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olitikaP

Güneş Balçıkla Sıvanmaz!
TKP MK Genel Sekreteri İ. Bilen yoldaş, S.Üstüngel 

imzasıyla yazdığı “Güneşli Dünya” kitabında Sovyetler 
Birliği ve Reel Sosyalizmi anlatır.

Dünyanın güneşli olması için bir güneşin olması ge-
rekir. Yetmez... Bu güneş o kadar yükselmeli ki dünya-
mızı aydınlatabilsin. İşte o zaman dünya Güneşli Dünya 
olur.

Bir de konuya tersten yaklaşalım. Güneşin hiç aydın-
latmadığı bir dünya var olabilir mi? Olamaz.

Demek ki, ne güneşin dünyayı kısmen aydınlatması 
ile yetinebiliriz, ne de güneşi olmayan bir dünya tasav-
vur edebiliriz. 

TKP de Türkiye için, dünya için güneş neyse odur. 

Bu güneşi 98 yıldır batırmaya çalıştılar olmadı. Bal-
çıkla sıvamaya çalıştılar... Hiç olmadı, çünkü mümkün 
değil. 

Düşünmüyorlar ki güneş olmasa kendileri de olma-
yacak. Nasıl ki güneş yoksa dünya da yaşanmaz hale 
gelecekse...

TKP, Türkiye’yi yaşanılır kılabilecek çözümü ürete-
bilecek tek devrimci alternatiftir. Ama aynı zamanda 
TKP’yi on yıllardır yok etmeye çalışanların da canlı ya-
şamlarına devam edebilmeleri için tek seçenek. Aynen 
güneş-dünya ilişkisi gibi...

İçiniz kararmasın, umutsuzluğa kapılmayın ama 
kollarınızı bağlayıp “nasıl olsa güneş yok olmaz” diye de 
düşünmeyin. O güneşin önündeki sis perdesinin kalk-
ması, dünyamızı pırıl pırıl ışıtabilmesi için bizim de ya-
pabileceklerimiz var diye düşünelim.

Evet, “güneş balçıkla sıvanmaz” sözü temsili bir söz-
dür. Yalanlarınızla ve yasaklarınızla gerçeği örtemezsi-
niz, yok edemezsiniz anlamına gelir. 

Doğa kanunları ile toplum kanunlarının ne denli 
benzeştiğinizi kabul etseniz sorun çözülecek ama gü-
neş size onu da sabırla öğretecek.

Güneşimizin 98. yaş günü tüm işçi sınıfımıza ve 
sömürülen yoksul emekçi halklarımıza kutlu ve mutlu 
olsun...

             Politika

Veli Saçılık’tan Demirtaş’a Açık Mektup  (Sy: 4)

YAŞIYOR,
 SAVAŞIYOR!

TKP 98
 YAŞINDA



q  Yusuf GÜRSUCU

Galatasaray Meydanı’nda 27 Mayıs 
1995’ten bu yana her Cumartesi devlet ta-
rafından kaybedilmiş çocuklarından bir iz 
bulmak umuduyla bir araya gelen anneler, 
23 yıldır asla vazgeçmedi. Beni çok etki-
lemiş olan bir anne değil belki ama anne 
tadında bir insandan söz etmek istiyorum.

Didar Şensoy! Bu güzel devrimci ve 
onurlu kadın, yanında bir avuç insanla 
işkencecilerin ve faşist devletin karşı-
sına ilk 1981 yılının ekim ayında dikil-
mişti. İşkencelerin, işkencede ölümlerin 
ve o yıllarda başlayan kayıpların en çok 
konuşulduğu ve inanılmaz bir baskı dö-
neminin içinde, bu kadın, bir abla ve bir 
anne olarak, cesur arkadaşlarıyla birlikte 
1. Ordu Karargahı’nın önünde “Oğulları-
mızı, kardeşlerimizi verin” diye haykırdı 
ve gözaltına alındı. Gözaltında tutulduğu 
15 gün boyunca yoğun işkence gördü ve 
dışarıya daha da bilenmiş, daha kararlı ve 
kaldığı yerden hiç geri basmadan müca-
delesine devam etmişti. Ve o artık sadece 
kardeşi Hasan Şensoy’un değil, bütün 
devrimci tutsakların ablası, annesi ve yol-
daşı olmuştu. Kırmızı karanfil işli beyaz 
eşarbıyla meydanlara çıktı, grevde olan iş-
çilere destek verdi, üniversite önünde aç-
lık grevi yapan öğrencilerin yanında açlık 
grevine girdi.

Kardeşinin yanında bir abla olarak 
haykırmasıyla başlayan mücadelesi so-
nunda, bütünleştirici ve cesur tavrı, kav-
gaya olan inancıyla bir önder olmuştu 
artık. Meclis önünde oturmuş ve “Ço-
cuklarımı serbest bırakmadıkça buradan 
ölümü kaldırabilirsiniz” diyordu. Dilekçe 
vermek için oradaydılar. Onları gözaltına 
almaya girişen polislere “İnsanlık onuru 
işkenceyi yenecek” diye bağırırken dövül-
meye, coplanmaya başlandı.

Ve işte o gün 1987 yılında işkence-
ci faşist polislerin darbeleri sonucu ar-
kadaşlarının arasına yığılıp son nefesini 
vermişti. Ölümünün ardından yayınlanan 
bir mesajda şu sözler yer almıştı: “Tarih, 

karanlığı yenme kararlılığı ve direnişidir. 
Yarına attığımız köprüde, zulme karşı yü-
rüyüşümüzde, omuz başımızda yiğit ana 
sıcaklığını duyarken onurluyduk. Şimdi 
ise; o içimizde yaşattığımız canlı başeğ-
mezliğinle karanlığın maskelerini nasıl 
indirdiğini, yaşamın kadar ölümünle de 
kanıtladın. Direnirken ve ölürken sundu-
ğun çağrı yaşayacak. Ne mutlu bize, böy-
le analarımız var. Büyük acımızı, onurlu 
anısı önünde içtiğimiz andımızı yaşama 
dönüştüreceğiz.” Didar Şensoy, 1 Eylül 
Dünya Barış Günü’nü kutlayanlara mec-
lis önünde ise şöyle seslenmişti: “Barış 

için dünyanın bütün olumsuz olgularıyla 
dövüşmek, bütün sömürü düzeninin üstü-
ne kurulmuş egemen güçlerle vuruşmak 
gerekiyor.”

***

Ve Didar Şensoy’un bıraktığı müca-
dele bayrağı, tam 23 yıldır ‘Cumartesi 
annelerinin’ elinde. Onlar ki asla vaz-
geçmediler. İşkencelerde katlettikleri, dağ 
başlarında kurşunlayarak yok ettikleri, 
helikopterlerden attıkları ve izinin bulun-
maması için yok ettikleri devrimciler asla 
yalnız değildi. Anneleri, aileleri, yoldaşla-

rı onları unutmadı ve asla unutmayacak.

“Benim evladım gelir diye kapıyı 
bacayı açık bıraktım. Ay geçti, gün geç-
ti, sene geçti benim çocuğum gelmedi” 
sözleriyle aklımızdan çıkmayan Berfo 
Ana’nın ölümünün üzerinden 3 yıl geçti. 
Evet, Berfo Ana öldü ama yoldaşları, Ber-
fo Ana’nın oğlunun izi bulununcaya kadar 
onun yokluğunu hissettirmeyecekler. 2011 
yılında Tayyip Erdoğan, Berfo Ana’yı ya-
nına çağırmıştı. Berfo Ana’ya Cemil Kır-
bayır’ın faillerinin bulunması için çaba 
göstereceklerini söylemişti. Erdoğan, Ber-
fo Ana’ya verdiği sözü tutmadı. Tutmaya-
cağını herkes biliyordu ancak Berfo Ana 
umutlanmıştı. Berfo Ana sözünü tutmayan 
Erdoğan’a, “Benim cenazemi, çocuğumu 
bana verin. Poşet elimde kapıda oturmu-
şum, başımı vermişim taşların üstüne ke-
miğini bekliyorum.

Ben yandım. Anaları yakmayın. Hani 
mezarı? Hani toprağı? Niye bana söz 
verdiler, niye getirmediler? Getirsinler” 
diye isyan etmişti. Berfo Ana, faşist as-
keri diktatör Kenan Evren’e, “Ben Kenan 
Evren’in peşindeyim. Ben anayım, bana 
oğlumun tabutunu verin. Ben kurtuldum 
demesinler. Senin ocağın söne, evin yıkı-
la. Ben ölünceye kadar onun peşindeyim” 
diye haykırıyordu. O güzel, o insan, o 
hepimizin annesi Berfo Ana öldü. Ancak 
gözleri kapalı gitmedi. O iyi biliyordu, 
Berfo Ana’nın devrimci oğlu Cemil Kır-
bayır’a ve diğer kayıp yoldaşlarımıza ne 
olduysa ve buna neden olanların ve faşist 
iktidarların sonu gelene kadar yoldaşları 
onun bıraktığı bayrağı asla yerde koyma-
yacaklar. Sen rahat uyu Berfo Ana! n
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Cumartesi Anneleri...
Didar Şensoy ve Berfo Ana

Didar Şensoy, 1 Eylül Dünya Ba-
rış Günü’nü kutlayanlara meclis 
önünde şöyle seslenmişti: “Barış 
için dünyanın bütün olumsuz 
olgularıyla dövüşmek, bütün 
sömürü düzeninin üstüne kurul-
muş egemen güçlerle vuruşmak 
gerekiyor.”



q  Armağan BARIŞGÜL

Türkiye Cumhuriyeti devleti, 24 Hazi-
ran Seçimlerinin sonuçlanmasıyla birlikte 
yeni bir rejime, faşizme yöneldi. Parlamen-
to, faşist rejime kılıf ve meşrutiyet kazandır-
maktan başka bir şey ifade etmiyor. Sermaye 
sınıfı, yeni sistemle devlet aygıtını kendi çı-
karları doğrultusunda daha rahat kullanacak, 
karşı çıkan, insanca yaşamak isteyen, onurlu 
bir duruş sergileyen herkese mızrağın ucu 
gösterilecek, baskı, şiddet ve korku dayatı-
lacaktır. HDP yöneticilerinin ve seçmenleri-
nin tehdit edilmesi, Cumartesi Annelerinin 
700. Haftası buluşmalarının yasaklanması, 
TL’nin değer kaybetmesinin dış mihrakların 
işi olduğunu söyleyerek gerçekleri halktan 
gizlemeye çalışması, ... Bütün bunlar faşiz-
min ülkeyi, halkı kıskacına alması içindir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi, hiç kuş-
kusuz darbeler, katliamlar, soykırımlar ve 
sömürünün tarihidir. “Kurucu irade” olarak 
bilinen ve tarif edilen güç, kirli bir güçtür, 
eli kanlıdır ve suçludur. ‘Derin devlet’ de-
dikleri de, bu güç de o kirli mirastan beslen-
mektedir. Türkiye geçmişiyle hesaplaşmadı-
ğı, ezilen ve sömürülenler katillerden hesap 
sormadığı müddetçe devran kirlilikten, suç-
lulardan ve sermayeden yana dönecektir. Ta 
ki,  toprağa can katan köylüler, çeliğe su ve-
ren işçiler, sevgi ile insan doğuran analar ve 
tazeliğiyle yaşama renk katan gençler irade-
lerini, yüreklerini, bileklerini ortaklaştırarak 
ve şahlanarak ‘yeter’ deninceye kadar.

Bu işin şakası yok; durum, çok kötü ve 
ciddi. Hal böyle iken kimi ilerici, devrimci, 
demokrat çevrelerin yerel seçimlere odak-
lanması ve oy hesabı yapması anlaşılacak 
şey değildir. Olsa olsa yeteneksizliğin, ay-
mazlığın, parlamentarizm hastalığının bir 
sureti olabilir.

Yapılması gereken, seçimden seçime 
kolları sıvamak ve koşmak değil, insanca 
yaşayabilmek için “savaşsız, sömürüsüz 
bir dünya için” sürekli çaba sarf etmektir, 
elden geleni ardına kadar cesurca, özveriyle 
yapmaktır.

Devrimci kişi, bol keseden atan, ne söy-
lediğini bilmeyen ve sorumsuzca hareket 
eden biri olmamalıdır. Yaşama bir nitelik, 
bir zenginlik katmalı ve disiplin içinde, 
sorumluluk duygusuyla bir iş yapmalı, bir 
görevi yerine getirebilmelidir. Çalışmanın, 
mücadelenin sürekliliği içinde devrimci ye-
nilenmeyi başarmalıdır. Bu olmazsa vasat 
olduğu bir durumda iken gün gelir durağan-

laşır, geride kalır, devrimci atılımın ruhunu 
okuyamaz, onunla çelişkiye düşme tehlikesi 
yaşar, bireyselleşir. Hareket, zaman ve ör-
gütlü güce karşı yalnızlaşır ve zaman içinde 
zavallı bir seyirci durumuna düşer.

Ülkemize, işçi sınıfına ve halklara bir 
katkımız olmalıdır. “Nasıl katkı yapabili-
rim?” Soru bu!

Sorumuzu bina örneğiyle açalım ve ya-
nıtlayalım.

Hepimizin bildiği gibi bir bina temelden 

başlar, anahtar teslimi ile biter. Bu, lafın kı-
sası!

Binanın sağlam olması için her şeyden 
evvel, temeli sağlam olmalıdır. Unutmaya-
lım: Bina, inşaat malzemeleri, iş makineleri 
ve işçiler tarafından yapılır. Bina kendiliğin-
den yükselmez. İşin özünde emek vardır. Ha-
zırlanan sağlam temel üzerinde iyi malzeme 
kullanılarak kalıpçı kalıbını iyi bağlarsa, be-
toncular iyi beton dökerse, duvarcı duvarları 
iyi örerse, sıvacı iyi ve pürüzsüz sıva yapar-
sa, elektrikçi ve sıhhi tesisatçı malzemeleri-
ni iyi çeker ve döşerlerse ve çatı ustası çatıyı 
sağlam bağlarsa bina gerçekten sağlam olur. 
Mimarın hazırladığı ideal ve estetik proje-
siyle bina kullanışlı, kapı, pencere, dolaplar 
iyi ve sağlam olur. Binanın boyaması renk 
uyumu sağlandığında içten ve dıştan güzel 
görünür. Herkes işini iyi, tam ve zamanın-
da yaptığında bina değerli olur. Temizliği de 
unutmayalım. Binanın temizliği yapılmadan 
içinde oturulmaz ve yaşanmaz.

Demek ki, güzel bir bina yapmak için iyi 
bir ekip gereklidir.

İşte, politik mücadele de böyledir. Kişi, 
yetenek, motivasyon ve özverisine göre ça-
lıştığında, görev ve sorumluluk aldığında 

başarılı olur. Aksi halde bocalar, isteksiz ve 
verimsiz olur. Çok yol yürümeden tükenir, 
ayrı kalır ve küser. Omuzundaki küfe inince 
de kendini Kaf Dağı’nda hayal eder, kahra-
man olarak görür ve herkesin gözleri üzerin-
deymiş gibi bir komplekse kapılır. Ne yazık 
ki, kendi çürüdüğünün farkına bile değildir.

Türkiyeli solcular, devrimciler 12 Eylül 
faşizmini yaşadılar. Kadrolar bir sınama ge-
çirdiler. Çoğu direnmedi, erozyona, tahriba-
ta uğradı. Kimileri de devrimci morallerini 
on yıllar korudular ama örgütsüz, direnişsiz 

kaldılar, devrimci yenilenmeyi yapamadık-
larından bireyselleştiler, dinamizmden ve 
mücadeleden uzaklaştılar. Yaşamın akışı 
kimilerini bir tarafa savururken kimilerinin 
de bünyeleri kangren oldu. Bir türlü ayağa 
kalkamadılar, hep hastalıklı kaldılar.

Bugün her şey açık ve net ortadadır. 
Parlamentoda demokratik siyaset yapmanın 
olanağı yoktur. İşçilerin, emekçilerin ve ezi-
lenlerin TBMM’den bir zerre kadar bir bek-
lentisi yoktur, olmamalıdır. Ve bugüne kadar 
hiç bir hak meclis yoluyla kazanılmamıştır. 
Sokaklarda verilen mücadelelerin, yükselen 
seslerin etkisi sonucu meclise geri adım at-
tırılmıştır. Meclisteki demokratik bloğun 
gücü, sokağın devrimci-direnişçi gücüyle 
buluştuğu zaman parlamenter olmak bir an-
lam taşır. Aksi halde biçimsel çıkış ve duruş-
lar, insanları yanıltan, duygularını sömüren 
içi kof davranışlardan başka bir şey değildir.  

Bugün faşizme karşı çıkan, demokrasi, 
barış ve ilerlemeden yana olan çok geniş bir 
halk potansiyeli vardır. Ya örgütlü kitlesel 
çıkışlar, sermaye devletine geri adımlar at-
tırarak ekmek, demokrasi, özgürlük ve ba-
rış temelinde kazanımlar elde edecek ya da 
sermayenin devleti potansiyelleri eriterek 
çürümüşlüğü, açlığı, baskıyı, şiddeti halka 

dayatmaya devam edecektir. Yığınlar ken-
diliğinden demokratik kazanımlara yöne-
lemez. Yığınlar demokratik yığın örgütleri 
aracılığıyla, demokratik partilerinin yön-
lendirmesiyle harekete geçerler. Hedefi ve 
yönü belli olmayan, kararlı bir irade ortaya 
koymayan yığınsal çıkışlar ne kadar büyük 
olursa olsun kendi gürültüsünde boğulurlar. 
Yığınsal çıkışların başarısızlığa uğrayarak 
karşılıksız kalması ardından büyük bir yıl-
gınlığı, umutsuzluğu ve dağınıklığı getirir.

Ülke nüfusunun ezici çoğunluğu mev-
cut gidişattan hoşnut değildir. Bunalımdan 
bir çıkış yolu arıyor. Bir ferah nefes istiyor. 
Borçsuz, prangasız, endişesiz bir yaşam 
istiyor. Kötü gidişata karşı herkes karşısın-
daki insanın gözünün içine bakıyor, ondan 
bir tepki bekliyor. Bireysel çıkışların çare 
olmadığını bildiği için bütün bireysel enerji-
lerin, güçlerin birleşerek patlayan bir volkan 
gibi ses getirmesini umut ediyor. İşte, bura-
da güvenin, özgüvenin ve karşılıklı birbiri-
ne güvenmenin önemi ortaya çıkıyor. Söz, 
devrimcinin onurudur. Verilen söz yerine 
getirilmelidir.  Söz verip de yerine getirme-
mek ya da başlatılan bir çalışmayı tamam-
lamadan sekteye uğratmak, savaş cephesin-
de  yoldaşını terk etmek, düşmana satmak 
gibidir. Bu olumsuzluklar, yanlışlıklar kolay 
telafi olmuyor. Bırakın politik mücadeleyi, 
sıradan insani ilişkilerde ve esnaf ilişkilerin-
de bile yaşanan olumsuzluğun etkisi yıllarca 
sürebiliyor. Örneğin bir terzi, bir marangoz 
veya her hangi bir sanatkar verdiğiniz işi za-
manında yapmadığında, dürüstlüğünde veya 
iş yapma becerisinde bir olumsuzluk gör-
düğünüz zaman bir daha kendisine gitmez-
siniz. Eğer eksiklik tezgahının eksikliğinde 
ise onu yenilediği, tamamladığını gördüğü-
nüzde bir daha kendisine ancak dönersiniz 
ve uzun bir zamandan sonra. Politik müca-
dele, ne kişisel bir ilişkidir ne de esnaf işle-
rine benzer. Onlardan çok farklı, önemli ve 
hassas bir konudur.

Nasıl ki bir bebek yaşamak için memeye 
dört elle sımsıkı sarılıyorsa ve memesinden 
koparıldığı zaman amansız bir çığlık atıyor-
sa emekçi halk yığınları da ekmeğine, aşına, 
temel haklarına, kazanımlarına dört elle sa-
rılmak zorundadır. Ya ezilenler, emekçiler, 
halk yığınları dini ve milli hassasiyetleri 
kendi kişisel çıkarları için kullananların pe-
şinde sürüklenerek açlığın, sefaletin, kaosun 
içinde debelenmeye devam edecek, ya da 
günlük yaşamlarından yola çıkarak, somut 
düşünerek emek ile sömürünün, demokrasi 
ile faşizmin arasındaki çelişkinin farkına va-
rarak kaostan aydınlığa yönelecektir. n

Ne Yapmamalıyız, Ne Yapabiliriz?
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q  Veli SAÇILIK

Sevgili Selahattin Demirtaş
HDP’ye hitaben yazdığın mektubu oku-

yunca HDP’nin Ankara 3. Bölge Adayı ola-
rak tartışmaya ben de katılmaya karar ver-
dim -sen” diye hitap ediyor olmam samimi 
duygularımla alakalıdır-.

Yaklaşık bir buçuk ay sahada, seçim 
çalışmalarına katıldım ve daha önceleri de 
HDP’yi destekleyen ama içinde yer almayan 
bir kişi olarak çok önemli deneyimler edin-
dim.

AKP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, bas-
kın seçim kararını açıkladığında, HDP’nin 
%5 ila %7 arasında oy alarak baraj altı ka-
lacağını hesaplıyordu. Öncesinde yapılan 
operasyonlarla tek bir HDP örgütlülüğü bı-
rakılmamıştı. Kitlesi olan ama örgütü olma-
yan bir parti vardı. Seçim kararıyla birlikte, 
toparlanma ve kitleyle tekrar bağ kurma ha-
reketliliği başladı. “Cumhurbaşkanı ada-
yımız Demirtaş’tır” ilanından sonra mo-
raller ve toparlanma bir üst aşamaya çıktı. 
Milletvekili adaylarının demokratik olma-
yan biçimde belirlenmesi küskünlüklere yol 
açsa da faşizme karşı öfke daha baskın geldi. 
Batıda sol – sosyalist adayların öne çıkması 
AKP’nin HDP’yi kriminal parti gösterme 
çabasını boşa çıkaran ve meşruiyet alanını 
genişleten bir hamleydi. AKP’nin istibdat 
yönetiminden kurtulma isteği ve HDP’nin 
geniş kitlelere hitap eden dili, umudun yeni-
den yeşermesinde etkili oldu.

Düzen muhalefetinin 
yenilgisine ve umutsuzluğuna
ortak olmak için 
bir sebebimiz yok

Sevgili Demirtaş, zor koşullarda “ketıl-
dan attığın” twitlerle bize ulaştırdığın me-
sajlar, birçok mitingin başaramayacağı et-
kiyi yarattı. Kürt, Türk, Laz, Ermeni, Alevi, 
Sünni ve işçi-emekçilerin kader ortaklığına 
yaptığın çağrılar, gönüllerde yer buldu. Gö-
rece HDP’den az oy almış olmanın şahsınla 
bir alakası olmadığını, HDP’li seçmenin bir 
bölümünün ikinci turda M. Akşener’i gör-
memek için M. İnce’yi desteklediğini bili-
yorsundur.

Kısa seçim kampanyası sürecini yüzler-
ce saldırı, gözaltı ve baskıyla, ateş altında 
yürüttük. Seçim sonuçları beklediğimiz gibi 
oldu ama istediğimiz gibi olmadı. Enseyi 
karartanları, karalar bağlayanları gördük. 
Bizim, umutsuzluğa düşmek için bir sebe-

bimiz yoktu. “Eşkıya var deyu korkuturlar, 
sanki benim altın yüklü kervanım mı var” 
demiş Pir Sultan. Biz, ensemizde bir yum-
rukla dünyaya geldik, işkence ve baskılarla 
büyüdük. Her askeri darbe tepemize indi. 
Parlamento seçimleri bizim için, her şey de-
ğil, bir şeydir. Düzen muhalefetinin yenilgi-
sine ve umutsuzluğuna ortak olmak için bir 
sebebimiz yok.

HDP, kitlesi olan ama örgütlü
yapısı bu kitlenin çok gerisinde
kalan bir parti

24 Haziran seçimlerini HDP nasıl değer-
lendirdi ve ne gibi eylem programları çıkar-
dı? Biz dışarıdakiler de henüz bilmiyoruz. 
Kapsamlı bir değerlendirme raporu, kamu-
oyuna ya da bizlere sunulmuş değil. Oyların 
korunamaması konusunda net bir öz eleşti-
ri verilmesi gerekir. Çünkü en çok çalınan, 
kaydırılan oylar HDP’nin oylarıydı. Ankara 
Sincan ve Aydın’da geçersiz sayılan oyları-
mız nedeniyle vekil seçtiremedik.

