmaya ça-
ğırıyoruz.

• Sandık güvenliğine yönelik çalışma-
lar gerek iktidarın meşruiyet problemini 
açığa çıkarmak gerek muhalefet hareketi-
ne sürece seçim anı ve sonrasında canlı 
bir müdahale kanalı sunmak açısından 
önem taşımaktadır ve aktif katılımla de-
ğerlendirilmelidir. İktidarın alışık oldu-
ğumuz hamlelerine karşı meydanı boş 
bırakmayan bir irade oluşturulmalıdır. 
Sonrasındaki çoklu krizlere yanıt üretebil-
melidir.

• Eğitim hakkı mücadelesi, savaşa 
karşı barış ve şovenizme karşı kardeşlik 
mücadelesi, kadın özgürlüğü mücadelesi, 
heteronormativiteye karşı LGBTİ müca-
delesi, vegan mücadelesi, gençlik müca-
delesi, çocuk istismarına karşı mücadele, 
gericiliğe karşı laiklik mücadelesi, kent-
lerin ve doğaların yağmalanmasına karşı 
kent ve yaşam hakkı mücadeleleri, emek 
düşmanlığına karşı mücadelesi ve iktida-
rın içine battığı çürüme karşısında her 
alanda yükselteceğimiz özgürlük mücade-
leleri “Memleket Biziz” diyen bizlerin saf-
larını genişletecek, kendi sınırlarına da-
yanan iktidarın krizini derinleştirecektir. 
Saydığımız bu alanlardaki bütün direnme 
eğilimlerini bizzat örgütleyerek ya da da-
yanışarak güçlendirmeyi hedefleyeceğiz.

• Solun ortak hareket zeminlerini güç-
lendirmek için çalışacağız.

• Bizim gibi direnenlerle yan yana ge-
lecek, bu yan yana gelişin olanaklarını 
geliştirecek, yeni katılımlara kapımızı açık 
tutacağız. İktidar tarafından darbelenen 
tüm toplumsal alanların eylemliliklerinin 
kazanımlarını garantiye alacak ufuk de-
mokratik ve halkçı bir anayasadır.

İrademizi çalmaya çalışan, ülkemi-
ze felaketten başka bir şey vaat etmeyen, 
çözümsüz ve gayrimeşru iktidara karşı 
çoğunluk olduğumuzu göstererek ses çıka-
ralım, Diktatörlüğü durduralım, ülkemizi 
yeniden kuralım.

ÖZGÜRLÜK KAZANACAK! MEMLE-
KET BİZİZ, GELECEK BİZİZ!!” n
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Özgürlük İsteyenler Tek Ses:

“Diktatörlük Değil, Biz Kazanacağız”



q Nurani ERSOY

Olağanüstü siyasi baskıların, yasakla-
rın yoğun yaşandığı dönemlerde toplum-
sal yozlaşmanın sonucunda o toplumun 
tüm katmanlarında – özellikle sömürü 
mekanizmasının içinde olanlarda, siyasi 
iktidarın çevresinde yer edinenlerde ve 
sistemin siyasi örgüt ve partilerinde – ah-
laki çöküntün yanında cahilleşme ve çü-
rümüşlük öyle hızlı ve etkili gelişir ki kısa 
yoldan köşeyi dönmek, birilerinin omzuna 
basarak yükselmek, başarıyı hak edenleri 
paçasından tutup aşağıya çekmek isteği 
artık toplumun çoğunluğuna sirayet eder. 
Hatta bu yozlaşma, kendini solda ifade 
edenlerde de zafiyet yaratarak sol ve sos-
yalist yapılarda zayıflama, pasifizm, ideo-
lojik sapma yaratarak somutlaşır.

Bu toplumsal yozlaşma sonucu, bıra-
kın birbirinden uzakta olanları, komşuluk 
ilişkileri bile bozulur; güvensizlik ve kor-
ku kapıları sıkı sıkı kapatır. Aynı işyerin-
de, aynı fabrikada, aynı maden ocağında 
çalışıp aynı patron tarafından sömürülen 
emekçiler arasında bile ortak bir dili, da-
yanışma kültürünü yaratmak ve yaşatmak 
oldukça zorlaşır. Bu durumda, komşuları, 
mahalle bakkalını, işçileri, emekçileri, 
yoksulları, işsizleri, evsizleri harekete ge-
çirmek, bilinçlendirmek, örgütlemek iste-
yen siyasi örgüt ve partilerin – ideolojik 
ve politik tespitleri, programları ne kadar 
doğru olursa olsun – önce ortak, anlaşılır 
bir dil kullanarak doğru ve etkili araçları 
bulmalı ve doğru kullanmalı.

Nitelikli dolandırıcılık dediğimiz sah-
tekarlıklar da yine bu zor, baskıcı süreç-
lerde yoğun olarak görülür. Bu nitelikli 
dolandırıcılara parasını, malını, mülkünü 
kaptıranlar da yine bu baskıcı sistemin 
çarkı içinde olanlar ya da bu koşulları 
fırsata çevirmek isteyenlerdir. Bunun bi-
linen en somut ve çarpıcı örneği, 1980 
Askeri faşist darbenin başlarında yaşanan 
BANKER KASTELLİ vakasıdır. Neo-
liberal politikaların (24 Ocak Kararları) 
askeri zor ve baskı ile hayata geçirildiği 
bu süreçte Cevher Özden adlı nitelikli bir 
dolandırıcı,  öyle bir kısa yoldan köşeyi 
dönme furyası yarattı ki parasını kaptı-
ranlar arasında hakimler, savcılar, vali ve 
kaymakamlar, emniyet müdürleri; kerli 

ferli generaller, milletvekilleri vardı. Bu 
dolandırıcıya para kaptıranlar aptal değil-
di. Tam aksine, yukarıda da bahsettiğimiz 
gibi, köşe dönmeci, kurnaz kişilerdi.

Doksanlı ve iki binli yıllarda bu çü-
rümüşlüğün, dolandırıcılığın bir örneği 
ise JET FADIL (Fadıl Akgündüz) vakası 
idi. Bu dolandırıcıya parasını kaptıranlar 
da yine 1980 darbesinin yarattığı yozlaş-
madan nasibini alan, köşe dönmeci dindar 
- dinci siyasetin temsilcileriydi. Sözünü 
ettiğimiz bu iki nitelikli dolandırıcılık 
vakasında da devletin aygıtları ve deste-
ği çok netti. Geçen ay yaşanan ÇİFTLİK 
BANK vakası da bu kokuşmuşluğun daha 
da artarak devam ettiğinin somut örneği-
dir. Devlet yetkilileri, geçen hafta yaptık-
ları açıklama ile yirmiye yakın benzeri ni-
telikli dolandırıcılık şirketinin varlığından 
söz ettiler.

Bu dolandırıcılığa tepki gösterenlerin 
çoğu, gerek ikili konuşmalarda gerek sos-
yal medya üzerinden yazdıklarında, bu ni-
telikli dolandırıcıya parasını kaptıranların 
aptal olduğunu; bu aptallığa akıl sır erdi-
remediklerini  dillendirdiler. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, parasını kaptıran bu ki-
şiler aptal değil, karşısındakini aptal zan-
neden; kısa yoldan, emek harcamaksızın 
köşeyi dönmek isteyen kurnaz kişilerdir. 
Yani, dolandıran da dolandırılanlar da tam 
da bu sömürü sisteminin nitelikli emek 
hırsızlarıdır. Şimdi size şöyle bir soru sor-
salar, deseler ki ÇİFTLİK BANK’a para 
kaptıranlar mı yoksa Kılıçdaroğlu’nun  

EKMELEDDİN kartına  aldananlar mı 
aptal? Yanıtınız ne olur?

Buraya kadar anlattıklarımız, siste-
min tam da içinde olanların, oradan bes-

lenenlerin yozlaşma ve çürümüşlüğünün 
örnekleriydi. Bu tür vakaların sayısı o 
kadar çok ki istersek SÜLÜN OSMAN 
misali yüzlercesini sıralayabiliriz. Ancak 
bu yozlaşma ve çürümüşlüğün diğer bir 
ayağı da siyasi dolandırıcılıktır. Yine bu 
baskıcı, yasakçı dönemlerde bir de siya-
si dolandırıcılar ortaya çıkıp – EKME-
LEDDİN vakasında olduğu gibi- tüm 
toplumun hayallerini, geleceğini çalarlar 
ki bu dolandırıcılık, diğerine göre daha 
acı vericidir. Çünkü birinci dolandırıcılar 
sadece kişilerin parasını, çalar, sadece o 
kişiye zarar verirken siyasi dolandırıcılar 
ise tüm toplumun geleceğini, birikimleri-
ni, hayallerini çalar. İkincisinin yaralarını 
sarmak, haksızlık yapan siyasileri yar-
gılayıp onlardan hesap sormak çok daha 
zor olacaktır. Bizim gibi ülkelerde siyasi 
hırsızlardan hesap sormak hiç mümkün 
olamamıştır zaten.

Biz komünistler, sosyalistler açısından 
en acı verici olan ise kendini sol-sosyalist 
cenahta ifade eden siyasi dolandırıcıla-
rın emek hırsızlığıdır. Türkiye işçi sınıfı 
ve devrimci mücadele tarihinin değişik 
dönemlerinde de bu siyasi dolandırıcılık 
vakaları yaşanmakla birlikte, anti-faşist 
mücadelenin başlatılması, ”anti-faşist 
cephe” nin – küçük hesaplar yapılmak-
sızın- acilen kurulması gereken günü-
müzde, bazı ŞEFLER, kurtarıcı rolünde 

ortaya çıkıp büyük laflar etmeye başla-
dılar. Bunlardan biri, geçen ayın başında 
partisinin Ankara’daki  kongresinde yap-
tığı konuşmada, CHP ve HDP dışındaki 
sol ve sosyalist örgütler bir araya  gelmeli, 
diyerek; Kürt Özgürlük mücadelesini sür-
düren devrimcileri, HDP bileşeni olan sol-
sosyalist örgütleri, HDK bileşeni olan sol-
sosyalist örgütleri, işçi sınıfı içindeki- az 
da olsa- dinamikleri yok sayıyor. İnsana 
sormazlar mı, kırk yıldır savunduklarınız, 
söyledikleriniz doğru ise niye bir adım 
ilerleyemediniz, niye kitleleri harekete 
geçiremediniz? Bu konuşmanız, yine top-
lumsal muhalefetin oluşturulmasına bir 
engel koyma niyetini göstermiyor mu?

Bir başka acı vaka ise geçen hafta 
Kadıköy’de yaşandı. İşçilerin partisini 
kuruyoruz (4.TİP), kim olursan gel kar-
deşim, çağrısı ile yapılan ve gözbebeği-
miz, geleceğimiz olan genç sosyalistlerin 
çoğunlukta olduğu kuruluş toplantısına 
katıldığımda, hayal kırıklığından öte, bir 
sosyalist olarak kahroldum. Çünkü itti-
hatçıların “KAHROLSUN İSTİBDAT, 
YAŞASIN HÜRRİYET” sloganıyla 
yankılanan toplantının hiçbir aşamasında, 
hiçbir konuşmacı, işçi sınıfının mücadele 
tarihinden ve işçi önderlerinden söz etme-
di. Partinin kurucularından ve son Genel 
Başkanı BEHİCE BORAN adı –itinay-
la- kullanılmadı. Hatta T.C. kurucularına 
methiyeler dizilip bu kapitalist sistemin 
kurucularının yoksul çocukları olduğu be-
lirtildi. Buradan nereye varılmak istendi 
bilemem ama FEYTULLAH GÜLEN de 
TAYYİP ERDOĞAN da –bildiğimiz ka-
darıyla- yoksul çocuklarıdır. Ancak şunu 
iyi biliyoruz ki içinde yaşadığımız bu 
sömürü düzenini kuranlar, MUSTAFA 
SUPHİ’leri katledenler, Osmanlı hazine-
sini yağmalayan İttihatçı paşalardır; Er-
menilerin, Trakya ve İstanbul Rumlarının 
malına mülküne el koyanlardır, mütegalli-
be tüccar sınıfıdır; CELAL BAYAR, AD-
NAN MENDERES gibi toprak ağalarıdır. 
Bütün bunları söyleten ise bir başka ŞEF 
olabilir mi acaba? Bu yazımdaki dilin 
sertliğine değil, bu likidasyoncu, dışlayı-
cı, elitist dolandırıcılığa kızın lütfen. Yeter 
artık, demenin başka yolu da yok bence.

