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olitikaP

Kimsenin Eli Titremesin 
Önümüzde kısa zamanda bir veya iki seçim var. Mil-

letvekilliği seçimleri aslında 24 Haziran’da sonuçlanmış 
olacak. 

Fakat Saray’da kendini Sultan zanneden ne demiş; 
“Eğer ben Sultan seçilirsem ve Meclis aritmetiği partime 
çoğunluğu sağlamazsa, ben bu ülkeyi yönetemem, se-
çimler yenilenir”. Ohh ne güzel... Kazanana kadar seçim 
yap.

Eğer Sultan hazretleri birinci turda seçilmezse ve 
Mecliste de çoğunluğu kaybederse “geçmiş olsun” di-
yebiliriz. 

Bütün bu senaryolar olunca ülke birden farklı bir 
ülke haline gelmeyecek. Kimse öyle bir beklentiye gir-
memeli. Hatta belki Sultan tahttan inerse kimileri sevi-
necek, diğerleri de yeni seçilenlere yaşamı zehir etmeye 
çalışacak.

Yani ortalık da karışabilir... Gerçi karışsın karışma-
sına da, olumlu bir sonuç çıksın. Herkes bilir, sıkıcı, 
basınçlı havaların ardından güçlü bir fırtına olur, hatta 
bazen kasırga, ortalığı siler süpürür, ama ondan sonra 
bir kaç yıl cam gibi cilalı ve kristal gibi temiz bir hava 
egemen olur. 

Toplumsal yaşam da iklim gibidir. Umarız ikincisi 
olur da tüm pisliklerden, asalaklardan arınır yeni bir 
dünyaya adım atmaya yöneliriz.

Fakat bütün bunların olabilmesi için sahte Sultan’ın 
önce tahttan inmesi lazım. Sonrası tufan veya değil, bu 
birinci öncelikte.

Sonra gelişmelere şahit olacağız. Ya sahte Sultan’ın 
gidişi yeteri kadar rüzgar yapıp ortalığı temizleyecek. Ya 
da yetmeyecek, güçlü bir fırtına ortalığı kasıp kavura-
cak ve temizlik öyle olacak.

İki durumda da şu kesin ki ortalık temizlenmeye 
başlanacak. Sınıf savaşımının engebeli, zorlu yolları 
bundan sonrası için açlar ordusunun hareketlenmesini 
bekliyor. O zaman tez gelir.

Ancak tüm bunların olabilmesi, taşı yuvarlayabil-
memiz için önce şu sahte Sultan’ı ve Meclis’teki şüreka-
sını yollayalım. Onun yerini Selahattin Başkan ve HDP’li 
vekiller ile dolduralım. Şöyle bir serin hava essin, nefes 
alalım. Gerisi kolay...

Onun için sakın elimiz titremesin: 1 Oy Selahattin 
DEMİRTAŞ’a, 1 Oy HDP’ye!

             Politika

Son Bir Kez, 24 Haziran ve Olası Sonuçları Üzerine...  (Sy: 2)

1 OY DEMİRTAŞ’A
1 OY HDP’YE!

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!



q  Kemal ATAKAN

24 Haziran seçimleri üzerine çok yazıldı 
ve çizildi. Biz günlük veya haftalık bir ga-
zete olmadığımız için bu konudaki temel ve 
de güncel görüşlerimizi gazetemizin günlük 
propaganda sayfası olan Facebook’taki Poli-
tika Gazetesi hesabında sürekli işledik. Hem 
günlük gelişmeleri kimi zaman üçüncü ağız-
lardan yansıttık hem de kendi görüşlerimizi 
Pazartesi günleri saat 21:00’de yayınlanan 
ve Haftalık Bülten olarak da adlandırdığı-
mız “türkiye ve dünyaya bakış” bültenin-
de yayınlanan 12 sayısı boyunca ele aldık. 
Tüm okuyucularımıza Facebook sayfa-
mızı takip etmelerini ve aktif paylaşımcı 
olmalarını öneriyoruz. Konuların heyeca-
nına göre günde 10.000 ile 22.000 arasında 
aktif takipçimiz olan sayfamız, gazetemizin 
basılı olarak yayınlanmadığı günlerdeki boş-
luğu kapatmayı amaçlamaktadır. 

Seçmen Seçimlere 
Nasıl Yaklaşıyor?
Seçmenlerin ezici çoğunluğu için oy 

tercihini ekonomik beklentiler ve vaadler 
belirliyor. Siyasi yan bir sonuç özelliği ta-
şıyor. Bu nedenle burjuva partileri arasında 
yoğun bir geçişe şahit oluyoruz ve de burju-
va partileri yeni seçmen kazanmanın yanısı-
ra ağırlıklı olarak propagandalarını “rakip” 
burjuva partilerinin tabanına yönlendiriyor-
lar. En geniş, yoksul, işçi, emekçi, emekli, 
işsiz kitlesi için durum bu merkezde. Aslın-
da burjuva partilerinin hiç birine nesnel ola-
rak oy vermeyecek olması gereken bu geniş 
seçmen kitlesinin buna rağmen oy verdikleri 
partilerden uzaklaştırılması daha zaman ala-
caktır ama bu konuda özellikle HDP’nin ve 
bileşen partilerinin ortaya koyduğu ciddi bir 
çaba vardır.

HDP “geleneksel bilinç” ile donatılmış 
geniş işçi, emekçi, yoksul, emekli, işsiz 
kitlesi tarafından hala “Kürt partisi” olarak 
değerlendirildiğinden, aslında programı ve 
istemleri doğrultusunda HDP’ye oy vere-
bilecek durumda olan milyonlarca seçmen 
burjuva partilerine oy vermeye devam et-
mektedirler. Bu eğilimin devam etmesinde 
egemen güçlerin ve onların temsilcisi burju-
va partilerin milliyetçi ve dini hassasiyetleri 
etkileyen söylemler kullanmaları önemli bir 
rol oynarken asıl neden devletin ırkçı, milli-
yetçi, laik olmayan, tekçi ana doktrininden 
kaynaklanmaktadır. 

Bu sorunun aşılması o kadar kolay olma-
makla beraber, son 5 yılda ciddi mesafelere 

ulaşıldığını da görmezden gelmeden bu ça-
bamızı sürdürmeye devam etmemiz ve de bu 
yolda yürürken olgunlaşan koşullara göre bu 
yürüyüşü kolaylaştıracak yeni araçlar yarat-
mamız gerektiğinin altını çizmeliyiz.

Bir de, MHP destekli AKP-SARAY Re-
jimi döneminde yerelde ve genelde, her biri 
kendi çapında olmak üzere “ahtapot kolları” 
oluşturuldu. Kimisi en tepede devlet ihale-
lerinde aslan payını paylaşırken, kimileri de 
yerellerde Belediye rantiyecileri düzeyinde 
servetlerine servet kattılar veya olmayan ko-
şullardan servet sahibi oldular. Bu kesim ve 
çevresi aynı zamanda rejim şakşakçılığı ya-
parak, yaşam ve gelir koşullarının değişme-
mesi için çevrelerini, besledikleri kesimleri 
etkilemeye çalışıyorlar. Bunların siyaseti de 
kıbleleri de paradan başka hiç bir şey değil-
dir. Çok kolay geçiş yaparlar. Yeter ki “kasa-
ları açık vermesin”...

En geniş yoksul, işçi, emekçi, emekli ve 
işsiz kitlesini ilgilendiren konu AKP Rejimi 
döneminde popülistçe geliştirilen, bir an-
lamda “oy satın alma” amaçlı olan her hane-
ye giren birden fazla sosyal yardımın sürme-
si konusudur. Bu alandaki çalışmayı AKP, 
yerel parti teşkilatları, devlet kurumlarının  
yerel temsilcilikleri, diyanet, milli eğitim 
ve güvenlik kurumlarının ortak çalışması 
ile bizzat ülke çapında daha önce Başbakan, 
şimdi ise Cumhurbaşkanı’nın masasından 
yönetildiği için bunu kırmak bugüne kadar 
kolay olmadı. Yoksulluk koşullarında maddi 
ihtiyaçlar, geniş kitlelerin milliyetçi söylem-
ler ve din tüccarlığı ile etkilendiği koşullar-
da belirleyici oluyor. Burjuvazi de bu zaafı 
kullanmayı beceriyor.

Ekonomik Göstergeler
Ne İfade Ediyor?
AKP ve daha sonra AKP-SARAY Re-

jimi’nin on yedi yıldır hovardaca devlet 
imkanlarını kullanması geniş yoksul kit-
lelerinin kendileri tarafından etki altına 
alınması sonucunu doğurdu ama bu “değir-
menin suyu” da nereden geliyor sorusunu 
sormasalar da, gelinen durumda bu sorunun 
yanıtı ortaya çıkmaya başladı. 

Önce kamunun tüm varlıklarını özelleş-
tirme adı altında satarak korkunç bir kaynak 
yarattılar. Paralel olarak kimi temel sektör-
lerde devlet tekelini ortadan kaldırarak, dev-
letten devşirdikleri Kamu İşletmelerini “ser-
best ticaret” kuralları ile işleterek ve/veya 
aynı sektörlerde yeni özel sermaye işletme-
leri kurarak birbirleri ile rekabete soktular. 
Yabancı sermayeye eşsiz rekabet olanakları 

sağlayarak ülke ekonomisini onların hiz-
metine soktular. Böylece dışarıdan sermaye 
akışı sağladıkları propagandası yaptılar. On 
liralık malı 3-5 liraya satarak gelen serma-
ye de aynı mantıkla işlediği için ülkeye ka-
lıcı hiç bir yarar sağlamadı. Aynı dönemde 
yüksek faiz politikası uygulayarak ülkeyi 
yabancı yatırımcılar için “verimli bir tarla” 
haline getirdiler. Bugün dahi yapı çökmesin 
diye frenledikleri yüksek faiz politikasında, 
örneğin F.Almanya ile karşılaştırıldığında 
dövize on katı fazla yıllık faiz verilmektedir. 
Almanya’da Euro’ya yıllık faiz geliri yüzde 
1,5 iken, Türkiye’de aynı Euro’ya bankalar 
yılda yüzde 15 faiz geliri veriyorlar. Bu nasıl 
mümkün olabilir? 

Üretime dayalı olmayan, spekülasyon 
ve ranta dayalı bir ekonominin sağlıklı ol-
masını kimse beklememelidir. Öyle de oldu 
ve bugün döviz aldı başını gitti, dış cari açık 
makası açıldıkça açıldı, iç borçlanma devasa 
boyutlar aldı. Aslında TC ekonomisi bugün 
çökmüş ve memuruna dahi ödeme yapama-
yacak durumdadır. Seçimlere kadar, “taşıma 
su” ile değirmeni döndürmek için muazzam 
bir çaba harcamaktadırlar. 

AKP-SARAY Rejimi’nin etkisi altında 
olan geniş işçi, emekçi, yoksul, işsiz, emek-
liler bu durumu bedenlerinde hissetmeye 
başladılar. Aldıkları yardımlar belki devam 
ediyor ama TL’nin yabancı paralar karşı-
sında aşırı değer kaybı ve ülke ekonomisi-
nin ithalata ve dövize endeksli olmasından 
dolayı, aldıkları yardımlar eski değerini 
yansıtmıyor. Bu gelişme AKP’nin oy oranı-
nı olumsuz yönde etkileyen en önemli olgu 
olarak ortaya çıkıyor.

Recep T. Erdoğan ve kurmayları hafta-
lardır “Dış güçler döviz kuru ile oynayarak 
Türkiye ekonomisini batırmak istiyorlar” 
nutukları atıyor. Bu söyleme içlerinden ilk 
yanıt iki hafta önce, AKP kurucu üyelerin-
den, eski Devlet Bakanlarından ve birkaç 
dönem AKP adına TBMM Başkanlığı yap-
mış Cemil ÇİÇEK’ten geldi. Cemil Çiçek 
aynen şunu söyledi; “Döviz kurunun yüksel-
mesi Türkiye ekonomisini batırmıyor, batık 
olan ekonomi döviz kurunu yükseltiyor.”

Yetmedi... Büyük sermaye ve ulusla-
rarası emperyalist kuruluşların adamı, eski 
AKP’li Merkez Bankası Başkanı, ardından 
Abdullah Gül’ün Ekonomik Danışmanı, bu-
gün de İyi Parti MV adayı Durmuş Yılmaz 
bakın ne diyor? “Adım adım kambiyo kont-
rol rejimine doğru gidiyoruz.”

Bu ne anlama geliyor?

1. Devlet döviz borçlarını ödeyemiyor. 

2. Döviz kurlarının yükselişi artık engel-
lenemiyor.

3. Dolar her şok gelişmeden sonra 15-20 
kuruş artıyor.

Bu nasıl olası sonuçlar doğuracak?
1. Döviz kurları sabitlenebilir. 
2. Bankada veya yatırımda olan dövizini 

almak isteyen belirlenecek o sabit kur karşı-
lığında TL ödeyelim diyebilirler.

3. Yeni döviz alımını belirleyecek kural-
larla imkansız hale getirebilirler.

Bunlar bizim ön görülerimiz değil. Eski 
MB Başkanı Durmuş Yılmaz’ın açıklama-
ları. Ve kendisi diyor ki; “Teknik hazırlıklar 
tamam. Cumhurbaşkanı’nın onayı bekleni-
yor.” CB ise seçim öncesi böyle bir önlem 
almayı doğaldır ki istemiyor. Son raddeye 
kadar direniyor ve direnecek. Seçimleri 1,5 
yıl öne çekmesinin en önemli sebebi ekono-
mik krizin artık önlenemez sonuçlarının or-
taya çıkma tehlikesi ve bu durumda uygula-
ması gereken “imdat freni” uygulamalarının 
kendini dayatmasıdır. Bu, ülkede kapitalist 
düzenin dahi sonu olabilir. Sadece MHP 
destekli AKP-SARAY Rejiminin değil...

Böyle bir karar alınırsa nasıl uygula-
nacak?

1. İlk aşamada 207 Milyar USD döviz 
sabit kurdan TL’ye çevrilecek.

2. Döviz alım-satımı devlet onayına tabi 
kılınacak.

3. Döviz kurunu devlet belirleyecek.
4. Döviz cinsinden tüm varlıklara devlet 

ipotek koyacak.
Bunun işçi, emekçi ve yoksullara yan-

sıması nasıl olacak?
1. Tüm sosyal yardımlar. Yoksulluk, en-

gelli bakım, yaşlı bakım, çocuk bakım, şehit 
yakını yardımları kesilecek.

2. Emekli maaşları ödenmeyecek.
3. SGK ödemeleri yapılamayacak dola-

yısıyla Devlet Hastaneleri hizmet veremeye-
cek duruma gelecek.

4. Kiralar ödenmeyecek.
5. Bankalardaki birikimler (paralar) eri-

yecek. 
6. TL daha da aşırı değer kaybedecek, 

alınan faizler enflasyonun çok altında kala-
cak.

7. Ev, araba, para sahipleri ’Servet Ver-
gisi’ ödeyecek.

Bu bilgiler de Durmuş Yılmaz’ın açık-
lamasından.
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Biz bu ifadelerden nasıl sonuçlar çı-
karmalıyız?

Ülke uçurumdan freni patlamış bir ağır 
vasıta gibi aşağıya uçmaktadır.

Burjuvazi Önlem Alıyor
Olabilir mi?
Bu ekonomik koşullar burjuvazi açı-

sından da taşınabilecek koşullar değildir. 
Bunun sonucunda işçi, emekçi ve yoksul-
lar kendi kaderlerini ele almak adına ayağa 
kalkabilir ve sistemin temellerine dinamit 
koyabilirler. O anlamda milyonlarla ifade 
edilen bu kitlelerin tabiri caiz ise “gazlarının 
alınması” ve düzenin tekrar rayına oturtul-
ması gerekmektedir. 

Burada can simidi CHP olarak ortaya 
çıktı. CHP’nin yanına MHP eskilerinden 
oluşan kontr-gerillacı İP’yi, AKP’nin kay-
nak hareketi SP’yi katarak, bir blok oluştur-
dular. HDP içinden kimi güçler de dahil “bu 
bloka HDP neden dahil edilmedi” naraları 
attılar. HDP’nin o bloka girmesi demek, 
ülkede kapitalist sistemi kurtarma görevi 
ile göreve getirilecek olan güçlerin paydaşı 
olması demektir. İnsan katilini bu kadar se-
vebilir mi?

Hemen oluşumunun akabinde MHP des-
tekli AKP-SARAY Rejimi’nin “Kandil İş-
gali” çağrısına CHP-İP-SP nasıl yanıt verdi 
ve tam destek açıkladı... HDP bu durumda o 
blokun içinde nasıl tavır takınacaktı?

Siyaset hassas iştir. Evet siyasette sadece 
siyah ve beyaz yoktur ama siyasette sınıfsal 
bir yan ve ilkeler vardır. Son tahlilde ya bur-
juvaziden ya da işçi sınıfından yana olacak-
sın. İkisinin ortası yoktur. Bunu bizim bazı 
HDP’lilerimiz göremiyor ama AKP veya 
CHP’lilerimiz onlardan iyi görerek tarif edi-
yorlar.

Sürpriz bir değişiklik olmazsa 24 Ha-
ziran seçimlerinde görevi CHP-İP-SP Koa-
lisyonu üstlenecek ve HDP de anahtar par-
ti olarak kendi politikalarını hem bu bloka 
hem de AKP-MHP-BBP blokuna dayatma 
olanağını elde edecek. Pis bir burjuva po-
litikası arenası da diyebiliriz bunun adına. 
İnsanları oyalayan, günlerini meşgul eden 
ve ülkeye hiç bir yararlı sonuç getirmeyecek 
bir gelişme.

Sürpriz bir gelişme olur da MHP destekli 
AKP-SARAY Rejimi devam edecek olursa 
ekonomik ve politik kriz devam edecek ve 
siyasal ortam daha da sertleşecek demektir.

Sonuç Ne Olabilir?
Önce tekrar edelim. Bu seçimler Türki-

ye’nin yapısal ve temel hiç bir sorununa çö-
züm getirmeyecektir. Seçimlerde Demirtaş 
hariç kim Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, 
Meclis seçimlerinde ise sıralamayla çoğun-
luğu kim alırsa alsın ülkenin doktrini, poli-
tikası ve dolayısıyla ekonomisi değişmeye-
cektir.

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçi-
lirse ne olur? Hiç bir şey olmaz. Parlamenter 
sisteme geri döneceğini açıklıyor. Bu yönde 
çabası olabilir. İP, SP ve HDP bu konuda onu 
destekleyebilir. Sonra ne olacak? “Eski tas 
eski hamam”, derdi büyüklerimiz.

AKP giderse, ki öyle gözüküyor, o kadar 
yolsuzluk ve hırsızlık açığa çıkacak deni-
yor. Pekiyi, gelecek olanların bu hesapları 
sormaları için dayanakları var mı. Yargı ve 
bürokrasinin, polis ve askerin her kademesi 
AKP-MHP-BBP kadroları ile dolu. Bunları 
temizlemeden ve yerine yenilerini koyma-
dan ne yapabilirsin?

Bu tür devrim niteliğinde değişiklikler 
gerçekten devrim sorunudur. Devletin bü-
tün kurum ve kuruluşları ile yıkılıp, yeniden 
kurulma meselesidir. Öyle palyatif çözümler 
bu konuda sonuç getirmez. Hele hele, gelen-
ler ve gidenler ile aynı sınıfa ve uluslararası 
güçlerin desteğine dayanıyorsa. O zaman bi-
rileri onları çok çabuk uyarır ve kulaklarını 
çeker...

Bütün bu gerçeklere rağmen, siyaset ya-
pabilmenin görece daha özgür olanaklarının 
yaratılması, iş ve çalışma hayatına yönelik 
sorunların emekçilerden yana ele alınabil-
mesi ve Kürt halkının istemlerine daha fazla 
kulak verecek bir iktidarın oluşması kuşku-
suz ki yararlıdır. Ama lütfen bir de bunun 
olup olamayacağına bakın. CHP-İP-SP ko-
alisyonu oldu diyelim. Ellerine onbinlerde 
Kürdün kanı bulaşmış olan Akşener mi bu 
konularda olumlu bir rol oynayacak? Müm-
kün değil.

Bunların hangisi seçilirse seçilsin ülke 
kaostan kaosa sürüklenecek. Birileri, diğer-
lerinin yaratacağı yeni sorunlardan yola çı-
kıp güçlenmenin amacıyla siyaset yapacak. 
Olan yine yoksul işçi ve emekçiye olacak.

HDP önemli bir kazanım, ama tek başı-
na sonuç alamaz. Bakınız, bu kadar vekili, 
başkanları dahil mecliste afaroz edildi ve 
bunu kimse engelleyemedi. Demirtaş bugün 
tutuklu bir Cumhurbaşkanı adayı ve bu ger-
çeği kimse değiştiremiyor.

İşçi sınıfı hareketi üzerindeki ölü topra-
ğını atmadan. Devrimci güçlerin devrimci 
yenilenmesi ve güçlenmesi sağlanmadan ül-
kede de sınıf mücadelesi açısından devrimci 
atılımlar yapılabilmesi, kazanımlar elde edi-
lebilmesi ve sonuca gidilebilmesi mümkün 
değildir. Dolayısıyla biz bir yandan HDP 
için katkılarımızı devam ettirmeye devam 
ederken, sınıf içinde, yoksullar, işsizler, ezi-
lenler, emekliler içinde faaliyetlerimizi ken-
dimizi de yenileyerek devam ettirmeliyiz.

Ancak bu konuda mesafe kat ettiğimiz 
zaman “kötünün iyisi” arasında seçim yap-
maktan kurtulmuş, devrimin şanlı yolunda 
ilerlemeye başlamış olacağız. n

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekilleri ve mil-
letvekili adayları Suruç’taydı. Suruç’ta hayatını kaybeden ve 
defnedilen Celal ve Adil Şenyaşar’ın ardından, hayatını kay-
beden baba Esvet Şenyaşar’ın cenazesine katılan Temelli, ce-
naze öncesi yaptığı açıklamada HDP’nin ilan ettiği yası bayram 
sonuna kadar uzattığını açıkladı ve şöyle konuştu:

“Büyük bir acı yaşıyoruz. Sadece Suruç’ta değil Türkiye’nin her 
yerinde bu acı hissediliyor. Yaşamını yitiren herkese Allah’tan rah-
met, ailelere sabır diliyorum. Bu acıyı paylaşıyorum. 

Bunun geleceği belliydi. Seçim kararı alındığı günden bu yana 
bekleniyordu. İktidarı, defalarca uyarmamıza rağmen, kullandığı 
dil konusunda, partimizi hedefleştirmesi konusunda uyarmamı-
za rağmen devam ettiler. Bu olay kendiliğinden olmadı. İktidarın iktidarda kalma hesaplarının 
sonucudur. Lanet olsun böyle oy hesaplarına! 

Demokrasilerde, seçimle gelir seçimle gidersiniz. Seçimle gitmeyi içine sindiremeyenler 
her türlü provokasyonu hayata geçiriyorlar, bunu da partimiz üzerinden yapıyorlar. Suruç da 
bunun örneği. 

Olay daha tazeliğini korurken büyük bir telaşla bakanlar, Cumhurbaşkanı açıklamalar 
yaptı. İlk açıklamaların hepsinde partimiz suçlandı. Olayların asıl sorumlularını ortaya çıkar-
makla sorumlu İçişleri Bakanı akla gelmeyecek açıklamalarla halkı aldatmaya çalışıyor. 

Bu nefret söylemi, bu kamplaştırma, kutuplaştırma, provokasyon, tam da bu gibi açıkla-
malar sonrası hayata geçiyor. Öyle tutarsızlar ki bu olayı, Sayın İnce’nin Demirtaş’ı ziyaretine 
bağlıyorlar. Böyle akıldan yoksunlar. Ama bu olayın arkasında gene provokasyonlar var. 3 
sene önce Ceylanpınar’da, Suruç’ta olduğu gibi. 

Bugün Suruç’un her yerinde kameralar var. Bu kamera kayıtlarını izleyip açıklama yapma-
sı gereken İçişleri Bakanı, elinde hiç delil yokken partimizi suçlayabiliyor. Aynı şekilde, Cum-
hurbaşkanı da partimizi suçluyor. Bir an önce bu deliller kamuoyu ile paylaşılsın, bu kayıtları 
savcılar incelesin, gizlilik kararı almadan bilgiler paylaşılsın. Hastanede yaşananlar herkesin 
malumu. Hastanede yaşananlar tüm çıplaklığıyla ortadayken, bu olayı basit bir tartışma gibi 
gösteren akıl suçu örtmektedir. Savcılara olayı aydınlatmaları konusunda çağrı yapıyorum. 

Tüm siyasi partilere de çağrı yapıyorum. Bu olay Türkiye’nin geleceği ve 24 Haziran seçim-
lerine gölge düşürmek amaçlıdır. Bizler sandığa sahip çıkalım derken sandığı halktan kaçıran-
lar sandığa kan bulaştırmak istemektedir. 

Bu olay hepimize bir ders de vermelidir. Tüm siyasi partiler duyarlı olmalı, bu konuda net 
tavırlarını belli ederek iktidarın provokasyonları durdurması konusunda gerekli açıklamaları 
yapmalıdırlar.

Tüm HDP’lilere de çağrı yapıyorum; amaç bu provokasyonlara bizi çekmek, seçim güven-
liğini ortadan kaldırmak, sandığa gidişi engellemek ve iradeyi gasp etmektir. Öfkemizi içimize 
bastıracağız ve hesabını sandıkta soracağız. 24 Haziran’dan sonra sorumluların hesap verme-
si için bize bugün düşen itidalli olmaktır. Başta Suruç halkı olmak üzere tüm Türkiye halkları 
bu konuda sorumlu davranmalıdır. 