Batıda gençlik ve kent aydınları ile 
Alevi toplumunun desteğinde belirgin oy 
artışları olduğu, Kürt muhafazakar oyların-
da göreceli düşüşler yaşandığı sonuçlardan 
anlaşılıyor. HDP’nin özellikle Batıda artan 
oylarını kalıcı hale getirme, Kürt illerinde 
düşen oyları ise tekrar kazanma gibi önemli 
bir problemi olduğunu söyleyebilirim. Ba-
raj desteği için verilen oyların varlığı inkar 
edilmez. Ama diğer taraftan CHP’ye verilen 
oyların büyük bir kısmının da artık “ema-
net oy” olduğunu söylemek abartılı olmaz. 
HDP, tek adam rejimini ve faşizmini pekiş-
tiren AKP’ye karşı, sağlam bir duruş ve mü-
cadele verme potansiyeli taşıyan partidir ve 
büyük kitlelerin ilgi odağı olmaya adaydır. 
HDP, bu potansiyele uygun alışagelmiş yol 
ve yöntemlerin dışında, örgütlenme biçimle-
ri ortaya çıkartabilmelidir.

“Kürtlerin oyuyla seçiliyorlar”

Seçim faaliyetleri sırasında gözlemle-
diğim kadarıyla; HDP kitlesi olan ama ör-
gütlü yapısı bu kitlenin çok gerisinde kalan 
bir parti. Alınan oy miktarı, örgütlülüğün 
bir sonucu değil, kitlelerin HDP’yi umut 
olarak görmesiyle alakalı. Batıdan HDP’ye 
bakanlar, HDP’yi “çok Kürt”; Doğudan ba-

kanlarsa “çok Türk” buluyorlar. Ön yargılı 
şoven eleştirileri bir yana bırakarak, bu her 
iki bakışın da kısmen doğru olduğunu söy-
leyebiliriz.

DBP kadrolarının büyük ölçüde HDP’ye 
“iltica” etmiş olması, “fazla Kürt” görüntüsü 
ortaya çıkarıyor. Özde ise geçmiş mücadele 
ve kazanımlarının çok gerisinde, Kürt soru-
nuna yönelik ön açıcı bir pratik sergilenmi-
yor.

Doğudan bakınca HDP “fazla Türk” gö-
rünüyor. Çünkü HDP bileşeni olan sol-sos-
yalist yapılar, parti içinde etkili konumlarda 
olmalarına karşın, işçi, emekçi ve halk için-
de örgütlülük düzeyleri çok cılız. Sosyalist-
lerin halk içinde örgütsüzlüğü, “Kürtlerin 
oyuyla seçiliyorlar” gibi vulger bir eleştiri-
ye zemin hazırlıyor.

“Devrim kırdan mı, kentten mi başlama-
lı?” tartışmalarına geri dönmenin bir alemi 
yok.

HDP için, Kürt sorununun çözümü, stra-
tejik öneme sahip ama HDP, aynı zamanda 
geniş işçi-emekçilerin örgütlenmesini ve 
mücadele araçlarının geliştirilmesini de 
stratejik görmek zorunda. Emeğin örgütlü 
olduğu toplum, zaten hedeflenen demokra-
tik toplumun temelini oluşturur. Emekçileri 
sömürenlerle, Kürtlere esir halk muamelesi 
yapanlar, aynı kişiler. Anadilde eğitimi en-
gelleyenlerle, Cemevlerini tanımayanlar da 
aynı kişiler.

Bizleri HDP’de bir araya getiren şey, 
ensemizdeki yumruğun sahibine karşı, ortak 
mücadele verme isteği.

HDP’yi sadece Kürtleştirmek isteyen-
ler ya da sadece sosyalistleştirmek isteyen-
ler HDP’nin varlık sebebini tekrar düşün-
meliler. DBP’nin HDP’lileşmesi hataydı, 
HDP’nin DBP’lileşmesi daha büyük hata 
olacaktır. HDP’nin safi sosyalist bir görüntü 
vermesi, asgari müştereklerde buluşma he-
defini boşa düşürecektir.

‘Tarihsel bir saldırı altındayız’
diyenler, faşizme karşı tarihsel
bir direniş hattını belirlemek
zorundalar
Sevgili Başkan, parti içindeki gerilim ve 

tartışmaların makul seviye çekilmesi, senin 
de belirttiğin gibi bir mücadele programı ve 
sokak eylemleriyle olur.

HDP’nin sokağa çıkma ısrarı, sizlerin 
esir alınma sürecinde olmalıydı. Kayyum-
lara ve işten ihraçlara karşı etkin bir duruş 
sergilenmeliydi. Yapılmadı, yapılamadı. Bu-
gün itibariyle sokağın aktif kullanım yolunu, 
parti olarak açamaz. HDP’nin etkili olduğu 
sendikalar, kitle örgütleri OHAL’i bahane 
ederek uzun süre ölü taklidi yaptılar. HDP 
bu etkisizleşmiş sendika ve kitle örgütlerine 
müdahale etmeli, sokağın önünü bu yöntem-
le açmalıdır. Ayrıca şehir merkezi eylemleri 
yerine, eylem ve etkinlikleri mahallelere ta-
şımalı, eylem biçimi olarak “basın açıklama-
sı” formatını aşan yeni tarzı oluşturmalıdır.

“Tarihsel bir saldırı altındayız” diyen-
ler, faşizme karşı tarihsel bir direniş hattını 
belirlemek zorundalar. AKP’nin ne kadar 
zalim olduğunu anlatmak yerine, bu zulmün 
karşısında bizim ne yaptığımız temel soru-
dur. Uzlaşmacılık ve karşı tarafı kızdırma-
dan politika yapma tarzının, mücadeleye za-
rar verdiğini ben de gözlemliyorum. Diğer 
yandan legal siyasetin sınırlarını aşan tarz ve 
söylemler de meşruiyet alanlarını daraltıcı 
etki yaptığını söylemeliyim.

HDP, uzun bir belediyecilik deneyimi 
yaşamış olmasına karşın, halkın belleğinde 
kalıcı bir deneyim örneği bırakamadı. Eko-
lojik toplum, kadın devrimi lafzı, çokça tek-
rarlanmasına rağmen, küçücük Ovacık Be-
lediyesinin ortaya çıkardığı pratiğin gerisine 
düşülmüştür. Makro siyaset peşinde koşar-
ken, bünyeyi saran kılcal damarların ihmal 
edildiği tespitini yapmak, bence haksızlık 
olmayacaktır.

HDP bizim öz partimiz mi?
Bu konuda seninle aynı fikirde değilim 

sevgili Başkan. HDP, öz örgüt ve partileri-

Demirtaş’a Açık Mektup
Sevgili Selahattin Demirtaş
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mizin çatısını oluşturan “Halkların Demok-
ratik İttifakı”dır. Normal koşullarda aynı 
parti çatısı altında toplanması pek mümkün 
olmayan fikirleri “halkların ve emekçilerin 
demokratik birliği” zemininde bir araya 
getiren partidir HDP. Hatta HDP içinde ol-
mayıp “oylar HDP’ye, oylar Demirtaş’a” 
çağrısı yapan dost örgüt ve kişileri de çevre-
sinde toplayan demokratik bir bloktur HDP. 
Güçlü bir HDP bizim de gücümüzdür. Bu 
doğru, ancak öz örgütlerimizi etkisizleştiren 
birlik, yeni ayrılıkların kapısını aralayabilir. 
12 Eylül barajına yaslanan AKP’nin üzeri-
ne, üç kez barajı aşarak basınç yaptık. Uzun 
süre demokrasi maskesini taşıyan AKP’nin 
maskesini indirdik. Mücadeleyi daha da 
ileriye taşımak için “Propaganda da ser-
bestlik, faşizme karşı birlik” formülünü 
uygulamak, fraksiyon tartışmalarını en aza 
indirecektir. Kendi örgütsüz kitlemizi topar-
larken, CHP’den umudunu kesen, AKP’den 
kopan milyonlarca insana umut olacak bir 
tarzı yaratabileceğimize inanıyorum.

Sizin esirliğiniz, 
bizim esaretimizdir

Sevgili Demirtaş, HDP’yi ataletten kur-
tarmak için kaleme aldığın yazıyı, yapıcı 
tartışmaların zemini haline getirmek için, 
üstüme düşeni yapma gayreti içinde ola-
cağım. Şimdiden HDP içindeki çeşitli ka-
natların, senin yazın üzerinden birbirlerine 
üstün gelme çabasını içerisinde olduklarını 
da görmüyor değilim. Mao “Herkes Maocu 
ama beni dinleyen yok” demiş Kültür Devri-
mi sürerken. Partide herkes seni çok seviyor 
ama eleştirilerini üstüne alma konusunda 
kimse pek de hevesli değil.

AKP’nin yörüngesine girmeyi reddetti-
ğiniz için sen, Figen Başkan, milletvekilleri-
miz ve binlerce partili şuan esir. Diz çökme-
yen siyasi pratiğiniz, AKP’ye dert olmaya 
devam ediyor. Sizin esirliğiniz, bizim esare-
timizdir. Bunu biliyoruz. “Benim adaylığım 
Demirtaş’ın hücre arkadaşlığına” demiştim 
adaylığımı açıklarken. Çünkü sizler esirken, 
hiçbirimiz özgür değiliz. “Kürde dokunma 
yanarsın” diyor devlet, halbuki sarılmalıyız 
birbirimize. Biz şunu çok iyi biliyoruz; . Biz 
şunu çok iyi biliyoruz; Kurtuluş yok tek ba-
şına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. 

İçten sevgiler. n

HDP Yönetimi Üzerine Zorunlu Bir Yazı
q Yaşar ÖZKAN

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli 
liderliğinde bir HDP heyeti yeni TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım’a yaptıkları “zi-
yaret” ve görüşme sonunda “Demokrasi 
açısından HDP olarak Parlamento’da mü-
cadele yürütmeye, toplumun tüm kesimle-
rinin sesi olmaya devam edeceğiz. Halkın 
meclisi olarak gördüğümüz bu Meclis’te 
halkın burada olması ve yasakların olma-
ması gerektiğine de görüşmede vurgu yap-
tık” açıklaması yaptı.

Nasıl?

Hem diktatör...

Hem de seçimler meşru değil...

... Ama  “halkın meclisi”

Kimileri açısından buna “reel politika” 
deniyor olabilir.

İyi de reel olanla sanal olan arasındaki 
çizgiyi görmüyor, bilmiyor değiliz, üstelik 
de tarihin bize bıraktığı acı örnekleri de 
biliyor oldugumuz düşünülüyorken...

HDP içerisindeki  bir  eğilim  buna 
benzer açıklamaları bilerek ya da bilme-
yerek  yeni de yapıyor değildir.

Örnekleri çok...

Tüm bunların içeriğinde ve  temelin-
de Saray’ın ikna edilebileceğine dair kimi 
HDP vekillerinde var olan inanç ve bek-
lentilerdir.

HDP’nin Davutoğlu’nun geçici seçim 
hükümetine bakan vermesiyle, Temel-
li’nin bu meclis “halkın meclisidir” demesi 
arasında anlayış  olarak bir fark bulunmu-
yor.

HDP, Saray’ın baskı ve tehditi altında-
dır, binlerce üyesi, çalışanı, seçilmiş vekil-
leri, belediye başkanları tutsaktır. 

Ama aynı HDP, toplusal değişimin de-
mokrasi ve özgürlüklerin elde edilmesi  
ve Kürt sorununun demokratik yollardan 
çözümü için kurulmuş bir partidir. 

Peki sorun nedir?

Konuşmayacak, sormayacak ve tartış-
mayacak mıyız ?

Bunu çok açık olarak ortaya koyabil-
meli ve bu tartışmayı HDP’nin bileşeni 
olan içeriden birileri olarak düşünmeliyiz. 

Birincisi, 

HDP’nin yüzü halka, kadrolarına ve 
seçmenine dönük değildir. Kendi doğal 
yapısından, kuruluş sözleşmesinden, bi-

leşen hukukundan uzaklaşmak üzeredir.

İkincisi, 

HDP başta Kürt halkının ve demokra-
si güçlerinin ve Türkiye halklarının barışa 
olan umudu ile Saray’ın bunun üzerinde 
oynadığı oyunu “görmez”den gelmiştir.

Barış ve demokrasi sürecinin bir mü-
cadele olduğunu kısmen söylemiş olsa 
da bunun gerekleri yapılamadan “Ba-
rış” açıklamaları ile sınırlı kalan bir alana 
sıkışmıştır. Bu alandaki kısır döngü bir 
adım sonra kitlelerde bir beklentisizliğe 
ve umursamazlığa dönüşmek üzeredir.

Baluken “Barış talebine dair toplum-
sal desteği güçlendirmede eksik kaldık” 
derken bir sonucu özetlemiştir. 

Bir kez daha Bertolt Brecht akla gel-
mektedir:

“Ama barış ağaç değil, ot değil ki 
yeşersin”

Peki neden?   

Yüzlerini yalnızca “müzakere” ma-
sasına , AKP açıklamalarına dönmenin, 
kulakları onlara dikmenin  sonuçları her-
kes tarafından geriletici ve ders çıkartıcı 
deneyler biriktirmiş ve sonuçlar ortaya 
çıkartmıştır.

HDP başta Kürt halkı olmak üzere 
kitlelerde barış beklentisi yaratmış, bu 
gerçekleşmeyince bir direnmenin yaratı-
lamayacağını kavrayamamış, kitlelerdeki 
yorgunluk ve geri çekilmeyi görememiş-
tir.

Üçüncüsü, 

HDP, bir çok bileşenden oluşmakta-
dır. Parti kararları, vekil adayı seçimleri 
bileşenler arasındaki bir mutabakattan, 

kendi aday seçim sürecine dönük bir 
çalışmayı kendi içerisine ekleyerek deği-
şememiş, böylesi bir süreci yerine getire-
memiştir. 

Özellikle kendi belediyelerinde ye-
rinden yönetimi  kendi seçmen kitlesi 
ve halk ile yeni bir belediye anlayışı ile 
yönetememiş. Bu alanda somut  yeni ve 
katılımcı bir aşamaya geçememiştir.

Bir başka temel sorun;

HDP’nin seçmen kitlesi ile KÖH’nin 
kitlesi hemen hemen aynı kitledir. 
KÖH’nin yönelim ve eylem tarzı ile “ya-
sallık” içerisinde kurulan bir partinin aynı 
kitle üzerinde var olmasının yarattığı çe-
lişkinin nasıl ve hangi tarzda çözüleceği 
bir başka sorun olmakla birlikte tarafları, 
devrimci hareketi, komünistleri ve sol 
güçleri yakından ilgilendiren yakıcı bir 
konudur.

Burada şu söylenebilir, 

Kapitalizmin merkezi olarak örgüt-
lendiği, devletin tüm alanları kontrol 
ettiği koşullarda silahlı bir direniş ha-
reketinin, bir bölgeyi, bir alanı, bir şehri 
kuşatarak, kurtararak - eğer toplumsal, 
sınıfsal,  bölgesel ve uluslararası koşullar 
buna uygun değilse, - tek başına başarı-
lı olması olanaklı değildir. Kamuoyunda 
“hendek” denilen direnişte yalnız kalan 
gençlerin sorumluluğu herkese aittir.

Silahlı bir hareketin, yasal kurulmuş 
bir partiden verili koşullarda bir direniş 
beklemesi doğru değildir ve bunun dün-
yada hiç bir örneği de yoktur. Üstelik HDP 
de barış için başta Kürt halkı içerisinde ve 
kitlelerde demokratik bir kalkışmayı ve 
duyarlılığı da başaramamıştır. 

HDP, İmralı, Kandil, Devlet ve Meclis 
arasında, deyim yerindeyse boğulmuş-
tur.

Kısaca,

HDP, kendi içerisinde geriye dönük 
olarak ve bugüne kadarki süreci açık bir 
şekilde değerlendirebilmeli  “liberal” ve 
uçlara savrulmalara açık kimi görüşlerin 
etkisinden kurtulmalı yüzünü halka dön-
melidir.

Başa dönersek...

“Diktatör ama halkın meclisi”. Bu cüm-
le ve bu anlayış  “yetmez ama evet” gibi 
düşünülmüş ve öyle ifade edilmiş değil 
midir? n
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q Mehmet KADIRGA 
 & Tamer ADALI

Geçen yazımızda kapsamlı bir seçim 
değerlendirmesi ve öncesinde Erdoğan’ın 
Avrasyacı paşalardan özür dileyerek uz-
laşması ile aynı zamanda Kürt Özgürlük 
Hareketiyle yürütülen sözde “diyalog” ve 
“barış” sürecinin sonlanmasının üzerinde 
durmuştuk. Bugünü anlamak için bu “uz-
laşmanın” niteliğini ve çerçevesini biraz 
daha açmayı yararlı görüyoruz. 

Erdoğan - Devlet İlişkisi

Erdoğan’ın Avrasyacı paşalarla uzlaş-
ması biçiminde kamuoyuna yansıyan eyle-
mi esasında çok daha farklı niteliksel bir 
durumu arz etmektedir. Bu niteliksel deği-
şimi kavramadan, ne KÖH ile diyaloğun 
sonlandırılması, ne de 16 Nisan Anayasa 
Referandumu ve 24 Haziran seçimlerini 
doğru analiz etmek mümkün değildir.

Avrasyacı paşalar ile uzlaşma eylemi 
özünde TC Devleti’nin (bunu kimileri “de-
rin devlet” olarak adlandırıyor) tam olarak 
kontrolü altına girmesi anlamına gelmek-
tedir. Erdoğan-Fethullah çelişkisini ABD 
ve NATO, Erdoğan’ı devirerek ve yerine 
daha ılımlı ve Fethullah ile uzlaşabilecek 
bir liderle yola devam etmek olarak tarif 
etmişti. 17-25 Aralık 2013 Yolsuzluk Ope-
rasyonu bu süreç için düğmeye basılan ey-
lemdir. Deşifre edilen ve yayınlanan tüm 
ses kayıtları ve belgeler doğrudur. Dünya-
da hiç bir devlet yöneticisinin karşısında 
dayanamayacağı ve ayakta kalamayacağı 
böyle bir deşifrasyonu Erdoğan, TC Dev-
leti ile uzlaşarak ve yönünü 180 derece 
çevirerek aşabilmiştir. Daha önceki yazı-
mızda belirttiğimiz Harp Akademilerinde 
TSK’dan özür dilemesi ve Ergenekon ile 
Balyoz davalarının birden bire idamlardan 
beraatlere dönüşmesi devlet ile uzlaşmış 
olmanın dışarıya verilen sinyalinden başka 
bir anlam taşımıyordu. 

Bu değişim ile Erdoğan TC statüko-
suna ve kurucu doktrinine teslim olmuş-
tur. Daha önceleri “ben Gürcü’yüm eşim 
Arap” açıklamaları yapan, “Cumhuriyetin 
kuruluşundan beri kanayan bir yara olan 
Kürt ulusal sorununu biz çözeceğiz” di-
yen, “Türkiyelilik bir üst kimliktir, gerçek 
ulusal kimlikler korunarak üst kimlik yara-
tılacaktır” beyanlarında bulunan, “Eyalet 
sistemine geçeceğiz ve sadece coğrafi ola-
rak değil siyasi ve milli olarak bölgelerin 
özerk olarak kalkınmasını sağlayacağız” 
görüşlerini savunan Erdoğan’ın başına 
öyle bir taş düştü ki TC’nin kuruluş ilke-
si olan “Tek ülke, tek millet, tek devlet, tek 

bayrak” retoriğine keskin bir dönüş yaptı. 
Yanlış anlaşılmaması için burada bir açık-
lama yapma zorunluluğumuz var. Yazdık-
larımız süreci yansıtıyor. Ancak öncesinde 
Erdoğan’ın sanki Kürt ulusal sorununu 
Kürt halkının ihtiyaçları doğrultusunda 
çözmek istiyormuş da TC onu engellemiş 
izlenimi çıkmamalı. Erdoğan “açılım” dö-
neminde BOP Eş Başkanı olarak ABD ve 
NATO’nun özellikle Kürdistanın dört par-
çasına ve Orta-Doğu’nun yeniden dizayn 
edilmesine yönelik o mantıkla ve görevle 
böyle bir süreç yürütmüştür. Bu sürecin bir 
aldatmaca olduğunu ve “barış” sürecinin 

Kürt ulusal sorununun çözümünü bırakın, 
Kürt halkının bir takım taleplerini dahi kar-
şılamayacağını bizler o dönemde de açık-
lamıştık. O dönemde yürütülen sözde barış 
ve diyalog süreci ABD, NATO ve İsrail 
eksenli bir proje idi.

Eğer bu niteliksel değişimi görmezsek 
2014 senesinden itibaren ülkede adım adım 
değişen siyaseti ve uygulamaları doğru de-
ğerlendiremeyiz. Söz konusu TC Devleti, 
kimilerine göre “derin devlet” kimdir soru-
sunun yanıtını geçen yazımızda vermiştik. 
Bu yazımızda TC devleti neyi amaçlıyor 
sorusunu soralım. Bu sorunun yanıtını 
vererek son gelişmeleri aydınlatmaya ça-
lışalım. TC Devleti dediğimiz İttihat ve 
Terakki ile başlayan bir çizginin Osman-
lı’dan TC’ye geçişte devletleşerek bugüne 
kadar uzanan yüz yıllık bir geçmişe sahip 
olan yapılanmadır. TC Ulus Devleti’nin 
kurucu unsuru da bu devlet yapılanma-
sıdır. Kendisini Mustafa Kemal Atatürk 
ile sembolize eden bir görüntüye sahiptir. 
Kendisinden olmayan herkese karşı olan 
bir niteliğe sahiptir ve bu konuda intikam-
cıdır. TKP önderleri Mustafa Suphi ve 
yoldaşlarını önce davet ederek sonra kal-
leşçe Karadeniz’de katlettiren, Ermeni ve 
Rum Soykırımlarına sahip çıkan, Dersim 
başta olmak üzere Alevi Katliamlarını dü-
zenleyen, Kürt halkına defalarca imha ve 
soykırım uygulayan, milyonlarca Ermeni, 

Rum, Süryani, Ezidi ve Musevi’yi sürgün 
eden, kendi içlerinden çıkan Adnan Men-
deres’lere tahammül edemeyip idam eden, 
THKO önderleri Deniz Gezmiş’leri idam 
eden, TKP-ML önderi İbrahim Kaypak-
kaya’yı işkencede hunharca katleden, 68 
Devrimci Gençlik hareketinin THKP-C’li 
önderleri Mahir Çayan ve yoldaşlarını Kı-
zıldere’de imha amaçlı katleden, Diyarba-
kır Zindanlarında onlarca Kürt yurtseveri-
ni imha eden, Paris’te Sakine Cansız’ları 
planlı bir cinayetle katleden, muhalefetin 
her yükseldiği dönemde, öğretmen ve işçi 
sınıfının sendikal hareketinin önderleri Ta-

lip Öztürk ve Kemal Türkler örneklerinde 
olduğu gibi, baskı, terör, siyasi cinayet ve 
suikastler düzenleyerek binlerce devrimci, 
ilerici, yurtsever, sosyalist ve komünisti 
katleden TC Devleti’nin tam kendisidir. 

TC Devleti, Türk-İslam Sentezi ideolo-
jisi temelinde Balkanlar, Kafkasya, Orta-
Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Uzak 
Asya’ya kadar uzanan çeperde bir Turan 
Devleti hedefi hayal eden bir yapıdır. Bu 
amacına ulaşmanın kolay olmayacağını 
kendisi de bilmekle birlikte “uzak ve temel 
amaç” olarak bu hedefi kendisine koymuş-
tur. Erdoğan 2013 yılına kadar bu görüşe 
katılmıyordu. Erdoğan Ümmetçi idi. Siya-
sal İslam temelinde çok daha deniş bir coğ-
rafyaya seslenmeyi hedefliyor ve amaçla-
rına hizmet ettiği bir politika vardı. Ancak 
2011’den sonra aralarında başlayan çatış-
ma ve ayrışma süreci sonunda elde ettiği 
ve var olanı da kaybetmemek için devletin 
kontroluna girmek zorunda kaldı. 

Fethullah bu devlet içinde sonradan yer 
edinmeye çalışan, 1963’lerde “Komünizm 
İle Mücadele Dernekleri” içinde örgütlen-
meye başlayan ve ABD’nin uzantısı kolla-
rından olan bir çevreydi. TC’nin kapitalist 
kalkınma yolunu seçmesiyle girdiği ABD 
tahakkümü altında devlete sızan Ameri-
kancı akımların sonuncularından biridir. 
Erdoğan’ı Başbakan olmaya yönelten güç-
tür. ABD ile Büyük Ortadoğu Projesi te-

melinde bu proje üzerinde çalışan çevredir. 
Fethullah-Erdoğan ittifakı fazla güçlenme-
ye ve devletin temellerine elini uzatmaya 
başlayınca kısa bir sendelemeden sonra 
devlet toparlanarak önce onları bölmüş, 
aralarına ayrılık sokmuş, ondan sonra da 
Fethullah’ı tasfiye ederek Erdoğan’a göz-
dağı vermiş, sonuçta da teslim almıştır.