K......OĞLU, M.....OĞLU..., Ç......
OĞLU. Bu siyasi dolandırıcılıkta bu ad-
ların benzerliği tesadüf olsa gerek... n
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q Murat ÇAKIR

1989/1990 karşı devriminden bu yana 
geçen sürede, karşı devrimin tüm tahribatı-
na, işçi sınıfı hareketi ile Dünya Komünist 
Hareketi’nin, neredeyse mücadelenin ilk yıl-
larına döndüren darbeler almalarına rağmen, 
günümüz dünyasında kapitalizmin tarihin 
sonu olmadığına, sömürüsüz ve barışçıl bir 
gelecek olabileceğine dair inançlar azalma-
dı. Aksine, dünya çapında farklı alanlarda 
yürütülen mücadelelerde kapitalist olmayan 
bir gelişmenin gerekli olduğunu, bunun için 
uluslararası tekellerin hakimiyetinin kırıl-
masının, aşağıdan yukarıya ve yatay iktidar 
ilişkilerinin kurulmasının ve ekolojik, kâr 
amacı gütmeyen, kooperatif, kamunun de-
mokratik kontrolü altında olan bir iktisatın 
yerleştirilmesinin zorunlu olduğunu vurgu-
layan görüşler daha sıklıkla ve daha güçlü 
olarak ifade edilmekteler. “Kapitalizm al-
ternatifsiz değildir” veya “başka bir dünya 
mümkün” şiarları ister gelişmiş merkez ka-
pitalist ülkelerde olsun, isterse de gelişmek-
te olan ülkelerde olsun, bilhassa genç nüfus 
arasında giderek daha yaygınlaşmakta, post-
modern kimlik mücadeleleri içerisinde öğü-
tülen kitleler arasında taraftar bulmaktadır. 
“Başka bir dünyanın” nasıl kurulacağı, sos-
yalizmin “özgürlükçü” mü, “demokratik” mi 
yoksa »”daha farklı” mı olacağı konusunda 
kafalar açık olmasa da, “mümkün olan başka 
dünyanın” ancak Sosyalizm olabileceği ko-
nusunda neredeyse herkes hem fikir.

Kapitalizmin ürettiği eşitsizliğin giderek 
yaygınlaşması, Reel Sosyalizm’in sistem al-
ternatifi olduğu dönemlerde, işçi sınıfı müca-
deleleriyle elde edilen sosyal ve demokratik 
kazanımların giderek daha fazla erozyona 
uğraması, emperyalist müdahale savaşları, 
bunların yarattığı yıkımlar, işçi sınıfı içeri-
sindeki bölünmeler, zengin coğrafyalarda 
da yoksulluğun yaygınlaşarak kalıcılaşması, 
gelecek perspektifsizliği ve her gün televiz-
yon aracılığı ile gündelik yaşamın için giren 
dünya çapındaki insanî ve ekolojik facialar, 
geniş kitlelerin muhafazakâr, liberal, sosyal 
demokrat burjuva partilerinden uzaklaş-
masına ve arayış içerisine girmesine neden 
oluyor. Her ne kadar küçümsenemeyecek 
bir kesim refah şovenisti ve ırkçı partilerin 
“ulusal çözümlerine” kanıyor olsa da, gene 
küçümsenemeyecek bir kesim çıkış yolunu 
parlamento dışı mücadelelerde, sosyal ha-
reketlerde ve sendikal harekete yakın duran 

siyasî formasyonlarda görüyor. ABD’nde 
Bernie Sanders, Britanya’da Jeremy Corbyn, 
Federal Almanya’da Sarah Wagenknecht 
veya Fransa’da Jean-Luc Mélenchon gibi 
“sosyalistlerin” önderliğindeki reformist sol 
partilerin aldıkları seçim başarıları, bunu ka-
nıtlamaktadır. Ama aynı şekilde kendilerine 
Marx, Engels, Lenin, Mao ve Troçki’ye da-
yandıran parti ve grupların taraftarlarında da 
artış görülmektedir.

Doğal olarak bu gelişmeler Marksist-
Leninist partilere, yani stratejik temellerini 
bilimsel sosyalizmin oluşturduğu Komünist 
Partilere uzun vadeli stratejileri konusunda 
yeni meydan okumalar hâline dönüşüyor. 
Özellikle Avrupa’daki Komünist Partileri 
arasında, komünistlerin işçi sınıfı ile emekçi 
kesimlerin sorunlarının çözümü, bağımsız 
eylem yetilerinin artırılması ve direniş güç-
lerinin yükseltilmesi için nasıl bir katkıda 
bulunmaları gerektiği konusunda sert tar-

tışmalar yaşanıyor. Tartışmalarda Türkiyeli 
okurların da yabancı olmadığı konular, yani 
(aslında aşılmış olması gereken) “reform-
devrim çelişkisi” ve uzun vadeli stratejinin 
belirlenmesinde izlenecek yol sorunları öne 
çıkıyor. Bu yazımızda tartışmaları Alman 
Komünist Partisi DKP örneğinde irdeleme-
ye çalışacağız.

Komünistlerin Hedefi

DKP, Ortadoğu’ya yönelik kimi tespit-
lerine katılmasak da, Almanya işçi sınıfının, 
kapitalist toplumların en temel çelişkisinin 
sermaye ve emek arasındaki çelişki olduğu-
nu, çözümünün sosyalist devrimi gerekli kıl-
dığını söyleyen ve programatik olarak sos-
yalizmi (ve elbette komünizmi) hedefleyen 
partisidir. Örneğin DKP programında şunlar 
yazılıdır: “Sosyalist toplum düzeni, siyasî 
iktidarın diğer emekçilerle ittifak kuran işçi 
sınıfının ele geçirmesini zorunlu kılmaktadır. 

Sosyalist toplum düzeni, bütün önemli üre-
tim araçlarının, mali kurumların ve doğal 
kaynakların toplumsal mülkiyeti üzerine ku-
ruludur. Böylelikle sosyalist toplum düzeni 
toplumsal zenginliğin genelin yararına ve 
artan kültürel gereksinimlerin hep daha iyi 
tatmin edilmesi için planlı kullanımını ve ço-
ğaltılmasını olanaklı kılacaktır.”

Bu nedenle DKP’nin programatik belge-
lerinde sosyalizmin, temel üretim araçlarının 
toplumsallaştırılması ve stratejik kapitalist 
şirketlerin kamulaştırılması olmaksızın; işçi 
sınıf ile müttefiklerinin öncülüğünde, eski 
kapitalist devlet aparatının güç organları ye-
rine radikal biçimde yeni siyasî egemenlik 
enstrümanları yerleştiren ve proleter-sosya-
list iktidarı savunma yetisine sahip sosyalist 
demokrasi kurulmaksızın; üretimin, çalışan 
insanların çoğunluğunun gereksinimlerine 
göre toplumsal planlanması yapılmaksızın 
olanaksız olduğu vurgulanmaktadır. Devam-
la sosyalizmin, komünizmin sınıfsız toplu-
muna geçişin tarihsel bir etabı olduğu, ancak 
bu geçiş sürecinin ne kadar süreceğinin bel-
li olmadığı, geri püskürtmelerin hatta karşı 
devrimlerin ortaya çıkabileceği ve olgunla-
şabilmesi için çeşitli aşamalardan geçmek 
zorunda kalacağı belirtilmektedir.

DKP, Reel Sosyalizmin, bilhassa SSCB 
ve Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin 
çeşitli deneyimleri ve kazanımlarını, ama 
aynı şekilde hataları ve deformasyonlarını 
Komünist Partisi olarak “tarihsel mirasının 
ve kimliğinin vazgeçilmez bir parçası” ola-
rak görmekte, ancak burjuva “totalitarizm 
doktrini” ile “Anti-Stalinizm” olarak adlan-
dırılan, aslında Leninizmi hedefleyen “sol” 
görünümlü antisosyalizmi ve antikomüniz-
mi reddetmektedir.

DKP’nin “Anti-Tekelci Strate-
jisi”

DKP son aylarda hem sol sekter, hem de 
sağ reformist kanatların ağır eleştirisine ve  
XXII. Parti Kongresi’nde kabul edileceği 
belli olduktan sonra, eleştiren ve hizipleşen 
sağ reformist gruplaşmanın, delegelerin ezi-
ci çoğunlukta oylarıyla, partiden dışlanmak 
zorunda kalınmasına neden olan bir “Anti-
Tekelci Strateji” kabul etti. Büyük tekellerin, 
büyük bankaların, mali oligarşinin ve bun-
larla iç içe geçmiş olan devletin günümüz 
kapitalizminde iktidar merkezini oluştur-
ması ve tekelci sermayenin emperyalizmin 
yapısını belirleyen öz emaresi olmasından 
hareketle, “tüm stratejik düşüncelerin ve 
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uğraşıların bu merkeze yönelik olması” gö-
rüşünü savunuyor. Anti-emperyalist ve anti-
tekelci mücadelenin, gelişmiş emperyalist 
Almanya’da da anti-kapitalist mücadelenin 
belirleyici biçimi olduğunu belirterek, an-
ti-tekelci stratejinin devrimci kırılmaya ya-
kınlaştıracağını ve tekelci devlet kapitalizmi 
üzerine olan genel düşünceler ve Lenin’in 
“sol radikalizme” yönelik eleştirisi anlamın-
da sosyalist devrime “geçişi” hazırlayacağı 
vurgulanıyor.

Yapılan tespitlerde barış hareketinin, 
sendikaların, farklı toplumsal kesimlerin, 
ırkçılık karşıtı hareketlerin ve sosyal hare-
ketlerin daha önceleri toplumsal ve sınıfsal 
mücadeleler ile elde edilmiş olan hakları ve 
kazanımları korumaya çalıştıkları, ancak ne-
oliberal uygulamaların ve ırkçılığın gelişmesi 
nedeniyle, mücadelelerin hak ve kazanımları 
genişletmek yerine, verili olanları korumaya 
yoğunlaştığı, bunun sonucunda da işçi hare-
keti ile demokratik güçlerin savunma pozis-
yonunda kurtulamadıkları vurgulanıyor. 

DKP’nin bu tespitlerine katılmamak ola-
naksız. Gerçekten de son yıllardaki mücade-
leler, eldekileri korumakla sınırlı olduğun-
dan ve gerek toplumsal, gerekse de sınıf içi 
bölünmeleri engelleyemediğinden, giderek 
zayıfladılar ve taviz verme durumuna düş-
tüler. Verili koşullarda “savunma mücadele-
leri” uzun bir süre daha devam edecek gibi 
görünüyor.

Bu gerçekten hareket eden DKP, an-
ti-tekelci toplam stratejisi çerçevesinde 
“Demokratik ve Toplumsal İlerleme İçin 
Dönüşümü” bir sonraki “stratejik etap he-
defi” olarak görüyor ve bu etabın işçi sınıfı 
ile müttefiklerinin savunma pozisyonundan 
saldırı pozisyonuna geçişini olanaklı kılaca-
ğını belirtiyor. Böylesi bir “dönüşüm” için 
gerekli olan parlamento dışı baskıyı geliş-
tirmenin kolay olmayacağını gören DKP, 
her ne kadar reformist sol partiler seçim 
başarıları elde etseler de, seçim sonuçları-
nın egemen siyaset üzerinde baskı oluştur-
mak için yeterli olmayacağını savunuyor. 
Yapılan tespitlerde, Almanya’daki büyük 
tekellerin sadece Almanya içerisinde değil, 
aynı zamanda tüm AB içerisinde etkili bir 
baskı uyguladıklarından ve AB ülkelerinin 
politikalarını belirlediklerinden hareketle, 
“ülkemizdeki toplumsal ve siyasî güç ilişki-
lerini tekelci sermaye aleyhine değiştirmek, 
sadece kendi ülkemizde işçi hareketine yeni 
hareket olanakları değil, tüm AB’ndeki işçi 
hareketlerine böylesi olanaklar sunacağın-
dan, bunun için uğraş vermek aynı zamanda 
en önemli enternasyonalist yükümlülüğü-
müzdür” deniyor.