Bugün burada taziye ziyaretinde bile polisin engeli var. Taziye kurulması engelleniyor. 
Birazdan bir cenazemiz daha olacak. Maalesef Şenyaşar ailesinin büyüğünü de, babasını da 
kaybettik. Partimizin ilan ettiği yası 3 güne çıkardık. 3 gün boyunca yasımızı tutacağız. Yitir-
diklerimizin acısını içimizde taşıyacağız. Tüm halkımızın başı sağolsun.” n
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“Öfkemizi İçimize Bastıracağız, 
Hesabını Sandıkta Soracağız”

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:



q  Armağan BARIŞGÜL

24 Mart günü Çorlu’da düzenlenen 
panelde termik santrallerinin ekolojik 
etkileri üzerine Prof. Beyza Üstün, hava 
kirliliği ve toplum sağlığına etkileri 
üzerine Gamze Varol Saraçoğlu ve hava 
kirliliğine karşı hukuki mücadele konu-
sunda Av. Bülent Kaçar konuştu. Panele 
geniş bir izleyici kitlesi katıldı. 

Mezopotamya Ajansı’na açıklama-
larda bulunan ve hükümetin Trakya’daki 
kaya gazı, termik santraller ve taş ocakla-
rı projelerinin bölge için felaket olduğunu 
belirten Ergene İnisiyatifi Eş Başkanı Dr. 
Ömer Güven, “Projeler hayata geçiri-
lirse Ergene daha beter bir hale gelecek. 
Dilovası buraya göre cennet kalır” dedi. 

Istrancalar’daki Yıldız Dağları’ndan 
başlayıp Meriç Nehri ile birleşerek Ege 
Denizi’ne dökülen 283 kilometrelik 
Ergene Nehri, 200’ün üzerinde sanayi 
tesisi nedeniyle çevreye zehir saçıyor. 
Çorlu, Çerkezköy, Tekirdağ ve Kırklareli 
gibi sanayi tesislerinin yoğun olduğu 
bölgede yer alan nehir, 1970’lerden bu 
yana kirlilikle can çekişmekte. Ağır 
metal atıkları nehirdeki canlı yaşamını 
bitirirken, verimli tarım arazilerini de 
gün geçtikçe verimsiz kılıyor. Bölgede 
yaşayan insanlar da ciddi sağlık sorunlar 
ile karşı karşıya kaldıklarını anlatırken, 
kanser vakalarının Türkiye ortalamasının 
üzerinde olduğu ileri sürüldü. 

Ergene Nehri ile bitişik Sağlık Mahal-
lesi ağır kokular altında. Nehre yaklaşıl-
dıkça ağır ve keskin kokudan geçilmiyor. 
Etrafı moloz yığınları, çöp poşetleri ve 
cansız hayvan bedenleri ile kaplı nehir 
tehlike saçıyor. Bölgede nefes almakta 
zorluk çekilirken, yerleşim yerlerinde 
ise cam ve pencereler sürekli kapalı 
tutuluyor. Ergene İnisiyatifi Kurucusu 
Arif İsmet Yılmaz ve Ergene İnisiyatifi 
Eş Başkanı Dr. Ömer Güven, bölgede-
ki durumun tehlike sınırlarını aştığına 
dikkat çekti. 

Ergene Nehri’nin kendisini kirletme-
sinin ötesinde çevreyi de ciddi şekilde 
kirleten bir hal aldığını belirten Dr. Ömer 
Güven, “Bunu sağlayan etmenlerde 
aşağı yukarı üç bin civarındaki sanayi 
kuruluşunun atıkları ve bunun yanı sıra 
yüzde 20 oranında evsel atıklar var. 
Ortalama 68 yerleşim biriminin evsel 

atıkları buraya atılıyor. Eskiden bunlar 
belediye statüsündeydi ama Tekirdağ 
Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi 
olmasıyla birlikte bu statüleri kalktı” bil-
gisini paylaştı. Nehrin yüzde 5 oranında 
tarımsal atıklar yüzünden de kirletildiği-
nin altını çizen Güven, ağır metal tozları 
(kurşun, krom, kobalt, bakır) gibi arsenik, 
fosforlu azotlu bileşikler gibi asit ve 
alkollerin boya maddeleri olan çok sayıda 
kanserojen madde olduğunu söyledi. 
Canlılar üzerinde öldürücü etkiler yara-
tabilen bu maddelerin nehri öldürdüğünü 
anlatan Güven, şu an ise nehrin çevresin-
de bulunan canlıları ve tarım arazilerini 
öldürmeye devam ettiğini ifade etti. 

Güven, “Bir dönem Trakya’da On-
koloji Hastanesi açılacağı tartışmaları 
yaşandı. Bir bakıma Onkoloji Hasta-
nesi’nin açılma tartışmaları, kanser 
vakalarının yüksek olduğu itirafı içeriyor. 
Yani demek istediğimiz, Ergene Nehri şu 
an ölen bir organizma olmanın yanı sıra 
çevresinin sağlığını tehdit eden bir odak 
haline gelmiş durumda. Burası, en ileri 
derecedeki kirliliği temsil ediyor. Artık 
ölüdür ve öldürendir” dedi. 

Hükümetin Trakya’da kaya gazı 
çıkarmak, termik santraller oluşturmak ve 
taş ocakları projelerinin olduğunu hatır-
latan Güven, şöyle devam etti: “Projeler 
hayata geçirilirse Ergene’nin temizlen-

mesini bir yana bırakalım daha beter bir 
hale gelecek. Bu projeler sadece suyu 
değil su kayaklarını tüketen projelerdir ve 
suyu, havayı, toprağı kirleten projelerdir. 
Hükümetin Trakya ile ilgili düşündüğü 
politikalar gerçekleşirse Dilovası buraya 
göre cennet gibi kalabilir.” 

Nehir çevresindeki evlerin yalnızca 
kokudan şikayetçi olduklarını iktidar-
dakilerin mahalleliden bir takım şeyleri 
gizlediğini savunan Arif İsmet Yılmaz 
ise, “Oysa yaz döneminde özellikle bu-
harlaşmayla beraber havadan kanser so-
luyorlar. Onun için Ergene Nehri kıyıları 
Türkiye’nin en yoğun kanser vakalarının 
görüldüğü alanlar.” 

Hükümet her dönem Ergene Nehri 
sorununu çözülmüş gibi ya da çözülmek 
üzere olan bir sorunmuş gibi gösterdiğini 
anımsatan Yılmaz, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Ancak henüz Ergene kirliliğinin 
önüne geçemediler. Hatta nehir çevresini 
daha çok sanayileşmeye açtılar. Hiçbir 
fabrika kurulamayacak arazileri de sana-
yi kuruluşu yapılabilir hale getirdiler. Bu 
çok tehlikeli bir durum. Mevcut sanayi 
kuruluşlarını daha iki misli artırabilme 
ihtimali var. Böyle olursa da arıtma tesis-
leri yetmeyecektir ki arıtma tesisleri ma-
liyeti nedeniyle de kapitalizm harcamayı 
çok sevmez. Giderek işletme maliyeti zor 
diye bypaslar yaparak kirletmeyi tekrar 

gündeme getirecektir. O nedenle bizim 
örgütlü olmamız lazım. Bütün toplum ola-
rak ve bu konuda sivil inisiyatifleri olaya 
karşı durmalıdır. Halkın bilinç seviyesi-
nin yükselmesi lazım.” 

Ergene İnisiyatifi olarak, yıllardır 
Trakya’daki bütün felaketlere karşı 
mücadele ettiklerini kaydeden  Arif 
İsmet Yılmaz, şunları söyledi: “Termik 
Santraller, Nükleer Santraller, Kaya Gazı 
çıkarımı, Taş Ocakları yapılmasına karşı 
çıktığımız gibi Ergene Nehri’nin kirletil-
memesi konusunda defalarca eylemler ve 
panellerle halkla buluşmayı sağladık. Bu 
işlerin sonunda bilinç düzeyini yükselttik 
ama devlet bizi ciddiye almadı. Devlet 
bizim çalışmalarımızı, bilim insanlarının 
araştırmalarını çok ciddiye almıyorlar. 
Bu durum bizim tarafımızdan çok anlaşı-
labilir bir mevzudur çünkü kapitalizmin 
dini, imanı yoktur. Hiçbir biçimde kendi 
kârını engelleyecek bir projeyi önüne 
koymaz. Ama bu konuda direnmek, karşı 
durmak, algıyı güçlendirmek için önü-
müzde seçimler var. Seçimler sürecinde 
değişen bir yönetim anlayışı daha insani, 
daha demokratik, daha alttan gelenin 
sesini alan, yakarışlara ses veren bir dev-
let anlayışı, bu katliamın önüne geçmesi 
adına bir takım projeler verecektir. Bu 
yüzdendir ki seçimler bir fırsattır.”      

Ekolojiyi korumanın yolu, Ekolo-
ji Meclisleri kurarak yığınsal, aktif, 
kararlı ve ardıcıl bir mücadele vermekten 
geçmektedir. İlerici, devrimci, demokrat 
kişiler ve milletvekili adayları seçim 
sürecinde çevre kirliliğini, ekolojik tahri-
batı ve çözüm yolları konusunda faal bir 
kampanya yürütmelidirler. n

Trakya’nın Ekolojik Sorunları
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Trakya’da Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulması yoğun 
göç akışına ve çevre kirliliğine yol açtı. Sanayi artıklarının 
denetimsiz ve sorumsuzca toprağa karışması sonucu kanser 
hastalığına yakalanma oranı ülke ortalamasının üzerinde-
dir.  



q  Osman AĞAOĞLU

İsveç’te popüler internet siparişi ile 
alışveriş (online) sitesi olan MAT.se, 
COLD-CARGO  firmasının yan kuruluşu-
dur. Çalışma koşulları İsveç çalışma ko-
şullarına göre çok ağır ve çalışanlar kat-
merli, büyük bir sömürü altındadır. 

MAT.se nedir? Siz evde ayaklarını-
zı uzatmış keyif yaparken, birileri sizin 
adınıza yaptığınız internet alışverişinizi 
ayağınıza getiriyor. Ne konfor, ne rahat-
lık? Siz nerede olursanız olun fark etmez. 
İster dağ başında, ister onuncu, katta ister 
şehrin göbeğinde... 25 -30 kg ağırlığında 
alışveriş poşetleri taşınıyor ve kapıda tes-
lim ediliyor.

Kapitalizmin nimetleri işte!.. Konfor, 
rahatlık, hız, huzur...

Peki bu hizmet nasıl organize oluyor 
hiç düşündünüz mü?

Küresel kapitalizm. 

Dünyanın bir çok ülkesinde ahtapot-
lar gibi kolları olan nice firma var. Mc-
Donald’s en popüleri. Starbucks, Nike, 
BMW,  Nestlé, Pepsi Cola, Coca Cola ve 
daha niceleri...

Bir de bunlara mat.se firmasını ekleye-
lim. Dünyanın her yerinde konfor, huzur 
ve rahatlık sağlayan firmalara.

Bunun geri planında işçi sınıfının de-
rin ve ağır emeği yatıyor.

İsveç’te popüler alışveriş sitesi olan 
mat.se firmasının çalışma koşulları sözde 
liberal İsveç çalışma koşullarına rağmen 
büyük bir sömürü.

Bunun için güçlü kuvvetli mülteciler 
kullanılır. Zavallı güçlü kuvvetli mülteci-
ler. Mecburlar... Ülkelerindeki iç savaştan 
veya ekonomik, poltitik nedenlerden ka-
çıp canhıraş bir biçimde Avrupa ülkeleri-
ne sığınan mülteciler için iş gerek. 

İşte mat.se insan kaynağını bu kitleler-
den, mültecilerden devşiriyor...

Güçlü, kuvvetli ve her türlü çalışma 
koşullarına mecbur. 

İsterseniz onuncu kata, isterseniz dağ 
başına sipariş verdiğiniz ihtiyaçlarını ne 
kadar ağır olursa olsun size ulaştırır.

Çalışma koşullarının zorluğu, göçmen 
politikası, klasik ve yeni sömürge ülkeler-
de sürekli çıkartılan savaşlar Avrupalı in-
sana konfor, hız ve huzur olarak dönüyor.

İşçi sınıfının tek kurtuluşu birleşmek 
ve mücadele vermek. Avrupalı işçi sınıfı-
nın yaşadığı kısmi refah belki şu an için 
sürdürülür durumda. Nihayetinde kapita-
lizmin krizi ontolojiktir. Bu kriz sürekli-
liğini sağlayacak nihayetinde Marksist 
ustaların ifade ettiği gibi yok olacaktır.

Sınıfın birliği ve dayanışması bu ne-
denle hayati önem taşıyor.

Starbucks, Nike, BMW, Nestlé, Pepsi 
Cola, Coca Cola ve mat.se hepsi bir, hep-
si aynı ahtapotun ayrı birer kolları. Tüm 
ürettikleri mega kârların altında işçi sınıfı 
yatıyor.

Şimdi birlik ve mücadele zamanı. n

Ahtapot’un Bir Kolu

Flormar’da İşçiler Direniyor...
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kozmetik firma-

sı Flormar’da işçiler, sendikalaştıkları için işten çıkartılıyorlar. 
Bugüne kadar işten çıkarılan işçi sayısı 115’e ulaştı. İşveren önce 
sendikalaşma çalışmasının öncü işçilerini işten çıkarırken, şimdi 
başlayan direnişe destek veren işçileri işten atmaya başladı. Öyle 
ki, tezgah başında birlikte çalışırken işten atılıp direnişe geçen 
işçi arkadaşlarını alkışladığı için işçiler kapı önüne konulmaya 
başlandı.

Ramazan ayında Flormar’da büyük bir işçi kıyımı gerçek-
leştirildi. İşveren sendika düşmanı tutumunu, fabrikada baskıları 
arttırarak ve işten çıkarmalarla sürdürüyor.

Flormar’da sendikalaşma çalışmaları, 2018 yılının Ocak 
ayında başladı ve bu süreç sonunda işyerinde çalışan işçilerin ço-
ğunluğu Petrol-İş Sendikası’nda örgütlendiler.

Flormar işçisi, Anayasa ve yasalarda belirtilen en temel hak-
kını kullandı ve Petrol-İş Sendikası’na üye oldu. Ardından Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çoğunluk tespiti başvu-
rusuna olumlu yanıt geldi ve Bakanlık da işyerinde çoğunluğun 
sağlandığını teyit etti.

Ancak işçilerin sendikal haklarına hiçbir saygısı olmayan 
Flormar işvereni, işyerinde sendikalaşma iradesini kırmak ve ör-
gütlenme sürecini yokuşa sürmek için, çoğunluk tespiti kararına 
itiraz etti.

Flormar işçisi, Mart ayında örgütlenmenin başında işverenin 
12 işçiyi farklı gerekçelerle işten çıkarmasına gereken yanıtı sen-
dikalaşmayı hızlandırarak verdi. Bu sırada, Flormar yönetimi, 
sendikaya üye yüzlerce Flormar işçisinin örgütlenme iradesini 
kırmak için harekete geçti. İşyerinde baskı ve yıldırma politikala-
rına başvuran yönetim, işçiyi sendikadan istifaya zorladı.

Baskılarla işçileri sendikadan istifa ettiremeyeceğini anlayan 
Flormar yönetimi, çareyi işçi çıkarmakta görerek, çalışanların ya-
sal ve Anayasal haklarını kullanmasını engelleyerek suç işlemeye 
başladı.

Petrol-İş Sendikası Mayıs ayının başından itibaren, işverenin 
bu tutumunu protesto etmek üzere kitlesel basın açıklamaları da-
hil birçok eylem gerçekleştirdi. İşveren, sendikanın ve işçilerin 
örgütlenme iradesine sahip çıktığı ve işvereni sağduyuya davet 
ettiği bu uyarı eylemlerinin ardından toplu işten çıkarmalara baş-
ladı.

15 Mayıs günü toplu işten çıkarmalara karşı, işverenin sendi-
ka düşmanı tutumunu protesto etmek üzere Flormar fabrikasının 
önünde direniş başladı. Direnişe fabrikada çalışmaya devam eden 
sendika üyelerinden de yoğun bir destek sunuluyor.

Flormar işvereni, bu desteği kırmak için direnişin başladığı 
günden itibaren destek veren işçileri de çıkararak yanıt verdi. 
Tam bir işçi kıyımı yaşanan Flormar’da direniş, her geçen gün 
kamuoyunda daha fazla ses getiriyor. Dayanışma büyüyor... n

Politika - Gebze
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q Mehmet TOSUN

Kimi zaman tarihe mektuplar yazarız...

Denizin kımıltısız çarşaf görünümü, 
ormanın ses vermeyen dinginliği umutları 
kapkara yalnızlığa hapseder. Bir ses ararız 
sonra, bir iz. “Neydi o günler?” övünmesiy-
le ardımıza baktığımızda, geçmişle gelece-
ğin arasındaki kopukluğu, kısır boğuşmala-
rın üretken olmayan çabalarında fark ederiz. 
Yaşamın bitimsiz, yükselerek kendini yeni-
den ürettiği devamlılığı, geçmişle geleceğin 
kopmaz bir sarmalla vazgeçilmez iki ucu 
olduğunu yeniden kavrandığımızda, kanadı 
yaralı bir kuş olunsa da, uçmanın inancıyla 
can buluruz...

Gölgeli bulanık bakışlar, kavga geçmişi-
ni yok sayan noktadan, hormonlu imkanla-
rıyla kulaklara fısıldarken, köksüz kuru bir 
dal olduklarının farkında mıydılar...

Dal yalnız başına, kupkuru. Sert bir rüz-
gar önünde çaresiz... Tohum toprakta... ‘Bir 
şafak vakti karanlığın kenarından, ağır elle-
rini toprağa bastırıp doğrulmaya hazır...’

Tarihe mektup yazmalı bazen... Hatırla-
malı. ‘En bilgin aynalara en renkli şekilleri 
aksettirmek’ için.

*** 

Sabahın dönüştürücü ışığını fark ettiğin-
de takıldı güneşin peşine.

Sonra hep ardından koştu.

Kara Tepe’nin sık ormanı ve dik ya-
maçlarını aşmaya çalışırken, kızıl rengiyle 
yeni biçimine dönüşmeye yüz tutan güneşe 
uzandı.

Önce sesi kısıldı, çığlık çığlığa söylenen 
ezgilere ayak uyduramadı, coşkuyla dans 
eden sıralardan koptu, öfkeli sesi yankı-
lanmadı, ayaklarının feri düştü, mecali 
kalmadı...

Güneş bir süre Kara Tepe’nin doruğun-
da bekledi...

Kızıllaştı, mora döndü sonra...

Delikli ışıklar bırakarak karanlığa 
yenildi...

*** 

Marazanın Hamam; Kara Tepe’nin 
vadilerinde biriken suların, Hotul’dan 
Hizar’a doğru akan yamaçta oluşturdu-
ğu daracık derede küçücük bir şelaledir. 

Baharda eriyen karların suyu ile çoğalan bu 
minik şelalenin sesi, cılız pırnal çalılarının 
dalları üzerine konan kuşları bile ürkütmü-
yordu. Yazın ortalarına doğru azalan su, hızı 
yavaşlayarak kaynak sularının beslediği 
kadarıyla can bulur, Hızar’a ulaşarak se-
rinlemek isteyen çocukların oluşturdukları 
Lom’u besler, Hızar çeşmesinin sularıyla 
biraz daha büyüyerek, Cambaz Amet’in 
bahçesinin altında Sidim Olukları ile yolu 
kesilir. Sonra daracık bir kanalla sola kıvrı-
lır, Bostan Parçalığını geçer, kavisli kırların 
arasında yeşil kümeler oluşturarak, Erik 
Kulağı sırtlarına kadar ulaşırdı... Bu daracık 
yılan kıvrımlı kurşuni kanal, uzun yolculu-
ğunda can verdiği meyve, sebze bahçelerine 
bazen paylaşımı kaynaklı küskünlükleri 
bıraksa da; yeni dostlukların, sık meyve 
tarlaları içinde gözden uzak aşkların tanığı 
da olmuştur.

Kanal boyunca çoğalan yeşilliğe hay-
van güdücüleri sürülerini salar, akşamın 
mora dönüştüğü vakitte karınlarını sıkıca 
doyurmuş hayvanlarını bir geçit merasimi 
edasıyla ağır, memnun köye doğru yönlen-
dirirlerdi.

Güdücü çocuklar yalnız kalmaktan kor-
kuyordu. Hayvanlarını toplu halde tutuyor, 
birbirlerinden ayrılmamaya çaba göste-
riyorlardı. Çurçur çeşmesinin yolundaki 
kuşburnu dikenleri, sık otlar ve iri ağaçlar 
arasında saklı yamaçtaki suyuna ulaşmak 
kimi zaman bu korku nedeniyle mümkün 
olmuyordu. Her ne kadar ürkütücü Hendek 
ve Tavşan Tepe bayırları kısa aralıklarla 
açık tarla alanlarına açılsa da, kafalarına 
yerleştirilen düşman, kaya ve ağaç diplerin-
de pusudaydı.

Nezir de korkuyordu kırın ortasında 
yalnız kalmaktan. Hendeklik düzünün, ova-
ya bakan uçurumundan ardıçlık sırtlarına 
doğru her bakışında, korku ve huzursuzluk 
içinde büyüklerin anlattıklarını düşünü-
yordu. Orman ve kuytu köşeler karanlığın 
sınırıydı. Orada düşman gözlerin parıltıla-
rını hissediyor, korkunun merakla çatışma-
sında kendine yol bulamıyordu... Bir masal 
gibiydi söylenenler... “Denizde Gezmiş bir 
zamanlar” diyordu annesi. Şimdi dağlarda 
dolaşıyormuş. İnsan ölçüleriyle tanımlan-
mayacak kadar iri, gözleri alev, saçı sakalı 
yüzünü kapatmış kapkara biri. Küçük bir 
cephanelik taşıyormuş üzerinde. Ay ışığında 
bir gölge gibi hızlıymış...

Nezir, hayvanların ardından çalılığa 
her dalışında, korkunun göğsünü menge-
ne gibi sıkan önlenemez baskısıyla soluk 

soluğa kendini zor atıyordu kanal boyuna. 
Bir adım ötede Hendek bayırının ağaçlık 
yamacı peri masallarının insanı kırk parça-
ya ayıran ülkesiydi sanki... Yaşamın hızla 
biçim değiştirdiğinin farkında olmadan; bu 
korkuyla günlerce kanal boyundan uzaklaş-
madan hayvan sürülerinin kazıdığı çıplak 
toprakta dolandı durdu.

*** 

Mayıs yağmurları başladı. Sicim gibi 
ince ince, günlerce durmadı. Böyle du-
rumlarda çamur nedeniyle sığırlar tarla-
lara salınmaz, orman içinde açık alanlara 
yönlendirilirdi. Güdücü çocuklar sabah 
erkenden küçük Kale altında buluşur, orada 
arkadaş gurupları oluşturarak kendilerine 
yön verirlerdi. Neşeli çığlıkları yepyeni do-
ğan güneşe söylenen şarkı gibiydi... Nezir, 
Necip Çeşme’den geçip, Koca Kale altına 
gider, kale altındaki alanda gününü geçirir-
di. Orman ve kaya kovukları ilk zamanlar 
içindeki korkuyu büyütmüş, sonraları 
zorunlu güzergahı kanıksamışlardı.

Koca Kale, Necip Çeşme’den bakınca 
çam ve meşe ormanı içinden fışkıran iri 
bir kayadır. Uzansan değecekmişsin gibi 
gözükse de, önüne varmak zorlu bir çabayı 
gerektirir. Sık ağaç ve kaya aralarından 
geçerek kalenin önüne varıldığında üç beş 
metre yükseklikteki kovuklara tırmanmak 
gerekir. Kale mağaraları olarak bilinen bu 
esrarengiz kovuklar, on yıllardır mistik söy-
lencelerin kaynağı olmuş; sonuçta yaz kış 
davarını önünden geçiren Kefadin Ağa’nın 
“gözlerimle gördüm” demesi üzerine bir 
ayı ailesinin kış uykusu için evi olduğu 
düşüncesinde birleşilmişti. Bu çevrede 
yaşayan herkes Koca Kale kovuklarında 
ayıların yaşadığına inanır, kalenin yanına 
yaklaşmaktan korkardı... Nezir; “Bu ma-
ğaralarda insan da yaşar” diye düşündü. 
Sessiz, temkinli bir uzaklıkla kale kovukla-
rına farklı gözle bakmaya başladı.

*** 

İlkokul birinci sınıfı Eğitmen’de 
okumuştu Nezir. Kısa bir kursla, ilkokul 
birinci sınıfı okutmakla sınırlı, öğretmen 
okulunu bitirmemiş öğretmenlerdi eğitmen-
ler. Yeterli öğretmen sayısına ulaşıncaya 
kadar eğitmenler varlığını sürdürdü... Talih 
eğitmen ilkokul mezunu olmasına rağmen 
bilgili, disiplinli, çevresinde sözü dinlenen 
biriydi. Ülkemizde yaşananları daha farklı 
anlatıyordu. Konuşması çekincesizdi.

“Öfkeleri onları kıra çekiyor” diyordu.

“Korkmayın o dağda gezenlerden 
çocuklar, sizin düşmanınız değil onlar. Hem 
bizim dağlarda niye gezsinler ki?”