TC Devleti’ni görünürde temsil eden 
ve Erdoğan’ı yönlendirme görevini üstle-
nen Devlet Bahçeli’dir. Bu nedenden dola-
yı devlet girdiği süreci bir an önce tamam-
lamak ve ekonomik kriz dışa vurmadan 
çizdiği rotayı uygulayabilmek için, Devlet 
Bahçeli’nin sözcülüğünü üstlendiği “erken 
seçim” planını MHP vasıtasıyla gündeme 
getirmiş ve uygulatmıştır. Bu arada Erdo-
ğan’a karşı tavrında 180 derece dönüş ya-
pan Devlet Bahçeli’nin de bu davranışının 
nedenlerini anlatmış olduk. TC Devleti 24 
Haziran 2018 Genel Seçimlerinden sonra 
iktidara kurul ve kurallarıyla hakim olmuş 
durumdadır. Dört yıllık bir hazırlık süreci 
kademeli olarak uygulanarak süreç tamam-
lanmıştır.

Aynı zamanda bu “derin” olarak da 
adlandırılan devletin içinde eski genel 
kurmay başkanı paşalar ile orgeneraller, 
sermayedarlar, eski başbakan ve içişle-
ri bakanları yer alırken, CHP, İP, VP gibi 
devletin bütünleyeni partilerin temsilci-
lerini unutmamak gerekir. HDP içinde de 
bu devletin uzantılarının yer aldığı ayrı bir 
gerçektir ve belki de 24 Haziran öncesi ve 
sonrası HDP’deki olağandışı gelişmeler de 
devlet tarafından tetiklenmektedir.  

TC ile Rusya ve Çin İlişkisi

İçeride durum böyleyken, yine ilk yazı-
mızda değerlendirdiğimiz ABD, Rusya ve 
Çin ilişkilerine de bir daha değinmekte ya-
rar görüyoruz. Avrasyacı paşalar olarak ad-
landırdığımız kesim bugün TSK’ya hakim 
durumdadırlar ve Amerikancı paşalar ile 
en son 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve 
planlanmış karşı-darbe uygulamasıyla he-
saplaşmışlardır. Fakat Avrasyacı paşalar da 
ABD tarafından yetiştirilmiş ve eğitilmiş 
kadrolardır. Onlar farklı ideolojik ve poli-
tik amaçları nedeniyle bugün Amerikancı 
etiketini kenara koyup Avrasyacı etiketini 
takmışlardır.

TC devletinin stratejik hayali olan Tu-
ran amacı ordu içinde de buna uygun bir 
yapılanmayı gerçekleştirmeyi şart koş-
muştur. TC, bölgede bağımsız, güçlü ve 
blokların tümüyle eşit mesafede olacak ve 
de kendi amaçlarını gerçekleştirerek bir 
dünya gücü olmaya yönelecek bir strateji 
ön görüyor. Bunu da Türk-İslam Sentezi 
temelinde uygulamayı hedefliyor. 
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Daha önceleri “Ben Gürcü’yüm eşim Arap” açıklamaları yapan, 
“Cumhuriyetin kuruluşundan beri kanayan bir yara olan Kürt ulusal 
sorununu biz çözeceğiz” diyen, “Türkiyelilik bir üst kimliktir, gerçek 
ulusal kimlikler korunarak üst kimlik yaratılacaktır” beyanlarında 
bulunan, “Eyalet sistemine geçeceğiz ve sadece coğrafi olarak değil 
siyasi ve milli olarak bölgelerin özerk olarak kalkınmasını sağlaya-
cağız” görüşlerini savunan Erdoğan’ın başına öyle bir taş düştü ki 
TC’nin kuruluş ilkesi olan “Tek ülke, tek millet, tek devlet, tek bay-
rak” retoriğine keskin bir dönüş yaptı.



Bugün ABD ile çelişkiler yaşamaları 
çıkar çelişkilerinin ötesinde bir niteliğe sa-
hip değildir. Rusya ve Çin ile yakınlaşma 
politikaları izlemeleri de bir yandan çıkar 
amaçlı, diğer yandan da o ülkelere yöne-
lik açık olmayan kirli emellerin ifadesidir. 
TC Devleti bugün Kafkasya, Orta Asya 
Cumhuriyetleri üzerinde uzun vadeli plan-
lar yapmaktadır fakat bugünden askeri ve 
istihbari adımlar atmaktadır, bunun için 
de ekonomik ve kültürel ilişkileri kullan-
maktadır. Ermenistan, Gürcistan, Azer-
baycan Cumhuriyetleri, Rusya Federasyo-
nunun bileşeni olan Tataristan, Dağıstan, 
Çeçenistan, Abhazya, Kabartay Balkar, 
Çerkezistan, Osetya, Karaçay gibi özerk 
cumhuriyet ve bölgeler, hatta Moldova 
Cumhuriyeti bir tarafta, Kazakistan, Öz-
bekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kır-
gızistan Cumhuriyetleri ile, Başkırtistan, 
Altay, Ural, Yakutistan, Çavuşistan gibi 
özerk cumhuriyet ve bölgeler diğer yandan 
faşist ve milliyetçi amaçların menzilinde 
bulunuyorlar. Bu amaçları taşıyan bir ülke 
ile Rusya Federasyonu’nun ilişkileri ne 
derece düzenli, dürüst ve ön açıcı olabilir? 
Rusya da bunun tabii ki farkında olarak sa-
dece ve sadece Türkiye’yi ABD ve NATO 
karşısında nötralize etmek ve belki de uzun 
vadede TC içinde birtakım değişiklikler 
oluşabileceği perspektifi ile ilişkilerini ya-
kınlaştırıyor. Fakat bu ilişkilerin karşılıklı 
güven ve dostluğa dayandığını kimse öne 
süremez.

Benzer bir konu Çin Halk Cumhuriyeti 
ile ilişkilerde geçerlidir. TC, Uygur Özerk 
Bölgesi’ni “Doğu Türkistan” olarak nitele-
mekte ve mavi beyaz ay yıldızlı bayrağını 
bir Türk Cumhuriyeti’nin sembolü olarak 
resmi törenlerde dahi göndere çekebilmek-
tedir. Uygur Özerk Bölgesin’de MİT özel 
çalışmalar yürütmekte ve uzun vadeli he-
saplar yapmaktadır. Suriye ve Kürdistan 
savaşında binlerce Uygur’lu devşirilerek 
IŞİD ve ÖSO saflarına TC tarafından taşın-
mıştır. Bu koşullarda TC ile ÇHC arasında 
karşılıklı güvene dayalı dostane bir ilişki-
den söz etmek mümkün olabilir mi? ÇHC, 
Türkiye ile kurduğu tüm ilişkileri kendi 
ideolojik ve politik amaçları doğrultusun-
da şekillendirmekte, ABD ve NATO ile TC 
arasındaki çelişkileri değerlendirmektedir.

ABD Başkanlık sözcüsü ve ABD Ordu 
Generali aynı zamanda “bizim Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile aramızda en küçük bir sorun 
yok” açıklaması yaptı. Bu aynı zamanda 
politik mesaj amaçlı bir açıklamaydı. Bir 
yandan gerçek durum tam olarak bu açık-
lamayla uyuşmamakla beraber, ABD ordu-
sunun güvendiği temel noktalar olmasa bu 
açıklamayı da yapması beklenmemelidir.

TC’nin taktik veya stratejik Rusya ve 
Çin yönelimi kesin, kalıcı ve sürekli bir 
yönelim olarak ele alınmamalıdır. Nasıl 
ki içeride TÜSİAD gibi sermaye örgütleri 
ABD ve NATO ülkeleri ile olan on yıllara 
dayalı ilişkilerin daha da zedelenmesine 
karşı kendilerine göre uyarılar yapıyor ise-

ler, diğer yandan TC ekonomisinin üretim 
ilişkileri, finans ve askersel ilişkileri dahil 
ABD ve NATO üyesi emperyalist ülkeler 
ile kolay kolay tam kopmayacak bir göbek 
bağı içinde bulunduğu aşikardır. Tüm bu 
gelişmeleri izlerken bu verilerin de değer-
lendirmelerde dikkate alınması gereklidir. 
Biz bu yazımızda varolanın ötesinde daha 
çok yeni olana vurgu yapmaya önem ver-
dik.

Bütün bu süreci değerlendirirken 
AB’nin bu oyuna seyirci kalmadığını ve 
kalmayacağını görmeliyiz. Bir yandan 
kendisinin ABD ile yaşadığı çatışma ile de 
süslenen çelişkili süreçlerden dolayı pozis-
yon alacağını, diğer yandan ise her zaman 
TC ile AB ve diğer NATO emperyalistle-
rini uzlaştıracak bir güç olduğunu dikkate 
almamız gerekmektedir.

Devrimcilerin, 
Komünistlerin Görevi

 Karşımızda bu nitelikte bir 
devlet var ve bizler bu devlet 
yıkılmadan bu ülkede hiç 
bir olgunun olumludan 
yana değişmeyeceğini 
düşünen ve savunan 
insanların bir araya gel-
diği bir örgütüz. Bugün 
AKP olur yarın MHP 
veya CHP hatta ve hatta 
kimi kombinasyonlarda 
HDP’yi de planlarına en-
tegre amaçları dahi olabilir 
ve vardır da. Bunlar görsel 
değişikliklerdir. Aslolan devletin 
niteliği ve doktrinidir. Bizim açımızdan 
da aslolan üretim araçları üzerindeki özel 
mülkiyetin kaldırılması sorunudur. Akko-
yun ile karakoyun bu sorunun yanıtlanma-
sında kendini gösteriyor. “Sol”un değişik 
varyantları ile işçi sınıfının politik öncü ör-
gütü arasındaki turnusol kağıdı, ana ayıraç, 
kırmızı çizgi, nasıl adlandırırsanız adlan-
dırın temel niteliksel farklılık bu konudur. 
Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin 
kaldırılması sorunu bir devlet sorunu oldu-
ğu için aynı zamanda bir sosyalist devrim 
sorunudur. Kapitalist devletin yıkılıp ye-
rine işçi sınıfının devletinin, Proletarya 
Diktatörlüğü’nün yani, Sosyalizm’in ku-
rulması görevidir. 

Kuşkusuz ki bu hedefe ulaşmak bir 
günden öbür güne elde edilebilecek bir 
sonuç değildir ve sınıf düşmanının gücü-
ne, örgütlenmesine, yönetim biçimine ve 
bileşimine de bağlıdır. Ama aynı zaman-
da uluslararası konjonktüre de bağlıdır. 
Bugün, faşizm koşullarında iktidara karşı 
olan muhalefet güçlerinin hem toplum-
sal hem de politik anlamda çeperi daha 
da genişlemiş durumdadır. MHP destekli 
AKP-Saray rejimine son vermeyi ve bur-
juva çerçevede görece daha demokratik bir 
düzen kurma hedefini güdenlerden, Mark-
sist-Leninist bilim ışığında bilimsel Sosya-
lizmi savunan bizlere kadar geniş bir çepe-

ri ifade ediyor bu muhalefet. Bu iki ucun 
arasında da halk demokrasisini kendilerine 
sonul amaç olarak koyanlardan kendilerine 
göre “demokratik sosyalizm” tarifi yapan-
ları da kapsıyor bu güçler. Bu noktada si-
yasal güçlerden söz ettiğimizin altını çize-
rek Kürt özgürlük hareketinin de bilimsel 
Sosyalizmi amaç edinmediğinin altını ha-
tırlatma olarak tekrar çizmekte yarar görü-
yoruz. Ancak bu siyasal anlamda kesintisiz 
devrim sürecinin bu aşamada bağlaşığı ol-
madığı anlamına gelmemektedir. Bize göre 
bugün statüko karşısında güncel görev Sa-
ray Cephesi’ne karşı en geniş demokratik 
muhalefet güçleriyle Halkın Cephesi’nin 
yaşama geçirilmesi görevidir. Bu görev 
masa başlarında veya toplantılarda değil 
sınıf mücadelesinin toplumsal dinamiğinin 
içinde yerellerde ve üretim birimlerinde 
oluşarak gelişecek , yaygınlaşacak ve mer-
kezi bir karakter kazanacaktır.

Pekiyi, bugün 80 milyon nüfuslu bir 
ülkede 42 milyon insan özünde 

kendi çıkarları ile yüzde yüz 
çelişen burjuva partileri 

seçeneklerine oy ve-
riyorlarsa, bu bilinç 

değişikliği, bu güç 
nasıl oluşacak. Bu 
ülkede devrim na-
sıl gerçekleşebilir 
olacak ki bu burju-
va devleti yıkılsın 

ve tüm üretim araç-
ları toplumun ken-

di öz malı olabilsin? 
Bugün bulunduğumuz 

noktadan bu süreci aydın-
latmak komünist partisinin göre-

vidir. TKP program taslağında bu soruya 
yanıt verirken kesintisiz bir devrim süreci 
ön görüyor ve muhtemelen bu kesintisiz 
sürecin değişik aşamalardan geçeceğine 
vurgu yapıyor. Anti-Faşist, Anti-Oligar-
şik, Anti-Emperyalist Demokratik Halk 
Devrimi, siyasal ve toplumsal bağlaşıklık-
lar dikkate alındığında faşist diktatörlüğün 
yıkılmasında ve Sosyalizm’e açılacak bir 
düzenin kurulmasında gerçekçi bir aşama 
olarak tarif edilebiliyor. 

Bilinen bir gerçeği tekrar edelim; “her 
komünist devrimcidir, ancak her devrim-
ci komünist değildir!” Bunu neden ifade 
ediyoruz? Ülkede henüz 42 milyona ya-
kın seçmenin kendi sınıf düşmanlarına oy 
verdiği, 12 milyona yakın seçmenin yanlış 
partilerden medet umarak devletin bileşeni 
burjuva partilerine oy verdiği, 5 milyonu 
aşkın bir seçmenin ise “devrimsel değişim” 
olsun umuduyla reformist bir partiye oy 
verdiği bir seçmen haritasında gerçek dev-
rimcilerin, komünistlerin işleri oldukça zor 
olsa gerek. Kuşkusuz ki sınıf mücadelesini 
seçmen eğilimlerine indirgeyerek ölçeme-
yiz. Ne ki, seçmen eğiliminin de toplumda-
ki sınıf bilincini yansıtan bir skala olduğu 
gerçeğini de unutmamalıyız. Bu noktada 
aslolan parlamento dışı mücadele yöntem-
leri ile seçmen eğilimi arasındaki dengeyi 

değiştirme hedefimiz olmalıdır. Düşünü-
nüz ki, son seçimlerde CHP bir muhalefet 
partisi olarak 12 milyona yakın oy aldı. 
Ve bu seçmenler CHP’nin TC Devletinin 
bileşeni bir parti olduğu bilincinde olma-
dan, hatta daha ileri gidelim, TC devletini 
AKP’den kurtarma amacıyla ve bu devlete 
sahip çıkarak oylarını kullanmışlardır. Biz-
zat TC’nin kurucu iradesi CHP tarafından 
2-3 soykırım niteliğinde katliam yaşatılan 
Alevi yurttaşlarımızın ezici çoğunluğu gi-
dip bu partiye oy vermişlerdir. AKP, MHP, 
SP, İP, CHP gibi partiler oylarının ezici 
çoğunluğunu sömürdükleri ve ezdikle-
ri işçi sınıfı ile yoksul emekçi halklardan 
almışlardır. HDP’ye oy veren kadar Kürt 
seçmen, AKP, SP ve CHP’ye oy vermiştir. 
Halbuki bu ülkede Kürt Ulusal Sorunu bir 
tesadüf eseri değil, CHP tarafından savu-
nulan ve bugün AKP tarafından uygulanan 
bir TC Devlet zihniyeti sonucu oluşmuştur. 

Bütün bu çelişkileri ezici çoğunluğu-
nu ezilen ve sömürülenlerin oluşturduğu 
bu kitleye gösterebilmek sadece ve sadece 
devrimcilerin ve komünistlerin meşakkatli 
çaba ve çalışmalarıyla mümkün olabile-
cektir. 24 Haziran seçimleri öncesi ülkede 
adeta bir değişim ve dönüşüm istemi rüz-
garı estiği, CHP, HDP hatta SP destekçi-
lerinin ciddi bir hareketlenme yarattıkları 
hepimizin malumudur. Adeta bir Gezi 
Ruhu yeniden canlanacak mı sorusu herke-
se umut veren bir gelişme olmuştu. Haydi 
seçimler boykot edilmedi, en geç 24 Hazi-
ran gecesi seçim sonuçları manipülatif bir 
şekilde açıklandıktan sonra burjuva muha-
lefete oy vermiş milyonların oylarına sahip 
çıkmaları tabii ki kendiliğinden olamazdı. 
Herkes CHP’nin ağzına baktı. CHP ise tür-
lü tehditlere boyun eğerek ama aslında TC 
devletinin bir bileşeni olma bilinciyle hare-
ket ederek seçimleri meşru ilan etti. 21 gün 
sonra sadece bir dahaki seçimlere kadar 
geçerli olacak demagojik bir politikanın 
tekrar canlandırılması için seçimleri gayri-
meşru olarak adlandırdı. Buna kim inanır 
diye düşünmeyin. Maalesef milyonlar, bü-
tün iyi niyet ve dürüstlükleri ile bu burjuva 
politikacılarının söylemlerine kanıyorlar.

Esas Olan Nedir?

Şimdi esas olan parlamento dışı mü-
cadelenin her türlüsünü yerine göre kulla-
narak burjuva politikaların etkisinde olan 
milyonlarca işçi ve emekçide sınıf bilinci 
oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bu sınıf 
bilinci ilk aşamada siyasal olmayacak, 
ekonomik ve demokratik ağırlıklı olacak-
tır. Ancak bu süreç içinde sınıf savaşımı 
yükseldiği koşullarda siyasal sınıf bilinci 
de at başı olarak gelişecektir. İşte tam bu 
noktada komünistlerin devrimciliği önemli 
ve belirleyici bir rol oynamaktadır. Komü-
nist olmayan devrimciler ile devrimci de 
olan komünistler birlikte mücadele edecek-
ler, ülkede sınıf savaşımı yığınsallaşarak 
gelişecek ve tam bu noktada komünistlerin 
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sınıf içinde örgüt olarak ne derece örgütle-

nebildiklerinin sonuçları yaşanacak. Sade-
ce iktidara yönelik gelişecek devrimci bir 
muhalefet hareketinin gerçekten devrimci 
bir karakter ile gelişmesini bu mücadele 
süreçlerinde komünistlerin oynayacağı rol 
belirleyecektir. Sınıf içinde öncü işçilerin, 
sınıf bilinçleri sayesinde kitleye önderlik 
edebilmeleri komünistlerin bugünden kitle 
içinde yürüttükleri parti çalışmasının ürünü 
olacaktır.

Aynı süreçte mücadele daha radikal bir 
karakter de kazanacaktır. Bu bir etki-tepki 
meselesidir. Burjuva devleti kendi varlığını 
korumak için önce devrimciler sonra hak-
larına sahip çıkan kitleler üzerinde terörü 
artırdıkça, bunun doğal sonucu bu teröre 
karşı bir savunma, direniş ve yer yer saldırı 
pratiği gelişecektir. Bu gelişme toplumsal 
mücadele süreçlerinin tabiatında vardır. Bu 
noktada sınıf güçlerinin yığınlarla birlikte 
mücadeleyi radikalleştirerek yükseltme ye-
tenekleri oluşacak sonuç konusunda ortaya 
ipuçları koyabilecektir.

Bu süreçlerde Devrimci Güçlerin Ey-
lem ve Güç Birliği’nin oluşması böylesi 
parlamento dışı kanalların tümünde, işçi 
semtlerinde, üretim yerlerinde, üniversite 
ve okullarda güçlerin tabanda birlikte mü-
cadelesi ile gelişecektir. İşlevi olan hiç bir 
Eylem ve Güç Birliği, tepeden çabalar ile 
oluşmamıştır. 12 Eylül öncesi ve sonrası 
Pratik bize bunu öğretiyor. Tabanda oluşan 
eylem ve güç birliklerinin mahallelerde or-
tak meclisler oluşması, işyerlerinde sendi-
kaların niteliklerinin gelişmesi, üniversite 
ve okullarda birleşik öğrenci konseylerinin 
ortak eylemliliklere yol açması mücade-
lenin gelişim sürecine koşut olarak geli-
şecektir. Altını kalın çizgilerle çiziyoruz. 
TC’ye, AKP-Saray Rejimine, fabrika ve iş 
yerlerinde işveren patronlara ve yerellerde 
yerel uygulamalara karşı gelişecek birleşik 
muhalefet önce toplumsal temelli birlikte 
mücadele ile şekillenecek ve bu şekillenme 
devrimci siyasal güçlerin bu mücadeleyi 
daha ileri aşamalara taşımaları için birlik-
teliklerini sağlayacaktır. Tersi değil. Tersi, 
bugüne kadar olduğu gibi sözde Halk Mec-
lislerinin siyasal devrimci parti, grup ve 
dergi çevrelerinin eylem birliği platformu 
niteliğinde daralmalarına yol açmış, yığın-
lardan soyutlanmalarını sağlamış, kurulu-
şunda toplumsal nitelikleri ile yığınların 
katılımının geri çekilmesine yol açmış ve 
de Meclis’leri eritmiş, yok etmiştir. Gezi 
Direnişi sonrası yaşanan Gezi Forumları 
ve Halk Meclisleri pratiği çok yakın ta-
rihte bizlere bu dersi çıkarmamıza olanak 
vermiştir. Dolayısıyla, Devrimci Güçlerin 
Eylem ve Güç Birliği her parti, örgüt ve 
çevrenin yerel ve üretim birimlerinde ne 
derece etkin çalışıp örgütlenmesine bağ-
lı olarak gelişecektir. Her siyasi çevrenin 
her yerde var olması da mümkün değil-

dir. Ancak var olunan yerlerde sağlanacak 
devrimci birliktelik merkezi anlamda tüm 
ülkeyi kapsayacak ve tüm siyasetleri içine 
alacak birlikteliği sağlamış olacaktır. 

Devrimci sürecin gelişmesi ve ülkede 
devrimci durumun oluşmasına koşut ola-
rak ortaya döneme uygun yeni ihtiyaç ve 
olanaklar da çıkacaktır. Unutmayalım ki 
bir coğrafyada devrim sadece işçi ve emek-
çi yığınların ayaklanması ile gerçekleşmez. 
Bu ayaklanmanın gelişmesine koşut olarak 
düşman kampta, özellikle onların yığın 
örgütleri olan bürokrasi, istihbarat, gü-
venlik güçleri ve silahlı kuvvetleri içinde 
çatlamalar, ayrışmalar, bölünmeler ve kar-
şı karşıya gelmeler oluşmalıdır. Tabanda 
oluşacak bu gelişme, işçi sınıfı, emekçiler 
ve yoksul halkların direniş ve ayaklanması 
ile birleştiğinde ilgili coğrafyada devrimci 
süreç sonuç alıcı noktaya ulaşabilir. Bütün 
bu etmenlerin oluşumunda da işçi sınıfının 
politik örgütü komünist partisi ve onun 
bağlaşığı cephenin politik-askeri yönetimi-
nin birliği son noktayı koyacak yeteneği ni-
teliksel ve niceliksel olarak sağlayacaktır. 

Bugün Yapılması Gerekenler

Tarif ettiğimiz günlere ulaşacak süreç-
leri yaratabilmek için bugünden yapılması 
gereken temel çalışma üretim birimleri ve 
yerleşim alanlarında, işçi yataklarında yü-
rütülecek günlük planlı ve programlı siyasi 
çalışmalardır. Bu alanda parti örgütlerimiz 

ve gruplarımız fedakarca çalışmalar yürüt-
mektedirler. Buna ilaveten yerleşim alanla-
rında ve çalışma birimlerinde genç kadın ve 
erkekler arasında devrimci gençlik birlik-
lerinin ardıcıl faaliyetleri yeni bir devrimci 
gençlik kitlesinin oluşumunu geliştiriyor. 
Kültürel, sportif ve eğitsel alanlarda genç-
ler bir araya gelerek kendi yeteneklerinin 
farkındalığını oluşturuyorlar. Üniversite ve 
liseli gençler sosyalist gençlik örgütlen-
melerinin tohumlarını attılar ve nüvelerini 
oluşturuyorlar. Bu tür günlük ve çok yönlü 
çalışmalar yürütmeden, önümüzdeki süreç-
lerin şanlı direnişlerinin tohumlarını atmak 
mümkün değildir. 