Sahiden de Almanya’daki tekelci devlet 
kapitalizmi, 100 yıl öncesinden çok daha 
fazla olgunlaşmış ve karmaşıklaşmıştır. Aynı 
zamanda emperyalist burjuvazi çok daha 
deneyimli ve sınıf mücadelesinde şimdiye 
kadar olduğundan çok daha kararlıdır. Bu-
güne kadarki uygulamaları, Alman tekelci 
burjuvazisinin aleyhine olacak en ufak bir 
değişime karşı, hatta kamusallaştırma tartış-
malarına dahi en sert direnci göstereceğini 
kanıtlamaktadır. Karşı-devrim sonrasında 
özellikle Komünist Partilerin içine düştük-

leri zayıflama dönemini aşamamaları ve bu 
çerçevede sosyal ve demokratik mücadele-
lerin öncülüğünü üstlenememeleri, tekelci 
burjuvazinin işini daha da kolaylaştırmakta-
dır. Zaten neoliberal uygulamaların başarıy-
la sürdürülmesi, hem kapitalizmin krizinin 
ne denli derin olduğunu, hem de kapitalizm 
karşıtı hareketlerin ne denli zayıf kaldıkları-
nı göstermektedir.

DKP bu gerçeklerden hareketle, sosyal 
ve demokratik reformlar için mücadeleler-
den feragat edilmemesi ve tekelci sermaye-
nin iktidarı ile çatışmaktan kaçınılmaması 
gerektiğini savunmaktadır. Anti-tekelci stra-
teji bu nedenle, “Kötüleştirilmelere karşı ve-
rilen savunma mücadelelerinin günümüzde-
ki etabında, tekellerin aşılamaz gibi görünen 
sınırsız güçlerini sınırlamak ve yeni hareket 
alanları kazanmak için demokratik alterna-
tifler ve daha ileri giden kısmi ve geçiş talep-
leri ifade etmekteyiz. Bunu yaparken, uzun 
vadeli sosyalist hedefimizi gizlemeyeceğiz. 
Sosyalizmin gerekliliğini gerekçelendiriyor 

ve propaganda ediyoruz ve sosyalizmi kuran 
veya sosyalist gelişmeyi hedefleyen bütün 
ülkelerle dayanışmamızı geliştiriyoruz” de-
nilmekte.

DKP, »dönüşümün« sosyal reformlar 
ile demokratik alternatiflerin geniş cephe-
de realize edilmesinin ve egemen sınıfların 
geri püskürtülmesinin başlangıcı olacağını 
belirtiyor. Sermayenin saldırılarının nasıl ve 
hangi tempoda durdurulabileceğinin ve anti-
kapitalist, anti-tekelci güçlerin savunmadan, 
saldırı pozisyonuna nasıl geçebileceklerinin, 
bu devrimci kırılmanın tek mi yoksa daha 
fazla etapta mı gerçekleşeceğinin sadece sı-
nıflar arasındaki güç dengesine bağlı olduğu 
vurgulanmakta ve işçi hareketi ile müttefik-
lerinin mücadele içerisinde geliştirecekleri 
kuvvet ve olgunluk ile, önceden öngörüle-
mez nesnel ve öznel somut koşullarca be-
lirleneceğine dikkat çekilmekte. Bu nokta-
da DKP’nin işçi sınıfı ve toplum içerisinde 
kök salan ve birlik içinde hareket eden bir 
parti olması zorunlu görülmekte, “Şimdiye 
kadarki sınıf mücadelelerinin deneyimleri, 
içine kapanmış bir kadro partisinin bunun 

üstesinden gelemeyeceğini göstermektedir” 
denmektedir.

DKP “dönüşümün”, keskinleşen eko-
nomik ve politik mücadeleler döneminde 
böylesi bir güç dengesinin gelişmesi için 
ön koşul olduğunu belirterek, Lenin’e atıf-
ta bulunuyor: “Henüz sosyalizm olmayan, 
ama aynı zamanda kapitalizm de olmayan 
bir mücadele etabına ulaşılacaktır. Bu, sos-
yalizme doğru devasa bir adımdır, öylesine 
bir adımdır ki, (...) kitlelerin görülmemiş bir 
biçimde iğfali olmaksızın, bu adımdan ka-
pitalizme geri dönülemez.” (V.İ.Lenin, Tüm 
Eserleri, Cilt 25, S. 371, Almanca)

Devamla şunlar vurgulanıyor: “Demek ki 
söz konusu olan, egemen emperyalist büyük 
burjuvazinin iktidarının belirgin bir şekilde 
zayıflatılması ve püskürtülmesinin başlangı-
cıdır, yani henüz tam olarak aşılması değil. 
Siyasî iktidar ve önemli üretim araçlarının 
mülkiyeti üzerine verilen belirleyici muha-
rebelerin henüz başladığı, ama kazananının 
henüz belli olmadığı bir mücadele etabı. Bu 

evre, proleter devrime yakınlaşmayı ifade 
etmektedir, oportünist güçlerin telkin etmeye 
çalıştığı gibi bağımsız bir toplumsal aşama 
değil, tek tip devrimci sürecin bir parçasıdır”.

Mücadele Hedefleri ve Müca-
dele Alanları

Emekçiler arasında katılaşmış ilişkileri 
sarsmak için irade geliştirmelerini sağla-
mak isteyen DKP, siyasî ve ekonomik mü-
cadele alanları için yaptığı önerilerin kısa 
ve uzun vadeli hedefler içerdiğini belirtiyor. 
İlk stratejik hedef olarak “emperyalizmin 
saldırısını frenlemek, durdurmak ve barış 
ve silahsızlanma, demokratik ve toplumsal 
ilerleme politikasını gerçekleştirmek” konu-
luyor. Elbette burada kapitalizmin reform ve 
barış yetisi olduğu hayaline düşülmüyor ve 
bunun salt egemenlere yönelik “çağrılarla” 
başarılamayacağı, aksine geniş parlamento 
dışı birlikler ve mücadeleler gerektiği vur-
gulanıyor.

İkincisi; Barış Hareketi ile birlikte gün-
cel silahlanma politikalarını durdurmak için 
mücadele edilmesi, silah ihracatının yasak-
lanması ve NATO’dan çıkılması, nükleer 

silahların Almanya ve Avrupa’da tasfiye 
edilmesi, Alman askerlerinin yurt dışı (sı-
nır ötesi) görevlerinin sonlandırılması için 
toplumsal çoğunluk oluşturulması gerekti-
ği vurgulanıyor. Bu çerçevede, üçüncüsü; 
küresel ve sosyal sorunların çözümü için 
uluslararası arenada eşitlikçi kooperasyon, 
Rusya Federasyonu ile yumuşama politikası, 
Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliği politikası 
geliştirilmesi gerektiği savunuluyor.

Dördüncü olarak; İşçi sınıfının eylem 
birliği yetisini yeniden elde etmesi için uğ-
raş verilmesi, anti-komünizme olduğu kadar, 
milliyetçiliğe, faşizme, yabancı düşmanlığı-
na, ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı mücadele 
verilmesi gerektiği vurgulanıyor. “Sınıf mü-
cadelesinin okulları” olarak sendikaların 
güçlendirilmesi ve inandırıcılıklarının yeni-
den kazandırılması zorunlu görülüyor. Be-
şinci olarak; İşçi haklarının genişletilmesi, 
çalışma sürelerinin kısaltılması, emekliliğe 
geçiş yaşının düşürülmesi, süreli sözleşme-
lerin yürürlükten kaldırılmaları, toplu iş söz-
leşmelerinin genel geçerlilik kazanmaları, 
işletmelerde ve ekonomide demokratik hak-
ların sağlanması vb. gibi sosyal hak mücade-
leleri önemseniyor.

Altıncı olarak ise; Tekellerin sınırsız 
güçlerini kullandığı güncel parlamenter sis-
teme karşı, işçi sınıfının çıkarlarını savundu-
ğu, ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı anti-faşist 
karakterde demokrasinin, burjuva demokra-
sisinin demokratikleştirilmesi için genişleti-
leceği bir mücadele öneriliyor. Bu çerçeve-
de, Yedincisi; parlamento dışı hareketlerin, 
sendikaların ve tüm demokratik güçlerin bir-
likte demokratik hak ve özgürlüklerin koru-
nup, genişletilmesi ve anayasada tanımlanan 
hakların engelsiz kullanılması için mücadele 
vurgusu yapılıyor. Sekizinci, Dokuzuncu 
ve Onuncu olarak; yerel yönetimlerin güç-
lendirilmesi, sağlık, konut, eğitim, öğrenim, 
ulaşım, çocuk ve yaşlı bakımı ile ekolojik 
yenilenme alanlarında ilerlemeler kaydede-
bilmek için mücadelelerin birleştirilmesi ve 
genişletilmesi öneriliyor.

DKP, yapılan önerilerin genel olarak re-
formların ikili karakterini, yani her zaman 
sistemi stabilize etmeye yarayan unsurları 
barındırdığını ve aynı zamanda da direniş 
güçlerini toplamaya yaradığını gizlemiyor 
ve “biz reformlarda durmuyor, aksine re-
formizme ve illüzyonlara karşı mücadele 
veriyoruz” diyor. Nihayetinde de; sınıf içe-
risinde, işletmelerde ve sendikalarda daha 
sağlam kök salmamış ve eylem yetisine sa-
hip bir Komünist Partisi olmadan bu müca-
delelerin hedeflerine ulaşamayacağını, kadro 
ve kitle partisinin birbirleriyle çelişmedikle-
rini, aksine diyalektik bir bağ içinde olduk-
larını vurguluyor.

Buraya kadar, Almanya işçi sınıfının par-
tisi olan DKP’nin “Anti-Tekelci stratejisini” 
pek fazla yorumlamadan aktarmaya çalıştık. 
Henüz yeterince sınıf içinde kök salmamış, 
toplumsal etkinliği hayli zayıf olan DKP’nin 
bu stratejisini uygulayabilmesi için, başlatıl-
mış olan reorganizasyonunu tamamlaması 
gerekecek. Anti-Tekelci stratejinin değerlen-
dirilmesini okura bırakmak istiyoruz. Ko-
nuyu irdelemeye ve farklı örnekleriyle ele 
almaya devam edeceğiz. n
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q Mehmet DEMİR

Ortadoğu’ya yeniden düzen vermenin 
önemli bir ayağının Kürt sorununun çö-
zümüne bağlı olduğunu bilmeyen kalmadı 
gibi. Dört parçaya bölünmüş olmanın öte-
sinde Kürdistan’ı egemenliği altında tutan 
devletlerin sorunlu yapıları, Kürt meselesi-
ni daha da önemli kılmaktadır. Şengal kat-
liamı, Kerkük’ün düşmesi ve ardından da 
Efrin bölgesinin işgal edilmesi, Kürt Öz-
gürlük Mücadelesinde son kırılma noktala-
rı olarak görülebilir. Tüm bu aleyhte geliş-
melere rağmen Kürtler, yüzyıllık statükoyu 
değiştirmede rollerini kaybetmiş sayılmaz-
lar. Şu an bölge üzerinde çeşitli hesaplar 
birbirine karışmış durumda. Uluslararası ve 
bölgesel güçler yeni dengeler oluşturmak 
ve ilişkiler peşindeler. Önümüzdeki günler, 
bu dengelerde hangi tarafın daha ağır bastı-
ğına ve bunun ortaya çıktığına tanıklık ede-
cektir. Bölge bir satranç tahtasına dönmüş 
ve yapılan hamleler birbirinden bağımsız 
değildir. Herşey plan dahilinde gidiyor gibi 
görünse de beklenmedik gelişmeler, yeni 
hamleler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ne 
uluslararası emperyalist güçler ne de bölge-
deki işbirlikçileri, sorunları çözecek bir ge-
lişmeyi, bölgede kendi çıkarlarını korumak 
için istememektedirler. Karışıklığın deva-
mı, yeni dengelerde daha rahat egemenlik-
lerini sürdürmelerine olanak sağlamaktadır. 
Bölge üzerindeki etkilerini devam ettirmek 
için taşlar yerlerinden oynatılmaktadır. Bu 
çözümsüzlüğün getirdiği fırsatları kullana-
rak, bölgede barışa gitmeyi engellemek için 
çeşitli oyunlar devreye koymaktan da geri 
durmamaktadırlar. Tek tek yapılan hamle-
leri bu büyük resim içerisinde, yani satranç 
tahtasının tamamında görmek gerekmekte-
dir.