İyice meraklanırdı Nezir. Eğitmeni 
dinlemenin fırsatını kolluyor, kahvede birini 
arıyormuş gibi yapıp, eğitmen oradaysa 
kapıya en yakın pat’a çöküp anlatılanlara 
kulak kabartıyordu.

“İşçiler yeni bir doğuşa koşuyor. 
Ada’dan İstanbul’a kadar sokaklara dökü-
lüyor. Ülkenin bütün sağduyulu insanları, 
emekçileri onları destekliyor. Sendikal 
haklarımız elimizden alınmasın diyorlar. 
İstekleri basit... Devlet kan döküyor, yine 
de önüne geçemiyor işçi selinin... Gençler, 
Amerikan gemilerini taşlıyor boğazda. 
Kadınlarımıza sarkıntılık eden Coni’lerin 
üniformalarını çıkartıp etek, şalvar giydiri-
yorlar kıçlarına. Bakıyorlar her geçen gün 
bu sel büyüyor, askeri getiriyorlar başa. 
En küçük karşı duruşu kanla, işkenceyle 
bastırmaya başlıyorlar. Gençlerin bir kısmı 
silaha sarılıyor, dağa çıkıyor.

Azlar... İşleri zorlu... Emek düşmanları 
yüreklere, küçücük çocukların yüreklerine 
korku salıyorlar... Düşman belletiyorlar; 
düşmanlarımıza karşı savaşanları.’Dağdaki 
korku’ dediğiniz sizin çileniz, horlanmış-
lığınız, öfkenizdir. Korkmayın onlardan, 
düşman belletmeyin çocuklarınızı...”

Karanlığa çalınan parıltıydı eğitmenin 
anlattıkları.

Nezir’in kafası karışıktı. On bir yaşının 
kavrayışıyla arkadaşlarıyla bu konuyu 
konuşmak istiyor, ilgi olmadığını görün-
ce kendi içine sesleniyordu... Birkaç kez 
kalenin dibine kadar gitmiş, mağaraya çıkan 
yerlerde iz aramış, ama bir türlü korkusunu 
yenip kovuklara çıkamamıştı... Eğitmenin 
anlattıklarından cesaret alıyordu.

‘Yardım etmeli onlara’ diyordu. ‘Aç 
susuz ne yaparlar.’

Bir gün, şehre sık gidip gelen genç bir 
akrabasından da eğitmenin anlattıklarına 
benzer şeyler dinlemişti... Kararını ver-
mişti... Korkusunu yenecek, o mağaraya 
çıkacaktı.

Sabah erken bir saatte hayvanları Necip 
Çeşme’de bırakıp kalenin önüne vardı. 
Yüreği göğsünü delecek nerdeyse çarpın-
tıdan... Önce kale boyunca uzanan ağaca 
tırmandı, sivri bir kaya çıkıntısına tutunup 
mağaranın içine kaydı. Mağara; sekiz on 
adım derinlikte, ilerledikçe daralan, en dipte 
dar bir geçitle diğer bölüme kavuşuyordu. 

Kara Güz ve Mart’ın Postalları
6 Mayıs - Deniz’lerin Katlinin Yıldönümü
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Tüm ayrıntılarıyla mağarayı inceledi Nezir. 
Bir takım izler olduğuna, içinde canlıların 
yaşadığına karar verdi. Bu durumu arka-
daşlarına anlatmadı. Varsın herkes ayıların, 
cinlerin mağarası olduğuna inansın...

*** 

Azığını daha çok koymasını istiyordu 
annesinden artık.

“Bir tane yetmiyor daha fazla yumur-
ta kaynat, ekmeği de çokça koyun, bazı 
arkadaşlarım yiyecek getiremiyor da...”

Her sabah mağaraya gidiyor, azığının 
yarısını mağaranın temiz bir köşesine 
koyuyor; ertesi sabah bıraktığı yiyecekle-
ri göremeyince yenisini bırakıyordu. Bu 
mağarada yaşadıklarından kuşkusu yoktu 
artık. Kendilerini göstermiyorlardı ama 
olsun.

Uzun süre mağaraya yiyecek taşı-
dı Nezir. Önceki yiyecekleri yerinde 
görmeyince seviniyor, yerine yenisini 
bırakıyordu.

Bir gün, kahvedeki radyodan naklen 
yayın yapıldığını duydu. Merakla kah-
veye koşturdu. Askerler ‘anarşistlerin’ 
etrafını sarmış teslim olmaları isteniyor, 
bir rehine olayından söz ediliyor... Bütün 
dikkatler radyoya yönelmiş. Daha çok 
yaşlıların ısrarlı ilgisi dikkatini çekiyor 
Nezir’in... Masanın üzerine bir gazete 
bırakılmış, eski tarihli. Deniz Gezmiş’i 
ilk bu gazetede görüyor. Yakalandığını, 
idamla yargılandığını öğreniyor. Köyde 
anlatılanlar gibi kara, çirkin biri de değil. 
Aksine yakışıklı, sırım gibi biri... Birden 
mağaraya bıraktığı yiyecekler geliyor 
aklına. Hapiste olduğuna göre boşuna 
mı götürmüştü o yiyecekleri. Üzüldü... 
‘olsun, başkaları da vardır belki’ diye 
düşündü sonra. Soran bakışlarla bakıyor-
du etrafına. Eğitmenle göz göze geldiler 
bir ara. Suskundu eğitmen, radyoda 
anlatılanlardan çok, insanları inceliyor, 
yüzlerinden düşüncelerini kestirmek 
istiyor sanki.

Radyo ‘anarşistlerin’ yakalandığını 
duyurdu. Kahvedekiler tepki vermiyordu, 
eğitmen kıpırtısız oturuyordu... Annesinin 
meraklanacağını düşündü Nezir. Kahve-
den çıktı...

Eve geldiğinde;

“İnsanlar sadece izlemekle yetiniyor” 
dedi annesine.

“Neyi izliyorlar” dedi annesi.

“İnsanlar izlememeli, katılmalı” dedi 
sonra.

Ardından annesinin şaşkın bakışları iç 
odanın kapısını kapayıncaya kadar sürdü. 
Bir minderin üzerine uzandı. Gözleri 
kapandı kapanacak,

“İnsanlar katılmalı” dedi...

*** 

Güneş delikli ışıklar bırakarak kay-
boldu karanlığın içinde.

Güdücü çocuklar uzun işçi havza-
larının kalabalığında yollar buldular, 
büyüdüler... Güneşin bilincine vardılar. 
Önlerine çıkan sarp kayaların, dikenli 
geçitlerin zorlamasında zaman siliniyor, 
bilginin yankısı seslerine yön veriyordu.

Öte yandan, kürsülerinin ardından 
siyah apoletli cübbeleriyle, yaşamı esir 
almak için bilgiye saldırmanın yollarını 
arıyordu Kara Güz.

Kilitli kapıların esrarı çoktan bozul-
muştu. Artık iri açık gözlerle heyecanlı 
sorular soruluyor, horlanan acı çeken 
yürekler yaşamı saran aşk şarkıları söy-
lüyordu.

Sesler kabuğunu yırtamıyordu bir 
türlü.

Damlaların betona çarpışı gibi dağılı-
yordu çığlıklar.

Farklı yönlere bakan ayçiçekleri gibi 
çok, rüzgarda devinmeyen buğday tarla-
ları gibiydiler.

Herkesin kendi güneşi vardı.

“Herkes” kendi güneşini beklerken 
saldırdı Kara Güz...

Ama güneş tekti.

Elini uzattı kimi, gücü yetmedi, dizi-
nin bağı çözüldü.

Güneş isli buğular bırakarak düştü 
tepenin ardına.

Güneşe tutunamadılar, karanlıkta 
kaldılar.

Gecede bir şeylere tutunma ihtiyacıy-
la, dağılmış ince parıltıları aradılar...

Açıklama:

Kara Tepe: Marmara bölgesinin 
Kütahya sınırında 1200 m yüksekliğin-
de Uludağın güney doğusunun en son 
uzantısı.

Hotul, Hizar, Bostan Parçalığı, Erik 
Kulağı, Hendek, Tavşan Tepe: Yöredeki 
yerlerin özgün adları.

Lom: Akan derenin önüne çim, toprak 
ve kaya ile örülen duvarla biriken gölet. 
Yüzmek ve serinlemek için kullanılır.

Pat: Tahtadan yapılan, üzerine kilim 
veya minder serilerek oturulan yer. O dö-
nemlerde kahve ve köy odalarında yaygın 
olarak kullanılırdı. n

Türkiye, önümüzdeki 24 Haziran günü sandık başına gidiyor. Hükümet seçim 
tarihini birbuçuk yıl öne alarak baskın seçim kararı aldı.

Peki, hangi koşullarda sandık başına gidiyoruz?

Ekonomik durum giderek ağırlaşıyor. Türk lirasının değeri günbegün eriyor. 
İşsizlik had safhada. Enflasyon almış başını gidiyor. Çalışanların ücretleri ve 
maaşları kar gibi eriyor. Piyasa neredeyse durmuş vaziyette. Şirketler kapılarını 
kapatmaya hazırlanıyor.  Hükümet kredi adı altında para sürerek piyasayı suni 
olarak ayakta tutmaya çalışıyor. Herkes patlamaya hazır vaziyette bekliyor. Türki-
ye’de adeta fırtına öncesi sesizlik hakim.

Hükümet sesini çıkaran, bu duruma itiraz eden herkesi susturmaya çalışıyor. 
Olağanüstü hal (OHAL) artık olağanlaştı. Parlamento devre dışı ve ülke kararna-
maelerle yönetiliyor. Kürt politikacılar üzerinde ağır bir baskı var. Gazetecilerin, 
yazarların, sanatçıların, akademisyenlerin sorgusuz sualsiz işine son veriliyor, 
pasaportlarına el konuluyor veya hapishaneye atılıyorlar. İnsanlar neyle suçlan-
dıklarını bilmeden aylarca tutuklu kalıyorlar.  Hapishaneler ağzına kadar dolu. 
Yer yokluğundan mahkümlar vardiya usulü uyuyorlar. Ülke adeta bir açıkhava 
hapishanesine dönüştü. Düşünce ve ifade özgürlüğü yerlerde sürünüyor.

AKP iktidarı, başkanlık sistemi adı altında Türkiye’ye bir deli gömleği giydir-
meye çalışıyor. Türkiye’nin geleceğini bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırmaya 
çalışyor. Bu gidişat kesinlikle iyi bir gidişat değildir. Eğer böyle giderse Türkiye 
ağır bir bunalımın içine yuvarlanır. Sonu belirsiz bir kaosun içine sürüklenir. Bu 
nedenlerle bu gidişe ‘dur’ demek gerekir.

İşte bu fırsat nihayet önümüze geldi. 24 Haziran’da sandık başına giderek bu 
gidişi tersine çevirebiliriz. Demokratik değerleri ve özgürlükleri savunan aday-
ları ve partileri destekleyerek bize giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini yırtıp 
atabiliriz. Bu konuda Avrupa’da yaşayan biz Türkiyelilere büyük görev düşüyor. 
İki milyon civarında bir oy potansiyelimiz var. Eğer bu potansiyeli demokrasi ve 
özgürlükler doğrultusunda kullanabilirsek Türkiye’nin kaderini değiştirebiliriz. 

Her seçim önemlidir ama bu seçim hepsinden daha önemlidir. Çünkü, bu 
seçimin sonucunda Türkiye ya tam anlamıyla diktatörlükle yönetilecektir, ya da 
bunu ret edip yönünü tam olarak demokrasiye çevirecektir. 

Bu sadece Türkiye’de yaşayan yakınlarımız için değil, Avrupa’da yaşayan 
bizler için de son derece önemlidir. Çünkü demokrasiden uzaklaşan bir Türkiye 
bizlerin buradaki yaşamını daha da zorlaştırır. Aksine demokratik bir Türkiye ya-
şadığımız ülkelerdeki konumumuzu güçlendirir. Yani, vereceğimiz karar sadece 
Türkiye’de yaşayanları değil, bizim de geleceğimizi yakından ilgilendiriyor.

Bu nedenlerle mutlaka ama mutlaka sandık başına gidelim ve oyumuzu 
kullanalım. Oyumuzu kullanırken çocuklarımızın, torunlarımızın, yakınlarımızın 
geleceğini düşünelim. Demokratik değerlerden asla taviz vermeyelim. Adil ve 
özgür bir Türkiye için oyumuzu kullanalım.

Haydi sandık başına! n
Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTİB) 
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Demokratik Bir Türkiye İçin 
Sandık Başına!



q Orhan DEMİRBAĞ

15-16 Haziran 1970 tarihlerinde işçi 
sınıfımız, demokratik, sendikal hakları-
na el uzatan burjuvazinin kanlı ellerini 
kırmak için genel direnişe geçti. Burju-
vazi ve onunla açıkça işbirliği yapan sarı 
sendika Türk-İş yöneticilerinin ortaklaşa 
hazırladığı yeni sendikalar tasarısına göre, 
başta DİSK olmak üzere işçi sınıfının de-
mokratik sendikal örgütleri kapatılıyordu. 
Çünkü getirilmek istenen tasarıyla işko-

lunda çalışan sigortalı işçilerin 1/3’ünü 
örgütleyemeyen sendikaların kapatılacağı 
hükmü getiriliyordu. Bu durumda Türk-İş 
dışındaki bütün sendikalar kendiliğinden 
fesholuyordu. 

Devrin Adalet Partisi (AP) bakanla-
rından Seyfi Öztürk, amaçlarını Türk-
İş’in Erzurum’da yapılan genel kurulun-
da bu niyetlerini şöyle dile getiriyordu: 
“DİSK’in canına ot  tıkayacağız!” Yine 
aynı toplantıda konuşan AP’li eski bakan-
lardan Turgut Toker; “Sendikalar Ka-
nun Tasarısı’nın yürürlüğe girmesiyle 
Türkiye’de Türk-İş’ten başka işçi konfe-
derasyonu kalmayacak!” diyordu.

Egemen güçlerin amacı  besbelliydi: 
“İşçi sınıfının demokratik haklarını gas-
petmek. onun sendikal örgütü DİSK’i 
kapatmak, demokratik hak ve özgürlük-
lerin en kararlı savunucusu olan işçi sı-
nıfını aklınca ‘susturduktan’ sonra tüm 
ilerici güçlere karşı saldırıya geçmekti..” 
Ama şanlı bir geleneğe sahip olan işçi sı-
nıfı ve onun devrimci sendikal örgütü bur-
juvazinin bu saldırısına sessiz kalamazdı, 

kalmadı da... İstanbul, İzmit ve Gebze’den 
şalterleri indirip sokaklara dökülen 100 
bini aşkın işçi Genel Direnişe geçti. AP 
iktidarı bu direnişi kanla, ateşle boğmak 
için askerini, polisini işçilerin üzerine 
saldırttı. Mehmet Gıdak, Yaşar Yıldı-
rım, Mustafa Bayram adlı işçiler polis 
kurşunlarıyla katledildi. yüzlerce işçi ya-
ralandı, tutuklandı. 15-16 Haziran Genel 
Direnişi işçi sınıfının mücadele tarihine 
şanlı bir sayfa olarak geçti. 

15-16 Haziran Genel
Direnişi’nin öğrettikleri 
15-16 Haziran Genel Direnişi’nin öğ-

rettiği en önemli sonuçlardan biri bilindiği 
gibi 1968 gençlik hareketlerinin en yoğun 
yaşandığı günlerde işçi sınıfının öncü olup 
olmadığı konusunda ahkam kesenlerin gö-
rüşlerinin tuzla buz olmasıydı.

İşçi sınıfı, bu genel direniş ile top-
lumsal hareketlerin motor gücü olduğunu 
bir kez daha dosta düşmana gösterirken, 
hakları uğrunda yürüttüğü mücadele ile 
birliğini sağladığı koşullarda başarıya ula-

şılabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu 
nedenle 15-16 Haziran, işçi sınıfı hareke-
tinde önemli bir kilometre taşıdır. Ve biz-
ler bu görkemli direnişi her yıldönümünde 
anmak, oradan çıkardığımız deneyimleri 
genç kuşaklara aktarmak göreviyle karşı 
karşıyayız.

15-16 Haziran Genel Direnişi aynı za-
manda yükselen gençlik hareketi ile işçi 
sınıfının dayanışmasını somut bir biçime 
taşımıştır. Öğrenci gençlik hareketi safla-
rında mücadele eden gençler ve onların 
örgütleri direnişi etkin bir biçimde destek-
lemişlerdir.

15-16 Haziran, aynı zamanda fabrika-
lardaki genç işçilerin işçi sınıfının en di-
namik parçası olduğunu kanıtlamış, genç 
işçiler direnişin ön saflarında yer almış, 
örgütlenmesinde ön almıştır.

Genç işçiler, hem işçi sınıfının ayrıl-
maz bir parçası, hem de gençlik hareketi-
nin bir unsurudur. Devrimci sendikal bir-
liğin sağlanmasında genç işçilerin alacağı 
rol büyük bir öneme sahiptir. Geçmişten 
bu yana genç işçilerin, işçi sınıfının bütün 
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15-16 Haziran Genel Direnişi



eylemlerinde ön saflarda yer aldığını ve 
mücadele ettiğini biliyoruz.

Ancak bütün bunları yeterli görmek 
bize göre değil. Çünkü genç işçilerin ara-
sında henüz harekete geçirilememiş geniş 
bir potansiyel var.Bu potansiyeli devrimci 
sendikalara yönlendirmek, devrimci sen-
dikal birliği sağlamak görevi 
tüm yakıcılığı ile önümüzde du-
ruyor.

 Son Genel Kurulunda üye 
sayısı bakımından en güçlü 3 
sendikanın (Birleşik Metal-
İş, Nakliyat-İş ve Sosyal-İş) 
kongreyi terketmesi ve izleyen dönemde 
faaliyetlere katılmaması, fiilen dağılma 
aşamasına getirilen DİSK’in geleceğinin 

pek de parlak olmadığının işaretleri olarak 
görülebilir. DİSK’in “canına ot tıkamak” 
isteyenlerin 48 yıl önce başlattığı girişim 
bugün ne yazık ki koltuk sevdalısı kimi 
sendika yöneticilerince gerçekleştirilmek 
isteniliyor gibi bir izlenime kapılmamak 
elde değil. DİSK’i yeniden eski günlerine, 
işçi sınıfının ekonomik-demokratik hakla-

rı için geri adım atmadan müca-
dele etmesini sağlama görevi de 
genç işçilerin önünde duruyor. 

Birlik Dayanışmayı daha 
da güçlendirmek, geçmişimize 
sahip çıkmak, sınıf ve kitle sen-

dikacılığı ilkelerine sahip çıkarak DİSK’i 
DİSK yapmak için genç işçiler daha fazla 
sorumluluk almalı. n

Politika         18 Haziran 2018 9KAVGA SESLERİ

Bu yıl ki 1 Mayıs tüm Türkiye’de milyonların katılımı 
ile gerçekleşti. Bu yıl ki yürüyüş ve mitingleri önceki yıl-
lardan ayıran özellik, sendikalı işçilerin ve emekçilerin 
eylemlere katılım oranındaki artış idi. İstanbul
1 Mayıs’ında katılımın üçte ikisinin Türk-İş, Bağımsız ve 
DİSK üyesi işkolu sendikalarından oluşması ve Hak-İş üyesi 
işçilerin eyleme sendika pankartları açmasalar dahi gruplar 
halinde katılmaları ve başlarında Hak-İş kasketleri taşımaları önemli bir gelişme-
ye işaret ediyordu.

İşçi sınıfının ve emekçilerin hareketlenmesi ülkede ekonomik, sosyal ve po-
litik sorunların artışı ile at başı gelişmektedir. Bugüne dek aldatılan, pembe ha-
yallerle yanıtlılan işçi ve emekçiler ülkenin gidişatını doğru tespit ediyorlar ve 
hareketleniyorlar.

İşçi sınıfının eğilimleri ve hareketliliği bir ülkede devrimci sınıf hareketinin 
ölçümünün barometresidir. Türkiye’de cıva ibresi yükseliyor. Bu da önümüzdeki 
dönem yükselecek sınıf hareketinin ilk belirtileridir.

Tuzla, Gebze, Kocaeli, Aliağa, Zonguldak, Konya, Antep gibi merkezlerde biz-
zat işçilerin fabrikalardan, madenlerden, tersanelerden, rafinerilerden kortejler 
halinde çıkarak 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştirmeleri yeni bir olgudur ve çok 
önemsenmelidir. 

Kürdistan illerinde, işçi sınıfının çok yoğun olmadığı bölgelerde dahi genel 
hizmet işçilerinin, memur ve emekçilerin hareketlenmelerinin yükselmesi, yok-
sul tarım emekçilerini de hareketlendirmiştir. Bu gelişme de belirleyici derecede 
önem arzetmektedir.

MHP destekli AKP-SARAY Rejimi artık tükenmişliğinin sınırlarına gelmiştir. 
Oynadığı uzatmaların devamı yoktur. Ülkenin ekonomik, sosyal ve politik olarak 
karşı karşıya kaldığı derin kriz tehlikesi karşısında, onun önünü alabilecek ve ken-
di ömürlerini uzatacak tek yöntem olarak seçtikleri seçimleri bir buçuk yıl öne 
çekme kararı onları kurtarmayacaktır.

Şimdi, seçimlere kadar taşıma su ile değirmeni aksatmadan döndürmeye 
çalışacaklar ve seçimde zafer elde ederlerse ülkeye dışarıdan kaynak aktarma 
kapılarının yeniden açılacağını düşlemektedirler. Kendilerine yönelik muhalefet, 
direniş ve mücadele süreçlerini önlemek için ise OHAL koşullarında uyguladıkları 
baskı ve teröre güveniyorlar.

TÜSİAD karşısında OHAL’i savunurken “grevleri OHAL ile erteleyerek engel-
ledik, sizi rahatlattık” söylemleri tüm niyetlerini açığa vuruyor. Neki, barometre 
yükseliyor. İşçi sınıfının, emekçilerin, yoksul tarım proletaryasının artık dayana-
cak hali kalmadı. Emekliler ve işsizler açısından bıçak kemiğe dayandı. Bu güçler 
sadece 24 Haziran’da değil, sonrasında da geri adım atmayarak tümünüzü silip 
süpürecekler. Bundan emin olabilirsiniz.

Türkiye işçi sınıfı kendi geleceğini eline alma yeteceğine sahip olduğunu de-
falarca kanıtlamıştır. Gidişat o yönde ilerliyor. 1 Mayıs 2018 bunun işaretlerini ver-
miştir. n

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
2 Mayıs 2018 

(www.türkiyekomünistpartisi.org sayfasından alınmıştır.)

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 2 Mayıs 2018 Tarihli Açıklaması:

Ülkenin Geleceğini 
Elimize Alalım!

İstanbul Valiliği, işçilerin birbiriyle buluşmaması için Galata ve Unkapanı köprülerini açtı-
rıp, Avrupa yakası ile Asya yakasındaki şehir hatları gemilerinin seferlerini iptal etti.

Köprüler açılınca Levent, Kağıthane gibi yerlerden Karaköy’e yürüyen işçiler köprülerin 
açılması üzerine bulabildikleri sandallarla Eminönü’ne geçmeye çalıştı.



q Türker DEMİRCİ

Devrimci Kültür ve Dostluk Derne-
ği – DKDD, geçtiğimiz Pazar günü Bü-
yükada’da 3. Buluşmasını yani pikniğini 
gerçekleştirdi. Bu pikniğe yüzlerce insan 
katılırken, çok sayıda kurum da temsilen ya 
da mesajları ile yer aldı. Etkinliğe, dostluk, 
dayanışma ve paylaşımın güzelliği dam-
gasını vurdu. Ortak talep ise, özgürlük ve 
demokrasi oldu. 

Dost, kardeş birarada
Zaten derneğin davetiyesinde de şöyle 

yazıyordu: “Özlem gidermek, lokmaları-
mızı paylaşmak, birlikte her dilden ve hep 
bir ağızdan şarkılarımızı ve türkülerimizi 
söyleyip halaylar çekmek, dostluklarımızı 
pekiştirmek. Çocuklarımızı tanıştırmak, 
iyiden, güzelden yana sözümüzü söyle-
mek için Büyükada da buluşuyoruz. Dost, 
anne, baba, çocuk, kardeş yine bir arada”. 
Öyle de oldu.

Anneler bu buluşmanın özel konukla-
rıydı. Özellikle özgürlük, emek, demokra-
si, sosyalizm yolunda yaşamını yitirenlerin 
anneleri bu buluşmanın en güzel yanını 
oluşturdu. Çeşitli demokratik kitle örgütle-
ri, dostluk, kardeşlik ve dayanışma mesaj-
ları verdiler. Demokrasi ve özgürlük talep-
leri dile getirildi. 

Buluşmanın diğer güzel bir yanını ise, 
cezaevi direnişinde Wernicke-Korsakoff 
hastalığına düşürülen çok sayıda eski tu-
tuklunun yer alması, yaşadıkları onca acı 
ve eziyete rağmen verdikleri direniş mesaj 
oluşturdu. 

Sofralarda paylaşıldı, şarkı ve türküler-
de. Sanatçılar Serhad Raşa ve Silver’ın 
türküleri, horonu da halayı da Büyükada’ya 
taşıdı. 

Büyükada buluşmasından bahsederken, 
Devrimci Kültür ve Dostluk Derneği’nin 
devrimci kültür adına yürüttüğü faaliyet-
lerden, sanat alanındaki etkinliklerinden, 
emek mücadelesinden ve halkla buluşma 
çabalarından da bahsetmek lazım. İlk akla 
gelenleri sıralarsak, özellikle de dostça söy-
leşiler… 

Birbirimizi dinlemek, 
anlamak...