Sendikaların ataleti ancak ve ancak 
devrimci bir bilinçle sınıf ve kitle sendi-
kacılığının gereklerini yerine getirebilecek 
nitelikte kadroların iş yerlerinde, fabrika, 
atölye, inşaat, tersane, liman, rafineri ve 
maden ocaklarında sınıf içinde ekonomik, 
sosyal ve demokratik çalışma geliştirme-
leri ve var olan sendikalardaki etkilerini 
artırmaları ile mümkündür. Bu alanda sis-
temli ve ciddi çalışmalar yürümekte ancak 
ülke coğrafyası ile ölçüldüğünde yetersiz 
kalmaktadır. Bu eksiklikleri gidermek önü-
müzdeki yakın sürecin temel görevidir. 

Bileşkesi devrimci muhalefetin yolu-
nu açacak, ortak paydası iktidar karşıt-
lığı olan çalışma yığınlar arasında parti 
çalışmasının ana alanı olmalıdır. Halkın 
Cephesi böyle oluşacaktır. Hangi partiye 
oy verdiği değil, hangi sınıfa mensup oldu-

ğu belirleyicidir. Sadece ahbap çavuş iliş-
kisi veya yüzeysel ajitasyon değil, sürekli 
ve kalıcı mücadeleci ilişkiler temeldir. Do-
layısıyla devrimci ve komünist kadroların 
da bu doğrultuda eğitilmeleri, deformasyo-
na uğramalarının engellenmesi, deformas-
yona uğrayanların doğru karakterler kazan-
maları içinde bulunduğumuz dönemin asli 
örgütsel görevleri arasında en başta gelen 
görevlerdir.

Eklenmesi gereken; Bu karşılıklı ça-
tışma ve güçlerin karşılıklı yeralımı ko-
şullarında yığınların ne düzeyde politi-
kaya müdahale edecek yeteneğe ulaşıp 
ulaşamayacakları ile ilgilidir. Yığınlar 
böyle durumlar ve ortamlarda politik bur-
juva manipülasyonuna daha da açık hale 
gelmektedirler. Bu koşullarda yığınların 
politizasyonunun hangi sınıfın lehine geli-
şeceği işçi sınıfının politik örgütünün, bü-
tün bu gelişmeleri gören bir yerden örgüt 
stratejisi, politika ve eylemlilik geliştirme-
sine bağlıdır. 

Son söz olarak; İşbirlikçi Oligarşi’nin 
yüz yıla yaklaşan anti-komünist ve halk 
düşmanı kırmızı çigileri varsa, komünist-
lerin de 28-29 Ocak 1921 Onbeşler katli-
amı ile başlayan, 30 Mart 1972 Kızıldere 
katliamı ile pekişen ve 12 Eylül öncesi ve 
sonrası dönemde şanlı işçi direnişleri, dev-
rimci direnişleri ve binlerce devrimci kad-
ronun toprağa düşmesiyle çizilen kızıl bir 
mücadele çizgisi vardır. Onlara sözümüz 
var, yerine getireceğiz... n
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24 Haziran seçim sonuçları göster-
di ki bu seçimlerle birlikte parlamento 
zemini artık muhalefet için iyiden iyi-
ye anlamını yitirmiştir. Cumhur İttifakı 
(AKP-MHP-BBP faşist bloku) 400 millet-
vekilini bulamasa da, 341 gibi bir çoğun-
lukla parlamentoyu istediği gibi  çekip 
çevirebilecek, muhalafetin sesini daha 
çıkmadan boğabilecektir. Tam da bu 
yüzden aklı başında, politik deneyimi 
olan herkes parlamenter mücadelenin 
artık bu saatten sonra bir işlevinin olma-
yacağını, CHP ve HDP’nin yapması gere-
kenin eskilerin deyimiyle “sine-i millete”, 
günümüzün jargonuyla "sokağa" çıkma-
sı olduğunu belirtiyor. Yeni Yaşam'daki 
yazılarında Veysi Sarısözen "tek başına 
HDP'nin Meclisten çekilmesinin bir an-
lam ifade etmeyeceğini, esas olarak ana 
muhalafet partisinin bu konudaki yakla-
şımının etkili olacağını" vurguladı. Haksız 
da değil kuşkusuz. Ancak kendisinin de 
belirttiği gibi, CHP bu ülkenin "kurucu 
iradesi" olduğunu ve "söz konusu olan 
vatansa gerisinin teferruat" olacağı ön 
kabulü ile böylesi bir adım atmıyor, ata-
mıyor. Bir kez daha karşısındaki ittifak 
tarafından yenileceği neredeyse kesin 
olan “yerel seçimler” için hazırlığa giri-
şiyor. Büyük bir iddia gibi gelebilir ba-
zılarına, ama buradan gördüğümü be-
lirtiyorum. Çok güvendikleri Çanakkale, 
Aydın ve ellerindeki birkaç belediyeyi 
bile yapılacak seçimlerde kaybedecek-
ler. Bu yüzden ergenekoncu Dursun Çi-
çek, yerel seçimlerde Kürdistan'da HDP, 
Orta Anadolu’da MHP, Batı'da iyi Parti ile 
ittifak yapabileceklerini söylüyor.

Aynı şey seçimlere hazırlanan HDP/
DBP için de geçerli. Ellerindeki 100 küsur 
belediye haksız, hukuksuz bir biçimde 
kayyımlar tarafından teslim alındıktan 
sonra yeniden bölgede tüm belediyeleri 
kazansan ne olur? Ertesi gün "Patron" bir 
kararname ile kayyımları atasa ve arka-
sından da Soylu’nun emrindeki kolluk 
harekete geçip kayyımları belediyelere 
oturtsa ne yapılacak? Kaldı ki tek adam, 
“tek kasa” diye bir kararname ile yerel 
yönetimlerin harcamalarını da damadın 
başında olduğu hazineye bağladı. Yani 
muhalif belediyeler damadın oluru ol-
madan adım atamayacak, umumi tuva-
let bile açamayacak... 

Görünen o ki mevzu Kürt meselesi 
olunca CHP, AKP-MHP’nin yedek lastiği 
olmayı sürdürecek. HDP de, CHP parla-
mentodan çekilmeyeceği için meclisteki 
nafile mücadelesini yürütmeye çalışacak. 
Şimdilik yapılacak tek şey ve son günlerde 
gördüğümüz gibi, vekillerin daha çok "so-
kak" mücadelesine omuz vermesi, halkla-
rın haklı eylemliklerine katkı sunması ola-
cak gibi görünüyor. n

Muhalefetin Mecliste 
Nafile Çabası

Didar Şensoy Mezarı Başında Anıldı
İnsan hakları savaşçısı, İnsan Hak-

ları Derneği kurucularından Didar 
Şensoy, TBMM önünde basın açıkla-
ması yaparken polis saldırısı sonucu 
fenalaşarak katledilmesinin 31. yıl dö-
nümünde Feriköy Mezarlığında mezarı 
başında anıldı.

İHD ve TİHV temsilcilerinin, müca-
dele arkadaşı anneler, uğruna mücadele 
verdiği dönemin devrimci tutsakları ve 
yeni kuşak devrimci gençlik temsilcile-
ri ile dönemin tutsak DİSK üyesi sendi-
kalarının kimi temsilcilerinin de katıl-
dığı anma töreni, saygı duruşu sonrası 
yapılan konuşmalar ile son buldu. 

Katılımcılar toplu halde yasaklanan 
Cumartesi Annelerinin 701. Nöbetine, 
oradan da 1 Eylül Dünya Barış Günü 
etkinliklerine yöneldiler. n
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Kurban Bayramı günlerindeyiz. Ekono-
mik kriz, bebelerin bile gözlerine sokarcasına 
katledilen hayvanların kanlarıyla örtülmeye 
çalışılırken, hapishane duvarları sağır... Ben 
de varım diyebilmenin bile güç olduğu bir 
zamanda unutuldu mu Onlar!... Memleket bir 
hapishane nerdeyse. Ve bayram alabildiğine 
duygusuz, korkunç, eşitsiz ve kör...

Ülkenin Yiğit Kürt evlatlarından biri ses 
verdi duvarların ardından; “Kuru bir dalın 
son filizleri değiliz.” 

12 Eylül 1980 faşist darbesinin yıldönü-
müne sayılı günler kaldı. Anadolu bozkırının 
bir köyünde faşist darbeyi geceyi titreten bir 
çığlık gibi yaşayan baba, oğluna karşılık bir 
rehindi aslında...

Kapitalist toplumun farklı tarihsel dö-
nemleri, özünü koruyarak yönetme biçimi-
ni en acımasız yöntemlerle devam ettiriyor 
hala. Her şeye rağmen kararlı bir çığlık; o 
kaba, kuru duvarları aşıp karanlığı yarmaya 
çalışıyor...

Hukuk mukuk yok, suç işleniyor orada... 
Ülkemin bayram bakışlı güzel insanları... Ve 
siz sessizsiniz...

 Işıkta Dönen Kelebekler

 - Kalk! Kapıda biri var. Yine jandarmalar 
geldi galiba.

“Gecenin ikisinde kim olacak ki? Bir ay 
oldu darbe olalı. Nerdeyse her akşam bas-
kın yapıyorlar. Rehin olarak götürülüp, iki 
gece tutulmamdan sonra, koruma güdüsüyle 
genellikle öne hanım fırlıyor... Bu gece bir 
gariplik var yalnız. Dış kapı gürültülü bir şe-
kilde zorlanmadı. Avluya bakan mutfak kapısı 
usul, ürkek bir şekilde açılmak isteniyor. Kim 
olabilir bu saatte.”

- Hanım kalk kapı zorlanıyor.

“Balçık ve taştan inşa edilen eski bir ev 
burası. Yattığımız yeri mutfak olarak da kul-
lanıyoruz. Kuzineli soba var mutfakta. Ocak 
olarak da kullanıldığından gece boyu odanın 
sıcaklığı gitmiyor. Babam zamanında konuk 
odası olarak kullanırmış. Konuğu eksik ol-
mazdı, hatırlarım!

Ana caddeye bakan geniş bir pencere ve 
kapısı var. Artık oda olarak kullanılmadı-
ğından, sonradan ufak bir kapı daha açtık 
avluya bakan. Eğilerek girilebiliyor bura-
dan içeriye. Pencereden ana caddeyi, köyde 
olan biteni meydana kadar görebiliyoruz... 
Jandarma aracını, devriye bırakıp bırakma-
dıklarını, baskın yapılacağı anı kontrol ede-
biliyoruz. Darbeden bu yana bir döşek attık 
kuzinenin yanına. İlk görüşmemizde burada 
yatmanın daha doğru olacağını birlikte ka-
rarlaştırmıştık...

Burgacı kırmamaya dikkat eden bir ba-
sınçla zorlanıyor kapı. Açılmayınca hafiften 
vurulmaya başlandı. İkimizde fırladık yatak-
tan.”

- Kim o!...
- Baba benim. Açın kapıyı...

“Yoksul evlerimizin kilitsiz kapıları sım-
sıkı sürgülü artık. Koyu karanlıkta korkuyla 
titreyen anlık kavuşma mutlulukları ölümcül 
soğuk namlıların tehdidinde... Sabah ezanı 
okunmadı henüz. Ay yok gecede. Burada yat-
maya başladığımızdan beri perdeyi çekmiyo-
ruz. Tülü oynatmamaya dikkat ederek kontrol 
ediyoruz dışarıyı. Caddede ürküten bir ses-

sizlik. Kör karanlık kuytular tuzak sanki... 
Ağaç dipleri, yolun karşısındaki çeşmenin 
ardı, karşı pencereler, komşu avlu giriş ka-
pılarının kuytulukları ispiyon sanki. Birden 
gazete haberlerini anımsıyorum...

‘Dur ihtarına uymadığından.’”
- Oğlum nasıl geldin bu vakitte?
- Bisikletle ana. Yolda araç ışığı görünce 

bir kuytuya saklandım.
- .........
- Ah bu karanlık. Sarılmak kandırmıyor 

hasreti. Savaşta değiliz ya, yak şu ışığı biraz.

“Işıkta dönen kelebek gibi bu çocuklar...
Doğduğu ev, ait olduğu sokaklar en korunaklı 
yer onlar için. Zor günlerinde döner dururlar 
etrafında... Dur ihtarına uymayan gençlerin 
başına gelenleri aklımdan çıkaramıyorum. 
Kabusla uyanıyor, gerçek mi, rüya mı ayrı-
mına varamadan. Bu konu şimdi beynimi bir 
mıh gibi deliyor...

Kaçmak, saklanmak.
Zorunlu bir güvenle sığınmak geceye.
Yalnızlığı, geceyi kuşkulu bir dost tedir-

ginliğiyle yaşamak...
Gece ışıkta dönen kelebek onlar. İnadına 

ışığa koşan kelebek.
Ömrünün bir kelebek vakitli olmasına 

izin vermeyeceğim...”

- Burada uzun süre kalamam. Gitmeliyim 
uygun bir zamanda.

- Kim görecek seni. Kapılar sıkıca dayalı. 
Baskın olursa aşıverirsin komşu avlusunu.

- ........
- Bakma babanın suskunluğuna. Sana za-

rar verilecek korkusu yakalanmandan da be-
ter. Beter de, bu kan emicilere boyun eğmek 
ölüm. Babanı götürdüklerinden sonra 'insan 
değil bunlar' der. Böyle düşünür.

“Babam anlatırdı; 
Abdil Aga işgal zamanında köyün muh-

tarı. Bir Yunan taburu köye karakol kurmuş. 
Günlük ihtiyaçlarının listesini verirler. Kü-

çük baş hayvan, un ve diğer yiyeceklerden 
getirmesini isterler muhtardan. Abdil Aga, 
hayvanlarını ve yiyeceklerini saklamasını is-
ter köylüden.

Yeterli yiyecek gelmeyince köylüyü cami-
de toplar işgalciler. Kadın, erkek, genç kim 
varsa.

Kardeşim iki yaşında o zamanlar. Konuş-
masını yeni öğreniyor. Anamın kucağında o 
da camide.

Çocuklar sıkılıyor, korkuyor. Ağlamaya 
başlıyorlar. Bir yankı, gürültü. Dayanılır gibi 
değil... Ağlayan çocukları anneleriyle birlik-
te dışarı salıyorlar. Kardeşim bir türlü ağ-
lamaz. Sessizce kulağına ağlamasını söyler 
anası; yine ağlamaz. Sonunda basar cimciği 
kabacasından.

'Ne çimdikleyesin b'anne'
Ne yaptıysam ağlatamadım eniği derdi 

annem.
'Bütün çocuklu kadınlar camiyi boşalttı, 

ben orada kaldım sonuna kadar.' "
- Kaç kere asılsız ihbar yapıldı sen evde 

saklanıyorsun diye. Sanki onlara neyse. Giz-
liden gözlüyorlar sokağı.

- Ben de biliyorum. Kalamazsın... Kala-
mazsın da, gideceğin yerde güvende olduğu-
nu bilsem.

“Köyde Çete Seydiler diyorlar... Bunların 

dedeleri Yunan askeriyle işbirliği yapıyor iş-
gal zamanında. Köylünün kıymetli eşyalarını, 
yiyeceklerini ihbar ediyorlar. Ellerine silah, 
altlarına at verilmiş... İşgalcilerden daha za-
lim, acımasızlar.

Çete Seydi köyde çok güzel bir kadın ol-
duğunu söylüyor. Çağırıyorlar muhtarı.

Böyle birini bilmediğini söylüyor Abdil 
Aga... Tehdit ediyorlar. Zaman veriyorlar.
Telaşlı koşturuyor evine. Bir çözüm bulması 
lazım. Alıyor kadını, götürüyor kimsenin bil-
mediği yere...

Söğüt Boyunda, Ziya Bey'in eve yakın, 
suyu çekilmiş kör bir kuyu vardır. Uzun yıl-
lar kullanılmaz durumda. Ot bürümüş her 
yanını. Unutulmuş... Orda kuyu olduğunu 
bilmeyen bulamaz... Bu kuyu aklına gelmiş 
Abdil Aga'nın. Götürmüş Zehra'yı salmış 
kuyunun içine. Suyunu, yiyeceğini bırakmış. 
Ziya Bey'e de tembihlemiş, işgal bitene kadar 
azığını götüreceksin diye.

Bekler komutan, kadın yok. Abdil Aga'da 
gözükmez ortalıkta... Evini basarlar muh-
tarın. Bilmediğini, istedikleri gibi birini ta-
nımadığını söyler Abdil Aga... Dipçiklerler, 
falakaya yatırırlar, gece boyu işkence ederler 
vermez kadını. Öldü diye bırakırlar...

'Bir görseniz, her yanı mamil gibiydi' 
derdi anam. 'Taze manda derisiyle sardılar 
vücudunu da haftalar sonra ancak ayağa 
kalkabildi.’”

Oldun olası sargın konuşmazsın benimle. 
Olan biteni yeterince kavrayamasam da, bu 
eziyete aklım, sırrım ermiyor. Kabullenemi-
yorum.

Gözünün alabildiğine gördüğün bu gü-
zellikleri biz yeşerttik burada. İlk tohumu biz 
attık toprağa...

İşgalcilerin postal izlerini sürsen, dedenin 
kan izlerini görürsün ardında...

Kim bunlar?
Gecenin kör karanlığında kapımıza zorla 

dipçikleriyle dayanan.
Götürdüklerini yok ettikleri gecede, yüre-

ğinin izini sürmenin suç sayıldığı.
Yalanlara ehil, abartılı heybeti ve nara-

larıyla yüreklere saldıkları korku, erkete is-
piyonlarıyla; kovduğumuz işgalciler kadar 
yabancı bize.

Sanma ki onlar hakim geceye.
Bak;
Abdil Aga'nın kör kuyusu yeni yaşamları 

çağırıyor.
Vermem seni onlara,
Kim bilir, orada kaç yaşam umudu taşıdı 

geleceğe.
Vermem seni...
Aşılmaz siperler, ulaşılmaz oyuklar aça-

rım sana...
Gideceksin belli.
İstediğin zaman yine gel.
Vermem seni, 
Vermem seni onlara... n

Politika                  2 Eylül 2018 9POLİTİKA

2018 Yılında, 12 Eylül1980



SAVUNMAM
 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 
BAŞKANLIĞINA / KOCAELİ
Dosya No: 2018/369
Özü: İddianameye karşı savunmamdır.
Sayın Başkan, Sayın Üyeler

Savunmama başlamadan önce bir husu-
sa değinmek istiyorum. Bu savunmamı kendi 
anadilim olan Kürtçe ile yapmak isterdim ama 
devletin yüz yıla yakındır uyguladığı asimi-
lasyonist politikalar ve de oto asimilasyondan 
dolayı anadilime hâkim değilim. Bu durum 
benim eksikliğim, devletin de ayıbıdır. Bundan 
dolayı halkımdan özür diliyorum, devletin bu 
asimilasyonist politikalarını da kınıyorum.

Açıktır ki bu dava herhangi bir dava değil-
dir. Daha çok konjonktürel durumun etkisiyle 
demokratik eğilimler, hukuki yapılar, sivil top-
lum örgütleri hedef alınarak muhalefetin sesi 
kısılmaya, baskı altına alınmaya çalışılıyor.

Bilindiği gibi bir darbe girişimi yaşanmış 
ve bu girişim “Allah’ın lütfu” şeklinde değer-
lendirilerek; ülke OHAL-KHK’larla yönetil-
mektedir.

Üyesi bulunduğum Demokratik Bölgeler 
Partisi (DBP)’nin Eş Genel Başkanları, yö-
neticileri hatta sıradan parti üyeleri tutuklan-
mışlardır. Partili Belediye Eş Başkanlarımız, 
Belediye Meclisi Üyelerimiz, İl Genel Meclisi 
Başkan ve üyelerimiz de tutuklanmışlardır. 
Yerlerine “KAYYUM” atanmıştır.

TBMM’de üçüncü büyük parti olan 
HDP’nin tüm Milletvekillerinin dokunul-
mazlıkları kaldırılmış, içinde HDP Eş Genel 
Başkanlarının da bulunduğu onlarca kişi ve 
Milletvekilleri cezaevlerine konulmuş, 12 Mil-
letvekilinin milletvekillikleri düşürülmüştür. 
Şu anda HDP’nin eski Eş Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı adayı Sayın Selahattin De-
mirtaş, hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutul-
maktadır. İki kişilik hücresinde, 6 milyon seç-
menine, 80 milyon Türkiye halklarına yapmak 
zorunda bırakılmıştır. Bütün dünya bu duruma 
şaşmış durumda. Sadece DTK, HDK, DBP, 
HDP Eş Sözcüleri, Eş Genel Başkanları, yöne-
tici ve üye onbin (10.000) kişi tutuklanıp ceza-
evlerine konmuşlardır. Aynı zamanda binlerce 
kişi de denetimli serbestlikle açık cezaevlerine 
dönüşen bir tutukluluk yaşamaktadır.

Bilim insanları, aydınlar, hukukçular, ga-
zeteci, sendikacı, öğretmen, STÖ mensubu 
yüzbinlere varan devlet memuru ya uzaklaştı-
rılmış, ya tutuklanmış, ya da ceza tehdidi al-
tındadır.

Gazeteler, dergiler, dernekler, kültür ku-
rumları, STÖ’ler, Radyo-TV kanallarının faa-
liyetleri ya durdurulmuş veya kapatılmış du-
rumdadır.

Sadece yargı alanında altıbin (6.000) hâ-
kim, savcı veya adliye görevlisi görevinden 
uzaklaştırılmış ya da tutuklanmıştır. Yargı ba-
ğımsızlığı ciddi ölçülerde zarar görmüş, güve-
nilirliğini kaybetmiştir.

Yaşanan ekonomik krizden işçi, işveren, 
çiftçi, esnaf, memur, köylü, emekli herkes 
olumsuz etkilenmektedir.

Dış politikada ise ülke ciddi sarsıntılar 
geçiriyor. Dünya’da ve Ortadoğu’da güveni-
lirliğimizi kaybettik. Yalnızlaştık. Ortadoğu’da 
oluşan yeni dengelerde; Kürt Halkı’nın ve be-
raber yaşadığı diğer halkların eşitlik, özgürlük 
ve adalet arayışlarına karşı tutum takındık. 
Onların bölgede statü arayışlarını engellemek 
için -savaş dâhil- elimizden gelen her kötülüğü 
yapıyoruz. Bu durum iç politikada daha fazla 
baskı, daha çok adaletsizlik getiriyor.

İşte bu dava dosyası böylesi bir süreçte 
hazırlanmış ve içerisinde tehlikeli duyguları ba-
rındıran asılsız ve hukuk dışı iddialarla önünüze 
getirilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle yargıla-
nanlar kadar yargılayanların da sorumlulukları 
daha da artmıştır. Manipülatif etkilerden, algı 
yönetiminden korunmak gerekmektedir.

Bu kısa girişten sonra kısaca bir noktaya 
da dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben Kürt 
bir ailenin mensubuyum. Ne var ki herkesin 
farkında olduğu bir anlaşmazlık olan sorunun 
çözümsüz bırakılmasından ötürü ana dilimi is-
tediğim gibi kullanamıyorum. Bu ayıp, benim 
olmaktan çok yüz yıllardır bu dil -Kürtçe- üze-
rindeki ırkçı, şoven, asimilasyoncu politikaları 
sürdürenlerindir.

A. USUL YÖNÜNDEN
1. Dosya münderecatından anlaşıldığı 

üzere iddia makamına ait 2018/4300 soruştur-
ma sayılı iddianame, şahsım yönünden kabul 
edilmemiş ve iade edilmiştir. Belli ki; bir sa-
nığın cezalandırılması için gerekli olan delil-
ler yönünden, getirilen delillerin şüpheye yer 
vermeyecek şekilde bir kesinlik içinde olması 
gerekir. Ayrıca suç niteliğinin belirlenmesi ba-
kımından da kesin ve açık ispata dayanması 
gerekir. Keza şüphe varsa lehte kullanılmalıdır.

Oysa görüyoruz ki bu dosyada hiçbir so-

mut delil bulunmamaktadır. İddia makamı bu 
engeli aşabilmek için takdir marjını oldukça 
yükselterek “fiiller zinciri”nden bahisle suç 
konusu edilemeyecek kimi demokratik etkin-
likleri suç olarak gösterme çabasına girmiş-
tir. Örneğin; resmi olarak tatil olan 1 Mayıs 
Uluslararası İşçi Sınıfının Birlik Dayanışma 
ve Mücadele Günü’ne katılmayı suç konusu 
yapmaktadır.

2. İddia makamı, olaylar zincirinden söz 
ediyor ama olay tarihi, olay yeri ile ilgili olarak 
ne “Soruşturmaya Konu Olay” bölümünde ne 
de “Hukuki Değerlendirme” bölümünde her-
hangi bir belirleme yapılmış. Bir başka deyişle 
-buna göre- anılan olaylarla ilgili vaka kayıtla-
rının olmadığı da söylenebilir.