Suriye krizi, taşların sürekli yer de-
ğiştirmesi nedeniyle öyle anlaşılıyorki bir 
müddet daha devam edecektir. Suriye’de 
sona yaklaşılmışken krizin derinleşmesi, 
ABD, Rusya ve bölgedeki aktörlerin yeni 
hamlelerinin son bir güç savaşı olduğunu 
söyleyebiliriz. Birbirlerini gözardı ederek 
bir çözüme tek başına gidemeyecekleri 

açığa çıkmış durumdadır. Yapılanlar Su-
riye’nin geleceğinde daha fazla söz sahibi 
olma çabalarıdır. Ortada bir pasta varsa, bu 
da en fazla payı koparma savaşıdır. TC’nin 
Efrin’e müdahalesi, Kürtlerin payına dü-
şene el koyma işgalidir, diye de yorum-
lanmaktadır. Suriye’nin karışık tutulması, 

baştan beri söylediğimiz Kürt meselesinin 
çözümünü de geciktirmektedir. Kürdis-
tan’ın özgür ve demokratik bir statüye 
kavuşması, federal veya özerk çözümlerin 
güvence altına alınması, bölge halklarının 
demokrasiye ve özgürlüklerine kavuşmala-
rını da beraberinde getirecektir. 

Efrin’in  işgali yeni hesaplar
üzerine kuruldu

Efrin’in işgali, Rusya’nın açıktan izin 
vermesi ve ABD’nin başını çektiği koalis-

yon güçlerinin göz yumması ile gerçekleş-
ti. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 
Efrin’i ABD’ye karşı Türkiye’ye açtıklarını 
açıktan dile de geitirdi. Doğu Guta’ya karşı 
Efrin söylemleri olsa da sadece bu olmadı-
ğı daha uzun vadeli planların işin içerisinde 
olduğunu götebilmekteyiz. ‘Uluslararası 

güçler Türkiye üzerinde oyunlar oynuyor’ 
sözü adeta AKP çevrelerinin dillerine sar-
maladıkları bir tekerlemedir. Önce Suri-
ye’de cihatcı çetelere ve DAİŞ’e destek 
vererek, uluslararası güçlerin çıkarları te-
melinde haraket eden TC, bu kez eğer or-
tada bir oyun varsa, Efrin’in işgali ile ta-
mamen bu güçlerin oyununa geldi. ABD ve 
batıya dönük çıkarılan seslerin bu bakım-
dan bir iç propaganda malzemesi olmaktan 
öte bir anlamı yoktur. Batıya dönük mülteci 
tehdidi ve ticari anlaşmalarla yürütülen çı-

kar ilişkisi, batıya karşı sözde dik durma-
nın nasıl da bir eğrilmenin tohumlarını ta-
şıdığını göstermesi bakımından önemlidir. 
Efrin’in işgalini de bu eğrilmenin bir par-
çası olarak  görmek gerekir. Efrin’in hangi 
çıkarlar karşılığında işgal edilmesine göz 
yumulduğu önümüzdeki günlerde daha da 
açıklığı kavuşacaktır.

Efrin’e yapılan bir işgal hareketidir. 
DAİŞ artıklarından veya ona benzer cihat-
cı örgütlenmelerden devşirilen ve bir kısmı 
Suriyeli bile olmayan çetelere verilen ‘öz-
gür’ adı, bu gerçeği değiştirmez. Efrin’in 
boş sokaklarına girilmesi ve yerel halkın en 
ufak bir desteğini görmemesi işgalin belge-
sidir. Ardından çetelerin yağmaları adeta iş-
galin resmi oldu. Bu ele geçirmeyi biraz da 
Napolyon’un Moskava’ya girişine benze-
tebiliriz. Napolyon, Moskova’ya girer ama 
karşısında Moskava sakinlerinden kimseyi 
bulamaz, günlerce boş şehirde kalır, işgal 
kimseden destek bulmaz. Efrin’de de işgal-
cilerin istenmediklerini boş sokaklara gi-
rince anlamış olmaları gerekir. Pirus zaferi 
var ya işte öyle bir şey. Güç dengesizliği ve 
uluslararası güçlerin gizli ve açık destekleri 
ile Türk ordusunun Efrin’de işgal hareke-
tini sonuca götüreceği açıktı. Tarihte ben-
zer birçok işgal hareketi gerçekleşmiştir. 
Sonunda bunlar yenilgiden kurtulamamış 
ve geldikleri gibi de geri dönememişlerdir. 
Şimdi Türk ordusunu da böyle bir tehlike 
beklemektedir.

DAİŞ artıklarının Efrin’i Türk ordusu-
nun denetiminde yağmalamaları, bu işgale 
göz yuman batılıları kamuoyu baskısı ile 
de olsa tavır almak zorunda bıraktı. Bu-
rada Almanya’ya ayrı bir parantez açmak 
gerekmektedir. Almanya I. Dünya savaşı 
yıllarında da doğuya açılma hesapları yap-
mış ve Osmanlı İmparatorluğu ile ittifak 
içerisinde bu hayaline kavuşmak istemiştir. 
‘Drang nach Osten’ doğuya açılımı Os-
manlı ile yapılan savaş ortaklığı üzerinden 
ete kemiğe büründürmeye çalışmışlarıdır. 
Bugün de benzer hayallerini Türkiye üze-
rinden gerçekleştirmek istemektedir. Efrin 
işgali öncesinde ve esnasında Almanya’nın 
sessizliğini bu ilişkiler ile izah etmek müm-
kündür. Son günlerde artan silah satışı da 

Suriye krizi, taşların sürekli yer değiştirmesi nedeniyle 
öyle anlaşılıyor ki bir müddet daha devam edecektir. Suri-
ye’de sona yaklaşılmışken krizin derinleşmesi, ABD, Rus-
ya ve bölgedeki aktörlerin yeni hamlelerinin son bir güç 
savaşı olduğunu söyleyebiliriz. Birbirlerini gözardı ederek 
bir çözüme tek başına gidemeyecekleri açığa çıkmış du-
rumdadır.

Efrin’den Sonra, 
Efrin ile Yeni Mücadeleye 
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‘Drang nach Osten’ hayalinin Türkiye üze-
rinden devam ettirilmesidir. Bu açık deste-
ğe rağmen Efrin’de çeteler ile birlikte Türk 
ordusunun sivil katliamları ve yağmaları 
karşısında, Almanya başbakanı Merkel 
bile sessizliğini bozmak zorunda kaldı. 

Efrin’de Vichy Meclisi 
kuruluyor 
Efrinliler topraklarına ve evlerine geri 

dönmek için BM çatısı altında bir güven-
lik istiyorlar. Bu Türk ordusu ve çetelerinin 
Efrin’de işgale son vermeleri ve geri çekil-
meleri demektir. Uluslararası destek bu ko-
nuda ne kadar süre içerisinde başarılı olur 
bilinmez. Ama Efrin’in öyle kolayca teslim 
edileceği de beklenmemelidir. Bölgenin de-
mografik yapısının değiştirilmesi amaçlan-
mış olsa da TC’nin bunda ne kadar başarılı 
olacağı bilinmemektedir. Rusya’nın iznine 
bağlı olarak Efrin’de bir müddet daha ka-
labilecek olan Türk ordusunun Suriye’de 
yeni oluşumların ortaya çıkması ile birlikte 
kaderi de belli olacaktır.

TC, burda kalmasının zaman geçtikçe 
zorlaşacağını bilmekte ve bunun için ken-
dine bağlı yeni oluşumlar hazırlamaktadır. 
Fransa’nın işgali sırasında Hitler’in kur-
duğu Vichy Hükümetine benzer bir işbir-
likçi meclisi kurmaya çalışmakta ve bunu 
Efrin’in başına getirmeye çalışmaktadır. 
Halktan destek görmeyen ve tamamen iş-
birlikçilerden kurulu bir meclisin Efrin hal-
kının nezdinde hiç bir itibarı olmayacak-
tır. Vichy Hükümeti gibi bunlar da tarihin 
çöplüğüne gönderileceklerdir. Bu tamamen 
işgale kendince yasal bir kılıf uydurmaktan 
öte bir anlam taşımamaktadır. Efrin’de, Ef-
rin’in gerçek sahiplerinin içerisinde olma-
dığı herhangi bir oluşumun uzun vadede 
yaşama şansı bulunmamaktadır. Şimdi bu 
gerçeği Ruslar ve batılılar da görmüş ola-
caklar ki Efrin ve Kürt meselesinde sessiz-
liklerini bozmaya başladılar. Almanya’dan 
sonra Fransa ve Rusya da Efrin meselesi-
nin barışçıl bir temelde Kürtlerin de taraf 
olduğu görüşmelerde çözülmesini istediler. 
Biraz timsah gözyaşlarını andırsa da Efrin-
lilere dönük saldırıların uluslararası hukuk 
ile bağdaşmadığını gözardı edemeyecek şe-
kilde ortaya çıkmasındandır.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ken-
di ifadesiyle Suriye’nin kuzeyinde istikrar 
sağlanması için aralarında PYD temsilcile-
rinin de bulunduğu heyetle gerçekleştirdiği  
görüşme sonrası yaptığı açıklamaya bakı-
lacak olursa, Fransa, Suriye krizinde daha 
aktif rol üstlenmek istemektedir. Türki-
ye’den gelen sert tepkilere rağmen Fransa, 
Kürt meselesinin çözümünde görüşmelerin 
önemine dikkat çekerek, bunda da bir rol 
üstlenmek istediğini dile getirmiştir. Buna 
paralel olarak ABD Başkanı Trump da Su-
riye’deki birliklerini çekeceklerini açıkladı. 

Bunun hemen bugünden yarına gerçekleş-
meyeceği bilinmektedir. ABD’nin Suriye 
politikasında bir değişiklik mi? sorusunun 
cevabı önümüzdeki günlerde netlik kazana-
caktır. Bu TC’yi Rusya’nın eksenine fazla 
kaptırmamak için dile getirilmiş bir düşün-
ce de olabilir. Tüm bunlar da gösteriyor ki 
Suriye ve Kürt meselesinde yeni gelişmeler 
beklenmelidir.

TC’nin öyle dile getirdiği gibi Roja-
va’yı bir boydan bir boya işgal etmek kolay 
olmayacak. ABD ve Fransa ile birlikte di-

ğer koalisyon güçleri de Fırat’ın doğusuna 
yönelik bir saldırıya izin vermiyorlar. Rus-
ya ve ABD arasında gidip gelmelerle TC 
bir dönem daha Suriye’de belirli bir denge-
de hareket kabiliyetini devam ettirecek gibi 
görünmektedir. Cihatcı gruplar ve DAİŞ  
üzerindeki etkisi, bunları kullanma gücü ve 
mülteci baskısı ile biraz daha kendine bura-
da bir rol açacak gibi görünmektedir. Rus-
ya, Suriye hükümetinin egemenlik alanla-
rını genişletmeye devam etmekte ve günün 
birinde tüm Suriye’de Esad hükümetinin 
denetim kurmasını isteyecektir. Sıra İdlip 
bölgesine ve Efrin’e de gelecektir. O zaman 

Vichy Meclisi de TC’nin buradaki varlığını 
kurtarmaya yetmeyecektir.