Devrimci Kültür ve Dostluk Derneği, 
Dostça Söyleşiler etkinliği ile hafızalara 
başka bir güzelliği daha kazıdı. DKDD, 
kuruluşunu takip eden yıldan itibaren, çok 
önemli bir etkinlik olarak hem geçmişin 
siyasal birikimlerine dokunarak bilgi ve 
hafıza tazelemesini gerçekleştirmek, eleş-
tiri ve özeleştiri kültürünü öne çıkarmak, 
birbirimizi anlamanın ve dinlemenin tadı-
na varmak, devrimcilerde olan vefayı da 

anımsatmak adına çok sayıda yazar, tarihçi, 
şair, akademisyen ve gazeteciyi dinleme 
imkanı yarattı. Ülkemiz solunun Sevim 
ablası Sevim Belli, Oktay Etiman, Ayşe 
Hür, Selahattin Arık, Kazım Arık, Münir 
Köymen, Pakrat Estukyan, Faik Bulut, 
İhsan Çaralan, Sezai Sarıoğlu gibi… 

Öte yandan ‘Dostça Söyleşiler’in önü-
müzdeki dönemde de süreceği öğrenildi.

DKDD’nin, bir demokratik kurum ola-
rak ‘Değerlerimizi Anıyoruz’ etkinlikleri 
ise, ülkemiz soluna değişik bir bakış açısı 

Büyükada Buluşması
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Devrimci Kültüre, Paylaşıma, Dayanışma ve Dostluğa bir Kapı: 



sunuyor demek yanlış olmaz. Özgürlük ve 
sosyalizm mücadelesinde yaşamını yitiren-
ler, bu etkinliklerde grupsal ayrıma tabi tu-
tulmaksızın anılıyor, anlatılıyor. 

Önümüzdeki günlerde Değerlerimizi 
Anıyoruz etkinliklerinin dördüncüsü ger-
çekleştirilecek. 

DKDD, halk konserleri ile de dikkat çe-
ken bir kurum oldu. Kültür sanat etkinlikle-
ri kapsamında gerçekleştirdiği iki adet üc-
retsiz halk konseri de hafızalarda yer eden 
başka bir etkinlik oldu. 

DKDD, halkın siyasal, ekonomik talep 
ve protesto etkinliklerinde gücü oranında 
yer alırken, Cezaevlerinde baskı, işkence, 
hak gaspları ve Tek Tip Elbiseye (TTE), 
KHK’lara karşı verilen mücadeleye de des-
tek olmaya çalıştı.

Dostluk buluşmaları

DKDD, ‘Dostluk Buluşması’ adı 
altında, İstanbul’un yanı sıra İzmir ve 
Adana’daki üyeleri ve dostlarıyla birlikte 
gerçekleştirdiği yemekli etkinliklerle, uzak 
mesafeleri yakın etmenin, dostluk, buluş-

ma, ortaklaşma, paylaşma, tanışma ve bir 
bakıma mücadelede iller arasında dayanış-
manın yolunu açtı. 

Bu buluşmalar önümüzdeki dönemde 
de devam edecek. DKDD, aynı zamanda 
imkanlar elverdiğince dost kuruluşların 
etkinliklerinde yer almaya, dayanışma duy-
gularını oralara taşımaya çalışan bir dernek. 

Seneye yeniden buluşma
sözü

DKDD’nin düzenlediği son 3. Bü-

yükada Buluşması paylaşım, insanların 
birbirine tutunması, umutların tazelemesi, 
vefa, direniş, dostluk ve kardeşlik mesaj-
larının verilmesi adına güzel ve yararlı bir 
etkinlik oldu. Tabii katılımcılar coşkuyla 
geldiği gibi, coşkuyla giderken seneye yeni 
buluşma dileklerini dile getirmeyi de ihmal 
etmediler. 

Ayrıca, piknikte DKDD, okuduğu bir 
bildiri ile gerekçelerini ortaya koyarak, 24 
Haziran seçimlerinde HDP'nin desteklen-
mesi çağrısında da bulundu. n
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Değerli Yoldaşlar; 
Değerli Arkadaşlar; 
Değerli Misafirler;

Devrimci Kültür ve Dostluk Derneği - DKDD’nin 
üçüncüsünü düzenlediği Geleneksel Haziran Buluşmasını 
devrimciliğimizin olanca ateşiyle selamlıyor, her birinizi 
ayrı ayrı kucaklıyoruz.

Mustafa Suphi Vakfı 2016 yılında kuruldu. Kurul-
madan önce Politika Gazetesi 2014 Kasım’ında yayın 
hayatına başladı. Geçmişi ilgilendiren iki temel amacımız 
var. Birincisi; Vakıf olarak Türkiye Cumhuriyet tarihinin 
ilk faili meçhul siyasi cinayeti olan, Mustafa Suphi ve 14 
yoldaşının katledilmelerinden başlamak üzere, o günden 
bu güne gerçekleştirilen tüm faili meçhulllerin, yargısız 
infazların, işkencede ölümlerin, çatışmada “vurulmaların” 
açığa çıkması. İkincisi; 60’lı yılların sonunda TİP içerisinde 
başlayan tartışmalar sonucunda Türkiye Devrimci Hareketi 
bünyesinde bugüne dek süren ayrışma ve bölünmelerin 
aşılması. Bir anlamda likidasyona son verilmesinin koşul-
larının yaratılması.

Nazım’dan, Tamer’e; Ahmed Arif’den Ercan’a, Doğan’a; 
Sabahattin Ali’den, Ahmet’e, Kadir’e, Hüseyin Cevahir’e; ve 
Haziran’dan önce ve sonra, yüz yıldır her ay, her gün top-
rağa düşen tüm devrim şehitlerimizi saygıyla, acıyla ama 
geleceğimize olan inancımızdan dolayı bir o kadar da an-
lamla ve coşkuyla anıyoruz. 

Onların hiç biri boşuna toprağa düşmedi. Burjuvazi-
nin katilleri onları sıralarımızdan alırken Onların değerini 
belki de bizden fazla biliyordu. Bu onur ve gururları, tüm 
devrim şehitlerimizin gelecek Güneşli Türkiye ve Dünya’da 

yaşayacaklarının teminatıdır. Dağlar, taşlar, bi-
nalar, tesisler, bulvarlar, caddeler, meydanlar, 
üniversiteler onların adlarını taşıyacaklar. 
Daha çok çocuk onların isimlerinin de-
vamcısı olacak. Onların adları ilkokuldan 
başlamak üzere derslerde bağımsızlık ve 
devrim mücadelesinin ölmez savaşçıları 
olarak öğrenilecek.

Bugün Türkiye 12 Eylül faşist diktatörlü-
ğü öncesinden bazı açılardan daha gerideyken, 
bazı konularda ise daha ileride. Evet sınıf hareketi 
ağır darbeler aldı, örgütler dağıtıldı, gençlik apolitikleşti 
ama mesela bugün Türkiye’de 1984 Ağustos öncü savaşı 
ile şekillenip gelişmiş ve PASS’ı kendi alanında uygulamış, 
milyonları kucaklamış, 40 bin kişilik bir silahlı güce ulaşmış 
Kürt Özgürlük Hareketi var. 2015’de 6 milyon oy almış bir 
HDP var. HDK gibi bir cephe örgütlenmesi var. 12 Eylül ön-
cesi bu olgular yoktu. Bugün var. Mahir yoldaşın öngörüle-
ri farklı zaman ve koşullarda, değişik olarak uygulansa da 
yaşamda karşılık bulduğunu gösterdi.

Eksik olan Türkiye İşçi Sınıfının Devrimci Hareketi’nin 
derlenip toparlanıp, ayrışmaları aşarak kendi mücadelesini 
yükseltmesi ve Kürt Özgürlük Hareketi ile birleşik müca-
deleyi örmesidir. Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlık ve 
acılardan kurtaracak başka bir yol yoktur.  

Mustafa Suphi, 1920’de TKP’nin Kuruluş Kongresin’de 
işçi ve köylü şuralarından oluşan, proletaryanın öncülü-
ğünde, işçi sınıfının iktidarında, tüm ulus, din ve mezhep-
lerin de özgür olacağı Federatif Sosyalist bir Türkiye Şuralar 
Cumhuriyeti’nden bahsediyordu. TKP’nin birinci programı 
bu amacın programıdır. Emperyalistleri topraklarımızdan 

kovmak, onların yerli işbirlikçilerinin sömürü 
sistemine son vermek için işçi ve köylülerin 

silahlı birliklerinin mücadelesinden söz edi-
yordu. 1920’de yazılan bu program bugün 
hala güncelliğini koruyor ve özellikle bu-
günkü koşullarda kendini dayatıyor.

1920’den beri yitirdiğimiz tüm devrim 
şehitlerine söz veriyoruz. Uğrunda toprağa 

düştüğünüz, canınızı feda ettiğiniz bu ulvi 
amaçları sizlerden aldığımız güçle, sizlerden öğ-

rendiklerimiz ile gerçekleştireceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle şehit analarımızın her biri-
nin ayrı ayrı ellerini öpüyor, şehit yoldaşlarımızın, eş, ço-
cuk, torun, aile, dost ve akrabalarını gözlerinden öpüyor, 
bu mücadelelerde eğilmemiş, her zaman dik durmuş, be-
lirli bir geleneğin temsilcisi olan tüm THKP-C / MLSPB’li 
yoldaşlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz.

Dostça ve yoldaşça selamlarımızla

- TKP ve THKP-C Savaşçıları Ölümsüzdür!

- Yaşasın Devrim ve Sosyalizm Mücadelemiz!

Kemal ATAKAN

MUSTAFA SUPHİ VAKFI Başkanı ve
MSV Merkez Yayın Organı 
POLİTİKA GAZETESİ
Genel Yayın Koordinatörü
10 Haziran 2018

DKDD III. Geleneksel Buluşması’na Mustafa Suphi Vakfı’nın Mesajı



q Marat DENİZ

Gazetemiz adına 24 Ha-
ziran Milletvekilliği seçimi, 
HDP Ankara 3. Bölge 1. 
Sıra adayı Veli SAÇILIK ile 
sohbet tadında bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Merak edilen 
sorulara yanıt almaya çalış-
tık. Yayın Kurulu adına se-
çim çalışmalarının başından 
itibaren bu alanla ilgilenen 
bir arkadaşınız olarak asıl 
söyleşi ve değerlendirmelere 
24 Haziran’dan sonra yer 
vermeyi planladığımızı da 
ayrıca belirtmek isteriz.

 
Politika: Veli, neden HDP adaylı-

ğı?

Veli Saçılık: HDP’li dostlarlarla 
görüşmelerimizde, son süreçte işkence 
görenler, KHK zulmüne uğrayanların 
sesini, direniş kararlılığını Meclis’e ta-
şımak istedikleri ve beni de yanlarında 
görmek istediklerini söylediler.

7 Haziran sonrası büyük bir baskı 
ve katliam korku atmosferi oluştur-
dular. Özellikle 15 Temmuz kontröl-
lü darbe tezgahı sonrası OHAL ve 
KHK’lerle yargısız bir şekilde binlerce 
onbinlerce insanı tutuklamaya, işlerin-
den atmaya başladılar. Sofralarından 
ekmekleri çaldılar. Açlığa mahkum 
ettiler. 6 milyonun üzerinde oy alan 
HDP’yi kapatmaya çalıştılar. Eş genel 
başkanlarını milletvekillerini belediye 
başkanlarını tutukladılar. Buradaki 
amaç yaratacakları korku atmosferiy-

le tek adam diktatörlüğünün yasal alt 
yapısını oluşturmaktı.

10 Ekim katliamının arkasındakiler-
le, insanların evini tankla topla başına 
yıkanlarla “Kurdun dişine kan değdi” 

diyenlerin karşısında yer almak için, 
ülkede genel anlamda demokrasi ve 
özgürlükleri savunmak, inşa etmek için 
HDP’de yer almaya karar verdim. 

Ayrıca KHK mağduru ve ona karşı 

mücadele eden birisi olarak engellilerin 
sesi olmak, insan hakları ve özgürlük-
leri, bütün ezilen halkların Kürtlerin, 
Alevilerin, bu ülkede yaşayan etnik ve 
mezhepsel ayrılıklardandan dolayı aşa-
ğılanların yanında yer almak için HDP 
doğru adresti.

Sokak mücadelesinden 
geliyorum

Politika: Sen vekil olmaya nasıl 
uyum sağlayacaksın?

Veli Saçılık: Seçilirsem geleneksel 
bir vekil olmayacağım. Sokak mücade-
lesin gelen biri olarak, sokağın dilini, 
gücünü, taleplerini Meclis’le birleşti-
rerek en azından Meclis’i kürsü olarak 
kullanan ama sokaktaki direnişleri 
grevleri destekleyen bir yerde olaca-
ğım.

RTE’nin söylediği bir şey vardı 
“OHAL’den yararlanarak grevleri 
erteliyoruz”.  Ben de “TBMM’den 
yararlanarak grevlerin direnişlerin 
sesi olacağım.” Yapacağım ilk iş; grev, 
direniş, hak arama mücadelesindeki 
dostları ziyaret etmek olacak

HDP adaylığım 
çok konuşuldu

Politika: HDP adaylığından dolayı 
nasıl tepkiler aldın?

Veli Saçılık: Gerek sosyal medyada, 
gerek sokakta, direniş alanlarından, 
olumlu destekleyici tepkiler aldım. 
Hatta CHP tabanından “senin yüzün-
den HDP’ye oy vereceğiz” gibi destek 
mesajları bile aldım. Bir kaç olumsuz 
eleştiri de aldım tabii ki. Olumlu ya 
da olumsuz eleştirileri önemsiyorum, 
kıymetli buluyorum.

Direniş sürecinde polis saldırıları 
sonucu,diğer arkadaşlar gibi pek çok 
darbe aldım. Sırtımdaki izler, omuzum-
daki kırık, dizimde oluşan hasar, ayak 
bileğim, maruz kaldığım gazdan oluşan 
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akciğer sorunları, saç dökülmesi, v.b. 
sorunlar yaşıyorum. Şimdilik günlük 
yaşamımı etkilemiyor mevcut sağlık 
sorunları. Bunlar geçici veya bir kısmı 
kalıcı da olabilir.

Yüksel’de direnmiş olmak çok 
önemliydi. İşini, ekmeği savunuyor 
olmak değerliydi ve orada oldum, 
arkadaşlar hala direnişe devam ediyor. 
Açlık grevinin bitimiyle direnişe son 
vermiştim. Çeşitli alanlarda farklı mü-
cadele biçimi ve araçlarıyla mücadele-
mi sürdürdüğümü düşünüyorum.

Tek başına seçmen olmayın,
iradenize sahip çıkın! 

Politika: Seçmenlere ne önerebi-
lirsin?

Veli Saçılık: Oy vermeyle sorumlu-
luklarımızın bitmediğini, 7 Haziran’da, 
1 Kasım’da, 16 Nisan’da, seçmen ol-
manın yetmediğini gördük. Oylarımıza 
sahip çıkamazsak, irademizi Meclis’e 

yansıtamasak, “oy verdim üzerime dü-
şeni yaptım” demek sorumluluğumuzu 
3-5 kişiye devretmek güvenmek yetmi-
yor. Hak, hukuk, demokrasi, özgürlük 
mücadelesi örgütlemekte başarabile-
ceğimiz bir şeydir, irademize sahip 
çıkmak. Dünyaya bakıyoruz nerede 
sendikalı, örgütlü mücadele var, orada 
nisbi de olsa daha fazla demokrasi var. 
Bu ülkede de seçmen olma sıradanlı-
ğından çıkıp örgütlü olmayı becerirsek 
haksızlığa ve saldırılara karşı mücade-
leyi sokakta vermeyi başarırsak kalıcı 
kazınımlar sağlayabiliriz.

Meclis herşey demek 
değildir, sadece birşeydir 

Politika: TBMM senin için ne 
ifade ediyor?

Veli Saçılık: Her şey hayatın 
kendisidir ve hayatın her alanında 
hayatı örgütlemek gerekiyor. Yaşamın 
karşısında sadece pasif, edilgen bir 

biçimde “ben sandığa gittim oyumu 
da verdim” demek yetmez. “Veli ve 
diğer oy verdiklerimiz bizi temsil eder 
bizim adımıza mücadele eder” demekle 
olmaz. İrademizi bir kaç kişiye teslim 
edeceksek, aktif takipçisi denetçisi 
olmayacaksak Tayyib’e iradesini teslim 
edenden bir farkımız kalmaz. İnsanlar 
zaman içinde değişebilir, savrulabilir, 
değişmeyen, asıl olansa örgütlü müca-
deledir, örgütlülüktür. Değişen olursa 
da örgütlü güç; değişeni, uzlaşanı, 
dönüşeni, değiştirebilme gücüdür. Asıl 
olan örgütlü mücadeledir.

Bir çok ötekileştirilen 
kimliğim var 
Politika: Veli, neden aday oldun ve 

okuyucularımıza iletmek istediğin bir 
mesaj var mı?

Veli Saçılık: OSTİM işçisiydim, 
sendikal mücadeleden dolayı tutuklan-
dım.Cezaevinde baskılara zulme karşı 
direnen bir devrimciydim. Sistematik 
işkenceye karşı direnirken iş makinası 
(kepçeyle) kolumu kopardılar. Daha 
sonra tutuklandığım davadan beraat 
ettim. Sınavla devlet memuru oldum. 
15 Temmuz sonrası KHK’yle binlerce 
insan gibi işimden uzaklaştırıldım.

Hayatım boyunca farklı kimliklerin 
nedeniyle devletin hedefinde oldum. 
İşçiydim, muhaliftim, sosyalisttim, Ale-
viydim bu kimliklerim devletin siyasal 
iktidarların ötekileştirdiği düşmanlaştır-
dığı kimlikler. Bu nedenle hep hedefte 
oldum baskı, işkence gördüm. Yaşam 
beni direnişçi olmaya itti.

Bu nedenle işçilerin, demokratların, 
devrimcilerin, sosyalistlerin, Alevilerin, 
Kürtlerin tüm ötekileştirenlerin hak ve 
özgürlük mücadelesi için aday oldum.

Adaylığım bireysel nedenlerden 
dolayı değil, tüm ötekileştirilenlerin 
ortaklaştıkları birleşik, örgütlü müca-
deleyi yükseltmek için HDP’den aday 
oldum. Evet şimdi toplumsal mücade-
lenin geliştirilmesi için ortak mücade-
lenin kalıcı kazanımları için birlikte 
mücadele için destek istiyorum.

Tabiiki farklılıklarımız var, olacak 
da, ama ayrılıklarımızla, farklılıkları-
mızla burada bir arada olmayı becerme-
liyiz. n
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q Ahmet ÇAVLI

Ülkenin başında bulunan AKP iktida-
rı  Avrupa’da, Ortadoğu’da ve dünyanın 
her tarafında sıfırı tüketmiş durumdadır. 
Elinde kala kala  Perinçek ve sözde sol 
geçinen grupçuklar kalmış, ve bunların 
toplamı da yarım gram etmez. 

Elinde kalan ülkeler ise Katar ve Azer-
baycan’dır. İlk çıkışı yapma rolü verilen 
Bahçeli’ye göre, “Seçim sürecine giden 
yolda toplumsal, ekonomik ve siyasi dina-
mikleri etkileyen çok sayıda menfi faktör 
yeşermektedir...” Önümüzde kontrol edi-
lemeyen beklenmedik bir takım olumsuz 
gelişmelerin ortaya çıkma ihtimali ise asla 
göz ardı edilmemelidir her an savaş çıka-
rabilir bir ülkeye saldırabilir, Kandil’e çı-
karma yapabilir, başka bir Kürt bölgesine 
saldırabilir seçimin kaderini değiştirmek 
için milliyetçi güruhu sevindirebilirler ve 
bunun pek çok emaresi de şimdiden belir-
ginleşmiştir. 

Seçim sürecini etkileyen faktörlerin 
başında, Türkiye’nin bölgesel ve uluslara-
rası ilişkileriyle bunların sosyal, siyasal ve 
askeri yansımaları gelmektedir. Bir diğer 
tayin edici öge ise ekonomik göstergeler 
ve hükümetin alacağı tedbirlerdir. Bir baş-
ka önemli unsur ise uluslararası aktörler 
tarafından yönlendirilen denetimsiz göç 
trafiğidir. 

Bugün çok ciddi bir ekonomik krizin 
ayak sesleri kendini duyurmaktadır. Sü-
rekli olarak dışarıdan gelen borçla finanse 
edilen büyüme, tıkanmaya ve borcun sü-
rekli artması koşullarında döndürülmesi 
zorlaştırmaya başlamıştır. Bugün Türki-
ye’nin dış borcu 450 milyar doları aşmış 
durumdadır. AKP iktidara geldiğinde dış 
borç 100 milyar doların altındaydı. Kit-
lelerin genel olarak artan hoşnutsuzluğu, 
halklar bunalım içinde, buzdolabı var içi 
boş, araba var mazot-benzin yok, alına-
mıyor artık halklar ekonomik olarak sıfırı 
boylamış bu kadar sefalet içinde insanlar 
yaşıyorlarsa ve de halen AKP’ye oy veri-
yorlarsa bunda bir çelişki var demektir.

Tüm bunlar bizi 24 Haziran’da yapı-
lacak seçimlerle ilgili siyasal dengenin 
çok önemli bir özelliğine getirmektedir. 
Bu seçimler normal seçimler değildir, ol-
mayacaktır. Burjuva düzende her alanda 
olduğu gibi bu alanda da genel olarak bü-
yük bir eşitsizlik olması bir yana, burjuva 
demokrasisinin asgari kuralları dahi bu se-
çimlerde geçerli değildir. Her şeyden önce 
seçimlerin OHAL rejimi altında yapılacak 
olması kendi başına bir olaydır. AKP se-
çim çalışmalarını polis nezaretinde yap-
makta, polislerle gezmekte, HDP’liler 
ise milletvekili de olsa polis onları takip 
etmektedir. Bu, insanlar üzerinde açık bir 
devlet baskısı ve seçim sandıkları üzerin-
de devletin karanlık gölgesidir.

Seçimi boykot etmek her anlamda 
egemen sınıfın isteği doğrultusunda ha-
reket etmektir. Boykot etmenin koşulları 
vardır o koşullar oluşmadan, yani devri-
min nesnel-öznel koşulları varsa elbete 
boykot edilir ama bu yok, ayrıca bölge-
mizde de kimi Kürt siyasetler çok kötü rol 
oynamaktadır. Bağımsızlar, bazı partiler, 
özellikle HAKPAR gibi oportünist parti-
ler bağımsız adaylarla seçime katılmakta, 
Cumhurbaşkanı seçiminde de sandığa git-
meme kararı almışlardır. Feodalizmle ve 
milliyetçilikle hareket edemeyiz. 

Herkes ama herkes HDP için gece 
gündüz çalışmalı, herkes 3 kişi kazanma-
lıdır, faşizme karşı birleşik sol güçlerin 
mücadelesi öne çıkmalıdır. 

Bunun yanı sıra, toplumdaki hoşnut-
suzluk artmış, nüfusun en az yarısını oluş-
turan muhalif kitlelerde seçim süreciyle 
birlikte bir siyasal hareketlenme ve moral 
motivasyon başlamıştır. Özetle hava de-
ğişmiştir. Toplumda bu gidişatın değiştiri-
lebileceğine dair iyimser ve hatta coşkulu 
bir hava oluşum halindedir. Bu durumda 
MHP destekli AKP-SARAY rejimine 
karşı, seçimleri dışlamayan ama ona en-
dekslemeyen bir mücadele hattı izlemek 
en doğru yoldur. Seçime endekslenmeyen 
böyle bir hat, aynı zamanda bu olumlu 
havanın hayal kırıklığına dönüşmesini 
engellemek için de gereklidir. Toplumsal 
değişimin en önemli göstergesi: Ülkenin 

ya da dünyanın yönetenlerinin eskisi gibi 
yönetemez konuma gelmesi, yönetilenle-
rin ise eskisi gibi yönetilmek istememe-
si olgusudur. “Cumhur İttifakı”, sistemi 
yıkıma uğrattığı yerde dururken, “Millet 
ittifakı” sistemi yeniden nasıl eski haline 
getireceğinin yolunu çizmeye çalışıyor. 
Seçime parti olarak katılan tek devrim-
ci ilerici parti olan HDP ise Demokratik 
Halk Devrimi’nin yolunu açmanın müca-
delesini veriyor.  İlerici ile gerici iki öznel 
gücün her ikisi için de bir değişim süreci 
yaşanmaktadır. Hangi güç daha bilimsel 
ve örgütsel davranış sergilerse o daha çok 
yarar sağlar. Çelişkiler yumağının karışık 
olduğu bu kritik ortamda her devrimci 
oyunu devrime katkı olarak kullanmalıdır. 
Cumhurbaşkanlığında İnce’ye, Parlamen-
toda HDP’ye diyen devrim kararsızlarının 
bu somut ortamı iyi değerlendirmesi la-
zım. Devrimciler oyunu parlamentoda da, 
cumhurbaşkanlığında da HDP’ye verme-
lidir. Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin 
DEMİRTAŞ’tır. Bu olgu tartışılmaz. 

Faşizme geçit vermeyelim, faşizmi ye-
rin altına ve sandığa gömelim. Bu seçim 
OHAL koşullarında görece “barış” ko-
şullarında solun ve Kürtlerin son şansıdır. 
Tek bir solcu, tek bir Kürt insanı egemen 
güçlere oy vermemelidir. İlk adımda De-
mokratik Cumhuriyet’i kuralım. 