Bunca belirsizliğin olduğu bu İddiana-
me’nin tıpkı daha önce olduğu gibi iade edil-
mesi gerekir diye düşünüyorum.

B. SÜBUT YÖNÜNDEN
1. Suç konusu edilen örgüt ve örgüt üyeliği 

hakkında.

İddia makamı, 2015-2017 yılları arasında 
sosyal medyayı kullanarak örgüt talimatları 
doğrultusunda hareket ettiğimi, örgütün tali-
matları doğrultusunda “eylem ve faaliyetleri 
uygulama aşamasına” getirdiğimi, “bu uygu-
lamalarda görev aldığımı” ya da “görev veren 
konumunda” olduğumu iddia etmektedir. Bu 
karmaşık ve çapraşık iddialar tamamen gerçek 
dışı ve uydurmadır. Şöyle ki:

a. Kimden talimat aldığım yönünde hiçbir 
delil yok ki, üzerinde tartışayım.

b. Talimat aldığım kişi kim? Talimatları 
sözlü mü? Yazılı mı? Şifreli mi? Şifresiz mi?

c. Talimatı veren kişi nerede? Talimatı ne 
zaman vermiş? Bunlarla ilgili dosyada en ufak 
bir belge, bilgi, bulgu var mı? Ben yok bili-
yorum. O halde bu bir hayali, uydurma iddia 
olmaz mı?

d. Hangi eylemi ya da faaliyeti uygulama 
aşamasına getirdiğim konusunda bir açıklık 
yok. Yani Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 
öngördüğü “suçun şüpheye yer vermeyen bir 
kesinlikte olması” kuralı bu dosyada anlam 

bulmuş mudur? “Gerçekleşme şekli aydınlan-
mış” mıdır? Hangi yönden bakarsak bakalım 
bu dosyada böyle bir vakayı görmemiz müm-
kün değildir.

e. Ayrıca, eğer iddia doğruysa hiyerarşik 
anlamda üstümde kim var? Altımda kim var? 
Yanımda kim var? Madem emir ve talimat ve-
ren var, o halde kim? Ya da ben birisine talimat 
vermişsem, o kim? Eğer sözü edildiği gibi emir 
ve talimatlarla işleyen bir örgüt varsa ve ben de 
birilerine emir talimat yağdırıyorsam, onun da 
benimle yargılanıyor olması gerekmez mi?

f. Tek kişilik bir gizli örgüt nerede görül-
müş? Bakınız, tek başına bir dosyada yargıla-
nıyor olmam bile iddia makamının ne kadar 
haksız iddialara sahip olduğunu gösterir. İddia 
makamı, yanıma bir-iki kişi koyup, işte bunlar 
şu birimin yöneticisi veya üyesidir diyebilme-
liydi.

Bu noktada iki şey öne çıkıyor. Bunlardan 
biri, bir gizli örgüt var mı? İkincisi ise bu ör-
gütün üyeleri kimler? Tabii gizli örgüt ile sivil 
demokratik yasal örgütlerin birbirine karıştırıl-
maması gerekir. Bu noktada Yargıtay içtihatla-
rına başvurmakta yarar vardır.

1. Yargıtay, örgüt üyeliği için ne diyor
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 07.06.2016 

tarih ve 2016/927 E, 2016/3874 K sayılı ilamı, 
gizli örgüt üyeliği suçunun oluşabilmesi için 
şu tanımlamayı yapmaktadır:

“Örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte 
hâkim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi 
ifade etmektedir. Örgüt üyeliği temadi eden bir 
suçtur. Örgüte üye olmak, kişinin rızasıyla ör-
gütün hiyerarşik yapısına dâhil olmasıdır. Ör-
gütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılma-
lıdır. Organik bağ; canlı, girişken, etkin, faili 
emir ve talimata açık tutan ve hiyerarşik konu-
munu tesbit eden bağ olup üyeliğin en önemli 
unsurudur. Sadece örgüte sempati duymak bu 
suçu oluşturmaz.”

Bu tanımlamaya göre derdest dosyada 
“hiyerarşik”, “organik bağ”, “emir talimat” ve 
“konum tesbit eden bağ”dan söz etmek müm-
kündür. Kaldı ki iddia makamı suç tanımlama-
sı yaparken “silahlı terör örgütüne üyelik”ten 
söz ediyor. Bu dosyada silah mı var? Şiddete 
çağrı mı var? Kin ve nefret söylemi mi var?

Yine Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 
24.04.2017 tarih ve 2015/3 E, 2017/3 K sayılı 
ilamı da bu yöndedir. Der ki; organik bağ ola-
cak, hiyerarşik konumu tesbit edilmiş olacak.

“Ancak örgüt üyeliğini belirlemede ayırt 
edici fark; örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dâ-
hilinde verilen her türlü emir ve talimatı sor-
gulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla 
yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa 
etmesidir.”

Şimdi bu dosyada Yargıtay’ın yaptığı tanıma 
uygun herhangi bir bilgi, belge, belirti var mıdır?
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 “Demokrasiye İnanıyorum!” 
12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası TKP üyesi ve yönetici mili-

tanı, son yıllarda Kürt Özgürlük Hareketi yöneticilerinden, BDP 
ve HDP Kocaeli eski İl Başkanı, Politika Gazetesi Kocaeli Koor-
dinatörü yoldaşımız Mehmet Ali Alçınkaya “terör örgütü üyeliği 
ve terör propagandası” suçlamalarından ikinci kez tutuklanarak 
tutsak edilmiştir. İkinci tutsaklığı 4,5 ay sürmüş ve ilk duruşma-
da “adli gözlem şartı ile” şartlı tahliye edilmiştir. Örnek olması 
açısından savunmasını yayınlıyoruz. Yoldaşımızla fiili dayanışma 
duygularımızla...

Mehmet Ali ALÇINKAYA:



Eğer kastedilen örgüt DBP ya da HDP ise, 
bunlar yasalara göre kurulmuş, Program ve 
Tüzüğü Anayasa ve Yargıtay denetiminden 
geçmiş yasal demokratik partilerdir. Bu par-
tilerin faaliyetleri elbette olacaktır. Bunlardan 
biri diğeriyle karıştırılmamalı aralarındaki fark 
görülebilmelidir.

Diğer yandan; herhangi bir gizli örgüt tra-
fikte kırmızı ışıkta geçilmez derse, aynısını bir 
sivil siyasal partinin demesi suç olur mu? Bu 
konuda AYM’nin, AİHM’nin çok sayıda kararı 
vardır.

Hatta bunlara göre “gizli örgüt mensubu ol-
salar bile söyledikleri ve yaptıkları demokratik 
çerçeve içerisinde ise” suç telakki edilemez.

Bakınız; Van Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
verdiği bir mahkûmiyet kararını Yargıtay 6. 
Ceza Dairesi’nin bozma kararı şöyledir:

“Bir kısım il ve ilçelerde Belediye Başka-
nı veya BDP Yöneticisi olan sanıkların siyasi 
parti faaliyeti olarak değerlendirilebilecek; 
basın açıklamaları, Anayasa Referandumu’nu 
boykot amacıyla miting düzenleme, BDP tara-
fından düzenlenen İki Dilli Yaşam Yürüyüşü 
ve Basın Açıklaması, Newroz Bayramı kut-
lamaları, Kürt Dil Bayramı, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü mitingi, aday tanıtım mitingi, 
1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle miting, 
taziye ziyaretleri, Van Festivali adıyla yapılan 
etkinlik gibi eylemlerin silahlı terör faaliyet-
leri kapsamında kabul edilerek bu eylemlerin 
örgüt üyeliği suçundan; suçun unsurları ve 
cezanın belirlenmesinde hükme esas alınması 
kanuna aykırı görülmüştür.” (16. Ceza Daire-
si 21.03.2017 tarih, 2016/7026 E, 2017/3341 
K) Görüldüğü gibi ceza yargılamasının amacı 
maddi gerçeği ortaya koymaktır. Maddi ger-
çek de bu kararda görüldüğü gibi sapla samanı 
birbirine karıştırmamaktır. Aksi düşünce en 
masumane ve insani Saiklerle yapılmış her et-
kinliği terörle bağlantılı kılmak olur ki; bu da 
yasallığı değil keyfiliği temsil eder.

C. Soruşturmaya konu olaylar hakkında, 1 
Mayıs İşçi Bayramı kapsamında örgütsel pro-
pagandaya dönüştürülen eylem;

İddia makamı, 1 Mayıs Uluslararası İşçi 
Sınıfının Birlik Dayanışma ve Mücadele Gü-
nü’ne katılmayı suça delil olarak sunuyor. Bu, 
oldukça haksız ve düşündürücü bir suçlama-
dır. Bildiğim kadarıyla 1 Mayıs’ı yasak sayan 
-dünyada- hiçbir ülke yoktur. Yasak, Türki-
ye’de de kaldırıldı ve 1 Mayıs aynı zamanda 
resmi tatil günü olarak kabul edildi.

- İddianamede, hangi yıl ve gün iddia edi-
len suça iştirak edildiği de belirtilmiyor. 2015-
2017 yıllarının arası olarak ortaya konuyorsa, 
o halde 2015-2016-2017 yıllarında 1 Mayıs 
kutlamalarında meydana gelen gerginlik, çatış-
ma, olay vb. var mıdır? Bu konuda vaka kaydı 
istensin istiyorum.

- İddia edilen eylemde yasak olan yan ne-
residir? Yani olay çıkmışsa görüntü, tutanak, 
resim var mıdır?

- Yine bu etkinliğin örgütsel propagandaya 
dönüştürüldüğüne dair savcının sunacağı ne 
var?

Açığa çıkmalı

- Bildiğim kadarıyla Kocaeli ilindeki hiç 
bir 1 Mayıs olaylı, gergin, çatışmalı geçme-

miştir. Tüm 1 Mayıs’lar, barışçıl gösteriler 
şeklinde, bir karnaval havasında kutlanmıştır. 
Yani şiddeti çağrıştıracak hiçbir olay yaşan-
madığı, yasanın lafzında sözü geçen sıcak ve 
yakın tehlike de söz konusu değildir. Yargıtay, 
barışçıl gösterileri suç saymamaktadır.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2015/1971 E 
ve 2015/4257 K sayılı ilamı şöyledir:

“Şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici ya da 
silahlı direnişe ve isyana davet şeklinde, in-
sanda saldırgan duygular oluşturacak biçimde 
olması” gerekir tesbitini yaparak;

“Poster taşımak, ifade özgürlüğü çerçeve-
sinde / kapsamında değerlendirmesi” gerekti-
ğini vurguladıktan sonra;

“Miting herhangi bir olay çıkmaksızın sona 
ermesi kendiliğinden dağılması” suçun unsurla-
rını taşımadığı düşüncesini taşımaktadır.

AİHM’sinin de bu yönde kararları var-
dır. Ayrıca 2018 Mayıs ayının son çeyreğinde 
AYM, gazetelere yansıyan; Deniz Gezmiş ve 
arkadaşlarının idam edilmesinin yıldönümün-
de Eskişehir’de düzenlenen protesto yürüyüşü-
ne katılanlar hakkında Eskişehir Hâkimliğinin 
verdiği ceza kararını ortadan kaldırmıştır: BA-
RIŞÇIL GÖSTERİYE CEZA KESİLEMEZ.

En yetkili hukuk kurumlarının belirtilen 
bu kabulü karşısında 1 Mayıs’a katılmayı suç 
ve suç delili olarak ileri sürmek, hiçbir hukuk 
normuna sığmaz.

2. Örgütün talimatları doğrultusunda açlık 
grevleri eylemine katılmak;

- Her şeyden önce bir açlık grevi olmuş 
mu, olmuş ise nerde? Bu konuda bir açıklık 
yoktur. Öyle anlaşılıyor ki iddia makamı ya 
tahmin yürütüyor veya bir takım hilafı hakikat 
istihbari bilgilere dayanıyor.

- İddia makamı, “açlık grevi eylemleri” suç-
lamasını yaptığına göre, demek ki bunlar birden 
fazladır. Öyle ise kanıtlar dosyada var mıdır?

- Açlık grevine katılmak olsa olsa bir 
protesto eylemi olur ve yukarıda belirttiğim 
Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına 
göre fikir özgürlüğü kapsamındadır ve içtihadi 
kararlar, ne suç ne de suç delili olarak kabul 
etmemektedir.

- Kaldı ki benim bu tür bir etkinliğe katıldı-
ğım yönünde ne bir beyan, ne bir belirti, ne de 
somut bir gösterge mevcut değildir.

3. Sayın Öcalan’ın yakalanmasını protesto 
ve tecritin kaldırılması eylemine katılmak.

- Suçlamayı doğrular nitelikte protesto ey-
lemi var mıdır? Bu konuda vaka kaydı isten-
melidir.

- Tecritin kaldırılması için bir eylem yapıl-
mışsa nerde ve ne zaman?

- Benim bunlara katıldığıma dair de bir ka-
nıt yoktur.

- Diyelim ki bu eylemler var ve hem pro-
testoya hem de tecritin kaldırılması etkinliğine 
katılındı. Bu suç mudur? Eğer Türkiye’de ya-
şıyorsak ve eğer yaşanan gerçekler karşısında 
bir tepki ortaya koymuşsak bunun zaman ve 
oluşum koşullarını da göz önüne almak gerek-
mez mi?

Her şeyden önce Türkiye’de yaşanan so-

runlar karşısında biraz hoşgörülü ve taham-
müllü olmak gerekir. Şiddete çağrı yapılmadı-
ğı müddetçe insanların fikir ve davranışlarında 
özgür olması hem Anayasa hem AİHM’nde 
güvence altındadır. Yani hem iç hem de dış 
hukuk fikri ve düşünceyi kollamaktadır. Söz 
gelimi AİHM;

- Siyaset için konumu gereği sıradan insan-
lara oranla da geniş olanaklara sahip olmasın-
dan ötürü dava açmaktan kaçınılması gerekti-
ğini

- Siyasetçiye karşı genişletilmiş tahammül 
yükümlülüğünün bulunduğunu

- Siyasetçinin eleştiri, etkinlik sınırının sı-
radan insanlara oranla daha geniş olduğunu

ortaya koymakla bir iç hukuk normu da 
oluşturulmuştur. Bu nedenle elbette devletin 
görüştüğü, diyalog kapılarını araladığı, çö-
zümde etkili olacağını düşündüğü Sayın Öca-
lan gibi bir şahısla ilgili bazı haksız uygula-
maları protesto etmek haktır. Yani suç olarak 
görülmemelidir. Bakınız;

- 1990’da Cumhurbaşkanı Özal’ın elçisi 
Celal Talabani, çözüm konusunda Öcalan’la 
görüştü.

- 2009 Oslo’da devletle diyalog kuruldu ve 
Öcalan’la görüşmeler İmralı’da sürdü.

- 2013 Newroz Diyarbakır’da “Siyaset Ko-
nuşsun, Silahlar Sussun” mesajı bütün dünya-
ya ve milyonları aşan Newroz katılımcılarına 
bizzat devletin eliyle ulaştırıldı.

- Akil İnsanlar - İmralı Heyeti oluşturuldu 
ve Öcalan’la her hafta görüşmeler yapıldı. Akil 
İnsanlar, Cumhurbaşkanı’na raporlar sundu. (4 
Nisan 2014)

- 28 Şubat 2015 Dolmabahçe Sarayı’nda 
Devlet, İktidar, MİT, AKP Temsilcisi, İmralı 
Heyeti 10 maddelik Mutabakat Metni açıkladı.

Tüm bunlara karşı Öcalan’ın herhangi bir 
insan olduğu söylenebilir mi? Elbette birileri 
onun özgürlüğünü, birileri koşullarının iyileş-
tirilmesini isteyecektir. Bunu suç saymak; Tür-
kiye gerçeğini, kendi kendimizi inkâr etmemiz 
demektir. Bu nedenle bu tür etkinlikler yapıl-
mış olsa bile suç ve suç delili sayılamaz.

4. Karker Kobane (K) Rıfat Horoz ile ilgili 
düzenlenen anma eylemi;

Doğrusu böyle bir eylem ve etkinliğin ya-
pıldığını bilmiyorum. İfadelerimde belirtmiş-
tim. Ancak böyle anmaya katılmanın neden 
suç ve suç delili olarak gösterildiğini anlamak-
ta güçlük çekiyorum.

Bunu kısaca açayım

- Rıfat Horoz Kobani-Kuzey Suriye’de ya-
şamını yitiren birisi.

- Ölümü Türkiye’ye karşı bir eylem nede-
niyle gerçekleşmemiş. O dönem koşullarında 
kendi iradesiyle IŞİD’e karşı tutumunu ortaya 
koymak için KOBANİ’ye gitmiştir. Herhangi 
bir örgüte mensubiyetini de bilmiyorum. An-
cak şu biliniyor: Dünyanın birçok yerinden 
fertler kendi özgür iradeleriyle KOBANİ’ye 
gitti. Bununla ilgili belgesel filmler yapıldı ve 
dünya ölçeğinde ödüllere layık görüldü. (Mer-
yem filmi)

- Keza o dönemde Kobani’den Salih Müs-

lim ve Asya Abdullah da geldiler. Türkiye Baş-
bakanı dâhil birçok görüşmeler yaptılar. Şimdi 
bu yetkilileri kabul eden, görüşen devlet Rıfat 
Horoz’un anmasına katılmayı suç sayamaz. 
Suç konusu etmek hiçbir hukuka sığmaz.

- Birçok ünlü bilim adamı da KOBANİ 
olayı ile İspanya İç Savaşı’nı benzer görmekte-
dir. İspanya İç Savaşı’na dışarıdan 60.000 kişi 
katıldı. Kobani’de de yüksek sayıda bir katılım 
var ve bu enternasyonal bir dayanışma örneği 
olarak gösterilmektedir. 

Bu konuda ünlü “Rollingstone” fikir der-
gisinde Amerikalı yazar Seth Harp’ın makalesi 
dayanışmanın boyutunu ortaya koymaktadır. 

- Ayrıca Kobani ile ilgili Türkiye’nin de 
kimi işbirlikleri içine girdiği de biliniyor. Ba-
zen de dayanışmalar yaşandı. Örneğin Süley-
man Şah Türbesi’nin Kobani’ye bağlı sınır 
köylerinden birisine getirilmesi Kobani’deki 
güçlerle Türkiye arasındaki bir dayanışmayla 
mümkün oldu.

Kısaca tüm bunlar yaşanırken Kobani’de 
“Enternasyonal Dayanışma” gösteren Karade-
nizli bir vatandaşı (Rıfat Horoz) terörist, an-
maya katılanları suçlu ilan etmek gerçeklerle 
bağdaşmamaktadır.

5. Evimde yapılan aramada el konulan ki-
taplar da suç ve suç delili sayılmaktadır.

Ben kendi çapımda Dünya ve Ülke so-
runlarına karşı duyarlı bir insanım. Çok farklı 
görüş ve düşünceler ortaya koyan kitap, dergi, 
broşür, bildiri okuma hakkına sahibim. Bun-
lardan birer adedin evimde, kitaplığımda bu-
lunması suç değil. (Haklarında toplatma kararı 
olsa bile) Kitaplığımdaki bu kitapları suç ko-
nusu yapmak haksızlıktır.

Keza içeriği ne olursa olsun elde edilen 
dijital malzeme de suç değildir. Bunların hiç-
biri suç kastı güdülerek kullanılmamış, kulla-
nılamaz da. Bu çağda hala kitap, dergi, gazete 
gibi şeyleri suç ve suç delili saymak çağ dışı-
lıktır. Çünkü gelişen teknik nedeniyle istenilen 
her kaynağa her koşul ve şart altında ulaşmak 
mümkündür. Söz gelimi milyonlarca kitap, 
bilimsel eser, siyasal rapora internet ve dijital 
ortamda ulaşmak mümkündür. Bir internet ka-
feye uğrayarak bile bu yapılabilir.

Bu nedenle bunları suç ve suç delili kabul 
etmek doğru değil. Kaldı ki ben kendimi bili-
rim, bunların hiçbirisi suç içerikli değil. Dijital 
malzeme olarak iddia makamının nitelendirdi-
ği malzemeler suç konusu edilemez.

Sonuç olarak;

Demokrasiye inanıyorum. Duyarlılıklarım 
arasında siyaset de yaparım. İnanıyorum ki si-
yasetin var oluş nedeni özgürlük, özgürlüğün 
var oluş nedeni ise bir arada yaşamak iradesini 
gösterebilmektir.

Sonuç ve istem:

Belirttiğim nedenlerle BERAATİME karar 
verilmesini arz ve talep ederim. n

19.06.2018
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q Kemal ATAKAN

Bu sene Türkiye Komünist 
Partisi’nin kuruluşunun 98. yıl 
dönümünü karşılıyoruz. Dile 
kolay 98 sene... İnsanlar 98 yıl 
sonunda yaşlı sayılır. Ancak 
TKP öyle bir canlı organizmadır 
ki, dönemsel olarak yenilenen 
kadro ve yönetici damarıyla 
genç olma özelliğini korur. Genç 
kalır, ama on yıllara dayanan bir 
mücadele, deney ve tarih hafıza-
sının da sahibi bir gençtir. Yani, 
bir süreklilik söz konusudur. Bu 
öge belirleyici önemdedir.

Parti tarihi bizim tarihimiz-
dir. Olumlusu ile olumsuzu 
ile, başarı ve başarısızlıkları 
ile tümüne sahip çıkıyoruz. 
Ancak, buradan çıkarılan dersler 
ışığında kendimize yeni yollar 
açıyoruz ve ilerliyoruz. Parti 
tarihi hakkında çok şey söylene-
bilir. Söylenmesi, incelenmesi 
ve yazılması da gerekiyor. Bizce 
bu da partinin bundan sonraki 
görevleri arasında önemli bir 
yer tutmalı. Ancak, her olgu, 
olumsuzu ve olumlusuyla de-
ğerlendirildikten sonra elimizde 
net bir sonuç kalmalı. Bugün bu 
yükü omuzlayanlar açısından en 
önemli kıstas bu olmalıdır.

Net sonuç ne olmalıdır? 

Birincisi; Kapitalist-emper-
yalist sistemin varolduğu koşul-
larda toplum içinde ana çelişki 
emek-sermaye çelişkisidir. Bu 
çelişki çözülmelidir.

İkincisi; Emek-sermaye 
çelişkisinin çözülebilmesinin tek 
yolu üretim araçları üzerindeki 
özel mülkiyete son verilmesi 
zorunluluğudur. Üretim araç-
ları üzerindeki kısmen devlet, 
kısmen de toplumsal mülkiyet 
tahsis edilmelidir.

Üçüncüsü; Üretim araçları 
üzerindeki özel mülkiyete son 
vermek ancak toplumsal ve si-
yasal bir devrim ile mümkündür. 
Bu devrim işçi sınıfının devrimi 
olmalı ve işçi sınıfının iktidarı 

kurulmalıdır. Proletarya, tüm di-
ğer ezilen ve sömürülen sınıfsal 
katmanlar adına ve de onlarla 
birlikte, devrimini toplumsal, 
siyasal ve ekonomik olarak 
korumak ve geliştirmek ile 
önlemler almak ile yükümlüdür. 
Proletarya devletinin en önemli 
işlevi bu olacaktır.

Dördüncüsü; Proletaryanın 
iktidarı merkezi, planlı, sosyalist 
ekonomik modeli inşa etmeli ve 
işçi sınıfı ile tüm halk kesimle-
rinin çıkarlarına yanıt verecek 
ekonomik sistemi kurmalıdır. 

Beşincisi; Tüm bu görevleri 
yerine getirebilmek için işçi 
sınıfının olmazsa olmaz bir 
araca ihtiyacı vardır. Bu araç da 
işçi sınıfının politik örgütü olan 
partisidir. Türkiye’de bu parti 
Türkiye Komünist Partisi’dir.

Olgulara bu netlikle bakabil-
diğimizde, burjuvazinin neden 
işçi sınıfının politik örgütüne 

zarar verme gereği hissettiğini 
daha iyi anlarız. Türkiye Ko-
münist Partisi’nin tarihi burju-
vazi ile işçi sınıfı arasındaki bu 
kavganın canlı delilidir.

Bilinenleri tekrar etmek 
istemiyoruz. Partinin 10 Eylül 
1920’de kuruluşundan sonra 
başta ilk Parti Başkanımız Mus-
tafa Suphi ve yoldaşlarımızın 
katli ile başlayan ve bugüne 
kadar “aksamadan” süren süreç 
hepimizin malumudur. Fiziki ci-
nayetler, işkenceler, tutsaklıklar, 
sürgünler ve politik göçmenliğ-

zorlamalar işin görüntüde en acı 
yanlarıdırlar. Ancak, burjuvazi-
nin önlemleri bu uygulamalarla 
sınırlı değildir.