Efrin’in kırılan Zeytin dalları

Efrin’de sadece zeytin dalları kırlmadı. 
İnsanlık da ayaklar altına alındı. Yağmanın 
resimleri Kürtlerin nasıl bir düşmanlıkla 
karşı karşıya olduklarını göstermek açısın-
dan önemlidir. BM kararına rağmen saldı-
rının devam etmesi, uluslararası hukukun 
çiğnenmesine bir örnektir. Hani bu kazalar-
da ve doğal afetlerde cep telefonlarıyla gö-

rüntü alan ‘Gaffer’ misali seyirciler türedi. 
BM kararına rağmen ABD, Rusya ve diğer 
batılı hükümetler yardım yerine bir ‘gaffer’ 
gibi izlemekle yetindiler. İzlemenin ve yar-
dımdan kaçmanın da hukuk suç olduğunu 
söyler. Dünyamızda bu gafferler oldukça 
insanlık dramının bitmeyeceğini söyleye-
biliriz. Bugünlerde çıkarılan sesler TC’nin 
niyetlerinin anlaşılmasının yanında devşir-
diği çetelerin DAİŞ benzeri bir tehlikeyi 
taşıdığını da göstermesindendir. Bitiriliyor 
denilen DAİŞ bir başka şekilde ortaya çık-
maktadır.

Efrin’de kent merkezine odaklı bir dire-

nişe hazırlanırken YPG’nin çekilmesi hal-
kın bir felaketten kurtarılması anlamına da 
gelmektedir. Bu kararın alınmasında batılı 
koalisyon güçlerinin ve Rusya’nın da bir 
etkisinden bahsedilmektedir. Kısa vadede 
sonuç alınmasa da bu adımın uzun vadede 
Kürtler açısından önemli sonuçları olacak-
tır. Uluslararası gelişmeler de bu yaklaşımı-
mızı doğrulamaktadır. Şehrin tamamen yı-
kılması ve sivil ölümlerin önü alınmış oldu. 
Yapılan açıklamalarda direnişin yeni bir 
boyuta geçtiği belirtildi. YPG güçleri dağı-
nık bir şekilde ve gerilla mücadelesi kap-
samında Efrin’deki varlıklarını korudukla-
rını defalarca açıkladılar. Yer yer çatışma 
haberleri gelmekte ve bölgede savaş devam 
etmektedir. Anti-faşist mücadelenin ve halk 
içinde örgütlülüğün Hitler faşizmine karşı 
başarısı hatırlandığında Efrin’de de böylesi 
bir mücadele, sonuç alıcı gelişmelere yol 
açacaktır  denilmektedir.

Kürt Özgürlük Hareketinin
geleceği 

Bölgede çözümün anahtarının Kürt me-
selesinin çözümüne bağlı olduğunu devlet-
ler de görmeye başladılar ve bunu açıkca 
dile getirmekten kaçınmamaktadırlar. Şim-
diye kadar Kürtlerin ve demokratik kamuo-
yunun defalarca dile getirdiği bu görüş daha 
açık bir şekilde dillendirilmeye başlandı. 
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Kürtler 
olmadan Suriye’de bir çözümün imkansız 
olduğunu açıklaması yeni bazı gelişmelerin 
habercisidir. Bunun politik gelişmelerde 
nasıl bir etkisi olacağını yakında göreceğiz. 
Kürdistan’ın her bir parçasını elinde tutan 
Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de bir çözüm-
den ve demokrasiden bahsedeceksek bu 
Kürt meselesinin çözümüne bağlıdır. Eski 
inkarın artık mümkün olmadığı ve insanlık 
adına DAİŞ ve benzeri çetelere karşı ve 
özellikle de ‘kadının özgürleşmesi müca-
delesi’ içerikli bir mücadele veren Kürtler 
masada olacaklar ve boş da kalkmayacak-
lardır. Bu gerçeğin farkına varanlar sonun-
da kazanan tarafta yer alacaklardır.

Kürtlerin bu gelişmelere karşılık ver-
meleri kendi aralarında birliği güçlendir-
meleriyle mümkündür. Birlik bu sürecin 
Kürtler lehine olan fırsatlarından yaralan-
mak için oldukça önemlidir. Bunun için de 
gerekli değişimlerin yapılması ve mevcut 
örgütlenmelerin bu sürecin ruhuna uygun 
bir şekilde gerekirse de yeniden yapılandı-
rılması gerekmektedir. Demokrasi yolunda 
atılan her adımın geliştirilmesi ve buna 
destek olanların çabalarını halkların ortak 
demokrasi mücadelesine kazandırılması 
önem taşımaktadır... n
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q Özgür AMED

Sabah büyük bir heyecanla kalkıp 
üst başımı giydim.

Günlerdir hazırladığım ve biraz da 
şişirdiğim dosyam yatağımın başucun-
da idi. Açıkçası çok uğraştım diyemem. 
En son 5 yıl önce yine hazırlamıştım. 
Şimdi raftan indirip tekrar güncelledim. 
Yeni yeni terimler, başlıklar, marifetler 
ekledim. Bazen mecburi bazen de yan-
lışlıkla gittiğim basın açıklamalarını 
da gün ve tarih olarak iliştirdim. Basın 
açıklamalarında önlerde gözükmek ve 
fotoğraflarda çıkmak hem iyi hem kötü. 
Çünkü bazen Emniyet’te önüne geliyor. 
Diyeceğim o ki malum Ortadoğu’da 
taşlar yerinden oynarken ben bu duruma 
kayıtsız kalamazdım quantumik bakışlı, 
yüreği sevdalara ve pıttırcıklara nakışlı 
bir siyasetçi adayı olarak.

Her şeyi kontrol edip, ayna karşısın-
da bir iki replik çalışması yaptıktan ve 
arka cebimden çıkardığım tarağı da son 
defa saçlarıma vurduktan sonra evden 
çıktım.

Dosyamı ilgili yere teslim ettim. 
Başvurumu resmen yaptım.

Başvuru sırasında bazı arkadaşların 
‘başkanım, vekilim’ demeleri çok hoşu-
ma gitti. Bu kadarda hızlı beklemiyor-
dum. En sevdiğim sözdür aslında. Dü-
şünsene koltukta oturuyorsun ve sana 
başkanım diyorlar! Hayali bile ne kadar 
güzel!

Gerçi şimdi eş başkanlık falan var 
ama gelemem öyle şeylere. Eş başkan-
lık bize yakışmaz heval! Feodalizm 
öldü mü? Nerde bu Kürt erkekleri? Ner-
de bu insanlık!!!

Başvurum hayırlı olsun. İşlemleri 
bitirdim.

Ee bunu “halkım” ile kutlamam la-
zım ama değil mi? Kalkıp Ulu Cami’nin 
oraya gittim. Halk arasına karışarak il-
gili, bilgili ve sevecen aday olduğumu 
ispatlamam ve herkesin aday olduğumu 
bilmesi de gerek. Ulu cami önündeki 
yaşlı amcaları ikna eden, dünyayı da 
ikna eder.

10 yıldır ilk defa gidip bir açık 
mekânda insanlar arasında oturuyorum. 
Çok zor gelmedi desem yalan olur.

Neyse, tek başıma bir kürsüye otur-
dum. Hemen sağımda 2-3 yaşlı amca 
var. Koyu sohbetteler.

Çaycıya “Yan masaya da bırak” di-
yerek sohbet ortamı başlattım.

Amcalardan bir tanesi teşekkür edin-
ce fırsatı kaçırmadım:

“Ne demek, size can feda! İnşallah 
kısmet olursa Haziran sonu burada 
yine çay içer, bu şehir ile ilgili ha-
yallerimizi hep beraber hayata geçi-
ririz.”

Böyle deyince ikisi de benim masa-
ya yanaştı. Anladılar aday adayı olduğu-
mu. “Ser xêrê be” dediler. Meraklı göz-
lerle baktılar bana. Aşka geldim haliyle! 
Ortamı biraz daha ateşlendirerek ve se-
sime böyle ağlama efekti vererek “Bu 
halk gerçekten her şeye layık” dedim.

Sesim biraz fazla çıkmış olacak ki, 
başka masadan da bir iki xalo bizim ma-
saya kürsü çekti! Hızla büyüyorduk, ba-
şaracaktık! İki kürsü daha eklense ayağa 
kalkıp ilk halk toplantımı yapacaktım.

Anladığınız üzere etrafımı bir anda 

sardılar. Off ne güzel! Şimdiden böyle 
başkanlı maşkanlı böyle yetkili gibi his-
settim kendimi. Birbirimize bakıyoruz. 
Hizmetinize kendini adamış bir insan 
olarak karşınızdayım. Arkamıza düşen 
bitpazarındaki emekçi elleri, peynir 
pazarında büyüyen kokulu gözleri, ci-
ğer dumanları arasında başlayan aşklar 
falan diyerek etkili cümleler kurmaya 
başladım. “Merak ettiğiniz şeyler varsa 
lütfen buyurun sorun” dedim. “Hep be-
raber tartışacağız, birlikte büyüyeceğiz” 
demeyi de unutmadım.

Önce anlamsız bir suskunluk oldu. 
Çok etkilenmişlerdi belli. Biraz sonra, 
yaşı 90’a dayanan bir amca sözü aldı. 
Elleri titriyordu, gözü de bizi zor görü-
yordu:

“Öncelikle kürsüde oturan tüm ar-
kadaşlarımı selamlıyorum ve süre-
ci biraz değerlendirmek istiyorum. 
Biliyorsunuz faşist sistem şuan bizi 
kültürel soykırım sürecinden geçiri-
yor. Özellikle seçim dönemi de po-
litikalarını derinleştirerek psikolojik 
manevralar yapacak. Bilgemizin bu 
konuda savunmalarında değindiği 
uyarılar da önemli bence. Bu nokta-
da, sizin bu faşist politikalarla mü-
cadele tarzınız ne olacak? Her şeyin 

bulanıklaştırıldığı bu ortamda yeni 
ne söyleyeceksiniz? Daha da önem-
lisi, Kürt sosyolojisini bilmeyenler 
Kürtler adına siyaset yapamaz, yap-
mamalı. Yanlıştır. Bu konuda kendi-
nizi hazır görüyor musunuz?”

Şaka mı bu? Nasıl yani ya!

Ekmek çarpsın hiç bişi anlamadım.

Soykırım nedir amcacım ya? Meclis 
diyorum, koltuk diyorum! Ama cevap 
vermem lazım.

“Doğrudur amca, sosyoloji biliyoruz 
tabi. İbn-i Haldun, Durkeym falan. Biz 
de facebook sayfalarını takip ediyoruz 
yani, merak etmeyin. Bakın iddia edi-
yorum, Twitter’da en güzel özlü sözleri 
her gece ben paylaşacağım. Siz rahat 
olun. Şimdiden yüzlerce biriktirmişim. 
Gandi, Marks, Mevlana, Cegerxwîn. 
Em nebin yek, emê herin yek û yek! Her 
telden olacak...” dedim ve sonra en bil-
diğim kestirme şeye geçtim:

“Bu halkı ve halkın gücünü kimse 
yenemez. Biz gerçekten o kadar acı-
lar çektik ki! Artık yeter! Artık Kürt-
ler eski Kürtler değil. Bizi bitiremez-
ler. İnşallah barış gelecek”

Amca ile göz göze geldik. Bana acı-
yan bir bakışı vardı, dersin yaşı otoma-
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tik yüz elliye çıkmış! Belli ki o da be-
nim cevabı anlamamıştı. Ben bir iki şey 
daha söylemek için yelteniyordum ki, 
başka biri sözü aldı:

“Başqanım şimdi siz de bilîsiz, ken-
timizde yoksıllıx hed sefhada! Dawa 
insanî olmasax, çoktan böbregımızi 
satmiştix! Anlîsen degıl? Sosyal doqi 
bêmane zarar görmiş. Bir an önce 
onarılmasi icab edî. Mesela eskiden 
kentsel dönışım diyidiler, qorqidix; 
şimdi bırax kenti, heyatlarimizi dö-
niştirdiler. Tıravmadayıx, anlîsen?  
Bax Sur’dayıx, insan qalmadî, quş-
lar ötmî, evler talan edıldi. Zorla göç 
ettırıldıx. Cizre’de Nisêbîn’de de 
eynî şey oldi. Bu wahşeti yapanlar-
dan nasıl hesap soracaxsız?