ZAFER ÖZGÜR GELECEĞİNDİR… 
ÖZGÜR GELECEK DE BARIŞTIR. n
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q Nizamettin AKTAŞ

Meramımı kısa bir gezinti ile anlat-
mak istiyorum.

Osmanlı bakiyesi devlet kurulurken  
geçmiş yönetimden  miras, yeni yönetime 
çözmezsen yolun açılmaz kararı (ittihat) 
zihni ilk iş olarak Sivas - Kürdün ilk 
isyan yeri (Koç Kırı) iki kez olmak üzere 
kanla bastırma ve Kürdün yeni devlette 
ya ölüm, ya da biat ile başladı yaşamları.

Tamı tamına beş kez yerle yeksan edi-
len Kürt kentleri, dikili ne varsa yıkıldı, 
yeşil ne varsa yakıldı.

1920  Koç Kırı ile başlayan, 1938 
Dersim ile biten katliamların yürütücüsü 
devlet adına CHP idi.

 1945 çok partili dönemle birlikte 
devlet tüm günahları, suçları CHP’ye 
fatura ederek, devletin nizamına dil ve el 
uzatmadan, hem Kürtleri arkalarına alma-
yı, hem de Kürtlerin isteklerini zamanla  
yok edecek sağ siyasi partiler devşirme 
hamlesi yaptı. “Yeter Söz Milletin” 
demagoji kampanyası ile Adalet Partisi 
Kürt yerleşim alanların ilk siyasi zihin 
devşirmesini yapan ve devlet nimetleri 
ile  Kürdü burun hizasında tutma planını 
uygulayan parti oldu.

Sonra devlet, Milli Nizam, Milli 
Selamet, Fazilet ve Refah partileri ile din 
üzerinden  Kürdün denetim altında tu-
tulması hamlesini “Milli Görüş” sloganı 
ışığında yaptı.

Seksen’den sonra devlet ilk kez din 
ve farklı sağ siyaset akımlarını bir partide 
ANAP adı etrafında ortaklık yaptırdı.

Kürde yüklenen günah
1990’lı yıllarda ilk kez Kürt siyasi  

yapıları kendi sözlerini, kendi seslerin-
den devlete ve topluma seslenme kararı 
verdikleri (Halkın Emek Partisi -HEP) 
ile  başlayan süreç çok ağır bedellerle  bu 
güne kadar sürdü ve devam ediyor.

Yüz yıllık devlet, darbe anayasaları, 
vesayet ve sürekli kapatılan partileri ile 
giydikleri demokrasi gömleği onların 
kefeni oldu, olmaya devam  ediyor.

2015 yılına kadar çeşitli yol ve 
yöntemler uygulayan Kürt siyasi yapıları 
meclise  girmeyi başardı. Baraj ve engel-

ler sürekli  Kürtler için güncellendi.

İlk kez HDP ile  toplumun kadim 
halklarının temsilcilerinin Meclis’e 
taşınması, devletin kütüğünde yasaklı 
olanların, yok sayılanların  seçkinlerin 
“yüce” diye tarif ettiği Meclis’te halk-
ların temsilcilerinin var olması, devlet 
künyesine yoktur denilenlerin varlıkları-
nın onaylanması ile devletin zayıf karnı 
darbelenmiş oldu.

7 Haziran 2015 seçimleri sonucun-
da devlet yüz yıllık vesayet siyasetini 
değiştirmek zorunda kaldı. Yeni yol ve 
yöntemler hazırlandı

1- Bir çok alanda silahlı çatışmaları 
süreklileştirmek ve bunu  siyasi yönü ile 
sürekli itham edilecek dil ve üslubu her 
gün bir şekilde güncellemek.

2- Sınır ötesi savaşın  yetkisi ve huku-
ku  devlet adına silahlı güçlere verilmesi, 
sivil ölümlerin  süreklileşmesi, korkunun 
toplumu teslim alması.

3- Yerel yönetimlerin  seçilmişlerinin 
tümünün  (kayyumla) görevden alınması 
ve mahpus edilmesi.

4- Siyasi parti mensupları, vekilleri, 
eş başkanları mahpus edilmesi.

Örneklersek;
- Yüz bin kişi denetimli mahpus
- Yetmiş bin öğrenci mahpus
- Yedi bin  kişi HDP’li, on bir bin kişi 

DBP’li olmak üzere, toplamda yaklaşık 
iki yüz bin insan mahpus edilmiş.

Bugün hemen hemen tüm illerde HDP 
çalışmaları  engelleniyor, Kürt kentlerin-
de devlet (Kaymakamlar, Valiler, Silahlı 
Devlet Mensupları olarak adlandırılan 
“güvenlik güçleri” ve atanan Kayyum 
Belediyeler) AKP adına çalışma yapıyor.

Siyasette güven
Devlet kozmik sesi ile sürekli Kürt 

siyasi yapıları hakkında “güvence verin, 
kefil gösterin” sözleri ile zihin yönetimi 
ve yönlendirmesi yapmaya çalışmaktadır.

Oysa yüz yıldır devlet her şeye 
rağmen teslim alamadığı Kürt direnişini, 
devlet partilerinin artık Kürt kentlerin-
den silinmek üzere olduklarını görüyor. 
Yapılan bunca zulme rağmen baş edeme-
diklerini, “güvensizlik” sözünü yayarak 
etkilemek istiyorlar.

HDP VAR OLDUKÇA, HDP’LİLER 

VAR OLDUKÇA SENİ BAŞKAN YAP-
TIRMAYACAĞIZ sözü halen geçerli 
iken, devlet, her dönem zihin yönetme 
başarısı gösteriyor. Tabi ki toplumun Kürt 
karşıtlığı ana besleyici unsur oluyor.

Tek çözen
Bu gün gelinen nokta devlet partileri 

Kürt kentlerinin tümünde  etkilerini, yet-
kinliklerini kaybetmiş görünüyor. Sandık 
taşıma, Kayyum, üç yıldır dünyada örne-
ği olamayan sıkı yönetim, zırhlı araçlar 
ve silahlı görevlilerin öldürdüğü sivillerin  
sayısı, cezasızlık uygulamaları giderek iç 
savaş  ihtimali dahi çare olamıyor. Dev-
letin denetimini kaybetmesinin kendisine 
ve araç olarak on altı yıldır kullandığı 
AKP’ye, işlenmiş suçların karşılığının 
bedelinin ağır olduğunu  ve çok ağır 
döneceğini biliyor.

HDP tüm olumsuz seçim koşullarına 
ve baskılara rağmen yaklaşık 80 vekil 
çıkarmışken, AKP Kürt kentlerinde, böl-
gede devletin desteklediği parti olarak 10 
vekil çıkaramaz durumdadır.

“Millet İttifakı” dahil, hiç bir güç bu 
dengeyi  bozamıyor. Ve Asıl akıl  yönet-
me ustalığı burada devreye giriyor. HDP 
baraj altında kalırsa yetmiş ve seksen 
vekil AKP’nin olacak, Meclis çoğunluğu 
onların olacak ve böylece ilk turda iste-
dikleri Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

Aksi durumda CHP % 30, HDP %10, 
İP %10, SP %5, yani toplam %55 ile 
oy oranının sonuçlanması. Böylece ilk 

tur meclis çoğunluğu  devletin denetim 
dışına  çıkmış, cumhur için en önemli 
dönemeç sorunsuz dönülmüş olur.

Birinci turun HDP’siz sonuçlanması 
ülke için felakete giden yol demektir.

Bu gün “iç savaşı göze aldım” sözü-
nü destekledi CHP. Anlaşılıyor ki devlet 
aklı tüm hesapları HDP ve Kürtsüz bir 
gelecek düşlemiş. Bunun için “Millet 
İttifakı” kuruldu. “Cumhur İttifakı” ile 
“Millet İttifakı” üyesi ve destekleyicisi 
tüm burjuva partiler, Kandil, Şengal, 
Mahmur, Mimbiç savaşına birlikte, ortak 
karar verdiler. Çünkü bu devletin kararı-
dır ve bunların hepsi devletin partileridir.

Seçime beş kala CHP, “hadi savaşa 
git arkandayım” dedi.

Tüm baskılara rağmen HDP tüm 
toplum kesimlerince heyecanla karşı-
landı. Elazığ, Adıyaman, Malatya, ve 
ordu Karargahının en büyük yeri Amed 
mitinglerinde AKP mitinglerine katılımın 
en düşük duruma gelmesi, devletin  karar 
merkezinde panik hali yarattı.

Artık devlet partisi  Karadeniz mer-
kezlerinde elleri boş durumda. Samsun 
ve Ordu’yu da gördük, Bursa, Kocaeli 
ve Yalova’yı da yaşadık. Nerede o eski 
mitingler?

Oy kimsenin ipoteklediği, zimmetle-
diği eşya değildir. Ülkede değil dünyada 
bir ilk olarak 220 kadını ilk sıradan aday 
gösteren tek parti HDP, oy verildiğinde 
seçilecektir. n
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Yük Ağır

“Recep Gidecek, AKP Bitecek”
q Molla DEMİREL

Bu başlıktaki söz CHP konuşmacılarına aittir, bizler Federal Almanya’da yaşayan 
ve çalışan bir grup Türkiyeli ilerici ve demokrat olarak tereddütle yaklaşıyorduk 
bu cümleye. Ancak SONAR, MAK ve METROPOL araştırma şirketlerin verdikleri so-
nuçlara baktığımızda üçünde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 
50’nin altında kalacağını gösteriyor. 

SONAR ve MAK yüzde 48 civarında derken Metropol en son araştırmasıyla yüz-
de 45,9’u geçemeyeceğini söylüyor.

Bütün araştırmacılar MUHARREM İNCE‘nin sürekli oy artırdığın söylüyorlar.

Hepsi anahtar parti HDP’in olduğunu söylüyor. Tüm siyasi partiler, siyaset bi-
limcileri de HDP barajı aştığında artık Recep Tayyip Erdoğan ile AKP‘nin devri tü-
keneceği ve geçmişte Turgut Özal’ın kurduğu ANAVATAN’ın düştüğü duruma düş-
mekten, yok olmaktan kurtulamayacağı görüşünde birleşiyorlar.

Öylese kimse “yarınımız ne olur, başıma iş açarlar“dan korkmamalı hep birlikte 
gülerek, oynayarak, kırmadan, dökmeden, AKP ve Başkanı RECEP TAYYIP ERDO-
ĞAN’A “güle, güle, Hükümetten kaldığın yeter artık, git” diyelim. Türkiye’yi onlar-
dan kurtaralım. Kısacası Türkiye’nin çağdaş bir demokrasiye ulaşmasına kapı aç-
mak için, barış için, kardeşlik için oylarımızı kullanalım. n                       



q Murat ÇAKIR

Türkiyeli komünistlerin Kürt Özgür-
lük Hareketi (KÖH) ile ilişkileri ilkesel 
olmak zorundadır, konjonktürel değil. Bu 
çerçevede Kürt halkının özgürlük müca-
delesiyle dayanışma, komünist olmanın 
“olmazsa olmaz” koşullarından birisidir. 
Nihayetinde, milliyetler sorununun de-
mokratik çözümünün sadece Türkiye’de 
değil, tüm Ortadoğu’da sosyalizm müca-
delesi için daha iyi koşullar yaratacağının 
ve bu mücadeleye ivme katacağının bi-
lincinde olan komünistler açısından Kürt 
ulusunun kendi kaderini tayin hakkını 
önkoşulsuz tanımak, KÖH’nin siyaseti, 
ideolojisi ve pratiğini eleştirel biçimde ele 
almanın temel şartıdır.

Dayanışma ve eleştiri asla birbirleriyle 
çelişmezler, aksine ilkesel tutumun çerçe-
vesini oluştururlar. Bu ilkesel tutum aynı 
zamanda KÖH’nin ikili karakterini de 
göz önünde tutmak zorundadır. KÖH bir 
tarafta Kürt ulusunun tüm sınıflarını, yani 
varlıklı sınıflarını da içeren bir ulusal kur-
tuluş hareketidir. Ama aynı zamanda ku-
rulduğu günden bu yana daha ileri giden 
özgürlükçü ve sosyalist talepleri de ifade 
etmektedir, ki bu nedenle Irak, İran, Su-
riye ve Türkiye sol güçlerinin bir parçası 
olarak görülmelidir.

Böylesi bir girizgahı yapışımızın ne-
deni, Abdullah Öcalan’ın “Demokratik 
Konfederalizm” üzerine olan görüşlerine 
tarihsel maddeci temelde devrimci-eleşti-
rel bir katkı sunmak isteyişimizdir. Gaze-
temizdeki yer darlığı bu çabaya şüphesiz 
belirli bir kısıt getirecektir, ama son dö-
nemde Marksist çevrelerce benzer minval-
de yayınlanan yazılarla birlikte ele alındı-
ğında, anlaşılır olacaktır. Ama eleştirimize 
başlamadan önce Öcalan’ın düşünceleri-
nin reel kazanımlarına yer vermeyi ihmal 
etmek istemiyoruz, çünkü Marx’ın dediği 
gibi, “kitleleri etkileyen düşünce maddi 
güce dönüşür”. Burada bilhassa Rojava 
devriminin kazanımlarını, Öcalan’ın dü-
şüncelerinin nasıl bir etki gücüne kavuştu-
ğunu göstermek için öne çıkarmak anlamlı 
olacaktır. Rojavalı devrimciler Öcalan’ın 
düşüncelerine dayanarak Suriye’de, müt-
hiş askeri, siyasi ve ekonomik baskıya rağ-

men kilit rol oynayacak duruma gelmişler 
ve kurtuluşçu, demokratik ve sosyal bir 
alternatifin olanaklı olduğunu ülke sınırla-
rının ötesine dahi gösterebilmişlerdir.

KÖH aynı şekilde Kuzey Kürdistan’da 
ve Türkiye’nin kimi bölgelerinde katılım-
cı-demokratik meclisler ve örgüt içeri-
sinde cinsiyet eşitliğini - kısmen de olsa 
- gerçekleştirebilmiş ve gerek kendisinin, 
gerekse de HDK/HDP’nin önemli birer si-
yasi güç olarak yer edinmesini sağlamıştır. 
Aslına bakılırsa KÖH Kürdistan’ın dört 
parçasında da bölgesel ve uluslararası ak-
törlerin dikkate almak zorunda kaldıkları 
bir faktör haline gelmiştir. Bununla birlik-
te Öcalan’ın tezlerinin, sadece KÖH için 
değil, farklı devrimci güçler için de politi-
kalarına ilham kaynağı olması ve mücade-
lelerinin stratejik klavuzu haline gelmesi 
göz ardı edilmemelidir. Öcalan’ın düşün-
celerinin Bask ülkesi, Güney Afrika, Ku-
zey İrlanda ve Latin Amerika gibi farklı 
bölgelerdeki ulusal kurtuluş mücadeleleri 
arasında yankı bulması, bunu kanıtlamak-
tadır.

Konseptin temel yanılgıları
Ancak Öcalan’ın kendisi tezlerinin 

dogmatikleştirilme ve yüzeysel yorum-
lanma eğilimlerini görmekte, bunları eleş-
tirmektedir. Bu eğilimlerin temel kaynağı 
içerisinde farklı ve birbirleriyle çelişen 
liberal, varoluşçu, postmodernist, post-
positivist, postmarksist, liberter-sosyalist 
ve anarşist argümentasyonları barındıran 
düşüncelerin kendileridir. Örneğin bir 
tarafta, esas itibariyle baskıcı ve otoriter 
olarak görülen ulus devletin karşısına, 
klasik liberal veya liberter düşünce figür-
lerinin doğal, demokratik toplum anlayışı 
çıkartılmaktadır. Bunu yaparken sınıf çe-
lişkileri reddedilmekte, en azından önem-
sizleştirilmektedir. Ancak diğer yandan 
da kapitalist üretim tarzının karşısına, 
kooperatifler üzerine kurulu komünal ve 
ekolojik ekonomi modellerinin çıkartıldı-
ğını görmekteyiz. Öcalan bu şekilde, ona 
göre ulus devlet - sanayicilik - kapitalizm-
den oluşan “kapitalist moderniteye” karşıt 
model olarak “demokratik moderniteyi” 
yerleştirmektedir.

Her ne kadar PKK kendisinin ne Mark-
sist, ne de anti-Marksist olduğunu ifade 

etse de, PKK önderi Öcalan düşüncelerini 
topladığı “Savunma Yazılarında” -bizce 
haksız biçimd - hayli sert bir Marksizm 
eleştirisi yapmaktadır. Buradaki temel so-
run Öcalan’ın Marksizm eleştirisinin kay-
nağının, PKK’nin de içinden çıktığı Türki-
ye sosyalist hareketinde yaygın olan kaba, 
dogmatik ve ekonomist, kısmen de Kema-
list-milliyetçi Marksizm anlayışları olma-
sıdır. Bu açıdan Öcalan’ın Marksizm eleş-
tirisindeki yanlışlarının Türkiye sosyalist 
hareketinde yer edinen yanlış Marksizm 
anlayışının sonucu olduğu söylenebilir. 
Öcalan 20. Yüzyılın sosyalist ülkelerin-
deki hatalı gelişmeleri ve salt ekonomist 
bakış açısını haklı olarak eleştirmektedir, 
ama eleştirileri genelde görüntülerin yü-
zeyinde kalmaktan öteye gidememektedir.

Öcalan ve taraftarı olan Kürt aydınları 
reel sosyalizmin yenilgisini komünistlerin 
“devlet saplantısına” dayandırmaktadırlar. 
Bunu yaparken, sosyalizmin ilk deneme-
lerinin son derece zor ekonomik koşullar 
altında ve iktisadi açıdan gelişmemiş-az 
gelişmiş ülkelerde gerçekleştirildiğini göz 
ardı etmektedirler. Halbuki reel sosyaliz-
min hatalarının, sosyalist demokrasinin 
bürokratikleşmesinin ve genel gelişme 
yanlışlarının temel maddi nedenleri bura-
da yatmaktadır, iddia edildiği gibi komü-
nistlerin “ulus devletçi zihniyetlerinde” 
değil.

Öcalan’ın “devlet, iktidar ve güç öte-
sinde daha fazla toplum ve daha az dev-
letin olanaklı” olacağına ve “komünal 
özyönetimlerin aynı anda merkezi hükü-
metle beraber ve ondan bağımsız şiddet 
tekelini elinde tutabileceği ve böylelikle 
verili ulusal devlet sınırlarına dokunul-
maksızın ulus devletin aşılabileceğine” 
dair tezlerini - nihai hedefte devletin sö-
nümlemesini hedefleyen komünistler ola-
rak bunlara sempati ile baksak da - sorgu-
lamak durumdayız.

Kapitalist ulus devletlerin verili koşul-
ları altında, şiddet tekeline dokunmadan 
ve egemen iktidar ve mülkiyet ilişkilerini 
esaslı biçimde değiştirmeden, verili devlet 
sınırları içerisinde “devlet dışı, komüna-
list, ekolojik-ahlaki özyönetim yapıları-
nın” oluşturulabileceği ve ayakta tutula-
bileceği iddiası, bir illüzyondur. Kapitalist 

ulus devletin sınırları içerisinde, komünal 
ve ekolojik ekonomiyi uygulayan “devlet 
dışı, ekolojik-ahlaki özyönetimlerin” ka-
pitalist ulus devletle barış içinde yan yana 
yaşamaları olanaksızdır. Sınıf çelişkileri-
nin reddedilmesi veya önemsizleştirilerek 
göz ardı edilmeleri, kapitalist olmayan 
ilişkilerin ancak kapitalizmin aşılmasıyla 
kurulabileceği gerçeğini değiştirmemek-
tedir.

Öcalan’ın “demokratik özerklik” 
üzerine olan komünalist konsepti, genel 
hatlarıyla ABD’li eko-anarşist Murray 
Bookchin’in görüşlerine dayanmaktadır. 
Nitekim bu konsept ilk ciddi imtihanını 
Kuzey Kürdistan’da vermek zorunda kal-
mıştı. Anımsanacağı gibi, bizce KÖH’ni 
ehlileştirme ve eklemleme planı olarak 
yürütülen “barış sürecinde”, silahların 
susmasının da etkisiyle 2013-2015 arasın-
da çeşitli düzeyde halk meclislerinin oluş-
ması sağlanmıştı. 7 Haziran 2015 seçim 
sonuçlarının AKP-Saray-Rejimince boşa 
çıkartılmasının ardından yapılan “özerklik 
açıklamaları” bizzat Erdoğan’ın ilan ettiği 
“topyekûn savaşa” gerekçe gösterilmişti. 
Sonuçları biliniyor: Kürt kentleri yerle bir 
edildi, yüzlerce insan ya operasyonlarda 
vurularak, ya da 2016 Şubat’ında Cizre’de 
olduğu gibi, bodrumlarda diri diri yakıla-
rak katledildi. Deneyimsiz ve hafif silahlı 
gençlerden oluşan sivil savunma birlikle-
rinin bunu önleyebilme şansı yoktu. Yarım 
milyon insan yerlerinden sürüldükten ve 
kentlerin son kalıntıları da yok edildikten 
sonra, sömürge pratiği olan kayyumlar 
yerel idareyi ele geçirdiler. DBP’li bele-
diyelerin kurdukları kadın evleri, kültür 
merkezleri, akademiler peş peşe kapatıldı. 
Kısacası, “devlet ve iktidar ötesinde”, ama 
gerçekte NATO’nun ikinci büyük ordusu-
nun kuşatması altındaki radikal-demok-
ratik özyönetim denemesi başarısızlıkla 
sonuçlandı.

Aynı konseptin Rojava’da belirli bir 
oranda başarılı olmasının bir nedeni, Ro-
java devriminin farklı emperyalist güçler 
ve bölge egemenlerinin aralarındaki çe-
lişkileri ustaca kullanarak gelişmiş olma-
sıysa, diğer ve asıl nedeni de, Kuzey Kür-
distan’dan farklı olarak, ‘düşman devlet’ 
Suriye rejiminin 2012’den itibaren kendi-
sini geri çekmek zorunda kaldığı koşullar 
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Demokratik Konfederalizm – 
Daha İyi Bir Sosyalizm mi?
Abdullah Öcalan’ın tezlerine devrimci-eleştirel bir katkı denemesi



altında, adalet sistemi, asayiş güçleri, halk 
meclislerince üstlenilen idare ve YPG/
YPJ’nin profesyonel ordu olması biçi-
minde “devletsel” yapıların oluşmalarıdır. 
Rojava’da kurulan özerk yapılar ile Kan-
tonların farklı etnik ve dinsel grupların 
ortaklaşa ve doğrudan katılımı ile yasama, 
yargı ve yürütmeyi, ulus devlet biçiminde 
örgütlenmeden üstlenmiş olmaları, bu ku-
rulu yapıların “devletsel” oldukları gerçe-
ğini değiştirmemektedir.

21. Yüzyılda ve emperyalist-kapita-
list dünya düzeninin koşulları altında, bir 
kapitalist ulus devlet içerisinde toplumun 
belirli bir kesiminin - burada ezilen Kürt 
ulusunun - egemen iktidar ve mülkiyet 
ilişkilerini kökten değiştirmeden, bu ulus 
devletin belirli bölgelerindeki “komüna-
list-ekolojik yapılardan” oluşan bir fede-
rasyonu kuramayacağının ve böylelikle 
ulus devleti sönümlendiremeyeceğinin ta-
rihsel ispatına gerek yok (Zaten komünist-
ler bu nedenle devletin ancak komünizmde 
sönümleneceğini ve o ana kadar bir realite 
kalacağını, ama sosyalizmde egemen sınıf 
olan proletaryanın iktidarı altında orga-
nize edileceğini savunmaktadırlar). Hiç 
kuşku yok ki, kapitalist ulus devlet koşul-
ları altında da milliyetler sorununun de-
mokratik çözümü, örneğin ezilen ulusun 
anadilinin kabul görmesi, ana dilde eğitim 
ve öğrenimin olanaklı kılınması, kültürel 
hakların tanınması ve geniş demokratik 
özerklik statüsünün verilmesiyle, olanak-
lıdır - eğer uğruna toplumsal mücadeleler 
verilir ve güçler dengesi değiştirilebilirse. 
Ama egemen sınıflar ulus devlete ve bü-
rokratik-askeri devlet aparatına hakim ol-
dukları, her türlü şiddet tekelini istedikleri 
biçimde kullanabildikleri müddetçe kapi-
talist ulus devlet ile “devlet dışı demokra-
tik özerk yapıların” barış içinde yan yana 
yaşamaları olanaklı değildir. Bu Öcalan’ın 
sıkça tekrarladığı gibi, bir “zihniyet” soru-
nu değil, günümüz ulus devletlerinin sınıf-
lı toplumlarının sıradan gerçekliğidir. İşte 
ne bu banal realite, ne de herşeyin belir-
leyicisi olan emek ve sermaye arasındaki 
temel çelişki, yok oldukları düşünülerek 
yok olmazlar.