Burjuvazi işçi sınıfının 
mücadelesinin ve partinin içine 
sızarak mücadeleyi ve parti-
yi içeriden kemirerek yanlış 
yönlendirmek, etkisizleştirmek 
ve parçalamak yöntemini de 

kullanagelmiştir. Partimizin ve 
ülkemiz sınıf mücadelelerinin 
tarihi bunun yüzlerce örneği ile 
doludur. Yakın parti tarihimiz ise 
yaraları henüz yeni iyileşen acı 
bir deneyim olmuştur. 

Sahte partiler kurmak da 
burjuvazinin yöntemlerinden 
başka bir tanesidir. Mustafa Ke-
mal’in kendi kadrosuna “TKP” 

kurdurması ve onu daha sonra 
CHP’ye dönüştürmesi ayrın-
tılı düşünülmüş bir stratejinin 
önemli bir parçasıdır. TC Devleti 
günümüzde de bu tür yöntemler 
kullanma gereği hissetmektedir 
ve uygulamaktadır.

***

Ülke yine bir karabasan ile 
karşı karşıya. Bu karabasan 
“zam - zulüm - işkence” dü-
zenidir. Böyle dönemlerde sınıf 
örgütlenmesi üzerindeki baskılar 
daha da artar. Bu koşullar sınıf 
örgütlenmesinin gelişmesi için 
uygun koşullar değildir, ancak 
böylesi dönemsel koşulların 
sonunda, yani çıkışında, sınıf 
hareketi her zaman yükselmiştir 
ve yükselecektir de. Onun için 
önemli olan bu dönemlerde 
işçi sınıfının politik örgütünün 
mücadelesini sürdürerek doğru 
hazırlıklar yapmasıdır. İşçi sını-
fının gerçek politik örgütünün 
haricindeki, aynı veya benzer 
isim taşıyan kimi icazetli partiler 
böyle süreçlerde burjuvazinin 
değirmenine su taşırlar. Ki, o 
gün geldiğinde uğursuz görevle-
rini yerine getirebilsinler ve sınıf 
hareketini saptırarak burjuva-
zinin koltuk değneği vazifesini 
görebilsinler...

Bizler bugüne kadar
neyi başardık?

İlkin; çok geniş bir TKP’li 
çevreye seslenerek onları gazete 
etrafında bir araya getirme yete-
neğini yaşama geçirdik.

TKP’liler 98. Kuruluş Yıl Dönümünü Nasıl Karşılıyor?
Parti tarihi bizim tarihimizdir. Olumlusu ile olumsuzu 
ile, başarı ve başarısızlıkları ile tümüne sahip çıkıyoruz. 
Ancak, buradan çıkarılan dersler ışığında kendimize yeni 
yollar açıyoruz ve ilerliyoruz. Parti tarihi hakkında çok 
şey söylenebilir. Söylenmesi, incelenmesi ve yazılması da 
gerekiyor. Bizce bu da partinin bundan sonraki görevleri 
arasında önemli bir yer tutmalı. Ancak, her olgu, olumsu-
zu ve olumlusuyla değerlendirildikten sonra elimizde net 
bir sonuç kalmalı. Bugün bu yükü omuzlayanlar açısın-
dan en önemli kıstas bu olmalıdır.
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İkincisi; TKP’nin görüşle-
rinin ve politikalarının emek, 
barış, demokrasi, bağımsızlık ve 
özgürlük çevrelerine ulaştırmayı 
başardık.

Üçüncüsü; TKP adına farklı 
icazetli ve “resmi” ideolojik 
temelde faaliyetler yürütüldüğü 
bir dönemde partinin gerçek gö-
rüşlerini işçi sınıfı güçleri içinde 
yaygınlaştırdık.

Dördüncüsü; Bu ülkede 
sınıf mücadelesine katılmak 
isteyen ve icazetli “TKP” ve 
onun çeperleri tarafından yanlış 
yönlendirilen genç işçi ve öğren-
ci kadın ile gençler için bir çıkış 
noktası olduk.

Beşincisi; İdeolojik ve 
politik alanda özellikle devrimci 
sınıf mücadelesi ve işçi sınıfı bi-
limi açısından Kürt ulusal soru-
na yaklaşım konusunda TKP’nin 
pozisyonlarını yığınlara aktar-
mada önemli işlev gördük.

Bu işlevlerin yerine getiril-
mesi yeterli midir? Bu soruya 
Hayır yanıtını vermek zorunda-
yız. Daha ileri hedefleri yaka-
lamak için, o uğurda günlük 
mücadelemizi şekillendirmemiz 
gerekmektedir. Böylesi sabırlı, 
disiplinli ve sürekli bir çalış-
ma nitel ve nicel bir sıçrama 
yapmak ile karşı karşıyadır. Bu 
bir tercih değildir. Bugüne kadar 
yürütülen çalışmaların ve ülke-
nin içinde bulunduğu durumda 
mücadelenin gereğidir.

***

TKP’nin amaç, görüş ve 
politikalarını doğru bulan, 
destekleyen ve yaygınlaşması 
için çaba sarfetmeyi kendine 
görev gören bir çevrenin gaze-
tesi olarak biz bu süreçlerde, 
bundan sonra nasıl bir rol oy-
namalıyız veya oynayabiliriz? 

Bu soruya doğru yanıt 
vermek önemlidir. Seslendiği-
miz ve çevremizde kenetlenen 
kitlenin günlük sınıf mücade-
leleri içinde daha etkin bir rol 
oynamasını sağlamak ve bunun 
araçlarını yaratmak görevi 

ile karşı karşıyayız. TKP’nin 
örgütsel çalışması kendi içinde 
birtakım kıstaslar ve zorunlu-
luklar barındırıyor olabilir. Açık 
alanda çalışma yürüten bizlerin 
bütününün bu kıstaslara uygun 
bir yaşam şekillendirmemiz 
belki zor da olabilir. Bu konunun 
örgütsel yanı ile ilgilidir. Politik 
olarak ise hepimiz TKP’liyiz. 
TKP’lilik ruhu ile yaşıyor ve 
savaşıyoruz. Dolayısıyla bunu 
koşullarımıza uygun bir şekilde 
daha uyumlu, daha örgütlü ve 
daha işlevli olarak pratikleştir-
memiz gerekmektedir.

Eski yoldaş ve sempatizanla-
rımızın tümü, -ruhlarını burju-
vaziye satmadılar ve yönlerini 
sapmalara çevirmediler ise- bize 
göre TKP’lidirler. Bu yoldaşları-
mız nerede yaşıyor ve çalışıyor 
iseler TKP’li ve komünist olarak 
tanınmaktadırlar. Şimdi bu yol-
daşlarımızın ellerinde Politika 
Gazetesi’nin basılı nüshaları ile 
sosyal medya araçları ile muaz-
zam bir olanak var. İşçi sınıfının 
politik örgütü dünyayı, ülkeyi ve 
mücadelemizi nasıl değerlendi-
riyor sorusunun yanıtlarını, ya-
şadıkları alanlarda yığınlara ve 

genç komünist sempatizanlarına, 
işçi ve emekçilere ulaştırmak 
için ellerinde eşsiz bir araçtır bu.

Politika Gazetesi Temsilci 
ve Temsilcilikleri dört sene-
dir bu çalışmanın alt yapısını 
oluşturdular. Şimdi bu çalışmayı 
gerçek yaşamda pratikleştirme 
zamanıdır.

Bu nasıl olacak?

Birincisi; Yaşadığımız ve 
çalıştığımız alanlarda, siyasi 
tercihlerine bakmadan sınıfsal 
durumu kıstas alarak mümkün 
olduğu kadar fazla işçi, emekçi, 
işsiz, emekli ve yoksul ile iliş-
kilenmemiz gerekiyor. Onların 
günlük sosyal, ekonomik ve 
demokratik mücadelelerinde 
eşlik ederek, onlara yön gösterip 
katkıda bulunarak güvenlerini 
daha fazla kazanmalıyız. Onları 
sendikalarında, demokratik ör-
gütlerinde, yerellerde ise dernek, 
meclis ve konseylerde bir araya 
getirmeliyiz, bu eğilimleri teşvik 
etmeliyiz. 

İkincisi; Bölgemizde 
varolan tüm sendika, dernek ve 
odalar gibi demokratik örgütlere 

gazetemizi götürüp, yönetici ve 
üyeleri ile görüşmeler sohbetler 
yapmalıyız. Onlara politikala-
rımızı, görüşlerimizi anlatmalı, 
onların mücadelelerinde de fiilen 
yanlarında olmalıyız. Bu, her 
yerelde temsilci olan ve temsil-
ciliklerde  aktif olarak bir araya 
gelmiş olan yoldaşlarımız için 
doğal bir görevdir.

Üçüncüsü; Sınıf mücadele-
sine ilgi duyan ve katılan kadın 
ve erkek gençler ile diyalog 
kurmalıyız. Onlara politika-
larımızı görüşlerimizi sabırla 
anlatmalıyız ve onları Politika 
gazetesinin dağıtım ve çalışma-
larına daha aktif katılmaları için 
teşvik etmeliyiz. Sadece sohbet 
ve görüşmeler dışında onlara 
duruş olarak eşik atlatmalıyız. 

Dördüncüsü; Bileşeni 
olduğumuz parti, meclis veya 
demokratik örgütlenmelerde 
sadece görev üstlenip yürütme 
dışında görüşlerimizin ve politi-
kalarımızın daha iyi anlaşılması 
için yöntemler geliştirmeliyiz. 
İnsanların kafalarındaki sorulara 
yanıt olmalıyız. Yol gösterme-
liyiz.

Beşincisi; Okuyucularımız 
ve çevremizle haftada bir her 
zaman aynı saatte ve mekanda 
buluşacağımız “Yuvarlak Ma-
salar” örgütlemeliyiz. İsteyen 
çalışma veya yaşam alanından 
arkadaşlarını veya bize ilgi 
duyan yeni arkadaşları da bu 
ortama getirebilmeli, bu ortamda 
dünya, ülke ve yerel sorunlar 
ile ilgili sohbet ve görüşme-
ler gerçekleşmelidir. Böylesi 
“Yuvarlak Masaların” oluşması 
için yoldaşlarımız tüm meziyet 
ve özelliklerini ortaya koyabil-
melidirler. 

***

Sadece doğruyu ifade etmek 
yetmiyor. Bu doğruları yığınlar 
arasında yaygınlaştırmak da 
gerekiyor. Bunu yaparken de 
tüm okuyucu ve çevremiz gö-
nüllü olarak görev üstleniyorlar. 
Bugünlere böyle geldik. Ancak 
yarın daha etkili ve daha kalıcı 
bir siyasal güç olabilmek için 
gerekli nicel ve nitel sıçrama, 
yine bundan sonra sabırla ve öz-
veriyle yürüteceğimiz çalışmala-
ra bağlı olacaktır. TKP’li olmak, 
kendini TKP’li hissetmek bunu 
gerektirir. 

TKP’nin programatik 
amaçlarını yaşama geçirmesi, 
kimilerimizin önemsiz gibi göre-
bileceği bu tür çalışmaların yü-
rütülmesi ile doğrudan bağlıdır. 
Hiç bir ilişkiyi küçümsemeden, 
hiç bir olanağı değerlendirme-
mezlik yapmadan, partililik he-
yecanı ve bilinci ile bu özverili 
ve sabırlı çalışmayı yürütmek 
98. kuruluş yıldönümünde bu 
partiye gönül vermiş her yoldaş 
için en doğal yaklaşımdır. 

Afaki sözler yerine somut 
ve kalıcı ilişkiler, tribünlere 
oynamak yerine yığınlar içinde 
parti çalışması, sosyal medya 
gevezeliği yerine sınıfın içinde 
ajitasyon ve propaganda 
çalışması gibi özelliklere sahip 
olmak TKP’nin kuruluş yıl dö-
nümünde ona yakışır bir anma 
için temel karakterlerdir. n

TKP’liler 98. Kuruluş Yıl Dönümünü Nasıl Karşılıyor?
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2018’de İstanbul Maltepe’de yapılan 1 Mayıs Mitingi’nde 40 yıl sonra “TKP’ye Özgürlük” pankartı açıldı.



q Yusuf KÖSE

Türk burjuva ekonomisinin yapısal ve 
finansal krizi her geçen gün giderek derin-
leşiyor. Türk ekonomisinin içine girdiği 
kriz salt Türk tekelci burjuvazisinin derin 
bir endişe içine sokmuş değil, bütün kapi-
talist dünyayı özellikle de AB emperyalist 
burjuvazisini de bu endişenin içine itmiş 
bulunuyor. 

Emperyalist-kapitalist dünyanın zin-
cirlerle birbirine bağlandığından bu yana, 
kapitalist zincirlerden birinin zayıflaması 
diğerlerini de ciddi bir şekilde etkiliyor. 
Kapitalist dünyanın büyük ekonomilerin-
deki kriz daha büyük oranda bir etki yara-
tırken, Türkiye gibi orta düzeydeki kapi-
talist bir ekonominin etkisi de ekonomik 
büyüklüğüyle doğru orantılı olmaktadır.

Türk burjuvazisinin içinde bulunduğu 
finansal-borç krizinin spekülatif yanları 
olsa da, sorun bunu doğuran ekonomik 
biçimdir. Kapitalist ekonomilerin kaçınıl-
maz bir kaderi olarak ekonomik krizle bel-
li aralıklarla sürekli bir karşı karşıya kalış-
ları söz konusu ve bundan kaçamıyorlar. 
Çünkü aşırı üretim prensipli ve tüketime 
dönük ekonomi, ister istemez yarı yolda 
tökezlemektedir. Kapitalizmin “kumar” 
ekonomisi uzun bir süre ayakta kalamaz 
ve yıkılmakla karşı karşıya kalacaktır.

“Dolar-Avro” ve “Rahip Brunson” 
etrafından döndüğü söylenen krizin, per-
de gerisinin konuşulmasından mümkün 
olduğunca kaçılıyor. Arka perdesi: Tür-
kiye’nin 2000’ler öncesi gibi olmadığı, 
emperyalist bir ülke olduğu ve bölüşül-
müş pazarlardan pay istemesiyle doğru-
dan bağlantılıdır. Türkiye, Ortadoğu’nun 
yırtıcı kaplanı ve en azından burada söz 
sahibi olmak istiyor. Buna bağlı olarak da 
farklı emperyalist kutuplaşmaların için-
de yer alabileceğini ve ABD’nin çemberi 
içindeki kutuptan çıkmayı dayatıyor. ABD 
ise Türkiye’nin kendi kutup çemberi için-
den çıkmasını istemediği için “cezalandır-
ma” yoluna gidiyor. TL’nın değersizleş-
mesinden bağımsız olarak çatışmanın esas 
nedeni bu. ABD-Türkiye “dost” da olsa, 
TL, bu kadar borç yükü altında erimek zo-
runda yine kalacaktı.

Sorunun bu yanı görülemedikçe, 
ABD-Türkiye, (ve aynı şekilde AB-Tür-
kiye) arasındaki çelişmeler ve krizler bi-
reylerin (Trump-Erdoğan) çatışmasına 
indirgenir ki, bu, burjuvazinin gerçekleri 
kitlelerden saklama argümanlarına teslim 
olunmuş olunur.

Türk ekonomisi borçla büyümesine 
karşı diğer kapitalist-emperyalist ülkele-
rinde borçla büyüdüğü ve dünya borç yü-
künün dünya GSMH’nın çok çok üstünde 
olduğu biliniyor. Özellikle kapitalizmin 
“neoliberal” süreci borçla büyüdü ve bü-
yük bir borç balonu oluştu. Bu balon artık 
daha fazla şişirilemiyor.

Örneğin, dünyanın toplam (özel ve 
kamu) borcu 1950 yıllarında toplam üreti-
me (gelir) oranı % 50 civarındayken, 2007 
yılında bu oran % 170 ve  2017 yılında ise 
yaklaşık iki katı birden artarak % 320’lere 
çıktı. Bugün dünyanın toplam (kamu-
özel) borcu 237 trilyon ABD doları. 2017 
itibariyle toplam üretiminin ederi ise 81 
trilyon ABD doları kadardır. Borçların 
büyük (174 trilyon ABD doları) bölümü 
emperyalist-kapitalist ülkelere, 63 trilyon 
ABD doları kadarı ise diğer ülkelere ait.

Türkiye ve dünyadaki son gelişme-
ler, yani ekonomik krizler ve savaşlar ve 
üretimden fazla borçlanma kapitalizmin 
tarihi sınırına dayandığının açık bir gös-
tergesidir. 

Emperyalist burjuvazinin büyük şaşalı 
gürültülerle neoliberal politikaları (küre-
selleşme adı altında)  kitlelere kurtarıcı 

olarak göstermesi ve sonunda yine ulusal 
çitlerine (ABD’nin ticaret savaşı) dönme 
eğilimi (bu “eğilim” esasta gerçekçi de-
ğil ve kapitalizm gelinen aşamada ulusal 
çitlerin arkasında kendini var edemez)  
içine girmesi, kapitalist yolun sonuna 
gelindiğini gösteriyor. Emperyalistler 
arasındaki kutuplaşmanın arttığı ve nere-
deyse her geçen gün yeni kutuplaşmaların 
ortaya çıktığı ve kriz içinde kıran kırana 
bir savaşın yaşandığı süreçte, kapitaliz-
min, geçicide olsa kendini kurtarmasının 
olasılığı kalmamıştır.

Sosyal şovenizm, ırkçılık, din çemberi 
ve daha bir çok alt kimliklere bölündürül-
müş işçi sınıfı ve emekçileri daha fazla 
uykuya yatırmanın olasılığı da kalmamış-
tır. Uyuyan dev uyanacak ve kapitalizmin 
dünyayı uçuruma atmasına son verecektir. 

Dünya konjonktürü, komünistlerin 
daha iyi hazırlanmasını ve işçi sınıfı için-
de örgütlenmelere daha fazla ağırlık ver-
mesini ve hazırlıklı olmasını dayatıyor. 
Emperyalist savaş tehlikesinin arttığı bir 
sürecin içindeyiz ve emperyalist burjuva-
zi büyük bir savaşa doğru hızla gidiyor. 
Sosyalist devrimlerin dışında bu çarkı 
durdurmanın başka bir olasılığı da gö-
zükmüyor.

Türk tekelci burjuvazisi, büyük bir şid-
det ve baskıyla  ve “demokratik” seçimler 
adı altında “allem-kallem edip”, ülkeyi bir 
şirket gibi tek adam yönetimine (görünüş-
te) verdi ve kendisi için grevsiz, demok-
ratik ortamsız, direnişsiz ve toplumun ile-
rici kesimlerinin bütünüyle baskı altında 

tutulduğu ve islamlaştırılma eğilimli bir 
cennet yarattı. Ancak bu uzun sürmeyecek 
önümüzdeki kısa süre içinde, devletin tüm 
şiddetine rağmen başta işçiler olmak üzere 
kitle direnişleri artacaktır. Bu kaçınılmaz-
dır. Burjuvazinin zorla yarattığı “cennet” 
yine kendisi için bir cehennem olmaya 
adaydır.

Çünkü, son kriz: İşsizliği, pahalılığı, 
çalışanlar üzerindeki vergileri daha da 
artıracak ve çalışanların daha da yoksul-
laşmasını beraberinde getirecektir. “Tek 
vatan, tek bayrak, tek din, tek dil” vb. gibi 
kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve kitleleri birbi-
rine kırdırıcı ırkçı-faşist ve gerici propa-
gandalar artık kitle üzerinde etki etmeye-
cek süreci de beraberinde yaratmaktadır. 
Burjuvazinin, kitlelerin aşırı sömürüsü 
üzerine kurduğu  cenneti yıkılacaktır.

Bu nedenle, “aynı gemideyiz” burju-
va söylemi, işçi sınıfı ve emekçileri daha 
fazla ölü sessizliğinin içinde tutamaz. Ka-
pitalizmin batışı işçi ve emekçilerin batışı 
değildir. Kapitalizmin batışı, Türkiye ve 
Kürdistan’da yaşayan çeşitli milliyetler-
den işçi ve emekçilerin vatanlarının batışı 
değildir. Batan, burjuvazinin kanalı sal-
tanatı olacaktır. Bu yıkımı, işçi sınıfı ve 
emekçilerin burjuva sistemine karşı ver-
diği mücadelesi gerçekleştirecektir. İşçi 
sınıfı ve ezilen kitleler, fazlasıyla cefasını 
çektikleri kapitalist sistemi, sefasını çe-
kecekleri bir sistemle  değiştirmesini de 
bileceklerdir.

Daha güçlü tekeme vurmanın tam za-
manı... 

Burjuvazinin talan üzerine
kurulu ekonomik krizinin
yükünü işçiler çekmemelidir!
Burjuvazi, her ekonomik kriz döne-

minde, daha fazla “birlik beraberlik”, “va-
tan-millet”, “din-iman”, “aynı gemideyiz” 
vb. gibi, burjuvaziyi kurtarma söylemleri-
ni öne çıkarırlar. Bunun anlamı; krizin yü-
künün büyük bölümü emekçilerin üzerine 
yıkılacağıdır.

2001 krizinde de aynısını yaptılar.
Burjuvazinin bu “vatanseverlik” koro-

suna, başta sarı sendikalar olmak üzere bir 
çok liberal ve “sol”-liberal aydınlarda ka-
tılmaktadır. Krizin yükünü “hafifletmek” 
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Kapitalizmin Batışı... 
Bir Tekme de Sen Vur!



ve topluma daha az “yansımasını” sağla-
mak için, çeşitli ekonomik öneriler geti-
riliyor. Bu konular üzerine “faydalı(!)” 
ekonomik bilgiler ileri sürülüyor. Burada-
ki amaç; işçi ve emekçilerin sisteme kar-
şı seslerini yükseltmeyip, krizin yükünü 
çekmelerini sağlamaktır.

Oysa, bu krizi işçiler çıkarmadı. Bu 
kriz burjuvazinin krizidir. Kapitalist sis-
temin temelinde olan aşırı üretim krizidir 
ve genelde her on yılda bir ortaya çıkar ve 
son yıllarda daha sık çıkmaya başlamıştır. 
Bu da kapitalist sistemin artık toplumun 
ve doğanın üstüne karabasan gibi çöktü-
ğünü ve yıkılmasının zorunluluğunu orta-
ya koymaktadır.

Türk tekelci burjuvazisi, hızlıca bü-
yüme ve sermaye birikimini sürekli kat-
lamak için, devlet garantili (dolar-avro) 
borç içine girdi. Baskı ve şiddetin dozajı-
nın artarak sürmesinin yanında, yağmala-
malar, talanlar, özelleştirmeler burjuvazi-
nin  büyümesi ve daha fazla palazlanması 
içindi. Ancak, kapitalizm, insan ve doğa 
dokusuna uygun bir sistem olmadığı için, 
onun büyüme hamleleri, krizide berabe-
rinde içinde taşıyor ve elbette bu krizden 
en çok etkilenen çalışan kesimler oluyor.

Kriz, burjuvazinin yağma ve talan 
krizi olduğuna göre, bunun bedelini baş-
ta işçi ve emekçiler olmak üzere küçük 
(köylü-esnaf vb. gibi) üreticinin ödemesi 
gerekmez, gerekmemelidir.

Ne var ki, “aynı gemideyiz” ve “vata-
nımıza karşı ekonomik savaş açıldı” yalan 
ve manipüle söylemleri altında, kitlelerin 
gerçekleri görmeleri engellenmeye ve he-
def saptırılmaya çalışılıyor. “Dış güçlerin 
ekonomik savaşına karşı birlikte olmalı-
yız” yalanları ve aldatmacaları, burjuvazi-
nin kanlı sermaye birikimine ortak olmak, 
ona destek vermek anlamına gelecektir. 
Çünkü, “dış güçler” dedikleri uluslararası 
tekellerle içli dışlı olanlar yine Türk ege-
men sınıflarıdır.

Faşist Türk devleti, krizin yükünü, 
daha şimdiden, tüketim ürünlerine zaman 
yaparak  emekçilerin üzerine yıkmaya 
başladı ve bu zamlar her geçen gün arta-
rak devam edecektir. Başta çalışanların 
olmak üzere tüm halkın yaşam seviye-
si peyder pey daha aşağılara çekilecek, 
yoksullaşma ve yoksunlaşma aratacaktır. 
Buna oranla da faşizmin baskısı aratarak 
devam edecektir.

Krizin büyük yükü esas olarak işçi-
lerin sırtına yıkılacaktır. Maliyeti düşür-
me” adı altında işten çıkarmalar artacak, 
buna karşın çalışma saatleri uzatılarak, 
işçi ücretleri sabit tutulmaya çalışılacak-

tır. Çalışanların kazanılmış sosyal hakla-
rı her geçen gün budanacaktır.