Bir de ayıx olmax lazım! Orta sınıf 
ehlaqsızlıxî diye bışî duydın mi hêç? 
Hanê halqın acilarini popıler kultıre 
çeviriler sonra da hanelerine gol diye 
yaziler... Te go erê?”

Erê erê! De Sur’a ne olmuş ki?

En son her taraf kafe idi, gelip otur-
muştuk. Lüks yerler açılmış, oteller fa-
lan vardı. Demek ki denk gelmemişim 
gelişmelere. Daha da kötüsü adam söze 
“Siz de biliyorsunuz” diye girdiğine 
göre bilmeme lüksüm yok. Neyse ben 
cevap verim!

“Gerçekten çok önemli bir soru. Çok 
hayati bir konu! Sur, benim kadim 
şehrim, çocukluğumun kadim mekâ-
nı! Tabikisi projelerimiz var. Biz 
proje insanıyız. Kenti de dönüştüre-
ceğiz. Güzel dönüşümler yapacağız. 
Hala köylerde kalanları da şehrimi-
ze alacağız. Kapımız açık olacak. 
Daha çok bina, daha yüksek katlar. 
Herkese yer yetecek. Gitmeleri-
ne gerek kalmayacak. Demokratik 
olacağız. Bu halk artık bu oyunlara 
gelmez. Paketlere inanmaz. Ayrıca 
merak etme amcacım, biz ne ahlak-
sızlar gördük! Hepsini alt edeceğiz. 
Halkımız orta değil, üst sınıfları hak 
ediyor. Hepsini üst sınıf vatandaş 
yapacağız. Bana inanın. İnşallah hep 
beraber barışı getireceğiz…”

Terlemeye başladım yavaştan.

Beklemediğim yerden bir soru daha 
gelirse kontrolü iyice kaybedeceğim 
diye korkuyorum.

Tam karşımda oturan amca önce 
“Öhüü” diyerek sözü kendisinin aldığı-
nı ima etti. Hemen söze girmedi. Önce 
tabağını çıkardı, yavaştan tütünü sarma-
ya başladı. Hepimiz ona bakıyoruz.

Herhalde ölüm darbesi vuracak. 
Hani aslan avını yakalar ve onu öldür-
meden öylece pençeleri içindeki avına 
bakar ya. Aslan işte öyle öldürür, baka-
rak. Çünkü aslanın gözüne bakıp, kendi 
çaresizliğini gören hayvan teslim olur 
artık. Ölümü böyle gerçekleşir.

Bana bakmaz inşallah! Korkuyorum 
çünkü.

Allah razı olsun, başını kaldırmadan 
söze girdi:

“Yeğen bak, Kürt siyaseti artık es-
kisi gibi değil. Kendini yeniledi, 
çok şey değiştirdi. Ama hakikati da 
konuşmak lazım! Legal siyaseti-
miz bürokrasiye çok bulaştı. Son 3 
yılda yaşanan korkunç savaş ve ta-
nık olduğumuz şeyler, aslında öncü 
olması beklenen çoğu siyasetçinin 
“devlet” fikrini, devletçi zihniyeti 
aşamadığını gösterdi. Liberalizmin 
sığ sularında kulaç atarak kendileri-
ni kandırmışlar. Biz ulu cami yaşlı-
lar inisiyatifi olarak bu konulara çok 
dikkat çektik, ama kimse kale alma-
dı. Radikal demokrasi tezi doğru an-
laşılmadı dedik. Halen diyoruz.

Özellikle kurumlarımızda küçük 
hesaplar uğruna, bêle iki gramlık 
iktidar uğruna nice insan canavara 
dönüştü. Yurtsever değerlerini ranta 
çevirenler çıktı. Böyle insanlar tü-
redi. Savaş toplumsallığın düşma-
nıdır ve savaş zamanları yozlaşma 
daha fazladır. Şimdi de özel savaş 
bize bunları dayatıyor. Mesela şuan 
seçimler olacak, ama bunu fırsa-
ta çevirmek isteyen yüzlerce aday 
çıkacak. Halk ile bir ilişkisi olma-
yan ama kafa kol ilişkisi sayesinde 
kendini dayatacak yüzlerce adaydan 
bahsediyorum.

Sizce de öze dönüş gerekmiyor mu? 
Ne yapmak lazım?”

Soru ne zaman bitecek diye o kadar 
çok bekledim ki. Bu sırada başkaları da 
sohbete katılmıştı.

“Abi ben nerden bileyim yaaa! Hele 
vekil yapın sonra bakarız icabına” diye-
medim. Attım içime.

“Eee şey! Gerçekten çok ayıp! Söy-
lediğiniz şeyler doğru ise midem 
bulandı. Ne zaman bu hale geldik. 
Soruyorum, biz ne zaman bu hale 
geldik? Bu konuda kesinlikle bir ba-
sın açıklaması yapmak lazım. Tüm 
kurum ve STK’lar birleşip bir basın 
açıklaması yapmak şart!”

Ben basın açıklaması deyince orta 
yaşlarında bir dayı sözü aldı benden.

“Vekilim zaten şuan her başımıza ge-
len şey ile ilgili tek mücadele yönte-
mi basın açıklaması yapmak olmuş. 
30 sandalyelik yere ‘tüm halkımız 
davetlidir’ diyerek basın açıklaması-
na çağırılıyoruz. Bir halk 5 dakikalık 
basın açıklamasına neden gelsin? Bu 
konuda farkınız olsun isteriz. Sorun 
nedir biliyor musunuz? Opırtınizm-
dir nedir, hah işte odur sorun! Yani 
pratiği ile fikrinin bir olmaması! 
Haksızsam söyleyin. Sizin farkınız 
ne olacak?”

Hızlıca düşünüp bir fark bulmam ge-
rekiyordu. Tobe haram aklımdan bir şey 
de geçmiyordu!

“Farkımız olacak elbet!” dedim. 
Bunu derken böyle gedê bajêr ekolün-
den gençlerin ağzını eğri yapan haline 
vurgu yaparak, aynısından şey ederek 
söyledim. Sonra devam ettim:

“Allah’ın izni ile miting gücünde ge-
çecek bizim açıklamalar. Hep bera-
ber. Annelerin zılgıtları ve gençlerin 
halayları ile yapacağız. Bu fedakâr 
halk gerçekten her şeye layık! İnşal-
lah hep beraber barışı getireceğiz. 
Bu topraklar barışa susadı. Kürt hal-
kı çok acı çekti. Artık kandıramazlar 
bizi”...

Tüm gözlerin bana döndüğünü his-
sediyordum. Herkes bir soru sormak is-
tiyordu sanki. Ama soru sormuyorlardı. 
Sanki sorgu idi! Önümdeki dokuzuncu 
çayı ne ara içmişim hatırlamıyorum. 
Yok, böyle olmayacaktı. Sorular bana 
göre değildi... Çok uzatmadan kalkmam 
gerektiğini anladım.

Bu adaylık işinden soğuttular. Yazık-
lar olsun gerçekten!

“Sohbetinize doyum olmuyor ama 
çok işim var. Daha ziyaretlerimiz var, 
daha barışı getireceğiz!” deyip kalk-
tım. Çay parasını da ödemeden tüydüm. 
Doğruca gidip adaylık başvurumu geri 
aldım. Daha başında böyle ise içine gi-
rince kim bilir başıma ne gelecekti. Yok 
istemez!

Sabah çıkardığım dosyamı tekrar 
tozlu rafa bıraktım. Adaylığı başka bir 
bahara erteledim. Bir sonraki seçimde 
inşallah maşallah! Desteklerinizi bekle-
miyorum... n

(Özgür Amed’in bu yazısı ilk kez Gazete 
Karınca’da yayınlanmıştır.)
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Kimi “Solcu”ların
CHP Sevdası

q Orhan DEMİRBAĞ

“Cumhur İttifakı”nın “sözcüsü” D. 
Bahçeli’nin dillendirmesi ve ardından 
“ittifakın” patronunun iki ay öne çe-
kerek 24 Haziran’da “erken seçim”e 
gidileceği kararını vermesi ile son 
günlerde konuşulan tek gündem bu 
oldu. AKP liderinin CB adayı olduğu 
ta başından biliniyordu. Muhalefet 
kimi ya da kimleri çıkaracaktı karşısı-
na? Ana muhalefet partisi, adının HDP 
ile anılmaması için elinden geleni ya-
pıyordu. Birlikte davranacağı “iyi” bir 
parti vardı ama YSK eliyle seçimlere 
sokulmayabilirdi. Bir de oy oranı dip-
lerde olan Saadet’e sarılabilirdi. Aslan 
“sosyal demokratlar” “ittifak” yapacak-
ları partinin YSK engelini aşabilmesi 
için 15 milletvekilini bu “iyi parti”ye 
transfer ederek eşeğini sağlam kazığa 
bağlamış oldu. Bir önceki cumhurbaş-
kanlığı seçiminde ırkçı MHP’nin adamı 
Ekmeleddin’i ortak aday diye Erdo-
ğan’ın karşısına çıkaran “aslan sosyal 
demokratlar” CHP destekçisi eski sol-
cuları epey mahçup etmişti. Şimdi de 
son üç beş günde aday yoklamaları 
yapılırken değişen birşeyin olmadığı-
nı görüyorlar. 

68 gençlik hareketinin yenilgisiyle 
“teslim olanlar”ın katılımı ile bu tarih-
ten sonra kendisini “eski solcu” sayan, 
daha doğrusu solcu eskilerinin bir bi-
çimde kapağı CHP’ye atarak partinin 
vitrininde yer almalarıyla kırk yıllık 
statükocu, milli şef partisi birdenbire 
‘sosyal demokrat” olarak lanse edil-
meye başlandı. 12 Eylül darbesinden 
sonra da solcu eskilerinin “sosyal de-
mokratlaşması” sürdü. ÖDP Yöneticisi 
Alper Taş’ın son açıklamasında “ta-
banlarının seçimde hangi adaya oy 
vermeyeceğini işaret edecekleri” türü 
açıklaması, utangaç CHP destekçili-
ğinden başka birşey değil.

Bugün “Türk Solu” nun kimi ke-
simlerinin CHP sevdasının en önemli 
nedenlerinden birisi de Kürt Özgürlük 
Hareketi’ne  karşı duydukları kıskanç-
lıktan kaynaklanıyor gibi...

Bugün devrimcilerin, sosyalist-
lerin, komünistlerin önünde duran 
en önemli görev, seçim sürecinde 
demokrasi cephesinin örülmesi için 
ellerinden gelen katkıyı koymaları ve 
Kürtl halkıyla omuz omuza geleceği 
kurmak için mücadeleyi yükseltmele-
ridir... n



q Özden ÇİÇEK

Sanat, insanlığın tarihsel gelişiminin 
her evresinde özellikle de toplumsal ha-
reket ve dönüşümlerle birlikte önemli bir 
etki alanı olarak karşımıza çıkar. Sanat, 
toplumları dönüştürmek için yeterli mi-
dir? Sanatsız insan ya da insansız sanat 
mümkün mü ? Tüm bu sorulara cevap ver-
mek şöyle dursun, ilk önce sanatın tarifini 
yapmakla yazıyı geliştirmeye çalışalım. 