Zihniyet değil, sınıf çıkarları

Öcalan’ın tezlerinde, ama özellikle 
Kürt aydınlarının bu tezlerin kuramsal-
laştırma çabalarında Kürt ulusal sorunu 
- aynı Ortadoğu’daki savaş politikaları 
gibi - basit bir biçimde “ulus devlet zihni-
yetine” indirgenmektedir. Böylelikle ulus 
devletlerin ortaya çıkışı ile kapitalist ge-
lişme süreci arasındaki kopmaz bağlantı 
tümden göz ardı edilmekte, kimi yazılarda 
Türk devletine “kendi keyfine ve arzusu-
na göre ulus yaratıyor” biçiminde insani 
özellikler atfedilmektedir. Devlete insani 
özellikler atfedilerek, ulusal baskının ka-
pitalizmden veya burjuvazinin sınıf çıkar-

larından değil, “ulus devlet zihniyetinden” 
kaynaklandığı iddia edilmektedir. Benzer 
biçimde burjuva ideolojisi milliyetçilik de 
“zihniyet” sorununa indirgenmekte ve zih-
niyetin değiştirilmesiyle, içerisinde burju-
vazi ile sömürülen sınıfların barış içinde 
ve çelişkisiz yan yana yaşayabilecekleri 
bir “ahlaki toplumun” kurulabileceği, yani 
özcesi bilincin varoluşu belirleyebileceği 
savunulmaktadır. Marx’ın “varoluş bilinci 
belirler” tespitinin bilimsel olarak çürütü-
lemediği çağımızda ulus devletin ve mil-
liyetçiliğin toplumsal, tarihsel ve sınıfsal 
temellerini reddederek her şeyi “zihniyet” 
ile açıklamaya çalışmak, bilimsel olmayan 
bir savunudur.

Ulusal kurtuluş hareketlerinin sınıf çe-
lişkilerini, sınıfsal farklılıkları arka plana 
atmaları son derece doğal bir sonuçtur. 
Aynı şekilde bu hareketlerin liberal iktisa-

di çözümler önermeleri, coğrafi özellikler 
nedeniyle sadece belirli bir coğrafyada ge-
çerli olan çıkış yollarına ağırlık vermeleri 
de şaşırtıcı değildir. Örneğin Rojava’da, 
Kuzey Suriye Kantonlarında Öcalan’ın 
komünalist meclis ve kooperatifsel ekono-
mi çözümleri uygulanmaktadır. Koşullar 
bu çabaları kısıtlamaktadır. Söz konusu 
olan 170 kooperatiften yaklaşık dört mil-
yonluk nüfusun sadece 100 bini faydala-
nabilmektedir. Bununla birlikte “sürekli 
savaş durumu” merkezi kontrol altında 
tutulan ve özellikle temel gıda maddeleri-
nin fiyatlarını sınırlayan bir ekonomi yö-
netimini dayatmaktadır. Gene de üretim ve 
tüketim kooperatiflerinin kurulması ve ge-
nişletilmesi, Kuzey Suriye Kantonları gibi 
gelişmemiş tarım toplumları için anlamlı 
ve realist çözümler olarak görülebilir.

Ancak bu çözümün sanayileşmiş top-
lumlara uyarlanamayacağını Kuzey Kür-
distan’da görmekteyiz. Model proje ola-
rak Kürt kadın hareketince kurulan bir kaç 
düzine kooperatif, geleneksel zanaatkar ve 

tarım üretimi ile bölgedeki yüksek işsizli-
ğe ve sosyal sorunlara yeterince merhem 
olamamaktadır. Nihayetinde alternatif bir 
iktisadi yönelim, siyasi güvenceye sahip 
olmayınca “devede kulak” olmaktan ileri 
gidememektedir. Rojava’da, özyönetimler 
gene halkın elindeki asker ve polis gücüy-
le korunduklarından, böylesi bir siyasi gü-
vence söz konusudur. Ama bu gerçek de, 
Rojava’da “daha iyi bir sosyalizmin” ku-
rulduğunu kanıtlayamamaktadır. Kaldı ki 
“Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu 
Toplum Sözleşmesi” 42. ve 43. maddele-
rinde özel sermaye birikimini ve özel mül-
kiyet hakkını “garanti” etmektedir.

Sonuç itibariyle Abdullah Öcalan’ın 
“Demokratik Konfederasyon, Demokra-
tik Özerklik ve Demokratik Ulus” kon-
septinin, radikal-demokratik içeriğine ve 
kapitalist olmayan veya daha doğru bir 

deyimle anti-tekelci unsurlarına rağmen, 
sosyalizme alternatif bir model, “daha iyi 
bir sosyalizm” olmadığını tespit etmek du-
rumundayız. Toplumsal grupların kolektif 
biçimde organize olmaları ve onların siya-
si karar alma mekanizmalarına doğrudan 
katılımlarının sağlanması, demokratik 
bir toplum için şüphesiz yaşamsal önem 
taşımaktadır. Ancak üretim ilişkilerinin 
rolünü ve genel anlamda ekonominin ya-
salarını önemsizleştirerek göz ardı eden, 
burjuva-kapitalist özel mülkiyetin top-
lumsallaştırılmasını ve sömürüye yol açan 
koşulların ortadan kaldırılmasını öngör-
meyen bir konsept, ne kapitalizm ve ulus 
devletin aşılması için gerçekçi önkoşulları 
yaratabilir, ne de sosyalizmin alternatifi 
olarak işlev görebilir.

Öcalan’ın görüşlerini eleştirmek, Öca-
lan’ın yaklaşık 20 yıldır ve çoğunlukla 
izole edilmiş biçimde İmralı’da tutulduğu, 
kitap ve yayınlara ulaşımının son derece 
sınırlı olduğu ve hapishane dışındaki in-
sanlarla entelektüel etkileşim içine gir-

mekten mahrum bırakıldığı koşullar göz 
önüne alındığı takdirde anlamlı olacaktır. 
O nedenle Öcalan’ın düşüncelerinin tarih-
sel doğruluğunu, günümüze uyarlanabilir-
liğini ve gerçekçiliğini irdeleme, tezlerinin 
geliştirilmesini sağlama görevi, dışarıda 
özgür koşullarda yaşayan taraftarlarına 
ve dayanışmacı eleştiride bulunanlara 
düşmektedir. Bu görev dogmatikleştirme, 
mutlaklaştırma ve yüzeyselleştirmeye izin 
vermeyen bir biçimde ve geniş kesimlerin 
katılımıyla yerine getirilmelidir.

HDK/HDP içerisinde Türkiye işçi sı-
nıfının devrimci güçleri ile Öcalan taraf-
tarlarının ortak mücadeleyi örmeleri, aynı 
şekilde çeşitli komünist kümelerin Rojava 
savunmasına katılmaları, karşılıklı görüş 
alış-verişi için uygun koşulları yaratmış-
tır. Özellikle devrimci güçler KÖH’nin 
örgütlenme deneyimlerinden ve mücade-
ledeki reel kazanımlarından öğrenmekten 
çekinmemelidirler. Karşılıklı olarak birbi-
rinden öğrenmek, gerek devrimci güçleri, 
gerekse de KÖH’ni, sosyal mücadelelerin 
birbirlerinden kopukluğunu, kültüralist ve 
örgütsel egoizm yaklaşımlarının yol açtığı 
bölünmeleri nihayet aşabilecek bir konu-
ma getirebilir. Kimliklerin, sömürülenler 
olarak ve ezilmelerine yol açan özgün du-
rumlarının özellikle dikkate alınarak aynı 
çatı altında ortaklaşmaları, kimlikçi man-
tık ile tekil çıkarların arka plana itilmesi, 
bu konuma ulaşmanın anahtarı olabilir.

Türkiye işçi sınıfının devrimci güçleri-
ne düşen özel görev ise, Türkiye solunun 
kimi kesimlerinde yaygın olan Kemalizm 
ile sosyal şovenizmi aşmak, Türkiye işçi 
sınıfının muhafazakar kesimlerine ulaşan 
köprüyü inşa etmek için, farklı direniş 
odakları arasındaki bağlantıyı kurmak ve 
sosyal mücadeleler alanında birleşik cep-
he taktiklerini uygulamaktır. Açık faşist 
diktatörlük inşasının hız kazandığı böy-
lesi dönemlerde devrimcilere düşen, hem 
emek sorununu mücadelelerinin merkezi-
ne yerleştirmek, hem de ayrımcılık, ırkçı-
lık, cinsiyetçilik gibi diğer ezilme biçim-
lerine karşı amansız mücadele vermektir. 
Radikal demokratik talepleri yadsımadan 
sosyal ve ekonomik talepleri birbirleri ile 
bağlantılı hale getirmesi gereken devrim-
ci güçler, verili güç dengelerini işçi sınıfı 
lehine değiştirmek ve sosyalizm mücade-
lesine ivme katmak için, milliyetler so-
rununun eşit, barışçıl ve adil çözümüne, 
demokrasinin ve burjuva demokratik hak 
ve hürriyetlerin yeniden tesis edilmesine 
katkı sağlamakla yükümlüdürler. Bugüne 
kadarki gelişmeler, hem Türkiye işçi sını-
fının devrimci güçlerinin, hem de Öcalan 
önderliğindeki Kürt Özgürlük Hareketinin 
gerekli olan cesareti, deneyimi ve basire-
ti gösterebileceklerine işaret etmektedir. 
Eleştirilerimiz, bu umudumuza dayan-
maktadır. n
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q Mehmet DEMİR

Ortak mücadele güçlendikçe birlikte 
kazanacağız, halklarımızın dayanışması 
güçlenecek ve hep beraber, etnik ve mez-
hepsel ayrım yapmadan, insana dair olan 
her şeyi kucaklayan   güzel günler yaşaya-
cağız. Birlikte gülmek güzel olacak!

Eskisi gibi yönetmek zorlaşınca ya da 
artık olanaksız hale gelince, yeniden di-
zayn etmek için değişiklikler kaçınılmaz 
olur. Egemen güçler bu tür durumlarda bas-
kının dozajını arttırıp çeşitli oyunlar tertip-
leyerek, iktidarlarını sürdürmeye çalışırlar. 
Bunun için her türlü yolu da kendilerine 
mübah sayarlar. Bugün olan da budur. 24 
Haziran seçimleriyle uzun süre iktidarı el-
lerinde tutmalarını sağlayacak köşe taşları-
nı iyice yerlerine oturtmak istemektedirler. 
Hesapları ne kadar tutar? Burada demokra-
si güçlerinin mücadelesi ve halklarımızın 
diktatörlüğe karşı  ortak cephede yer alma-
ları belirleyici olacaktır. Diktatörün gitme 
zamanı geldi. Zamana oynayarak gitmesini 
geciktirmek istemektedir. İçerde ve dışarıda 
yarattığı kaosun ve çözümsüzlüğün yıkıntı-
ları altında kalmamak için yeni manevralar 
denemektedir. Suriye sahasında yapacağı 
kalmayınca bu kez Kandil dağını gündeme 
getirerek milliyetçiliği körükleyerek, yeni 
bir nefes borusu açmaya çalışmaktadır.

Eski Osmanlı hayallerinin gerçekleş-
meyeceği anlaşılınca ne kadar alan ele ge-
çirirsem, o kadarı da  kazançtır hayallerinin 
peşinden koşmaktadırlar. Korku yaratarak 
çatışmalı ortamı canlı tutmak ile kalmayıp 
sürekli dış güçler tehdidi vurgusu yaparak 
da kitleleri kandırmaya ve kendi yedeğine 
almaya çalışmaktadır. Belirli bir kesimi et-
kilediği görülmektedir. Geride kalanları da 
korku iklimi içerisine hapsederek kendi yö-
rüngesine almak istemektedir. Kim bu dış 
güçler: ABD, Rusya, Çin ve Batı Avrupa 
ülkeleri. Her biriyle de ekonomik ve askeri 
anlaşmalar ve işbirliği içerisinde olan şu an 
ki AKP faşist hükümetinin ta kendisidir. Ef-
rin’in işgali başladığında Almanya’nın si-
lah satışlarını arttırdığını yaşayarak gördük. 
Rusya ile S-400’lerin alımı ve ABD ile F-
35’lerin satışı konusunda anlaşmaşlar peş-
peşe yapıldı. Ayrıca yol, köprü ve havaalanı 
yapımının bunların çıkarları ile çelişen en 
ufak bir yanı da yoktur. Tüm teknolojik ve 
alt yapı destekleri bu ülkelerden gelmekte-
dir. İşbirliği ağının bu kadar içerisinde olan 
AKP’nin bu yalanı bazı kesimlerin geçmiş-
te kalmış imparatorluk hayallerine bir par-

mak bal çalmaya benzemektedir. Sözde İs-
rail karşıtlığı da bu iki yüzlü politikanın bir 
başka görüntüsüdür. Yahudi düşmanlığı ya-
parak radikal islamcı çevrelerin oylarını da 
devşirmek istemektedir. Her şey önceden 
kurgulanmış bir oyun gibi planlı bir şekil-
de sahneye getirilmekte ve iktidarda kalma 
sürelerini uzatmaya dönük oynanmaktadır.

Bu oyunları boşa çıkarmak
gerekmektedir
Seçimler yaklaştıkça, sahneye yeni 

oyunlar konulmakta ve her ne pahasına 
olursa olsun iktidarda kalmak için her türlü 
hileye başvuracaklarını şimdiden ortaya çı-
kan ip uçlarından görmekteyiz. AKP-MHP 
ittifakının temsil ettiği faşist cepheden 
Kürtlere sunulanın geçmişte olduğu gibi 
inkar ve yok sayma temelinde soykırım ol-
duğunu son zamanlarda yaşanan gelişme-
lerden daha iyi görülmektedir. Büyük bir 
inkar ve yalan politikası yürütülmektedir. 
Yanlarına aldıkları işbirlikçileri vasıtasıyla 
da Kürtlerin tamamen yedeğe çekilmesi he-
saplanmaktadır.

Kürdistan’ın parçalanmışlığı ve ege-
men devletlerle aynı sınır içerisine hapse-
dilmesi, buradaki mücadelenin deniz aşırı 
sömürgelerdeki kurtuluş mücadelelerinden 
de farklılık göstermesine yol açmaktadır. 
Bu ortak mücadelenin önemini ortaya çı-
karmaktadır. Bu açıdan Kürtleri tek başına 
almak, egemen devletlerdeki gelişme ve 
mücadelelere Kürt milliyetçiliği temelin-
de yaklaşmak sonuçta halklarımıza değil 
egemen güçlere hizmet eden bir anlayıştır. 
Demokrasi ve insan haklarının olmadığı 
bir Türkiye, bir Irak, bir İran ve bir Suri-
ye, Kürt meselesinin de çözümsüzlüğü 
demektir. Kürtlerin birliği ve mücadelesi 
önemlidir. Bu yönde atılan adımlar tabii ki 
değerlidir ve özgürlüğe giden yolda çok da 
önemlidir. AKP-MHP faşizminin Kürt düş-
manı bir ittifak olduğu Kürtlere ait her şeye 

ve elde edilen kazanımlara saldırmaları ile 
görülmektedir. Burada tarafsız kalmak, bu 
faşist cepheye hizmet edecek ve bunları 
güçlendirecektir. Milliyetçi bazı söylemle-
rin ardına gizlenerek güya Kürtler için bir 
şeyler istediklerini söyleyenler, bu faşist it-
tifakın ekmeğine yağ sürmektedirler. Kaldı 
ki bu faşist çete Kürt düşmanlığı temelinde 

Türkleri ve diğer etnik toplulukları baskı 
altına almakta ve onlar üzerinde de zulüm 
tezgahını yeni boyutlara vardırarak geliştir-
mek istemektedir.

Halklarımıza düşman olan bu baskıcı 
ve faşist saldırganlığa dur demek için bir-
liğin kaçınılmaz olduğu açık bir gerçektir. 
Kürtler bu birliğin neresinde duruyorlar ve 
halkların ortak mücadelesinde neden bu ka-
dar önem kazandılar? Kürtlerin 24 Haziran 
seçimlerindeki oy tercihleri, AKP-MHP fa-
şist ittifakının geleceğini de belirleyecek bir 
önemdedir. Demokrasi cephesine Kürtlerin 
büyük katılım göstermesi yeni bir sürecin 
doğmasını da beraberinde getirecektir. Bu 
bakımdan HDP içerisinde ve ortak birlik-
teliklerle mücadeleye katılım göstermek 
önem kazanmaktadır.

HDP ve bazı Kürt siyasi partileri ara-
sında ittifak çalışmalarından şimdiye kadar 
bir sonuç alınamamasının nedenlerini bir 
kez daha tarafların masaya yatırması ge-
rekmektedir. Bunlarında HDP ile demok-
rasi cephesinde yer almaları önemlidir. 
HDP’nin demokrasiden yana olan herke-
sin partisi olma kimliği, açık ortadadır. 
Kapsayıcı bir ittifakın kurulabilmesi için 
diğerlerinin de buna hazır olmaları ve bazı 
fedakarlıkları yapabilmeleri gerekmektedir. 
Ayrılıklar bir zenginlik olarak görülmeli ve 
ona göre ortak bir zeminde biraraya gelme-
nin koşulları yaratılmalıdır. Geniş bir ittifak 
ile halklarımıza karşı geliştirilmek istenen 
yeni oyunların önü alınabilinir. Kürtlerin 
HDP etrafında biraraya gelmeleri bu ba-

kımdan önemlidir. Kürt sorununun çözümü 
ve Türkiye’ye demokrasi yolunda ilerlen-
mesi, tüm demokrasi güçlerini kapsayan ve 
farklılıkları olanları  dışlamayan bir müca-
dele birlikteliğiyle mümkündür.

Barışın yolu

Seçimlere yaklaşıldıkça savaş düğme-
sine daha sık basıldığını görmekteyiz. Bu 
aynı zaman da içte yaşanan sorunların gö-
zardı edilmesine hizmet ettiği gibi milliyet-
çi rüzgarı yelkenlere doldurarak  buradan 
yeni oylar devşirilmek istenmektedir. Ha-
yali bir “dış güçler” sendromu yaratılmış ve 
bunun üzerinden Kürt düşmanlığı yapıla-
rak, Kürt Özgürlük Hareketi bitirilmek, bu 
başarılamazsa da darbelenmek istenmek-
tedir. Barış masasının devrilmesi süreci de 
gösterdi ki mevcut hükümetin Kürt sorunu-
nu çözme diye bir derdi yoktur. Barış süreci 
döneminde de görüldüğü gibi istendiğinde 
çatışmazlığa geçmek zor değil. Yeter ki 
inkara yönelmeyen ve gerçekten barışı ge-
tirmek isteyen adımlar atılsın. Görülen o ki 
AKP-MHP ittifakının barış diye bir sorunu 
mevcut değildir. O kadar suça bulaşmışlar 
ki hesap vermekten kaçmak için çatışmala-
rı artırmaktadırlar. İçerde ve dışarda sürekli 
bir düşman hayaleti yaratarak ‘Don Quijo-
te’ gibi yel değirmenlerine saldırmaktalar. 
Savaşın yarattığı ekonomik yük ise yoksul 
ve emekçi halkların sırtına ‘vatan ve millet’ 
söylemleriyle yüklenmektedir. Korku ya-
ratarak, tutuklayarak ve oluşturulan baskı 
ortamı ile de direnenler sessizliğe mahkum 
edilmek istenmektedir.

Barışın yolu Efrin’in işgal edilmesi ve 
Kandil’e sefer düzenlemek ile açılmamak-
tadır. Zaten faşist yönetimin de barış diye 
bir sorunu olmadığını görmekteyiz. İktidar-
larını, daha doğrusu derin devlete bağlılık-
larını sürdürmeleri için de yeni çatışmalara 
gereksinim duymaktadırlar. Sürekli çatış-
maları körüklemeleri, kendi varlıklarını 
burada gördüklerindendir. Bu savaşı nereye 
kadar götürebileceklerdir? Her yeni sınır 
çizgisi yeni tehditleri beraberinde getire-
cektir. Tarihte sürekli savaş ile yaşamak 
isteyen nice imparatorluklar ve diktatörler 
çöplüğe çoktan atıldılar. Hitler ilerledik-
çe kendi yenilgisini de hazırladı. Durdu-
ğunda da kaybedeceğini anladığında, hep 
ilerlemeye ve yeni topraklar ele geçirme-
ye çalıştı. Aslında bunun da kendi sonunu 
hızlandırdığını anlamayacak kadar kendi 
dünyasına hapsolmuştu. Askeri harcamala-
ra sarfedilen milyarlarca doların yoksulluk 
olarak emekçilere geri döndüğünü  daha 
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şimdiden görmekteyiz. Emekçilerin çıkar-
ları bu haksız savaşın sona erdirilmesinden 
yanadır. Kandırılmaktan kurtulmaları için 
de halklar arasında dayanışmanın geliştiril-
mesi, mezhepsel ve ırksal ayrılıklara karşı 
mücadele edilmesi   gerekmektedir.

Bölge barışının önemli oranda Kürt 
sorunun çözümüne bağlı olduğunu gör-
mekteyiz. Kürdistan’ı ellerinde bulunduran 
sömürgeci devletlerin bugün bölgedeki ça-
tışmaların odak noktasında olmaları, Kürt 
sorunun önemini arttırmaktadır. Kürt soru-
nun çözümü aynı zamanda barışın da yolu-
nu açacaktır. Kürdistan eksenli çatışmalar 
ve bunun yol açtığı gelişmelere baktığımız-
da, uluslararası güçlerin de burada devreye 
girdiklerini uzun vadeli yönelimlerinden 
görmekteyiz. Böylesine karmaşık ilişkiler 
ağına bürünmüş bir sorunun çözümü de 
elbetteki kolay olmayacaktır. Belirli bir 
formül sunmanın zorluğu da buradan gel-
mektedir. İlişkiler, kimi zamanlar yeni bo-
yutlar kazanmakta ve aktörler yeni adımlar 
atmaktadırlar. Ayakta kalanın sonuç alacağı 
gelişmelerin yaşandığını söylemek yanlış 
bir yaklaşım olmayacaktır. Kısa vadede ka-
zanılan veya kaybedilenler uzun süreli bir 
mücadelenin dayanaklarının sağlam temele 
oturması için önemlidir. Bundan dolayıdır 
ki Kürtlerin bölgedeki dengelerden ayrı, 
tek başına ele alınmaları yanlış bir bakış 
açısı olacaktır. 

Bilinen klasik yöntemlerle de Kürt Öz-
gürlük Hareketinin mücadelesini yeni ev-
relere taşıması da mümkün görünmemek-
tedir. Bölge genelinde silahlar susmadıkça 
ve hala bazıları geleceklerini savaşta, ça-
tışmaların arttırılmasında gördükçe, silah-
ların toprağa gömülmesi yakın bir rüya ol-
maktan uzak kalacaktır. Türkiye ve Kuzey 
Kürdistan açısından baktığımızda seçimler 
önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bu-
gün AKP’nin başında olanlar her ne kadar 
‘Kürt sorununu çözdük’ deseler de bunların 
çözüm yerine çözümsüzlüğü dayattıkları 
bilinmektedir. Bunların çözümden anla-
dıkları, Kürtlerin her türlü insani haklardan 
yoksun bırakılmasıdır. Bir Kürt geçmişi 
olduğunu öğrenen Binali Yıldırım ile Erdo-
ğan’ın Diyarbakır konuşmaları, Kürtlere ait 
herşeyin yok edilmek istendiğinin açık bir 
işareti olmuştur. Etrafına topladıkları işbir-
likçileri eliyle de Kürt sorununu çözdükle-
rine kendilerini ve yandaşlarını inandırmak 
istemektedirler. Kendi etrafında Kürt adına 
kırıntı misali söz söyleyenlerin dışlanma-
sı da göstermektedir ki, bunlar çözümden  
Dersim, Şeyh Sait, Roboski, Sur ve Cizre 
katliamlarının tekrarı ve ya benzeri bir an-
lam çıkarmaktalar. 

Barış dışında herhangi bir başka çözüm 
yoktur. Bu da Kürtlerin haklarının teslim 
edilmesi ile mümkündür.Yoksa bir isyan 
biter biri daha başlar. Kürt halkının politize 
olduğu ve özgürlüğü için bedel ödemekten 

çekinmediği bugünkü koşullarda askeri bir 
çözüm olmayacaktır. Barış masasına dön-
mek ve silahları susturmak çözümün yolu-
nu açacaktır.

Kandil’e sefer olur da 
geri dönüş oy olur mu?
Seçimler yaklaştıkça Kandil giderek 

daha fazla gündeme gelmeye başladı. Uzun 
zamandır TC yetkilileri Kandil’e bayrak 
dikmekten bahsetmektedirler. Sorun bay-
rak dikmekle halolsaydı yıllar önce Ağrı 
dağının tepesine dikilen bayrak meseleyi 
çözmüş olurdu. ‘Burada hayali Kürdistan 
yatıyor’ denilen yerden Kürtlerin özgürlük 
mücadelesi yeniden adeta kendi küllerin-
den doğdu. Yine Irak’ta, İran’da defalarca 
kırdık denilen Kürtlerin özgürlük hayali 
hep canlı durdu ve yani direnişler ile güç-
lenerek devam ettiler. Kürtlerin topyekün 
ayakta oldukları bu dönemde, Kürt direni-
şinin yok edilmesi mümkün değildir. Bazı 
inişler çıkışlar yaşansa da özgürlük direnişi 
güçlenerek devam edecektir.

Güney Kürdistan’a yönelik kara hare-
keti yaklaşık üç aydır devam ediyor. Bazı 
yerlerde Türk ordusunun üsler kurduğu bi-
liniyor. Sessiz yürütülen ve asker kayıpları-
nın gizlendiği bu hareketten şimdilerde sık 
sık söz edilmeye başlandı. Bir başarı yaka-
layamadıkları için sessiz götürülen bu hare-
ketten Kandil hedefe çekilerek oy avcılığı 
yapılmakta, belki de oylarda bir yükselme 
olur diye de bilinen kalemlere başarı haber-
leri yazdırılmaktadır.