Kapitalizmin ve onun sahiplerinin ta-
lan krizinin yükünü işçiler çekmemelidir. 
Bunu işçiler örgütlenerek ve mücade-
le ederek başarabilir ve başarmalıdırlar. 
Çünkü bu kriz işçilerin değil, sınıf olarak 
burjuvazinin yağma ve sömürü sisteminin 
bir sonucudur. 

Öncelikle işçi ve emekçiler ile burjuva 
sınıfı aynı gemide değildir. Sınıflarımız 
ayrı olduğu gibi üzerinde durduğumuz ge-
mide aynı değildir. Onların dostu ulusla-
rarası burjuvazidir. Biz işçilerin dostu ise 
uluslararası işçi sınıfı ve ezilen halklardır. 

Durum bu kadar net olduğuna göre, 
faşist Türk egemen sınıfların zulümlerini, 
“ekonomik kriz” adını verdikleri sömürü, 
talan, yağma düzenlerini çekmek duru-
munda değiliz. Bunun için örgütlenmeli 
ve bu sisteme karşı mücadele etmeliyiz. 
İşçi ve emekçilerin krizden kurtuluşunun 
tek çıkar yolu budur. 

Burjuvazi ile işçi sınıfı arasında top-
lumsal hiç bir uzlaşma olamaz. Aynı top-
lum içinde yaşamamıza karşın, toplumsal 
yapıyı belirleyen burjuvazinin kapitalist 
sistemidir. Yani, işçi ve emekçilerin sö-
mürülmesi üzerine kurulu bir sistemin 
yaşatılması işçilerden istenemez ve işçiler 
böyle bir kurtarma operasyonuna katıla-
maz. İşçi sınıfının devrimci operasyonu, 
kapitalist sitemi yıkıp sosyalist sistemi 
kurmak amaçlı olmalıdır.

Faşist Erdoğan hükümeti, başta büyük 
tekeller olmak üzere bütün sermaye ke-
siminin zararlarını asgariye indirmeyi ve 
hatta bazılarının bu krizden yararlanarak 
daha fazla büyümesi hedeflenecektir.

Bazı “sol” liberal ekonomistlerin, “re-
formist” önerileri, kapitalist sistemin de-
vamını sağlayıcı özelliktedir. Burada ileri 
sürülen “kurtarma” önerileri; krizin yü-
künün kısmen sermaye kesimine de yük-
lenmesini ve kapitalist sömürü sisteminin 
burjuvazinin yararına “sağlıklı işlemesi” 
önerilerini içermektedir.

Kapitalist sistemi kurtarma adına işçi-
lerden “fedakarlık”, istemek, burjuvazinin 
yükünü hafifletip, yine işçilerin sırıtına 
yüklemektir. İşçi sınıfı böylesi “aldatıcı” 
ve kendi kendinin köleleştirici bir “feda-
karlığa” hayır demelidir.

Ücretli köleliğe hayır demenin yolu; 
sınıf tabanlı örgütlenmekten ve her türlü 
anti-demokratik baskı ve sömürü sistemi-
ne karşı mücadele etmekten geçmektedir. 
Bu yapılmadıkça, burjuvazi ekonomik 
krizlerin yükünü işçi ve emekçilerin sırtı-
na yıkmaya devam edecektir. n 
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Seyahat özgürlüğü temel insan hak-
larından birisidir ve uluslararası anlaş-
malarla garanti altına alınmıştır. Birleş-
miş Milletler Örgütü’nün 1948 yılında 
kabul ettiği Uluslararası İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 13. maddesi herkesin 
özgürce seyahat edebileceğini belirt-
mektedir. Bu anlaşmanın altında Türki-
ye’nin de imzası vardır. 

Ne yazık ki, son zamanlarda Tür-
kiye bu maddeye riayet etmemektedir. 
Herhangi bir mahkeme kararı olmama-
sına rağmen birçok kişinin Türkiye ha-
valimanlarında girişlerinin engellendiği 
bilgisi bize ulaşmaktadır. Bunların arasında üyelerimiz de bulunmaktadır. 

Bize ulaşan son bilgilere göre A.U. adlı kişi ailesini ziyaret ve tatil için giriş yap-
tığı Ankara havalimanında ‘solcu’ olduğu gerekçesiyle geri yollanmıştır. Aynı şekilde 
Venlo’da oturan İ.K. adlı kişi de aynı gerekçeyle Türkiye’ye sokulmamıştır. Havali-
manında aç susuz on iki saat tutulduktan sonra sınır dışı edilmiştir. Yaptığımız araş-
tırmaya göre geri yollananların sayısı bu örneklerle sınırlı değildir, bir hayli fazladır. 
Ailelerine zarar gelmesin diye söz konusu kişiler şikâyetçi olmamakta ve açık kimlik-
lerini belirtmemektedirler. 

Türkiye’nin keyfi tutumunun geniş ölçüler alması üzerine ana muhalefet partisi 
CHP’nin Eskişehir milletvekili Utku Çakıözer ve Mersin milletvekili Alpay Ant-
men, İçişleri Bakanlığı’nın yanıt vermesi istemiyle konuyu parlamentoya taşımış ve 
şimdiye dek kaç kişinin bu gerekçelerle sınır dışı edildiklerini sormuşlardır.

Türkiye’nin tutumu uluslararası anlaşmaların açık ihlalidir ve kesinlikle kabul edi-
lemez. Türkiye devletini, altında imzası olan uluslararası anlaşmalara uymaya ve bu 
keyfi tutuma son vermeye çağırıyoruz.

Bu arada Hollanda Hükümetine, Dışişleri Bakanlığı’na, siyasi partilere de çağrıda 
bulunmak istiyoruz. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye’ye sokulmayıp, sınır dışı 
edilenlerin çoğunluğu Türkiye Cumhuriyet vatandaşlığından ayrılıp sadece Hollan-
da vatandaşlığına sahip olanlardan oluşmaktadır. Bu durumda doğal olarak Hollanda 
devletinin kendi yurttaşlarının haklarını başka ülkeler nezdinde savunması gerekmek-
tedir. Durumun aciliyeti itibariyle Hollanda hükümetini konuyu Türkiye hükümeti 
nezdinde gündeme getirmeye davet ediyoruz.

Son olarak Türkiye kökenli Hollanda yurttaşlarına çağrıda bulunuyoruz. Eğer ben-
zer gerekçelerle Türkiye sınırından geri çevrildiyseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. 
Arzunuz üzerine kimliğinizin saklı tutulacağından emin olabilirsiniz. HTİB olarak bu 
anti-demokratik, keyfi tutuma karşı mücadele edip, konunun takipçisi olacağız. Ne-
rede olursa olsun insan hakları ihlallerine karşı çıkmak hepimizin asli görevidir. Eğer 
bu tür ihlallere karşı sesimizi çıkarmazsak, ihlal edenleri cesaretlendirmiş oluruz. Bu 
anlamda herkes, hepimiz duyarlı olmalı, haksızlıklara karşı çıkmalıdır. n

Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği
(HTİB) 

Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği – HTİB:

“Türkiye Seyahat 
Özgürlüğüne 

Saygı Göstermelidir”



q Murat ÇAKIR

New Yorklu taksi şoförü 61 yaşında-
ki Douglas Schifter, 2018 Şubat ayında 
bir gün sosyal medya hesabına “Politi-
kacılar beni de yeni esaretin zincirlerine 
bağlamaya çalıştılar. Direndim, ama iflas 
ettim” diye yazdıktan kısa bir süre sonra 
belediye binasının önüne gidip intihar etti. 
Taksi plakası satın alabilmek için yüklü bir 
kredi yükünün altına giren ve artık borçla-
rını ödeyemez durumda kalan Schifter’in 
intiharı, binlerce taksicinin Uber ve Lyft 
gibi şirketleri protesto etmek için sokak-
lara dökülmelerine ve sadece New York’ta 
sayıları 80 bini geçen Uber kullanıcılarına 
sınırlama getirilmesini talep etmelerine 
neden oldu.

Türkiyeli okura “sarı taksici-Uber kav-
gası” olarak tanıdık gelen bu hikâyeyi bu-
gün dünyanın farklı bölgelerinde, bilhassa 
metropollerde dinlemek mümkün. “Fikir 
basit – Uygulama muazzam” diye poh-
pohlanan Uber uygulaması, kimi siyasetçi 
tarafından “mahşerin beş atlısı” diye eleş-
tirilen Apple, Microsoft, Facebook, Ama-
zon ve Google tekellerinden daha agresif 
bir politika izleyen ve uluslararası finans 
tekellerine yeni “yatırım” olanakları sunan 
bir sömürü metodundan başka bir şey de-
ğil.

Bilindiği gibi “Mahşerin beş atlısına” 
gerek tüketici tavırları, gerekse de yasal 
yaptırımlarla sınırlamalar getirilirken, 
Uber ve benzeri tekeller daha kuruluş aşa-
masında hiç bir yasayı, yönetmeliği, kuralı 
ve geleneği tanımayacaklarını, hatta bun-
ları yıkacaklarını ilân ediyorlar. “Share 
economy”, yani paylaşım ekonomisi adı 
ile şirinleştirilen sömürü metodu, “her şeyi 
paylaşıyoruz” şiarı ile ideolojileştiriliyor 
ve gerçekten basit bir teknolojiyle “her-
kes katılabilir, herkes kazanabilir” görüşü 
yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Özellikle 
sol-liberaller ve küçük burjuva aydınlar 
“temiz hizmet” ve “çalışma özgürlüğü” 
safsatasıyla bu demagojinin yaygınlaşma-
sına katkı sunuyorlar. Konuyu yakından 
irdeleyelim ve hizmetin denildiği kadar 
“temiz” ve “özgür” olup olmadığına bir 
bakalım.

Yıkıcı Yenilik
Sol-liberal ve küçük burjuva aydın-

ların “teknolojik yenilik” diye sattıkları 

gelişme son derece yıkıcı etkilere sahip. 
Avrupalı marksist araştırmacıların “Uberi-
zasyon” adını taktıkları bu sistem, internet 
üzerinden tüketiciler ile hizmet ve ürün 
satıcıları arasında arabuluculuk yapan sek-
törü tanımlıyor. Türkiye’de Uber, Yemek 
Sepeti veya Booking.com gibi isimlerle 
tanınan şirketlerin en büyükleri olan Uber 
(ulaşım hizmetleri), Airbnb (otel veya özel 
oda kiralama hizmetleri), Deliveroo (ye-
mek siparişi), Netflix (internet yayıncılığı) 
veya Parship/Elite Partners (çöpçatanlık 
servisleri) gibi isimlerle farklı alanlarda ve 
dünyanın çok sayıdaki ülkesinde faaliyet 
gösteriyorlar.

Bu tip şirketlerin en önemli birinci 
ortak özelliği, belirli bir büyüklüğe kadar 
riziko yatırımcılarından, belirli bir büyük-
lüğe eriştikten sonra ise uluslararası ban-
kalar ve finans kurumlarından, Facebook 
veya Google’den ve uluslararası sanayi 
tekellerinden kredi ve hissedar almaları-
dır. İkinci ortak özellikleri ise, uzunca 
bir süre –rakiplerini düşük fiyatlarla alaşa-
ğı etmek ve dünya çapında yayılmalarını 
sağlamak için– yüksek seviyede borçlu 
olmayı kabullenmeleridir. Bunları önce 
Uber örneğinde açalım:

2009’da New York’ta kurulan Uber 
basit bir sistemle, internet sitesi ve akıllı 
telefon uygulamaları üzerinden araç pay-
laşımını örgütlüyor. Yani bir müşteri ile 
bir araç sahibi arasında ilişki kuruyor, me-
safeye ilişkin bir ücret belirliyor, ücretin 
ödenmesine aracılık ediyor ve ücret üze-
rinden komisyon alıyor. Görünürde alan-
veren memnun.

Kendisine ait tek bir ticari taksisi ol-
mayan Uber, 70 ülkeye yayıldı ve 2017 
yılında yaklaşık 70 milyar Dolar değe-

rindeki bir dünya tekeli hâline geldi. 
Hissedarları olan bankaların desteğiyle 
oluşturulan şirketler ağı sayesinde vergi 
ödemeleri neredeyse sıfırlandı. Uber Te-
chnologies Inc. adını taşıyan holdingin 
merkezi, ABD vergi cenneti Delaware’de 
iken, ABD içinde ve dışında kurulan top-
lam 135 şirket üzerinden para akışları ör-
gütlenerek, Hollanda’nın haricinde hiç bir 
ülkenin vergi yasalarına uyulmuyor. Örne-
ğin İstanbul’da Uber aracına binen bir kişi 
kredi kartıyla ödeme yaptığında, bu para 
Amsterdam’daki Uber tahsilat şirketine 
gidiyor. Ödenen ücretin yüzde 80’i Ams-
terdam’daki şirket tarafından Uber şoförü-
nün hesabına gönderiliyor. Geri kalan para 
ise çeşitli Uber şirketleri üzerinden bu-
harlaştırılıyor. Sadece yüzde 1 vergi alan 
Hollanda devletinin yardımıyla Uber’in 
gelirleri diğer ülkelerin maliyeleri için gö-
rünmez kılınıyor.

Diğer yandan, taşıma ücretinin yüzde 
80’ini alan Uber şoförünün şirket karşı-
sında hiç bir hakkı yok. Herhangi bir söz-
leşme olmadığından, kendisine ait olan 
Uber’e kayıtlı aracın tüm masraflarını ve 
sorumluluğunu karşılamak zorunda. Uber, 
şoföre ödenen ücret payını, şoförün bu-
lunduğu ülkenin maliyesine bildirmiyor; 
nihâyetinde Uber şoförünün de genellikle 
aldığı paraları bildirmemesi söz konusu 
olduğundan, müthiş bir enformel istih-
dam büyümesi yaşanıyor. Örneğin New 
York’taki 80 bin Uber şoförü tüm giderle-
rini ve sosyal sigorta ödemelerini kendile-
ri karşılamak zorundalar. Bu, diğer ülkeler 
için de aynen geçerli. Sonuçta güvencesiz, 
düşük ücretli ve haklardan mahrum istih-
dam Uber ve benzeri tekeller üzerinden 
dünya çapında yaygınlaştırılıyor.

Dahası, Uber araçları Microsoft’un ge-
liştirdiği “Cognitive Services” programı 
ile 24 saat gözlem altında tutuluyor. Uber 
bu şekilde sadece şoförlerin rakip şirketler 
adına çalışmalarını engellemekle kalmı-
yor, aynı zamanda hem sürücüyü, hem de 
müşteriyi sürekli gözlemleyerek, rantları 
artırmak amacıyla alışkanlıklar üzerine 
yeni algoritmalar geliştiriyor ve toplumsal 
tüketim ve kullanım alışkanlarının daha 
yoğun biçimde kapitalist sermaye birikim 
süreçlerinin boyunduruğunun altına so-
kulmasını hızlandırıyor.

Holding bünyesinde dünya çapında 
sadece 7 bin civarında personel çalıştıran 
Uber, gerek kendi personelinin, gerekse 
de Uber şoförlerinin herhangi bir örgüt-
lenmeye gitmelerini engellemek için gö-
revlendirdiği uluslararası avukatlık firma-
larına milyonlarca Dolar ödüyor ve canlı 
emek faktörünü azaltmak için, şoförsüz 
araç gelişimine büyük yatırımlar yapıyor. 
Nakliyat sektörüne girebilmek için kurul-
muş olan Uber Freight şirketi şu an şoför-
süz kamyon projesi üzerine çalışıyor.

Uber’in Açtığı Kapı...
Uber’in cirosuna ve açıklanan zararına 

(2017: 4,5 milyar Dolar) bakılınca, borsa 
değerinin neden bu denli yüksek olduğu 
sorusu akıllara gelebilir. Ancak Uber ve 
benzeri tekellerin değerlerini belirleyen, 
yıllık ciro veya bilançoları değil, dünya 
çapındaki tekelleşme süreçlerini hızlandı-
ran özellikleridir. Örneğin Uber, yatırım-
cı olarak kazandığı uluslararası sermaye 
gruplarının desteğiyle mesafe ücretlerini 
sübvanse ediyor. Böylelikle Uber müşte-
rileri aynı mesafe için ticari taksi müşte-
rilerinden daha az ücret ödüyorlar. Plaka 
parası, maaşlar, sigorta, bakım masrafları, 
vergi vs. ödemek zorunda olan ticari taksi 
sahipleri ve çalışanlarının böylesi bir reka-
bete uzun süre dayanma şansları kalmıyor. 
Nitekim New York’taki şoför gibi iflasa ve 
hatta intihara sürükleniyorlar.

“Ulaşım ucuzluyor” çığırtkanlığı ya-
pan sol-liberal ve küçük burjuva aydınla-
rı, bu sübvansiyonların aslında bir teslim 
alma harekâtı olduğunu göremiyorlar. 
Sınıfsal körlük güvencesiz istihdamın 
yaygınlaşmasına katkı sağladığı kadar, 
“ulaşım zorlukları” söz konusu olduğu 
durumlarda Uber ve benzeri tekellerin 
mesafe ve hizmet ücretlerini aniden bir 
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kaç katına çıkarmalarını da meşrulaştırı-
yor. Örneğin 2014 yıl sonunda Sydney’de 
gerçekleşen bir rehine olayı nedeniyle 
yurttaşların tahliyesi zorunlu olunca, Uber 
mesafe ücretlerini aniden üç katına çıkart-
mıştı. Benzer uygulamalar, daha doğrusu 
fırsatçılıklar başka ülkelerde grev veya 
doğal felaket gibi durumlarda da ortaya 
çıkıyor.

Sermayenin sürekli yayılma içgüdüsü, 
tekellere Uber’in rantlara ve kârlılığa ivme 
kazandıran bir kapı açtığını hissettiriyor. O 
nedenle Uber’e hissedar olan Wellington, 
Blackrock, Goldman Sachs, Morgan Stan-
ley, Saudi Public Investment ve Springer 
gibi büyük sermaye gruplarının yanı sıra, 
uluslararası otomotiv tekelleri de bu tekel-
leşme sürecine dahil oluyorlar.

Buna Almanya’dan iki örnek verelim: 
Birincisi Daimler tekeli. Daimler bir ta-
rafta Uber ile şoförsüz araç gelişimi için 
işbirliği sözleşmesi imzaladı. Halihazırda 
Dallas, Los Angeles ve Dubai’de test sü-
rüşlerinin yapıldığı bildiriliyor. Bu konu 
gazetelerde en son Tesla şirketinin şoför-
süz araçlarının ABD’nde kaza yapmala-
rıyla haberleştirilmişti. Daimler diğer ta-
raftan ise akıllı telefonlar için geliştirdiği 
“MyTaxi” uygulamasını yaygınlaştırmaya 
çalışıyor. “MyTaxi” uygulaması üzerinden 
araç çağıranlar, mesafe ücretlerinin yarı-
sını ödüyorlar. Geri kalan kısım Daimler 
tarafından taksi şirketine ödeniyor. 2018 
Mart’ında Almanya’nın en üst mahkemesi 
BGH bu sübvansiyonu onaylayarak, Da-
imler’in önünü açtı.

İkinci örnek Volkswagen tekeli: VW 
2018 Temmuz’unda yaptığı bir açıkla-
mayla, kısa bir süre önce kurduğu “Moia 
– Ulaşım Hizmetleri” adlı şirketinin mi-
nibüslerle dolmuşçuluğa başladığını ilân 
etti. Şimdilik sadece Hannover kentinde 
test edilen ve “Shuttle-Service” olarak da 
adlandırılan dolmuşçuluk, aynı Uber veya 
“MyTaxi”de olduğu gibi, internet üzerin-
den (“Moia App”) yürütülüyor. Müşteri-
ler, akıllı telefon uygulaması (kredi kartı 
bağlantısı) ile ücreti ödüyorlar, ancak sabit 
bir ücret yok, çünkü mesafe ücretleri güne, 
saate ve talebe bağlı. Moia’nın tek farkı, 
şoförlerine – şimdilik – saatte 12,00 Euro 
maaş ödemesi ve sosyal güvence vermesi. 
Uzun vadede Almanya’nın bütün kentle-
rine yayılmayı planlayan Moia, şimdiden 
ticari taksi şirketlerinin protestolarıyla 
karşılaşıyor.

Sadece ulaşım sektörü mü?
Yukarıda bahsettiğimiz gibi, tekelleş-

me süreçleri için sadece ulaşım sektörüne 
değil, diğer sektörlere de dadanılıyor. Sek-
törler farklı olsa da, metotlar aynı “Tekno-
lojik yenilik”, “internet üzerinden sipariş”, 

“kolaylık” veya “teslimat yaparak para 
kazanın” gibi yaldızlı söylemlerle prole-
terleşme ve güvencesizliğin yaygınlaştırıl-
ması üzerinden rant sistemleri kuruluyor. 
Türkiye gibi kentleşme tandansları hızla-
nan, akıllı telefon sahibi ve tüketim açlığı 
çeken genç nüfusu olan eşik ülkeleri ise bu 
süreçler için ideal koşulları sağlıyor.

Konuyu internet üzerinden yemek 
siparişi sektöründe küresel tekel hâline 
gelmiş olan “Delivery Hero” şirketi örne-
ğinde irdelemeye devam edelim. Dünya 
çapındaki şirketlerinde sadece 6 bin per-
sonel çalıştıran tekel, aynı ABD’li “De-
liveroo” şirketi gibi, uluslararası büyük 
sermaye gruplarının desteğiyle kurulup, 
genişledi. Delivery Hero’nun kendi açık-
lamalarına göre, hâlen 40’dan fazla ülkede 
on binlerce bisiklet kuryesi internetten si-
pariş edilen yemekleri müşterilere götürü-
yor. Kendi deyimiyle “yemek siparişinin 
birleşmiş milletleri” olan şirket, Türki-
ye’de faaliyet gösteren “Yemek Sepeti” 
adlı portalın da sahibi.

Çalıştırılan kuryeler, örneğin İngil-
tere’de, sipariş başına ödeme alıyorlar. 
Bekledikleri süreler ödenmiyor. Bisiklet-
leri, telefonlarını, sigortalarını kuryeler 
kendileri karşılamak zorunda. Örneğin 
Deliveroo kendi bisikleti olmayan kur-
yelere günlüğü 5,00 Euro’dan bisiklet 
kiralıyor. Benzer koşulları, Almanya’ya 

baktığımızda da görebiliyoruz: Kuryele-
rin çoğunluğu ayda 450,00 Euro civarında 
para kazanabiliyorlar. Buna karşın şirket 
yönetimlerine milyonlar ödeniyor. Örne-
ğin Deliveroo’nun İngiltere şefi geçen yıl 
maaşına yüzde 500’lük zam aldı – maaşı 
212.000,00 GBP’dan 1,14 milyon GBP’a 
çıkartıldı ve “bonus” olarak belirli bir 

oranda hisse senedi verildi.

Ancak tüm bunlar, uluslararası serma-
yenin tekelleşme süreci içerisinde orta ve 
uzun vadede elde edeceği rantlar ve kârlar 
karşısında “devede kulak” misalidir. Bu-
nunla birlikte önemli olan bir başka husus 
ise, toplumsallaşma yerine bireysel ego-
izmlerin yaygınlaştırılması ve “kendi he-
sabına” çalıştırılan şoför, kurye ve hizmet 
sunucularının örgütsüzlüğü üzerinden ko-
lektif hak arama yollarının kapatılmasıdır. 
Nihâyetinde hizmet ve ürün satıcılarının 
akıllı telefon uygulamalarını geliştiren te-
kellere komisyon ödemek zorunda kalma-
ları, bilhassa küçük işletmelerin iflasına 
yol açarak, yaşamın her alanında büyük 
tekellerin hakimiyetinin sağlanmasıdır.

Sonuç Yerine
Geçen Mart ayında “Gazete Duvar” 

adlı sitede Funda Başaran’ın “Uber 
memleket meselesi” başlıklı yazısı yayın-
lanmıştı. Başaran, Uber’in “hem tekno-
lojik hem de örgütsel bir yenilik olarak” 

taksi taşımacılığında “yeni bir rasyonelin 
varlığına” neden olduğunu tespit ederek, 
yazısını şu cümlelerle bitiriyor: “Artık bir 
yerden bir yere giderken nasıl bir araç, na-
sıl bir sürücü istediğimizi biliyoruz. Yani 
herkesin şikayetçi olduğu sarı taksilerin 
zorunluluk olmadığını, işlerin nasıl farklı 
olabileceğini biliyoruz. Bugün sarı taksi-
Uber ikileminde açık ara Uber desteğinin 
bir anlamı var. O halde sanırım bu anlamı, 
yani ulaşıma dair toplumsal talepleri açı-
ğa çıkarmanın ve Uber’i savunduğumuz 
kadar hararetle savunmanın zamanıdır”.