Sanat; yaşamda herhangi bir olayı ve 
olguyu görünür kılma çabasıdır. Sanatın 
yaygın tarifleri içerisinde duygu, düşünce 
ve yaratıcılık gibi kavramlar yer alsa da, 
tarif edilmeye çalışılan gerçeklikle sanat 
arasındaki ilişki ve sanatın insan araştır-
ması olan yanıdır. Sanat da nihayetinde 
bilgi, teknik, düşünce ve duyguyla  oluşan 
bütünlüklü ve derinlikli bir alandır. Örne-
ğin müzik yapılmak istenildiğinde asgari 
düzeyde müziğin teknik bilgisi edinilince 
nitelikli ve kalıcı eserler vermek müm-
künken, müziğin yüksek ve nitelikli ör-
neklerinden de haberdar olmak gereklidir. 
Yine roman ya da şiir  yazmak isteyen bi-
risinin hem Türkiye, hem de dünya edebi-
yatından haberdar olması gerekmektedir. 
Diğer türlü yazılan şey okuyucuya bir bi-
çimiyle ulaşsa da, yetkin olmayan biçim-
de üretilen şeyin,  kalıcı bir ‘eser’ olabil-
mesi oldukça zayıftır. Verilen örneklerden 
de anlaşılacağı gibi sanat bilgiyi içerdiği 
gibi,  aynı zamanda yetkinlik gerektiren 
bir alanın faaliyeti olduğu belirlemesi ol-
dukça açıktır. 

Kendi içindeki ve dışındaki tüm iliş-
kiler, duygu ve düşünceler bütününü ye-
niden üreten kişiye sanatçı denir. Sanatçı 
yarattığı sanat eserinde, söylenmemiş ola-
nı söylediği gibi; taşıdığı ya da yansıttığı 
dünya görüşü, sanat izleyicileri ve alıcıları 
tarafından görülür özellikler taşır. Estetik 
biliminden hareketle sanatçı, “sanat eser-
lerindeki ve çevresindeki güzellikleri algı-
lamada yetkin ve güzele aşina olan kişi-
dir.’’ Bu çerçevede diyebiliriz ki, sanatın 
ve de sanatçının dili gündelik dilden ayrı 
olması gerektiği gibi, olayları ve olguları 
kavrayışı da gündelik bilinçten farklı, hat-
ta yetkin bir bilinç düzeyinde olmalıdır. 
Böylelikle sanatın dili özgündür tespitinin 
yanı sıra, sanatçı da yeniliği ve özgünlüğü 
temsil edendir. Peki sanat ekmek peşinde 
koşarsa sanat olmaktan çıkar mı? Sos-
yo–ekonomik belirleme içersinde sanat, 
kültür endrüstrisinin içinde meta üreticisi 

haline de gelebilir mi?  Buna benzer soru 
ve yaklaşımları çoğaltmak mümkün. Sa-
nat nasıl üretilmeli ya da sanat neyi üretir? 
Dahası gerekli midir?

En son sorudan cevaplar aramaya 
başlarsak; insanın varoluşuyla başlayan 
sanat, insanla anlam bulan, insanın kendi 
benliğinin ötesinde ama yine kendi için-
de vazgeçemediği bir şeyin parçası olma 
niyetiyle, kendini de arama uğraşısıdır 
aynı zamanda. Bu arayışın bitmeyecek 
oluşu sanatın da biz varolduğumuz sürece 
hayatımıza eşlik edeceği anlamına da ge-
lir. İnsansız sanat mümkün görünmüyor, 
hatta kimilerince doğa bir sanat eseridir 
görüşüne karşın, doğada yalnız başına sa-
nat yoktur, onu sanatlaştıran insanın ken-
disidir.

Kişi sınırlı benliği içersinde sanatsal 
üretimi sayesinde toplumsallaşmaya da 
evrilmiş olur, bir başka ben`le bütünleş-
me ve çoğalma eğilimi taşıdığından dola-
yı, sanat tek bir kişinin olmayıp, kendisi 
dışındakilerle anlam ve hayat bulan bir 
çaba içersinde olduğunu belirtmek gere-
kiyor. Yaşadığı çağın  tanığı olan sanatçı; 
gerçekliği yansıtmakla kalmayıp, yeni 
gerçekliklere de biçim veren bir yaratıcı-
lıkla hareket eden kişidir. Sanatın ekmek 
peşinde koşmasından ziyade, Theodor 
Adorno`nun müzik üzerine yaptığı be-
lirlemeyi sanat üzerinden genelleştirecek 
olursak; T. Adorno`ya göre kapitalizm 
içinde müzik;  hem bir hizmetçi, hem de 
bir metadır. Sistem, müziği bir eşya  ko-
numuna getirdiği zaman, sistem ve müzik 
birbirinden ayrılmaz iki parça haline ge-
lir. Sistem tarafından ikon haline gelen ya 

da getirilen Michael Jackson bunun en 
bilinen örneklerindendir. John Street`e 
göre pop, kendisini yaratan endrüstriden 
ayrılamaz. Bu nedenle kayıt teknisyenleri, 

avukatlar, yapımcılar, diskjokeyler, müzik 
yazarları, medya vs. kültür endrüstrisinin 
vazgeçilmez elemanlarıdır.  Bu elemanlar 
içinde müzik ya da sanattan bahsetmek 
elbette güç olacaktır. Her şeyin alınıp sa-
tıldığı üretim ilişkileri içinde müzik ve 
sanat da alınıp satılan meta halini alır, 
sanatı toplumsal ve ekonomik koşullar dı-
şında tutmak mümkün görünmüyor halen. 
Sanatın amatörlüğünden söz etmemek 
mümkün değildir, amatörlük duygu anla-
mıyla iyi olmasına karşın, sanat üretmede 
gerekli teknik bilgi ve donanımı edinmek 
oldukça önemlidir. 

Fakat sanatın toplumsal koşulları çağ-
rıştıran ve bilinen örneklerine başvurul-
duğunda kitlelere ulaşmış, estetik değer 
oluşturmuş ve meta sistemi içinde değer-
lendiremeyeceğimiz eserlerden örnekler 
verecek olursak: Louise Aragon ‘Mutlu 
Aşk Yoktur’ şiirini yazdığında Paris  Al-
man ordusu tarafından işgal edilmiştir ve 
bu nedenle Loise Aragon toplumsal duyar-
lılığı gereği Paris işgal altındayken, kişisel 
mutluluğun mümkün olamayacağını söy-
lüyor. İspanya`nın Guernica kasabasını 
Alman ordusu bombalıyor ve bu bombar-
dımanı Pablo Picasso ‘Guernica’ isimli 
tablosunda anlatıyor. ’Guernica’  tablosu-
nun da yer aldığı bir sergide,  bir Alman 
generali  Picasso`ya soruyor ‘bu tabloyu 
siz mi yaptınız?’ diye, Picasso`nun cüret-
karca verdiği cevap ’hayır, siz yaptınız!’ 
şeklindedir. Son bir örnekte müzikten ve-

relim, denir ki; Fransız devrim koşullarını 
anlamak için Ludwing Van Beethoven`in 
müziklerini de dinlemek yardımcı olacak-
tır. Anlatılmaya çalışıldığı gibi sanatın 

kaynağı ve varolma sebebi toplumdur, 
dahası sanat; insandan gelir ve insana 
geri döner. Hele hele toplumun, yaşamın 
dönüşümüyle yan yana yürüyorsa sanat 
ilgilisi ya da sanatçı, aynı zamanda bilgi 
ve bilinç taşıyıcısıdır da. Bu anlamıyla sa-
natçının toplum karşısındaki sorumluluk-
ları  oldukça yüksektir. Kapitalist üretim 
ilişkilerinin yansıması olan kültür endüs-
trisi içersinde kimi sanat üreticileri sistem 
tarafından bilerek yüceltilir. Oysa sana-
tın görevi insanı yüceltmek yerine insanı 
araştıran ve yine insana dönen bir edim-
dir. Bu edimi  sanatçı; öz, biçim, estetik 
ve dünya görüşüyle oluştururken; sanat 
toplumsal emek süresi içersinde tıpkı di-
ğer tüm işler kadar ağırlığa sahiptir, daha 
fazlası değil..! 

Sanatın toplumsal görevi ve toplum-
ların dönüşümünde oldukça önemli paya 
sahip olmasının yanı sıra, sanatın muhalif 
ve sorgulayan  tutumdan uzak durmasını 
bekleyemeyiz. Dostoyevski`nin ifade-
siyle bir doğrunun yarısını değil tümünü 
söyleyebilmelidir sanatçı. Sanat da gerçek 
anlamda toplumsal özgürlük koşullarında 
boy verir. 

Son söz olarak sanat ilgilisi ya da sa-
natçı, doğrunun tümünü estetize ederek 
verdiği eserler sayesinde tarihe ismini 
yazdırmasının yanı sıra, toplumların ni-
celikten niteliğe doğru dönüşümlerinde 
önemli  katkılar sunar. n 

Sanat ve “Sanatçı” Üzerine Düşünceler
Politika30 30 Nisan 2018 KÜLTÜR



13. Uluslararası İşçi Filmleri 
Festivali 1-7 mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 4 şehirdeki gösterim-
lerden sonra, ilerleyen günlerde birçok 
kenti kapsayan ve yıl boyu sürecek uzun 
bir yolculuğa çıkacak. Gösterimler yine 
ücretsiz olacak.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanın-
dan, emekçilerin yaşamlarını ve müca-
dele deneyimlerini izleyicilerle buluştur-
mayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini 
özendirmeyi amaçlayan festival;

Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş 
(DİSK),Basın-İş (DİSK), Tez Koop-İş 
(TÜRK-İŞ), Tek Gıda-İş (TÜRK-İŞ), Ses 
(KESK), Türk Tabipleri Birliği, Hal-
kevleri, Sendika.Org, Alternatif Medya 

Derneği tarafından düzenleniyor.

2 Mayıs 2018 saat 19:30 da Şişli Ce-
mil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde ya-
pılacak açılış gecesini İrfan Değirmenci 
sunacak. Gecede her yıl olduğu gibi bir 
set işçisine plaket verilecek. Açılış Filmi 
olarak Ercan Kesal’ın yönettiği “Fın-
dıktan Sonra” filmi gösterilecek. Ayşen 
Gruda gecenin özel konuğu olacak.

Türkiye’de 
İlk Gösterimlerin de
Olduğu Zengin Film
Programı
13. Uluslararası İşçi Filmleri Fes-

tivali’nde içinde sessiz kalmayanların 

öykülerinin anlatıldığı 65 filmden oluşan 
bir seçki hazırlandı.

Festival filmlerinin 4 ildeki gösterim 
yerleri ise:

İstanbul’da 
Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu 

Sineması, Yeşilçam Sineması, Aynalı 
Geçit Etkinlik Mekanı, KOMŞU KAPI-
SI MAÇKA DAYANIŞMA DERNEĞİ, 
Kimya Mühendisleri Odası, Barış Manço 
Kültür Merkezi, Kadıköy Halkevi, Nazım 
Hikmet Kültür Merkezi’nde;

Ankara’da 
Çağdaş Sanatlar Merkezi,Sinetopya, 

ODTÜ Vişnelik Tesisleri

Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Mi-
marlar Odası, SES Ankara Şube, Ahmed 
Arif Parkı, Batıkent Metro, Aşık Mahsu-
ni Şerif Parkı, Çankaya Evleri,Halkevi 
Şubeleri

İzmir’de;
İzmir Mimarlık Merkezi,İzmir Hal-

kevi, İzmir Sanat, Fuar Gençlik Tiyat-
rosu, Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür 
Merkezi, Üçyol Uğur Mumcu Parkı Anfi 
Tiyatro, Urla Toprak Sahne Tiyatrosu 
Necati Cumalı Sahnesi;

Diyarbakır’da 
Kesk’e bağlı sendika salonlarında 

gösterimler gerçekleşecektir.