Kandil, gerilla için şimdiye kadar mu-
azzam barınma imkanları sunmuş olan, ge-
niş bir alan ve dağlarla kaplı. Hedef Kandil 
olarak gösterilse de üç aydan fazladır süren 
operasyonda artık gizlenemeyen kayıp ha-
berlerinin gelmesi ve buna rağmen sadece 
bazı alanlarda karakol misali üslerin kurul-
muş olması işlerinin öyle kolay olmadığını 
göstermektedir. Efrin benzeri bir sonucun 
burada alınması imkansız görünmektedir. 
Bu bakımdan Kandil bugünlerde belki bir 
kaç oy daha fazla alırım diye dile getirilse 
de kayıp haberleri oy olarak geri bir dönü-
şün olmayacağını göstermektedir. Yandaş 
kalemlerin birden bire Kandil senaryolarıy-
la kendi köşelerinde boy göstermeye baş-
lamaları, 24 Haziran’ın faşist çeteler için 
zor geçeceğinin ve yıkılışlarının  belki de 
başlangıcı olacağından duydukları korku-
dandır. Kuzey Kürdistan’da gerillanın ha-
reketliliğini önleyemeyenlerin, Kandil’de 
sonuç almaları mümkün görünmemektedir.
Kısa vadede seçim hesapları düşünülse de 
uzun vadede başka hesapların olduğunu 
bilmekteyiz. Osmanlıdan kalma gizli ha-
yallerin peşinden koşmakta ve belki de bazı 
toprak parçalarını ele geçiririm hayali kur-
maktadırlar.

Savaşı güneye yayarak, Kürt Özgür-
lük Hareketi’nin kuzeydeki varlığını as-

gari derecede azaltmaya çalışmaktadırlar. 
Böylelikle de kendilerine başarı hikayeleri 
yaratmak istemektedirler. Başarılı oldukla-
rında ise paşalık koltuğundan bir kaç sülale 
boyunca kalkmak istemeyeceklerdir. Ev-
deki hesap her zaman çarşıya uymadığını 
bilmekteyiz. Halklarımızın bu planı boşa 

çıkaracak güç ve mücadele azminde oldu-
ğunu bilmekteyiz. Bu açıdan Haziran’da 
birlikte; Türk, Kürt, Arap, Çerkes, Laz, Er-
meni, Süryani, Ezidi, Roman ve diğer halk-
lar gülmek güzel olacaktır.

Efrin’de Neler oluyor?
Efrin’in işgali şu sıralar gündemden 

arka sıralara düşmüş gibi görünse de bura-
da TC’nin nüfus yapısını değiştirmeye ve 
Kürtleri bölgeden uzaklaştırmaya dönük 
saldırganlığı devam etmektedir. Kürtlere 
ait bir çok iz yok edilmek istenmekte ve 
DAİŞ artığı çeteler eliyle de bu saldırganlık 
sürdürülmektedir. Yağma durdurulmadığı 
gibi devam ettirilmektedir. Buraya değişik 
yerlerden getirilip yerleştirilenler, Kürtle-
re ait olan ne varsa yağmalamaktadırlar. 
Bunun da direkt Türk ordusunun deneti-
minde yapıldığını bilmekteyiz. Buna karşı 
Efrinliler, kendi topraklarına sahip çıkarak, 
bölgenin yapısının değiştirilmesine karşı 
direnmektedirler. Yer yer gerilla tarzı bir 
mücadele yürütülse de çetelerin buradan 
sökülüp atılması Suriye’deki diğer sorunlu 
bölgelerdeki çözümle mümkün olabileceği-
ni söyleyebiliriz. Suriye üzerinde söz sahibi 
olan güçlerin kendi aralarında bir anlaşma-
ya varmaları sorunların çözümünü kolay-
laştıracaktır. TC ve bağlı çeteleri Efrin’de 
varoldukça burada bir çözümden bahsedi-
lemez. Efrinliler özgür bir temelde toprak-
larına yeniden dönmek istemektedirler.

Menbiç konusunda son günlerde yaşa-
nan hareketlilik bazı yeni gelişmelere de 
yol açacak gibi görünmektedir. YPG işgal-
ci olmadığını ve Menbiç Askeri Meclisi-
nin kendi savunmasını geliştirecek düzeye 
varması neticesinde buradan çekileceğini 
açıkladı. Bundan önce de ABD ve Türkiye 

Menbiç konusunda bir yol haritası üzerinde 
anlaştıklarını açıkladılar. Uygulamada nasıl 
bir gelişme yaşayacağımızı önümüzdeki 
günlerde göreceğiz. Menbiçliler Türk aske-
rini kendi topraklarında görmek istemedik-
lerini açıkca dile getirdiler. ABD, TC’nin 
yoğun dayatmaları karşısında Menbiç’te 
ara bir formüle orta bir yola çözüm için 
girdi diyebiliriz. Sahada ne tür sonuçları 
olur önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır. 
SDG ile ittifakını devam ettirmek isteğinde 
olan ABD’nin NATO müttefiği ve yıllardır 
işbirliği içinde olduğu TC ile karşı karşı-
ya gelmek istemeyecektir. DAİŞ’e karşı 
önemli bir güç olan SDG ile de yola devam 
etmek istediğini açıkca dile getirmesi net-
leştirilmek zorunda olan daha bir çok husu-
sun var olduğunu göstermektedir.

Tüm bu sorunların çözümü Efrin’den 
ayrı ele alınamaz. Şimdilik fırtına öncesi 
sessizliğe bürünen Suriye’de önümüzdeki 
günler yeni dalgalanmalara yol açacaktır. 
Suriye’de savaş henüz bitmedi. Kısa sürede 
de bitirileceğe benzemiyor. Kartlar yeni-
den karıştırılıyor ve içinden beklenmedik 
gelişmeler de doğabilir. TC’nin işgal etti-
ği topraklarda uzun süre kalması mümkün 
görünmüyor. Suriye’nin “çık” taleplerine 
Rusya’nın ne zaman eşlik edeceğine bağlı 
olan bu çıkış bölgemizde barışa doğru bir 
adım daha atılmasını sağlayacaktır. n
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Uzun zamandır TC yetkilileri Kandil’e bayrak dikmekten bahsetmekte-
dirler. Sorun bayrak dikmekle halolsaydı yıllar önce Ağrı dağının tepe-
sine dikilen bayrak meseleyi çözmüş olurdu. ‘Burada hayali Kürdistan 
yatıyor’ denilen yerden Kürtlerin özgürlük mücadelesi yeniden adeta 
kendi küllerinden doğdu. Yine Irak’ta, İran’da defalarca kırdık denilen 
Kürtlerin özgürlük hayali hep canlı durdu ve yani direnişler ile güçlene-
rek devam ettiler. Kürtlerin topyekün ayakta oldukları bu dönemde, Kürt 
direnişinin yok edilmesi mümkün değildir. Bazı inişler çıkışlar yaşansa 
da özgürlük direnişi güçlenerek devam edecektir. 
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q V. İ. LENİN

[...] Bilindiği gibi sosyal-demokratların pratik çalışması, 
proletaryanın sınıf savaşımını yönetmeye ve bu savaşımı iki 
biçimiyle örgütlemeye yönelmiştir: sosyalist savaşım (ka-
pitalist sınıfa karşı, sınıflı toplumu yoketme ve bir sosyalist 
toplum kurma hedefi güden savaşım) ve demokratik savaşım 
(Rusya’da siyasal özgürlüğü elde etme ve Rusya’nın siyasal 
ve toplumsal düzenini demokratlaştırma hedefi güden sava-
şım). Bilindiği gibi, dedik. Gerçekten de, Rus sosyal-demok-
ratları ayrı bir toplumsal ve devrimci akım olarak ilk ortaya 
çıktıklarından bu yana, etkinlik alanlarının bu görevine her 
zaman tam bir belirlilikle parmak basmışlar, proleter sınıf 
savaşımının iki biçimini ve iki türlü içeriğini her zaman be-
lirtmişler, her zaman sosyalist ve demokratik görevlerinin 
ayrılmaz bağıntısı üzerinde, onların kendilerine verdiği adın 
da açıkça dile getirdiği bağ üzerinde direnmişlerdir. Bununla 
birlikte, sosyal-demokratlar konusunda en yanlış düşüncele-
re sahip, onları siyasal savaşımı ihmal etmekle vb. suçlayan 
sosyalistlere bu gün de sık sık rastlanıyor. Öyleyse Rus sos-
yal-demokrasisinin pratik çalışmasının her iki yanının nite-
lendirilmesi üzerinde biraz duralım. 

Sosyalist çalışma ile işe başlayalım. St. Petersburg’da 
sosyal-demokrat “İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Savaşım 
Birliği”nin oradaki işçiler arasında çalışmasını yaygınlaş-
tırdıktan sonra, sosyal-demokrat etkinliğin niteliğinin bu 
bakımdan tamamıyla açık olduğunu kabul etmek gerekirdi. 

Rus sosyal-demokratlarının sosyalist çalışması, bilim-
sel sosyalizmin öğretilerinin propagandasını yapmaktan, 
bugünkü toplumsal ve ekonomik düzen, onun temelleri ve 
gelişmesi, Rus toplumunun çeşitli sınıfları, bunların karşı-
lıklı ilişkileri ve bu sınıfların birbirleri arasındaki savaşım, 
bu savaşımda işçi sınıfının rolü, bu sınıfın batmakta ve ge-
lişmekte olan sınıflarla olan ilişkisi, kapitalizmin geçmişi ve 
geleceği ile olan ilişkisi, ayrıca da uluslararası sosyal-de-
mokrasinin ve Rus işçi sınıfının tarihsel görevi konusunda 
işçiler arasında doğru bir anlayışı yaymaktan oluşur. İşçiler 
arasında ajitasyon, propaganda ile ayrılmaz bir bağıntı için-

de bulunur ve Rusya’da bugünkü siyasal koşullar ve işçi yı-
ğınlarının şimdiki gelişme düzeyi açısından doğal olarak ön 
plana geçer. İşçiler arasında ajitasyon, sosyal-demokratların 
işçi sınıfının tüm kendiliğinden savaşım ve eylemlerinde, 
çalışma süresi, iş ücreti, çalışma koşulları vb., vb. yüzünden 
işçilerle kapitalistler arasında çıkan tüm çatışmalara katıl-
maktan oluşur. 

Çalışmamızı, çalışma yaşamının günlük pratik sorun-
ları ile en sıkı biçimde kaynaştırmak, bu sorunlarda yönle-
rini saptamada işçilere yardım etmek, onların dikkatini en 
kabaca kötüye kullanmalara yöneltmek, girişimcilere karşı 
öne sürecekleri istemlerini eksiksizce ve amaca daha uygun 
biçimde belirlemelerinde onlara yardım etmek, işçilerde da-
yanışma bilincini geliştirmek, proletaryanın dünya ordusu-
nun bir parçası olan birleşik bir işçi sınıfı olarak tüm Rus 
işçilerinin çıkarlarının ve davasının ortak olduğu bilincini 
geliştirmek bizim görevimizdir. 

İşçi topluluklarının örgütlendirilmesi, bu gruplarla sos-
yal-demokratların merkez grubu arasında düzenli ve sıkı 
ilişkilerin kurulması, işçi yayınlarının çıkarılması ve dağı-
tılması, işçi hareketinin tüm merkezleri ile haberleşmelerin 
düzenlenmesi, bildirilerin ve çağrıların çıkarılması ve dağı-
tılması, deneyimli ajitatörlerin yetiştirilmesi, ana çizgileriy-
le Rus sosyal-demokrasisinin sosyalist çalışmasının biçim-
leridir. 

Bizim çalışmamız her şeyden önce ve en başta, fabrika-
larda ve atölyelerde çalışan işçilere, kentli işçilere yönelmiş-
tir. Rus sosyal-demokrasisi güçlerini dağınık hale getirme-
meli, çalışmasını, sosyal-demokrat görüşleri en çok kabul 
edecek kadar, düşünsel ve siyasal bakımdan en çok gelişmiş 
ve sayıca güçlülüğü ve ülkenin büyük siyasal merkezlerinde 
yoğunlaşmış olması dolayısıyla en önemli olan sanayi pro-
letaryası arasında yoğunlaştırmalıdır. Bunun için kentlerde 
sağlam bir devrimci örgütün oluşturulması sosyal-demokra-
sinin ilk ve en ivedi görevidir, şu anda bu görevden başka 
yöne kaymak en büyük bir düşüncesizlik sayılır. 

Ama güçlerimizin fabrika işçileri üzerinde yoğunlaşma-
sını gerekli görür ve bunların dağılmasını kabul etmezsek, 
bununla, Rus sosyal-demokrasisinin Rusya’da proletaryanın 

ve işçi sınıfının öteki katmanlarını ihmal etmesini söylemiş 
olmak istemeyiz. Böyle bir şey olamaz. Rus fabrika işçisi, 
tüm yaşam koşulları dolayısıyla, her zaman ve sürekli ola-
rak, el zanaatçıları ile, fabrikalar dışında kentlere ve köy-
lere dağılmış olan, çok daha kötü koşullar içinde bulunan 
bu sanayi proletaryası ile en sıkı ilişkiler içinde bulunmak 
zorundadır. Rus fabrika işçisi kır nüfusu ile de dolaysız bir 
ilişki içindedir (fabrika işçisinin ailesinin kırsal bölgede ol-
duğu durumlar seyrek değildir) ve bunun sonucu olarak kır 
proletaryası ile, milyonlarca tarım işçisi ve gündelikçisi ile, 
küçücük toprak parçalarına bağlanmış ve ağır işlere, rasgele 
bulunan türlü “yan gelire” muhtaç, yani aynı biçimde ücretle 
çalışan enkazlaşmış köylülerle de yakın ilişki halinde bulun-
ması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Rus sosyal-demokratla-
rı, güçlerini el zanaatçılarına ve tarım işçilerine yöneltmeyi 
zaman bakımından uygun saymıyorlar, ama bu katmanları 
kendi başına bırakmak niyetinde de asla değildirler ve ileri 
işçiler, el zanaatçılarını ve tarım işçilerini yaşam koşulları 
konusunda bilinçlendirme çabası göstereceklerdir. Böylece 
bu işçiler, proletaryanın daha geri katmanlan ile ilişkiye ge-
çince, onların saflarında da sınıf savaşımının, sosyalizmin 
ve genel olarak Rus demokrasisinin, özel olarak Rus prole-
taryasının görevlerine ilişkin görüşleri benimseyeceklerdir. 

Kentli fabrika işçileri arasında yapılması gereken çok iş 
bulunduğu sürece, el zanaatçılarına ve tarım işçilerine ajita-
törler yollamak amaca aykırı düşer; birçok durumda ise sos-
yalist işçi, istemeksizin bu katmanlarla ilişkiye geçer ve o 
zaman bu fırsatlardan yararlanmasını bilmek, Rusya’da sos-
yal-demokrasinin genel görevlerini öğrenmek zorundadır. 
Bunun için, Rus sosyal-demokrasisini, darkafalı davrandığı 
ve fabrika işçileri yüzünden emekçi halk topluluğunu ihmal 
etmek istemeye eğilimli olma yolunda suçlayanlar ağır bir 
hata işlemektedirler. Tersine, proletaryanın ileri katmanları 
arasında ajitasyon, (hareketin yaygınlaşması ölçüsünde) tüm 
Rus proletaryasını da sarsmak için en güvenli ve tek yoldur. 

Sosyalizmin ve sınıf savaşımı düşüncesinin kentli işçiler 
arasında yayılması, bu düşüncelerin daha küçük ve daha dal-
lı budaklı kanallara da gitmesi sonucuna zorunlu olarak gö-
türecektir. Bu amaçla, bu düşüncelerin daha iyi hazırlanmış 
bir toprakta daha derin kökler salması ve Rus işçi hareketi 
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   Çağrı: Okuyucularımızın Dikkatine; Tartışmaya Katılın!
Bu sayımızda Sovyet Devrimi’nin ve Dünya Proletaryasının önderi V.I.LENİN yoldaşın gün-

cel koşullara uygun olduğunu düşünerek iki yazısından bölümler yayınlıyoruz. Birinci yazı; 
Sosyalizm mücadelesi sürecinde Demokrasi mücadelesinin önemi üzerine. Günümüzde belirli 
bir kesim kendilerini Marksist-Leninist olarak nitelemelerine rağmen ya demokrasi mücadele-
sini küçümsüyor, ya da onu salt burjuva demokratik bir niteleme çerçevesinde değerlendiriyor. 
Komünistler, yani Marksçı-Leninci’ler için demokrasi mücadelesi ile sosyalizm mücadelesi bir 
bütündür ve kesintisiz bir süreci ifade eder. Komünistler için demokrasi sosyalizmdir. Onun için 
bu kavramı reddetmezler ve yok saymazlar. Ancak nasıl ki sosyalizmi savunuyor görünüp de 
özünde reform edilmiş ve Marksist-Leninist ilkelerinden kopararak yorumlayan “sosyalistleri-
miz” varsa, demokrasi sorununu da salt burjuva demokrasisi sınırlarında yorumlayan “sosya-
listlerimiz” de mevcuttur. Lenin, bu yazısıyla konuya aslında tartışmaya mahal bırakmayacak bir 
açıklık getiriyor.

Diğer yazı, farklı ama bağlı bir konu olan, işçi partilerinin programları ile ilgili özellikle 
Marksizm’in tartışıldığı ve “yenilenme” adıyla reformist yorumlar üretildiği konuyla ilgili Lenin’in 
görüşlerini içeriyor. Özellikle yasal sosyalist parti furyasının frenlenemeyecek nicelikte çoğaldığı 
günümüzde, ülkemiz gerçeğinden kopuk, Marksist-Leninist çözümlere mesafeli duran ve “kitle-
selleşme” adına ilkelerden taviz veren bir gündem ile karşı karşıyayız. Marksist-Leninist ilkelere 
mesafeli durarak reformist nitelikte dahi olsa hatırı sayılır bir güç oluşturmayı becerebilseler 
belki sesimizi çok da fazla yükseltmeyip, onları nasıl daha ileri taşımanın yol ve yöntemlerini tar-
tışabilirdik. Neki, durum maalesef öyle değil. Örneğin HDP ne Marksist-Leninist, ne de Sosyalist 
bir parti olma iddiasını taşımadan, kitlesel, sol, radikal demokratik bir parti olma niteliği iddiası 
ile örgüt pratiğini at başı götürerek ciddi bir yığınsallık sağlayabilmiş durumdadır. HDP’nin De-
mokratik Cumhuriyet amacı ile yetinmesi doğal karşılanabilir. Ancak farklı iddialar ile yola çıka-

rak Demokratik Cumhuriyet’in de gerisinde demir atarak, üstüne üstlük de söylemde en keskin 
“sol” ifadeleri kullanarak bir yere varolması mümkün değildir.

Bu iki konuda ayak diremek ve Marksizm-Leninizm dışı konum belirlemeye rağmen sözelde 
ileri hedefleri sadece kavram olarak anmak, Türkiye İşçi Sınıfı’nın Devrimci Hareketi açısından 
likidasyon zincirini uzatmaktan başka bir anlam taşımaz. Bu nedenle bu sayıdan itibaren Kitle-
sel, geniş, açık, devrimci güçlerin ve işçi sınıfı ile diğer emekçi katmanların buluşacağı, cephe 
niteliğinde bir sosyalist partinin özellikleri konusunda görüşler almak, tartışmak ve bir süreç 
tarif etmeye katkıda bulunmak istiyoruz. 

Politika Gazetesi Kasım 2014’de yayın hayatına başlarken 60’lı yılların sonunda Türkiye 
Devrimci Hareketi saflarında, farklı iç ve dış nedenlerle oluşan bölünme ve parçalanma prati-
ğini aşmak konusunda katkı verme amacıyla bir hat tarif etmişti. Bu ayrışmanın aşılmasının ilk 
aşamada bir parti bünyesinde olamayacağı, ancak TKP, THKP-C, THKO ve TKP/ML kökenli kimi 
diri güçlerle Cephe niteliğinde bir açık parti temelinde birliktelik sağlanabileceği orta vadeli 
bir perspektif olarak belirlenmişti. Böylece TKP’nin de etkisinin olduğu 60’ların TİP’i saflarında 
başlayan bu bölünme ve parçalanmanın aşılması konusunda kararlı ve sorumlu adımlar tarif 
edilebilir duruma gelinmiştir. Önümüzdeki sayıdan itibaren devrimci, sosyalist kişi ve kurum 
temsilcilerinin, ve de komünistlerin bu konudaki sözlerine sayfalarımızda yer ayıracağız. Ulus-
lararası mücadele koşullarının ve ülkemizdeki koşulların buna her zamankinden daha uygun 
olduğunu, ve o bölünmelerin yaşandığı dönemle karşılaştırıldığında, sınıf hareketinde ciddi bir 
nicel gerileme olmasına rağmen özellikle Kürt ulusal devrimci-demokratik özgürlük hareketinin 
gerek nicel ve gerekse nitel olarak yakaladığı etkin düzeyin o dönemin koşulları ile karşılaştırıla-
mayacak bir kazanım olduğunun altını ayrıca çizme gereği duyuyoruz.

Bu çerçevede ve bu düşünceyle öncelikle bu sayımızda LENİN yoldaşımıza ilk sözü veriyo-

ruz. Politika Yayın Kolektifi 

Rus Sosyal Demokratlarının Görevleri *



ile Rus devriminin öncülerine tam ve eksiksiz olarak işle-
mesi gereklidir. Rus sosyal-demokrasisi, tüm güçlerini fab-
rika işçileri arasındaki çalışmaya yöneltince, aynı zamanda 
uygulamada sosyalist çalışmayı proleter sınıf savaşımının 
tabanına indirmeyi başaran, bu arada devrimcilerin başka 
bölükleriyle kurulan pratik ittifakların teoride, programda, 
hareketin hedefinde uyuşmalara ya da ödünlere hiçbir zaman 
vardırmamasını ve vardıramayacağını da hiçbir zaman sak-
lamayan Rus devrimcilerini desteklemeye hazırdır. Halen 
yalnızca bilimsel sosyalizmin ve sınıf savaşımı öğretisinin 
devrimci teori, devrimci hareketin hedefi olabileceğinin 
kesin inancı ile, Rus sosyal-demokratları bütün güçleriyle 
bu öğretiyi yayacaklar, onu yanlış yorumlamalardan koru-
yacaklar ve henüz genç olan işçi hareketini Rusya’da daha 
belirsiz doktrinlere/bağlama yolundaki bütün çabalara karşı 
koyacaklardır. 

Teorik düşüncelerin kanıtladığına ve sosyal-demokrat-
ların pratik çalışmasının gösterdiğine göre, Rusya’nın tüm 
sosyalistleri sosyal-demokrat olmak zorundadırlar. Şimdi 
sosyal-demokratların demokratik görevlerine ve demokratik 
çalışmasına geçelim. Bu çalışmanın sosyalist çalışma ile ay-
rılmaz biçimde bağlı olduğunu bir daha yineliyoruz. Sosyal-
demokratlar işçiler arasında propaganda yaparken, siyasal 
sorunları görmezlikten gelemezler ve bunları görmezlikten 
gelme ya da hatta geriye atma yolundaki her girişimi, ağır 
bir yanlış ve uluslararası sosyal-demokrasinin ilkelerinden 
sapma olarak görürler. Rus sosyal-demokratları, bilimsel 
sosyalizmin propagandası yanında, işçi yığınları arasında 
demokratik düşüncelerin de propagandasının yapılmasını 
görev bilirler, tüm görünüş biçimleriyle mutlakiyetin özü, 
sınıfsal içeriği, onun yıkılmasının zorunluluğu, siyasal öz-
gürlüğün ele geçirilmesi olmaksızın, Rusya’nın siyasal ve 
toplumsal düzenini demokratlaştırmaksızın, işçi davası yo-
lunda başanlı bir savaşım yapılamayacağı gerçeğini yayma 
çabası gösterirler. Sosyal-demokratlar, en yakın ekonomik 
istemlerin temeli üzerinde işçiler arasında ajitasyon yaparak, 
işçi sınıfının en güncel siyasal gereksinmelerine, sıkıntıları-
na ve istemlerine bağlı ajitasyonu, yani grevlerde, işçiler-
le sermaye sahipleri arasında çıkan her çatışmada kendini 
gösteren polis terörüne karşı ajitasyonu genel anlamda Rus 
yurttaşları olarak ve özel anlamda en çok ezilen, en çok hak-
tan yoksun sınıf olarak işçilerin haklarının kısıtlanmasına 
karşı ajitasyonu — mutlakiyetin, işçilerle yakın ilişkisi olan 
ve işçi sınıfına köleleşmesini nesnel biçimde gösteren her 
seçkin temsilcisine ve uşağına karşı ajitasyonu da bununla 
çözülmez biçimde bağıntılı yaparlar. 

İşçi sınıfının günlük yaşamında ekonomik alanda eko-
nomik ajitasyon için yararlanılamayacak hiçbir sorunu nasıl 
yoksa, siyasal alanda da siyasal ajitasyonun konusu olma-
yan hiçbir sorun yoktur. Ajitasyonun bu iki türü, sosyal-de-
mokratların etkinliğinde bir madalyonun iki yüzü gibi bir-
birini tamamlar. Siyasal ajitasyon gibi ekonomik ajitasyon 
da proletaryanın sınıf bilincinin gelişmesi için aynı ölçüde 
gereklidir ve siyasal ajitasyon gibi ekonomik ajitasyon da 
Rus işçisinin sınıf savaşımı için kılavuz olarak aynı ölçüde 
gereklidir, çünkü her sınıf savaşımı bir siyasal savaşımdır. 
Öteki ajitasyon gibi beriki de işçilerin bilincini uyandırır, 
onları örgütler ve disipline sokar, eylem dayanışması ve sos-
yal-demokrat fikirler uğruna savaşım için eğitir ve bundan 
dolayı işçilere, en yakın sorunlarda, en ivedi gerekliliklerde 
kendi güçlerini deneme olanağı verir, kısmi sorunlarda düş-
mandan zorla ödünler koparma ve böylece kendi ekonomik 
durumunu iyileştirme olanağını işçilere sağlar, kapitalistleri, 
örgütlü işçilerin gücünü hesaba katmaya zorlar, Hükümeti 
işçilerin haklarını genişletmeye ve onların istemlerine ku-
lak vermeye zorlar, kendisine karşıt düşünceli, kendi içinde 
pekişmiş bir sosyal-demokrat örgüt tarafından yönetilen 
işçi yığınları karşısında hükümeti sürekli bir korku içinde 
tutar. [...] n

* 1897 sonunda yazılmıştır. 
Lenin Werke, Bd. 2, s. 330-335.
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Uluslararası sosyal-demokrasi şu sıralar ideolojik sallantılar geçir-
mektedir. Bugüne değin devrimci teorinin sağlam temeli olarak Marx ve 
Engels’in öğretileri geçerliydi — şimdi bu öğretilerin yetersiz ve eskimiş 
olduğu sesleri her yerden yükseliyor. Kendisine sosyal-demokrat diyen 
ve sosyal-demokrat bir organla kamuoyu önüne çıkmak isteyen herkes, 
bütünü ile yalnız Alman sosyal-demokratlarını harekete geçirmekle kal-
mayan bu konuya karşı tutumunu tam olarak belirlemek zorundadır. 

Biz tümüyle Marksist teorik taban üzerindeyiz: Yalnızca bu teori 
(Marksizm), sosyalizmi bir ütopya olmaktan çıkararak bilim haline ge-
tirmiş, bu bilimi sağlam temeller üzerine oturtmuş ve bu bilimi daha da 
geliştirmek ve tüm ayrıntıları ile işlemek için tutulması gereken yolu gös-
termiştir. 

Bu teori, modern kapitalist ekonominin özünü, araziye ve toprağa, 
fabrikalara, madenlere vb. sahip bir avuç kapitalistin milyonlarca mülk-
süz insanı nasıl köleleştirdiğini, bu köleleşmenin ücretli emekle, emek-gücünün satın alınması ile nasıl örtüldüğünü 
göstererek ortaya çıkarmıştır. 

Modern kapitalizmin tüm gelişmesinin küçük işletmenin büyük işletme tarafından ortadan kaldırılmasına vardı-
ğını, sosyalist bir toplum düzenini olanaklı ve zorunlu hale getiren koşulları yarattığını göstermiştir. 

Bir sürü kökleşmiş âdetlerin, siyasal entrikaların, karışık yasaların, kurnazca düşünülmüş öğretilerin altında sınıf 
savaşımının yattığını görmeyi, her türden mülk sahibi sınıflarla, mülksüzler yığını, tüm mülksüzlerin başında gelen 
proletarya arasındaki savaşımı görmeyi öğretmiştir. 

Devrimci sosyalist partinin gerçek görevini açıklığa çıkarmıştır: Toplumun yeniden biçimlendirilmesi için plan-
lar keşfetmek değil, kapitalistleri ve onların uşaklarını işçilerin durumunun düzelmesine ilişkin vaazlar veren kişileri 
saymak değil, suikastlar düzenlemek değil, proletaryanın sınıf savaşımını örgütlemek ve son hedefi siyasal iktidarın 
proletarya tarafından ele geçirilmesi ve sosyalist toplumun örgütlenmesi olan bu savaşımı yürütmek. 

Şimdi soruyoruz: Alman sosyalisti Bernstein’ın çevresinde gruplaşan ve halen böylesine bir gürültü koparmış 
bulunan bu ağzı kalabalık teori “yenilikçileri”, bu teoriye hangi katkıda bulunmuşlardır? Hiçbir şey: Daha da geliş-
tirilmesini Marx ve Engels’in vasiyeti olarak görev bildiğimiz bilimi, bir adım bile ileri götürmemişlerdir; proletar-
yaya yeni savaşım yöntemleri öğretmemişlerdir. Yalnızca geriye gitmişler, geri kalmış teorilerin kırıntılarını kabul-
lenmişler ve proletaryaya savaşım teorisi değil, uysallık, proletaryanın en kötü düşmanları karşısında, sosyalistlere 
karşı kışkırtıcılık yapmak için yeni araçlar bulmaktan yorulmayan hükümetler ve burjuva partileri karşısında uysallık 
teorisinin övgüsüne girişmişlerdir. 

Rus sosyal-demokrasisinin kurucularından ve önderlerinden biri olan Plehanov, şimdi de Alman işçilerinin tem-
silcileri tarafından (Hannover parti kurultayında) kabul edilmemiş Bernstein’ın en yeni “eleştirisini” amansız bir 
eleştiriden geçirirken tamamıyla haklıydı. Bu sözlerden dolayı bir sürü suçlamanın üstümüze yağdırılacağını bili-
yoruz; sosyalist partisini, dogmadan saptıkları, bağımsız görüş sahibi oldukları için “dinsizleri” kovuşturan vb. bir 
“inanmışlar” tarikatına çevirmek istediğimizi bağıracaklardır. Moda olan bu etkili sözleri tanıyoruz. Yalnız bunlar, 
gerçekten bir kırıntı ve bir zeka kırıntısı bile taşımaz. 

Tüm sosyalistleri birleştiren, onların tüm inandıklarını sağladığı ve savaşımlarının, çalışmalarının yöntemlerine 
uyguladığı bir devrimci teori olmazsa güçlü bir sosyalist parti de olamaz; iyice bilerek doğru olduğu kanısına varılan 
böyle bir teori, yersiz saldırılardan ve kötüleştirme girişimlerinden korunursa, hiçbir zaman bu, her eleştirinin düş-
manı olmak anlamına gelmez. 

Biz Marx’in teorisini, bitirilmiş ve dokunulmaz bir şey olarak asla görmüyoruz; tersine bizim inancımıza göre 
bu teori yalnızca, sosyalistlerin, yaşamın gerisinde kalmak istemiyorlarsa, her yönde daha da geliştirmek zorunda ol-
dukları bilimin temelini atmıştır. Bizim kanımızca, Marx’in teorisini bağımsız olarak daha çok geliştirmek, özellikle 
Rus sosyalistleri için zorunludur, çünkü bu teori yalnız, ayrı ayrı, İngiltere’de, Fransa’da olduğundan başka türlü, 
Almanya’da, Rusya’da olduğundan başka türlü uygulanan genel ilkeleri verir. Bunun için teorik konulara ilişkin 
her makaleyi gazetemizde severek yayınlayacağız ve bütün yoldaşlardan tartışmalı noktaların açıkça tartışılmasını 
istiyoruz. [...] n 

* Ekim 1899’da ya da daha sonraları yazılmıştır. 
Werke, Bd. 4, s. 204-206.
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Karl Marx 5 Mayıs 1818 yılında 
Almanya’nın Trier şehrinde doğdu. Bu 5 
Mayıs’ta Karl Marx 200. yaşına girdi.

Karl Marx’ın mavi tulumlu komünist 
hayaleti burjuvazinin üzerinde dolaşmaya 
devam ediyor. 

Burjuvazi, Marx’ı öldürmek istedikçe, 
Marx daha da büyüdü ve bütün uluslara-
rası işçi sınıfının ve ezilen halkların kur-
tuluş umudu oldu. Onların eylemlerinde, 
düşlerinde mücadelelerinde, kavgaların-
da, yenilgilerinde ve zaferlerinde yaşadı 
ve yaşamaya devam ediyor.

Ölülerin hikayesi olmaz. Yaşayanların 
hikayeleri olur. Karl Marx’ın hikayesi 
bitmedi ve yazılmaya devam ediyor. 
Burjuvazi, Komünist Manifesto’nun 
hayat bulmasından bu yana Karl Marx’ın 
hikayesini sonlandırmak istedi. Ancak, 
Marksizm kitlelerde ete kemiğe büründü. 
Çünkü Marksizm Karl Marx (ve elbette 
Friedrich Engels) olmaktan çoktan çık-
mıştı. O, fabrikalarda işçilerin burjuvazi-
ye karşı yol gösterici silahı, kapitalizme 
karşı sosyalizm ve komünizm bayrağıydı. 
O artık ezen sınıfa karşı ezilen sınıfların 
dünya görüşüydü. İşçi sınıfı var oldukça 
Marksizmi öldürmek olanaksızdı.

Burjuvazi, Marx’ı düşüncelerini yok 
edemeyeceğini anlayınca onu çarpıtma, 
etkisizleştirme ve burjuvaziye karşı işçi 
sınıfının gerçek kurtuluş silahı olması-
nı önelemeye çalıştı. “Marksizm” adı 
altında çeşitli akımların ortaya çıkmasına 
neden oldu. Hatta bir çoğunu finanse etti. 
Açık ya da gizli desteklerini sundu.

Ne var ki, Marksizm yok edilemedi 
ve edilemezdi. Çünkü Marksizm bir 
kişinin düşünceleri değil, yaşayan bir 
sınıfın düşünceleri ve dünya görüşüydü. 
Sömürücü sınıfın toplumu olan kapitalist 
sistemin sınıfsız ve sömürüsüz alternati-
fiydi. Daha genel anlamda o; insanlığın 
özgürleşmesinin ekonomik, ideolojik, 
siyasal, felsefi ve kültürel özgürleşmesi-
nin gerçek hikayesidir.

Karl Marx her gün aramızda, kav-
gamızda dolaşmaya devam ediyor. Ve 
burjuvazinin en gizli toplantılarında, 
finans oligarşilerin odalarında, kapita-
lizmi övgülerin dizildiği dolarlı-avrolu 
ısmarlama kalemlerinde, “yoksa gerçek 
mi” denilerek Karl Marx adı korku ve 
kinle anılıyor.

Kapitalizm krize girdikçe, savaşlar 
birbirinin peşi sıra geldikçe, aşırı üretim 
ve teknoloji gelişmesine karşın yoksullaş-
manın ve işsiziliğin daha geniş kitleleri 

içine almasıyla, Karl Marx ve Marksizm 
güncelliğini korumaya devam etmektedir.

Dünyanın en zengin sekiz kişisinin 
gelirinin dünya nüfusunun yarısından faz-
lasının gelirini aştığı kapitalist toplumsal 
sistemde, Karl Marx’ın yaşaması, müca-
dele etmesi ve kitlelerin Marksizme daha 
fazla sarılmasının nedenleri de her geçen 
gün artmaya devam edecektir.

Alman burjuvazisi Karl Marx’ı 200. 
yaş gününde yeniden hatırlamak zorun-
da kaldı. Onun adına paralar bastırdı 
ve doğduğu şehirdeki trafik lambaları 
Marx’ın resimleriyle donadı. Burjuvazi, 
yıkamadı, ama onu etkisizleştirmeye, 
sıradan bir “Alman filozofu” görüntüsü 
vermeye özel bir çaba harcamaktadır. Ve 
bütün çabaları; onu, işçi sınıfı ve ezilen 
halkların elinden alarak etkisizleştirmek, 
Karl Marx adında bir bireye indirgemek. 

 “Der Spiegel” Dergisi, Karl Marx’ın 
200. yaş günün nedeniyle kapsamlı 
sayılabilecek özel sayıyı çoktan piyasaya 
sürdü. Marksist öğretilere karşı “birey-fi-
lozof” Karl Marx’ı çıkarmayı deniyorlar. 
Ama, bu etkisizleştirme de tutmayacak 
ve Marx-Engels öğretilerini kitlelerin, 
burjuvaziye karşı verdiği son kavgada 
yaşamaya devam edecektir.

Alman burjuvazisi (ve elbette dünya 

burjuvazisi), Marksizm olmasa, onun 
resimlerini Brandenburg Kapılarına ve 
borsa salonlarına asmaya çoktan hazır. 
Ancak, Marksizm öğretisi buna engel 
oluyor. Buna karşın, Karl Marx’ın hey-
kellerini yıkmaya, isimlerini caddelerden 
silmeye güçleri yetmiyor.

Karl Marx ve Friedrich Engels’in 
öğretileri Marksizm, bir ölü dogma 
değil, eylem kılavuzu olduğu için; 
güncel, yaşayan ve somut koşulların 
somut tahliline göre kendini geliştiren bir 
öğretidir. O, bu nedenledir ki; her zaman 
her koşulda işçi sınıfının mücadelesine 
ışık tutmaya ve ezilen halkların kurtuluş 
umudu olmaya devam etmektedir. O, bu 
nedenle, burjuvazini korkusu, sosyalist 
ve komünist toplumun öğretisi olmaya 
devam ediyor. Çünkü insanlığın gerçek 
anlamda özgürleşmesi: Sınıfların, sömü-
rünün, sınırların, savaşların, özel mülki-
yetin olmadığı ancak ve ancak komünist 
toplumda gerçek halini alacaktır.

Karl Marx, aslan yeleli başıyla, 
koltuğunun altında DAS KAPİTAL’i 
ile, capcanlı aramızda salına salına bütün 
heybeti ve dinamik yapısıyla dolaşmaya 
devam ediyor. 

Sen çok yaşa KARL MARX! n

Karl Marx 200 Yaşında
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elbisesi, paltosu, içinde gömleği, atkısı 
ve fotoğraflarda sık sık gördüğümüz fötr 
şapkası vardı. Alt kısımda siyah iskarpin 
ayakkabıları ve sarı tunçtan kısa bir de 
kerata duruyordu. Oradan odasına geçtik. 
“İki günde bir tozunu almanın dışında, Na-
zım öldüğünden beri masasındaki objeleri, 
-kalem, şiir karalamaların yerlerini hiç 
değiştirmedim.” Masanın hemen karşısında 
Mehmet Fuat’ın çerçeveli 7-8 yaşlarında 
iken çekilmiş bir fotoğrafı asılıydı. Yazı 
masasının üzerinde bir daktilo, sağ yanda 
bir dergide Pablo Neruda ile çekilmiş fo-
toğrafları iliştirilmişti. Masa caddeye bakan 
büyükçe bir pencerenin önündeydi. Evin 
girişinde de burasının Türk Şair Nazım 
Hikmet’in evi olduğunu bildiren 60x60 bü-
yüklüğünde beyaz pirinçten bir levha vardı.

O akşam hepimiz Nazım’ın masasının 
önünde hatıra fotoğrafları çekindik. Ertesi 
gün de yine Vera eşliğinde Nazım’ın meza-

rını ziyaret ettik. Bunlar benim yaşamımda 
unutamayacağım ve büyük anlamı olan bir 
zaman dilimiydi.

Nazım, ölümünden birkaç ay önce bir 
şiirde şunları yazacaktı: 

“Bizim avludan mı kalkacak cenazem?
Nasıl indireceksiniz beni üçüncü kattan?
Asansöre sığmaz tabut,
Merdivenler daracık”

Kapıdaki gazeteleri aldıktan sonra kalbi 
durdu. Sessizce öldü. Sessizce, çünkü karısı 
çıkan değil, çıkmayan seslerden korkarak 
fırladı dışarıya. O anı şöyle anlatıyor:

“Koridora fırladım ve askılığın ya-
nında, yerde gördüm seni. Sırtınla kapı-
ya yaslanmış, elinle yere dayanmış, bir 
bacağını Türk usulünce altına almış, ötekini 
hafifçe ileriye uzatmış, oturuyordun. Beyaz 
ve alışılmadık bir şekilde sakin yüzünün 
anlatımından daha ilk saniyede anladım 
ölmüş olduğunu.”

Hasan Hüseyin devam ediyor:

“yıllar var ki ter içinde
taşıdım ben bu yükü
bıraktım acının alkışlarına
3 Haziran 63’ü”

Nazım Hikmet’in cenazesi iki gün sonra 
Novadeviçi Mezarlığı’na defnedildi. En 
ünlü Sovyet ve Rusların gömülü olduğu bu 
mezarlıkta, Turgenyev, Çehov, Gogol ve 
Mayakovski gibi yazar ve şairlere komşu 
oldu.

Moskova’ya giden hiç bir demokrat, 
aydın, Nazım’ı, onun mezarını ziyaret et-
meden yapamaz. Düşmanlarının bile önün-
de diz çöktüğü bir sanat adamıdır o. Dünya 
edebiyatının selamladığı büyük bir ozan; 
hiç bir halka, halklara sırtını dönmeyen bir 
Enternasyonalist. Her ne kadar Nazım ile 
Kürt halkının ve diğer azınlıkların –kültürel 
rant adına- arasını açmaya çalışan densizler 
çıkmışsa da, bunu başaramamışlardır. Çün-

kü tarihi okumayı bilmeyenler her zaman 
benzer böylesi küçültücü hatalara düşerler. 
Gün gelecek sanat tarihçileri, varlığını 
işçiden, halktan, adaletten yana koyan, ger-
çekliği şiar edinen entelektüeller, Nazım’ın 
kavgasını, verdiği mücadeleyi yazarken 
eminim kalın çizgilerle bu yanlışların da 
altını çizeceklerdir. Çünkü bu coğrafyanın, 
toprakların, bu uygarlıkların içinde var 
olan Hacı Bektaşi Veliler, Yunus Emreler, 
Ahmed-i Haniler, Cigerxunlar, Ahmed 
Arifler, Aşık Veysel ve Sivas-Madı-
mak’ta yanan Nesimiler, Metin Altıoklar, 
A.Bezirci ve diğerleri de bizim değerle-
rimizdir. Bizler geçmiş tarihimize böyle 
bakıyoruz. Koca bir destan yazan 68 kuşağı, 
Denizler, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 
Mahir, Hüseyin, Ulaş ve İbrahim ve diğer 
devrim savaşçısı önderler, nasıl ki bu halkın 
yüreğinde yer etmişse, direnişlerde ve katli-
amlara karşı başı dik yürümüş tüm devrimci 
ve komünistler de aynı yangını yüreklerinde 
taşımaktadır. n

(24. Sayfadan Devam)

Nazım Hikmet’in Ölümsüzlüğü Üzerine



q Deniz ASLAN

Komünist şair Nazım Hikmet 55. 
ölüm yıldönümünde 3 Haziran 2018 
Pazar günü, Moskova’da anlamlı bir 
program ile anıldı.

Bu programı bir gelenek haline geti-
ren Nazım Hikmet’i Anma Komitesi’nin 
anma programı sabah saatlerinde Nazım 
Hikmet’in Moskova’daki Novodeviçye 
Mezarlığı’nda bir anma töreni ile başladı.

Anma, Nazım yoldaş ve Vera’nın 

mezarına karanfiller bırakıldıktan sonra 
konuşmalar ve şiirler eşliğinde devam 
etti. Konuşmacılar arasında Nazım Hik-
met’i Anma Komitesi’nin Başkanı eski 
POL-DER’li işadamı Ali Galip Savaşır, 
Vera’nin kızı Anna Stepanova ve Sıla 
Gençoğlu’da vardı. Podyuma çıkan 
Genco Erkal, Nazım Hikmet’in “Kerem 
gibi” şiirini seslendirdi. Anma’ya katı-
lanlar arasında ayrıca Zülfü Livaneli ve 
Edip Akbayram da vardı.

2018 senesi Nazım Hikmet anma 
programı yoldaşımızın mezarı başında 
bitmedi. Akşam üstü düzenlenen bir 
anma konserinde her yıl dağıtılan Nazım 
Hikmet Dostluk Ödülü bu yılki sahiple-
riyle buluştu. Ödülün bu yılki sahipleri 
Nazım’ın eserlerini yıllardır kitlelerle 
buluşturan duayen tiyatro sanatçısı Genco 
Erkal ve Nazım’ın eserlerini besteleyerek 
kitlelere ulaştıran dünyaca ünlü Azerbay-
canlı besteci Prof. Dr. Arif Melikov oldu.

Ödülünü teslim aldıktan ve teşekkür 
ettikten sonra konuşma yapma yerine 
kendı ağzından Nazım’ı konuşturtmayı 
tercih eden Genco Erkal, Nazım yoldaşın 
bir kaç şiirini seslendirdi ve güzel bir 
performans ile bizlere sundu. Prof. Dr. 
Arif Melikov hastalığı nedeniyle bizlere 
katılamadığı için, yerine torunu ödülünü 
teslim aldı ve bizlere bir teşekkür konuş-
ması sundu.

Zülfü Livaneli, Sıla Gençoğlu, Ali 
Galip Savaşır ve RTİB Başkanı Naki 
Karaaslan’nın da konuşmalarının olduğu 
gece, Sıla Gençoğlu’nun konseriyle son-
landırıldı. n

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
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q Ali Özenç ÇAĞLAR

KAZANMAK İSTİYORSAK EĞER 
BU HAZİRAN’I, HAZİRAN’DA 
ÖLENLER İÇİN, DÜNYAYA İBRET 
OLSUN DİYE, 24 HAZİRAN’I DA 
KUŞATMALIYIZ. BİZLER ONUN 
İÇİN VARIZ ÇÜNKÜ... BUNDAN 
BÖYLE İÇİMİZE KORKU SALMAK 
İSTEYENLER KORKMALI BİZ-
DEN!

Bakın, tam da bu noktada Nazım 
Hikmet ne diyor: “Ve dövüşebilirim 
doğru bulduğum, haklı bulduğum, 
her şey için; yaşım başım buna engel 
değildir.” 

Hep Haziranlarda ölenlerin yasını 
tutacak değiliz ya, şimdi de egemenlere 
karşı kavgasını verme zamanıdır bu 
Haziran. Çünkü Haziran bize borçludur. 
Kimleri almadı ki aramızdan? Önce 
Nazım’ı aldı, sonra Orhan Kemal’i, 
Ahmed Arif’i aldı; kör bir bıçak gibi 
sıyırarak yüreğimizi... Öncekileri de 
unutmuyoruz, unutmayacağız. Bir 
Hasan İzzettin Dinamo vardı, Türk 
Edebiyatı’nın temel taşlarından sayılan, 
Ahmet Muhip Dranas, şiirle bir ulu-
sun tarihini satır satır yazan, bir Cemil 
Meriç vardı, entelektüel, edebiyatta 
üstün saygınlığı olan değer. Türkiye 
halkı bu değerleri asla unutmayacak ve 
unutturmayacaktır. Bizler eğer bugün 
bu noktaya geldiysek, bu birikimi elde 
ettiysek bunlar ve diğer nice güzel 
insanların, yürekli insanların mirası 
üzerinedir bina ettiklerimiz. İşte, bugün 
de bu Haziran’da yine onların öğre-
tileriyle yüreği kor, başı dik alanları 
dolduracağız. Çünkü bizim tarihimizi, 

destanımızı yazanlar o bir avuç hara-
milerin uykusunu kaçıran Nazımlar ve 
ardıllarıdır. Yani bizler!

Anlamlı bir süreçte anıyoruz Na-
zım’ı. 3 Haziran 1963’ün güneşli bir 
gününde kaybettik onu... Yıl 1989... 
Moskova’dayız. Sovyet Yazarlar Bir-
liği’nin davetlisi olarak orada bulunu-
yorduk.

“Moskova” demek, bizim için NA-
ZIM demekti çünkü daha çok. Emek, 
demekti, işçi sınıfı, kavga demekti... İlk 
işimiz Nazım’ın ve eşi Vera Tulya-
kova’yı ziyaret etmek oldu. Üçüncü 
katta, taş merdivenleri olan küçücük bir 

daireydi evleri. Avluya bakan bir pen-
ceresi vardı. O akşam Vera’nın kızı ve 
sekiz yaşlarında bir torunu da bizimley-
di. Ben ve yine genç arkadaşım yazar 

Halit Ünal vardı. 
Bir süre sonra dayanamayıp eve kadar 
gelen ve o gece bizimle birlikte yemek 
yiyip, sohbet ettiğimiz. Şark Üniver-
sitesinden Prof. Svetlana Uturgauri 
de oradaydı. Gece 12.00’ye kadar hep 
Nazım konuştuk, Nazım’ın ölümü-
nü konuştuk. Vera anlatırken o mavi 
gözleri cam gibi parlak ve yaşlı, yeni 
işlenmiş bir elması andırıyordu; göz 
kenarları ise kıpkırmızıydı. “Ölümü, 
Haziran’ın en güneşli, en ışıl ışıl parlak 
bir gününde oldu” diyordu. “Nazım’ın 
merdivenlerden düşüşünün gürültüsünü 
duymamıştım, dışarıya çıktığımda, sağ 
elinde posta kutusundan aldığı gazete, 
dergi ve mektuplar varken, sol eliyle de 
parmaklıklara tutunmaya çalışıyordu. 
Hemen kaldırmaya çabaladım. Başını 
dik tutmaya, yüzüme bakarak gülüm-
semeye çalışıyordu. Yalnızdık, evde 
bizden başka kimse yoktu. Ne yapaca-
ğımı bilemez halde onu öylece orada 
bırakarak telefona koştum. Hıçkırıklar 
boğazıma düğümlenmişti.” Vera anla-
tırken, dudakları titriyor, durgun bir şe-
kilde önüne bakıyordu. Orada olanlar, 
hepimiz sanki bir kez daha Nazım’ın 
ölümünü yaşamıştık. Kimsede konuşa-
cak hal kalmamıştı. “Sonrasını hepiniz 
biliyorsunuz.” dedi Vera, mırıldanarak.

Vera, çöken bu ağır havayı, konuyu 
dağıtarak değiştirmek istiyordu. O mü-
zeye çevirdiği evini gezdirmeyi önerdi 
bize. Cam fanusu andıran büyük bir 
dolapta Nazım Hikmet’in bir takım
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