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

İSTANBUL

Anadolu Yakası:
Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Muvakkithane Cad. No:5
Kadıköy:  Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy
Avrupa Yakası:
Beyoğlu:  Mephisto Kitabevi: Kuloğlu Mh. İstiklal Cad.  

 No:125
Beyoğlu:  Semerkant Kitabevi: .Süslü Saksı   

 Sk. No:5 Tarlabaşı
Osmanbey:  Beyaz Adam Kitabevi: Halaskargazi  Cd. 17/A
Mecidiyeköy: Karaduman Gazete Bayii:  
Eyüp:  Özgür Büfe: Karadolap Mah.   

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

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

İZMİR
Alsancak:  Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri   

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

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

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

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

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

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

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

 Günel İş Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı

ESKİŞEHİR
Odunpazarı:  İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh.   

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

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

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

SAMSUN
İlkadım:  Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.   

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

KARAMAN
Merkez:  Danış Kitabevi:  Külhan Mah.   

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

MANİSA
Akhisar:  Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad.   

 No:150 / A

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler
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13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 
1-7 Mayıs Tarihleri Arasında Gerçekleşecek:

“Sessizlik Sinemada Güzel”



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Şu anda anlatacaklarım yaşamda çok az 
rastlanan olaylardandır. Yani yetenek, ya da 
insan yeteneğinin boyutları nedir, sorusuna 
cevap aramak? Bilimsel olarak yetenek ko-
nusunda şunlar ifade edilebilir: Bir insan bir 
konuda yetenekli ise, yetenekli olduğu dalda 
yüzde elli avantajlıdır. Diğer bir kişiyse an-
cak o yüzde elliyi eğitim yoluyla elde ede-
bilir. Ancak bu durum yine bir süreç gerek-
tirir. Örneğin Roman’lar müzik konusunda 
yeteneklidir ama hiç keman çalmamış bir 
çocuğa kemanı ve yayı uzatıp, “Hadi şimdi 
çal!” diyemezsiniz. Çocuğun önce keman 
çalan birini yakından görmesi, izlemesi, en 
azından müzik sesine aşina olması gerekir. 
Demek burada yine bir sürece ihtiyaç var. 
Ancak ondan sonra o çocuktan keman çal-
masını isteyebilirsiniz. Matematik de, resim 
de öyledir. Yani yine eğitim söz konusudur.

Geçtiğimiz yakın süreç içinde Akhi-
sar’ın Milingen Köyünden (şimdi mahalle-
si oldu) bir çiftçi kardeşimiz, Belediyenin 
de katkılarıyla bir rölyef sergisi açtı. Çıkan 
gazete haberlerinden sonra sergiyi gezmeye 
gittim ve tesadüfen sergiyi açan, Halil İbra-
him Köksal ile de tanışma fırsatı buldum. 
Sergi tek kelimeyle mükemmeldi; her biri 
saf mermer üzerine oyulmuş, antik çağa 
ilişkin tarihi figürlerden oluşuyordu; Ulusal 
Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşından 
görüntüler, Eski Roma ve Osmanlı dönemi-
ne ait çalışmalar da yer alıyordu. Sergilenen-
lerin tümü oldukça başarılıydı.

Rölyefleri yapan Halil İbrahim kardeşi-
mizle görüştüğümüzde şaşkınlığım daha da 
arttı. Çünkü çiftçi kardeşimiz bu konuda hiç 
eğitim almamıştı. Zaten kendisi de İlkokul 
mezunu olduğunu söylüyordu. Oysa bir hey-
keltıraşın böylesi çalışmaları ortaya koyması 
için yıllarca Akademilerde dirsek çürütmesi 
gerekiyordu… Halil İbrahim, önce küçük 
birkaç biblo yapıyor, bir iki taştan kaplar 
oyuyor, sonra bir gün bir şekilde karşılaştığı 
Milli Eğitim Müdürü Adem Göksöğür’ün 
kendisinden bir Fatih Sultan Mehmet rölyefi 
istemesiyle daha nitelikli bir çalışma tempo-
suna, üretime giriveriyor. Üstelik bu çalış-
manın uzun geçmişi de yok. Yani dediğim 
tarih, 2011’in sonlarında, 2012’de oluyor; 
daha sonra da artık arkası geliyor. 

Sergide yer alan Çanakkale Zaferi ile 

ilgili rölyefe üzerine kafasından tasarımı 
oluştururken, Halil İbrahim Köksal, kalkıp 
Çanakkale’ye gittiğini ve orada savaşın geç-
tiği yerleri bir de kendi gözleriyle görerek, 
eskizleri çizdiğini, bunların hazırlanışı sıra-
sında da hayli duygulandığını belirtiyordu. 
Bu onun yaptığı işi ne ölçüde ciddiye aldığı-
nın önemli bir göstergesiydi. Köksal, gerek 
Roma Figürlerini, gerekse Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’na ilişkin ön hazırlıklarını da, yine 
aynı titizlikle çalıştığını belirtti. Kendi ifa-
desiyle: “Bunların ön hazırlıkları sırasında 
onlarca tarih kitabını, ansiklopedileri karış-
tırmak zorunda kaldım.” diyordu. Sanatçı, 
“Yaptığım her çalışmada biraz da ben va-
rım, benim düşlerim, duygularım var.” diye-
rek, emeğinin salt mermer oymak olmadığı-
nı da belirtmek ister gibiydi.

Peki, bizlerin sadece tarih kitaplarında 
okuduğumuz “Çanakkale Savaşı” neydi? 
Kaynaklara kısaca baktığımızda şunları gö-
rüyoruz: “Çanakkale savaşı, 18 Mart 1915 
- 9 Ocak 1916 tarihleri arasında gerçekleş-
tiğini görüyoruz.  18 Mart 1915 de başla-
yan ilk saldırı 9 Ocak 1916 tarihinde karşı 
donanmanın ülkeyi tamamen terk etmesi ile 
son buluyor.

Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden 
oluşan bir donanma Boğaz’a geniş çaplı ilk 
saldırıları 1915 Şubat ayında başlattı. En 
güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygu-
lamaya konuldu. Ancak Birleşik Donanma 

ağır kayıplara uğradı ve deniz harekâtından 
vazgeçilmek zorunda kalındı. Deniz harekâ-
tıyla İstanbul’a ulaşılamayacağı anlaşılın-
ca bir kara harekatıyla Çanakkale Boğa-
zı’ndaki Osmanlı sahil topçu bataryalarını 
ele geçirmek planı gündeme getirilmiştir. 
Bu plan çerçevesinde hazırlanan İngiliz 
ve Fransız kuvvetleri 25 Nisan 1915 şafa-
ğında Gelibolu Yarımadası’nın güneyinde 
beş noktada karaya çıkarılmıştır. İngiliz 
ve Fransız çıkarma kuvvetleri her ne ka-
dar Seddülbahir ve Arıburnu sahillerinde 
köprübaşları oluşturmayı başardılarsa da 
Osmanlı kuvvetlerinin inatçı savunmaları 
ve zaman zaman giriştikleri karşı taarruzlar 
sonucunda Gelibolu Yarımadası’nı işgalde 
başarılı olamadılar. Bunun üzerine sahildeki 
kuvvetler takviye edilmek için Arıburnu’nun 
kuzeyinde Suvla Koyu’na 6 Ağustos 1915 
tarihinde yeni kuvvetlerle bir üçüncü çıkar-
ma yapılmıştır. Ancak 9 Ağustos’ta “Kurmay 
Albay Mustafa Kemal’in Birinci Anafartalar 
Muharebesi” olarak bilinen karşı taarru-
zunda İngiliz Komutanlığı ihtiyat tümenini 
ateş hattına sürerek sahilde tutunmayı ancak 
başarabilmiştir. Mustafa Kemal ertesi gün 
Kocaçimentepe – Conk Bayırı hattında yeni 
bir karşı taarruz gerçekleştirmişti, bu hatta-
ki Anzak birliklerini de geri atmıştır. İngiliz 
ve Anzak kuvvetlerinin İkinci Anafartalar 
Muharebesi olarak bilinen genel taarruzları 
ise Osmanlı savunmasını aşamamıştır. Tüm 
bu gelişmelerin sonrasında İngiliz, Anzak 
ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını 
1915 yılı Aralık ayı içinde tahliye etmek zo-
runda kalmıştır.” 

Bu nedenle Çanakkale Zaferini temsil 
eden rölyefin karşısında heyecanlanmamak 
mümkün değildir. Zaten sanatçı da bunu an-
latımlarında ifade etmektedir.

Halil İbrahim sergide yer alan ilk rölyef 
çalışmasına –yukarıda anlatıldığı gibi- böyle 
başlıyor ve sonuçta yaklaşık 20-25 –sergile-
necek düzeyde- ürün koyuyor ortaya… Me-
rakla döne döne inceledim çalışmaları. En 
küçük bir anatomi eksikliğinin yer almadığı 
sergi beni adeta büyüledi.

İnancım o ki, ülkemizde ve ilçemiz Ak-
hisar çevresinde böyle daha birçok, heykel-
tıraş, ressam, karikatürist, fotoğraf sanatçısı, 
edebiyat ve sinema tutkunu kişiler vardır. 
Yerelde belediyelerin onları ortaya çıkarma-
sı, topluma kazandırması, ellerinden tutup 
sergilenmesine yardımcı olması sanırım say-

gı duyulması gereken bir davranış olur. Kent 
sakinleri ve vatandaşlar olarak da bizim bek-
lentimiz tabii ki bu yönde olacaktır. Umarım 
bundan sonra böylesi sergilere, etkinliklere 
daha çok rastlarız. Bizlerin bunlara ihtiyacı 
olduğu kadar, bu kayıp değerlerin de toplu-
ma kazandırılması bir hayli önem taşımak-
tadır. Kentler bu insanlar sayesinde gelişip 
güzelleşecektir. Çünkü, toplumsal değerle-
rini, tarihlerini bilmeyen uluslar her zaman 
kaybetmeye mahkumdurlar.

Sergide olduğum süre içerisinde me-
rakımı gidermek için Halil İbrahim Köksal 
ile de uzun uzun söyleştik. Örneğin bu kar-
deşimizin küçük de olsa bir atölyesi yok. 
Çünkü mermer oymayı siz beş metre karelik 
bir odada yapamazsınız. O da bu çalışma-
ları –ancak güzel havalarda- bahçede kendi 
kurduğu derme çatma atölyede hazırladığını 
söylüyordu. Halil İbrahim, Çalışma sırasında 
da kendisini en çok destekleyenin eşi oldu-
ğunu dile getiriyor: “Sağ olsun, beni çaysız 
kahvesiz gomuyor.” diyordu gülümseyerek. 
Köylülerinin ise bu çalışmalara karşı hiç mi 
hiç ilgisi yokmuş. Kim bilir belki de köyün 
safı, delisi olarak değerlendiriyorlardır. Ne 
yazık ki bizim toplumumuz, köylüsü kentli-
si, eğitimlisi eğitimsizi, kültür ve sanata işte 
bu kadar uzak.

Fakat ülkede duyarlılığını yitirmeyen 
kurumlar ve insanlar da vardır. İşte bunlar-
dan birisi, sanal bir gazete olan, akhisarpos-
tasi.com, geçtiğimiz 3 Mart 2018 tarihlerin-
de kentte Kültür ve Sanat’a katkı sağlayan 
edebiyatçı, müzisyen, ressama, 2017 yılı 
başarı ödüllerini verdi; burada heykel da-
lında sanatçımız Halil İbrahim Köksal da   
gösterdiği üstün başarıdan dolayı ödüle la-
yık görüldü. Umarız toplum olarak bundan 
böyle kültür sanat alanlarında daha duyarlı 
oluruz... n

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

(10.10.2015’de Ankara Katliamı’nda Kaybettik)
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