Bu pozisyon, ciddi bir liberal yanılgı-
dır. Bir kere ulaşıma dair toplumsal talep-
ler, Uber’i pohpohlayarak değil, hararetle 
bu tekelleşmeye karşı çıkarak, kitle ulaşı-
mının ücretsiz olmasını, ekolojik çözüm 
olarak bisiklet kullanımının teşvik edilme-
sini, kamusal kitle ulaşım araçlarının yay-
gınlaştırılmasını, (sarı) taksi şoförlerinin 
adil ve insanca yaşamı olanaklı kılacak 
maaşlara kavuşmasını ve ulaşım hizmet-
lerinin her alanda toplumsal kontrol altına 
alınmasını savunarak ileri sürüldüğünde 
bir anlamı olacaktır.

Dayatılan “yeni rasyonel” yeni değil, 
bildiğimiz eski kapitalist sömürü mantı-
ğının mükemmelleştirilmesidir. Ulaşımda 
ileri adımların atılmasını sağlamak için 
mutlaka devrimi, sosyalizmi beklemeye 
gerek yok. Bakın emperyalist Almanya 
yeni bir proje geliştirerek, kitle ulaşımını 
günde 1,00 Euro’ya (şimdilik 5 metropol-
de) indirdi. Yani kent içi ulaşım 24 saat 
boyunca günde 1,00 Euro’ya halledilebi-
lecek. Kimi kent yönetimi ekolojik kaygı-
lardan hareketle, kamusal ulaşımın ücret-
siz olmasını tartışıyor. Yani bu kapitalizm 
koşullarında dahi olanaklıdır.

Olanaklı olan başka bir şey ise, tüke-
tim alışkanlıklarımızı değiştirmek, top-
lumsal dayanışmaya katkı sunan alışkan-
lıklar edinmektir. Örneğin yerel lezzetleri 
sunan lokantalara gitmek, McDonalds’dan 
değil, mahalledeki dönerciden atıştırmalık 
almak, taksiye binilmesi durumunda, tak-
si şoförüne bahşiş bırakmak, en azından 
günde 14 saat çalışan bu emekçilere güler 
yüzle davranmak vs. vs. Bunlar ve benzeri 
şeyler hemen bugün ve burada olanaklıdır. 
Komünistler devrimin önce insanın ken-
di içinde başladığını savunurlar. Daha iyi 
bir ulaşım, daha iyi ve adil hizmetler is-
tiyorsak, önce kapitalizmin bize aşıladığı 
alışkanlıkları “detokslamalı” ve toplumsal 
dayanışma anlayışını yaygınlaştırmalıyız. 
Tekellerin Uberizasyonu varsa, ezilen ve 
sömürülen sınıfların da dayanışması var-
dır. Rosa Luxemburg’un dediği gibi, 
“dayanışma, halkların sevecenliğidir”. n
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(...) Tekelleşme süreçleri için sadece ulaşım sektörüne de-
ğil, diğer sektörlere de dadanılıyor. Sektörler farklı olsa da, 
metotlar aynı “Teknolojik yenilik”, “internet üzerinden si-
pariş”, “kolaylık” veya “teslimat yaparak para kazanın” 
gibi yaldızlı söylemlerle proleterleşme ve güvencesizliğin 
yaygınlaştırılması üzerinden rant sistemleri kuruluyor. Tür-
kiye gibi kentleşme tandansları hızlanan, akıllı telefon sahi-
bi ve tüketim açlığı çeken genç nüfusu olan eşik ülkeleri ise 
bu süreçler için ideal koşulları sağlıyor.



q Mehmet DEMİR

Ezidiler, Kürttür. Kürtlerin islamın et-
kisine girmeyen ve ilk inanışlarını koru-
yan azınlık bir kesimidir. Bu inanışlarını 
ve topluluk olma özelliklerini tüm katli-
amlara rağmen günümüze kadar koruma-
yı başarmışlardır. Ezidi adı ‘Ezda’, “beni 
yaratan” anlamına gelen Kürtçe kelime-
den türemiştir. Bilinenlerin aksine Ezidi-
ler de tek tanrıya inanmaktadırlar. Ama 
onlar dualarını ve ibadetlerini sabah ve 
akşam güneşe karşı yapmaktadırlar. Ezi-
diler, DAİŞ’in Ağustos 2014’de Şengal’e 
saldırmasına kadar, 72 katliam ya da ken-
di deyimleriyle “72 Ferman” yaşadılar. 
Tüm bu Fermanlar Ezidileri yok etmeye 
dönük katliam girişimleridir. Bu Ferman-
ları yapanlar sömürgeci güçlerin yanısıra 
birlikte aynı toprakları paylaştıkları başka 
dine mensup halklar ve bir kısmı da sünni 
Kürtlerdir. 

Bir çoğumuz için Ezidiler, uzun zaman 
varlıkları dahi bilinmeyen bir topluluktu. 
Hatta bazıları ‘bir de bunlar çıktı’ biçi-
minde tepkilerini dile getirmekteydiler. 
Oysa katliamlardan kurtularak günümüze 
kadar varlıklarını getirmeyi başarmış olan 
Ezidiler, binlerce yıldır bu topraklarda ya-
şamaktadırlar. Yeni Fermanlardan kurtul-
mak için de olsa varlıklarını bir çok yer-
de gizli sürdürmek zorunda kaldılar. Bir 
kısmı da din değiştirmek zorunda kaldılar. 
Eğer bu toprakların birer sahibi varsa, en 
başta gelenler, Ezidilerdir.

Bir kısmımız Ezidi’leri Musa An-
ter’in şu dizelerinden tanıdık: ‘Ezidiler, 
günde üç kez güneşe döner, dua ederler. 
Her isteyen, çoluk-çocuk, genç-yaşlı ol-
sun, şeyh olsun, emir olsun, herkes güne-
şin karşısına geçer, içinden ne geçiyorsa, 
güneşe söyler. Belki de insan soyunun 
şimdiye kadar söylediği en güzel dualar 
bunlardır. Belki de en güzel türküler, en 
güzel şiirler, bu dualardan çıkmıştır. Belki 
de Mezopotamya’nın bütün destanlarının 
temelinde bu dualar vardır.’ 

Bir kısmımız da bir çok Kürt sanat-
çı tarafından söylenmiş olan, ‘Sinano 
Kirivo’ türküsünden duyduk. Ezidi kızı 
Sakine ile müslüman olan Sinan’ın aşk-
ları ailelerinin kirve olmalarından dolayı 
gerçekleşmez ve birbirlerine kavuşamaz-
lar. ‘Ezé rabim tasa xwe li ava zélal xinim 
bidim deste Sinané kiriv, ezé bejim kırıvo 
kurban.’ (Kalkıp tasımı berrak suya dal-

dıracağım, kirvem Sinan’ın eline tutuştu-
racağım, diyeceğim kirvem kurban.) diye 
uzayıp giden türkü aynı zamanda Ezidile-
rin yaşadığı dramı da dile getirir. Bir de 
18. yüzyıldan bu yana Kürt dengbejlerinin 
yanık seslerinde dile gelen ve Urfa yöre-
sinde yaşanmış olan bir hikayeden çıktığı 
söylenen ‘Dewréşé Evdi’ destanından bi-
liriz.

73. Ferman ile dünyanın 
gündemine girdiler
Dünyanın gündemine ise, 4 Ağustos 

2014 de  DAİŞ’in Şengal’e saldırması ile 
giren Ezidiler, bu son  fermandan büyük 
kayıplar vererek çıktılar. Hayatta kalanla-
rın anlattıkları nasıl bir insanlık dramının 
yaşandığını gözler önüne sermektedir. 
‘Tek amacımız hayatta kalmak ve DAİŞ 
çetelerinin eline geçmemek’ diye açıklı-
yorlardı geride kalanlar. Binlerce kişi ya 
katledildi ya da esir alındı. Ezidi kadınlar 
ve kızlar, DAİŞ çeteleri tarafından  köle 
pazarlarında satıldılar ve zorla müslü-
manlaştırılmak istendiler. Daha büyük 
bir felaketin yaşanması, ancak YPG’nin 
Şengal dağında Ezidilerin yardımına koş-
ması ve koruma gücünü devreye koyarak 
bir insani yardım koridoru açmaları sa-
yesinde  önlenebilindi. DAİŞ çetelerinin, 
Musul’dan sonra Şengal’e saldırıya geç-
mesi karşısında Irak ordusu ve Peşmerge 
güçleri çatışmadan, adeta kaçarak geri 
çekildiler ve Ezidileri savunmasız bir du-
rumda bıraktılar. Kendi öz savunmaları da 
olmayan Ezidiler, çareyi Şengal dağına sı-
ğınmakta buldular. Dünyanın seyirci kal-
dığı ya bir şey yapamadığı ya da yapmak 
istemediği bir ortamda, Rojava üzerinden 
YPG tarafından açılan insani yardım ko-
ridoru  Ezidiler’de de kendi öz savunma 
gücünü oluşturma fikrini canlandırdı.

Musul’un DAİŞ çetelerinin eline düş-
mesi ile buraya yakın olan Şengal’in de 

saldırı hedefi olacağı tahmin ediliyordu. 
Şengal’deki Irak ordusu ve peşmerge güç-
lerinin, Musul’u kaybetmiş olmanın kor-
kusu ile mi yoksa başka sebeplerden do-
layı mı Şengal’i terk ettikleri bugün bile 
tam netliğe kavuşturulmamıştır. Peşmerge 
güçlerine kimin geri çekilme emrini ver-
diği de hala tam olarak bilinmemektedir 
ve zamanın girdabında unutulmaya bıra-

kılmıştır. Ezidiler, kendilerine yapılanları 
eski fermanlarda olduğu gibi unutacak  
bir hafızayı çoktan terkettiler. Ezidiler, 
Şengal dağı ve çevresinde yeni bir fer-
man daha yaşamamak için kendi özgüç-
leri temelinde  örgütlenmektedirler. HPG 
ve YPG’nin küçük bir gerilla birimi ile 
başardıkları ve DAİŞ çetelerine karşı ko-
ruma duvarı oluşturmaları, silahtan hep 
uzak durmuş olan Ezidiler de kendi öz 
savunmalarını oluşturma fikrini güçlen-
dirmiştir. YBŞ (Yekineyén Berxwedana 
Şingal) adıyla Kürt Özgürlük Hareketin-
den etkilenerek kendi öz savunma güçleri-
ni oluşturan bir kısım Ezidiler, Şengal’de 
kendi kendilerini yönetebilecekleri bir 
özerk yapının  oluşması için de mücadele 
vermektedirler. Bugün Şengal’de iki fark-
lı Ezidi silahlı gücü bulunmaktadır. Bir 
kısmı YBŞ adıyla örgütlenirken bir kısmı 
da KDP’ye bağlı  askeri bir  güç olarak  
silahlanmaktadır. Her iki tarafında Ezidi-
lerin bir daha benzer acıları yaşamaması 
için ortak adımlar atmak zorunda oldukla-
rını söylemeden geçmeyeceğiz. Kürdistan 
üzerinde oynanan oyunların bir benzeri, 
Şengal’deki Ezidilerin de Kürt Özgürlük 
hareketinin önemli bir parçası haline gel-
meleri ile birlikte, bunlar üzerinde de sah-
neye konulmaya çalışılmaktadır.

Ezidilerin Kürt Özgürlük 
Hareketi ile karşılaşmaları
Ezidiler, bugün Kürdistan’ın yanısıra 

çeşitli ülkelerde, Ermenistan, Gürcistan, 

Rusya, Kafkaslar ve özellikle de Batı Av-
rupa ülkelerinde  yaşamaktadırlar. Güney 
Kürdistan’ın Dohuk kenti yakınlarındaki 
Laleş, Ezidiler için kutsal bir mekandır ve 
ibadet merkezleridir. Ezidiler daha sınır-
ların çizilip Kürdistan’ın parçalanmadığı 
yıllarda, her üç parçayı kapsayan dağlık 
alanlarda göçebe olarak  yaşadılar. Ka-
racadağ, Şengal ve Abdulaziz dağları ve 
etrafında bulunan bölgeler Ezidilere ev 
sahipliği yaptı. Kuzey, Güney ve Batı Kür-
distan’ın birleştiği bölgede olan bu dağlar, 
Ezidiler için koruma görevi de görmüşler-
dir. Bu şekilde, hem kendilerini ve hem de 
inançlarını günümüze kadar getirmeyi ba-
şarmışlardır. Bugünkü nüfus dalgalanma-
sına bakınca en geniş Ezidi nufüsu Güney 
Kürdistan ve Almanya’da bulunmaktadır. 
Kuzey Kürdistan’da varlıkları giderek 
azalmıştır. Baskılar nedeniyle yurtdışına 
göç, en çok buradaki Ezidileri vurmuştur. 
12 Eylül faşist darbesinin ardından bura-
dan göç artmış; 1990’lı yıllardaki baskılar 
ve göç ettirme politikası nedeniyle, şimdi-
lerde parmakla sayılabilecek kadar Ezidi 
kalmıştır. Ezidiler yurtdışına çıksalar da 
kendi inanç ve Kürtlüklerinden vazgeç-
memişler ve bunları gittikleri yerlerde 
de yaşamaya devam etmişlerdir. Kendi 
topraklarının dışına düşmeleri ve başka 
toplumlarla ilişki, onlarda da zamanla 
değişimlere yol açmış olsa da varlıklarını 
devam ettirmektedirler.

Ezidiler, yıllardır yaşadıkları baskılar 
de dışlanmalar nedeniyle kendi dışındaki 
topluluklara hep mesafeli durmuşlardır. 
Yeni bir Ferman yaşama korkusu onları 
kendi içlerine kapanmak zorunda bırak-
mıştır. Ezidi olmayanlarla evliliğe son 
yıllara kadar hep karşı olmuşlardır, günü-
müzde de önemli oranda bu hala devam 
etmektedir. Kürtlüğünü yaşayan ama dışa 
kapalı olan bir topluluğun Kürt Özgür-
lük Hareketi ile bir yerlerde ortaklaşması 
veya karşılaşmaları da kolay olmamıştır 
(*) Ülkelerine bağlılık ve Kürt yurtsever-
liği biraraya gelmek için yeterli olmamış-
tır. Yılların getirdiği kuşku ve güvensizlik 
başlangıçta temkinli yaklaşmalarına yol 
açmıştır. Kürt Özgürlük Hareketine 1980 
öncesi çok sınırlı bir katılımları olmuş. 
Sayıları bir kaç düzineyi geçmemiştir. 
1980’lere doğru Ezidiler özellikle de Al-
manya’ya yoğun bir göç yaşamışlardır. 
Celle, Bilefeld, Wesel ve Emmerich gibi 
kentlerde yoğunlaşmışlardır. Sonraki yıl-
larda gelen yeni göç dalgalarıyla Alman-
ya’nın değişik kentlerinin yanısıra Avru-

Bir kısmımız Ezidi’leri Musa Anter’in şu dizelerinden tanıdık: 
‘Ezidiler, günde üç kez güneşe döner, dua ederler. Her isteyen, 
çoluk-çocuk, genç-yaşlı olsun, şeyh olsun, emir olsun, herkes 
güneşin karşısına geçer, içinden ne geçiyorsa, güneşe söyler. 
Belki de insan soyunun şimdiye kadar söylediği en güzel du-
alar bunlardır. Belki de en güzel türküler, en güzel şiirler, bu 
dualardan çıkmıştır. Belki de Mezopotamya’nın bütün destan-
larının temelinde bu dualar vardır.’ 

Güneşe Dua Edenler... Ezidiler
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pa’nın diğer ülkelerine de yerleşmişlerdir. 
Bugün Ezidiler de bir değişim yaşamak-
tadırlar. Bu değişimin iki yanı vardır: 
Birincisi; Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
yarattığı etkileşim. İkincisi; yaşadıkları 
Avrupa ülkelerindeki kültür etkileşiminin  
onlarda yarattığı değişimlerdir. Alman-
ya’daki  eğitim imkanlarından da yararla-
nan bir çok Ezidi genci Eyalet ve Avrupa 
parlementosunda milletvekili olabilecek 
düzeyde de kendilerini geliştirmişlerdir. 
Şimdi HDP vekili olan Feleknas Uca, 
daha önceleri Almanya’da Sol Parti vekil-
liği yapmış bir kişi olarak buna örnektir. 
Eski kabuklarından çıkarak modern dün-
yanın içerisine girmeye başlamışlardır. 
Dün toplumda bir değer bile biçilmeyen 
bir halkın kendine böylesine yer bulması 
Kürt Özgürlük Hareketi’nin gelişimi ile 
de yakın bir bağ içerisindedir. Özellikle de 
kadınların dört duvar arasından çıkmaları 
ve mücadele içerisinde yer almaları,  bu 
değişimin belli başlı sonuçlarından biridir. 
Ezidiler, eskisi gibi kendilerini gizlemeyi 
bırakarak kendi öz kimlikleri ile açığa çık-
mış ve hedef büyütmeleri de, bu değişime 
büyük bir katkı sunmuştur.

Ezidilerin Kürt Özgürlük Hareketi’ne 
katılımları esas olarak yurtdışında baş-
lamıştır diyebiliriz. İlk zamanlar değişik 
Kürt siyasi örgütleri de Ezidiler arasında 
örgütlenmeye çalışmışlarsa da fazla bir 
etkide bulunamamışlardır. Ezidiler ile 
Kürt Özgürlük Hareketi’nin ilişkisi sa-
dece Kürt yurtseverliği ile açıklanamaz. 
Mücadeleye katılımlarında bunun önemi 
küçümsenemez ama bu tek başına izah 
etmeye yetmez. Ezidiler, Kürt Özgürlük 
Hareketi’nde kendilerini özgürce ifade 
etmenin fırsatını bulmakla birlikte diğer 
kesimlerle de eşit olduklarını gördüler. 
Yıllar önce Fermanları yapanların ve on-
ları dışlayanların torunları karşılarına çık-
tıklarında Ezidiler hemen ikna olmamış-
lardır. Bir güvensizlik olmuş. Ayrımsız, 
eşit ve özgür bir temelde yaklaşımı gör-
dükçe ikna olmuş ve güvenleri artmıştır. 
Kürt Özgürlük Hareketi adına Ezidiler 
arasında ilk çalışma yürütenlerin anla-
tımlarından da görmekteyiz ki bu güven 
kazanma süreci ilk yıllarda zorlu olmuş-
tur. Kürt Özgürlük Hareketi ile ilk temas 
kuran Ezidilerin bir kısmına sorduğumuz 
da ‘Bir geleceğimiz varsa, buradadır.’ di-
yerek, katılım gerekçelerini ve duydukları 
güveni dile getirmektedirler.

Ezidilerin, bu düşünceye ulaşmaları 
belirli bir mücadelenin sonucunda ol-
muştur. Yoğun baskı ve dışlanmaların 
yaşandığı  topraklardan koptuktan sonra, 
binlerce kilometre uzaktan yeniden o top-
raklar için bir şeyler yapmaya başlamaya 
ikna olmak, sanıldığı kadar kolay değildir. 

Bir de Fermanlar ile geçmiş bir tarih ve 
dışlanmışlık, hakaretlere maruz kaldıkları 
topraklar için, kim bir şeyler yapmak is-
ter? Nitekim başlangıçta bir kısım Ezidi 
de ‘bunlar yine bizi dışlarlar, işleri bittik-
ten sonra bir kenara atarlar’ yaklaşımının 
var olduğunu, o döneme tanıklık edenlerin 
anlatımlarından anlıyoruz. Peki ne oldu da 
Kürt Özgürlük Hareketi, Ezidiler arasında 
güçlü bir örgütlenme yaratabildi? Sosya-

lizmin insana değer veren yüzünün Ezidi-
ler şahsında yarattığı etki, önemli bir deği-
şimin başlangıcı  olmuştur. Kürt Özgürlük 
Hareketi Ezidilere, sadece Kürt yurtsever-
liği temelinde yaklaşmamış, onların özgür 
bir ülkede yaşamalarının ve kendi kimlik-
lerini korumanın da bu mücadelenin başa-
rısına bağlı olduğunu göstermiştir. Nisan 
2016’da Özgür Politika’da yer alan bir 
yazı dizisinde, Kürt Özgürlük Hareketi ile 
ilk temas kuran Ezidilerin anlatımlarında 
bunları görüyoruz. İlk defa insan yerine 
konulduklarını, ayrım görmeden özgürce  
kendilerini ifade ettiklerini ve her kesim-
le eşit bir yere konulduklarını açıkca dile 
getirmektedirler. Kürt Özgürlük Hareketi, 
Ezidilerin de özgürlüğününün bir garan-
törü olarak da kendisini kabul ettirmiştir. 
Mücadele içerisinde özgür olmanın ayrı-
calığını yaşayan Ezidiler, Kürt Özgürlük 
Hareketine de yoğun bir katılım göster-
mişlerdir. 1993 yılında bir grup Ezidi 
(Almanya-Cele’den) Abdullah Öcalan 
ile görüşüyor. Görüşmede olanların ken-
di anlatımlarından anlıyoruz ki Öcalan, 
Ezidilerin kendi örgütlenmelerini oluştur-
malarına ayrı bir önem veriyor. Öcalan bu 
görüşmeler de onlara, ‘Ezidilerin ortak bir 
merkez etrafında örgütlenmelerini’ söylü-
yor. Bu görüşmelerin ardından Ezidiler 
kendi örgütlenmelerini de oluşturuyorlar. 
1994’te Emmerich, 1995’te de Celle’de 
‘Mala Ezdiyan’ (Ezidi Evi) adıyla dernek-
ler kuruyorlar. Bu örgütlenmeler bugün 
büyüyerek federasyonlaşmakla kalmayıp, 

kadın örgütlenmesi, gazete ve televizyon 
yayıncılığına varana kadar kapsamlı bir 
şekilde gelişme arzetti.

Ona ‘Mam’ dediler, Ezidilerin
Özgürlüğe giden yüzü oldu
Zeki Şengali (İsmail Özden) bu ger-

çeği ilk görenlereden birisidir. Ezidiler 
için ne değerde biri olduğu öldürülme-
sinden sonra biraz daha açığa çıktı. Zeki 

Şengali, Kürt yurtseverliğinin yanısıra 
sosyalizmden de etkilenmiş ve bu mü-
cadeleyi benimsemiştir. Ezidiler için bir 
gelecek varsa bunun yeni insanı yaratır-
ken, Ezidilerin de mücadeleye katılmaları 
ile mümkün olduğunu bilerek Kürt Öz-
gürlük Hareketi’nin saflarına katılmıştır. 
Arkadaşları Zeki için “40 yıl durmadan 
çalıştı” diyorlar. Kürt Özgürlük Hareke-
ti ile ilk temas kuranlardan biriydi. Kürt 
yurtseverliği ve ülkesine bağlılık böyle-
si bir yönelime girmesinde etkili olmuş 
olsa da Zeki Şengali, Özgürlük Hareke-
ti saflarında sosyalizmle de tanışmış ve 
benimsemiştir. Mücadele ile tanıştığı ilk 
yıllarda, 1980’li yılların ilk yarısında  Er-
menistan’daki Ezidi akrabalarını ziyaret 
etmiş ve onların eksikliklerine rağmen 
sosyalizmin onlara sağladığı özgür ortama 
bizzat şahit olmuştur. Bu deneyim onun 
mücadeleye katılımını güçlendirmiştir. O 
dönemin tanıklarının anlatımlarından da 
Zeki Şengali’deki değişimin bu yıllarda 
önemli bir ivme kazandığını görmekteyiz. 
Ezidilerin geleceğini bu mücadele de gö-
ren Şengali büyük bir katılım göstermiş 
ve çevresini de bu konuda ikna etmiştir. 
Onlar üzerinde önemli bir etki yaratmıştır.

Onun ardından Özgür Politika’da bir 
dizi anı yazıları yayınlandı ve yayınlan-
maya da devam ediliyor. Bu anılardan da 
görmekteyiz ki Şengali ilk adımı atan ve 
Ezidiler arasında örgütlenmeyi başlatan-
dır. Bugün Kürt Özgürlük Hareketi içe-
risinde yer alan bir çok kişi Şengali’den 

etkilenerek veya onun tarafından ikna 
edilerek mücadele saflarına katıldıklarını 
belirtmektedirler. Yurtlarından koparıl-
mak zorunda kalmış olan Eziler için bir 
umut olmuş ve onlara özgürlüğün yolunu 
göstermiştir. Bunun için maddi ve manevi 
tüm imkanlarını seferber etmiş, durmadan 
yoluna devam etmiştir. Oğlu Kasım Öz-
den, bu mücadelede ölümsüzler arasına 
katılmış ama Zeki Şengali bayrağını elin-
de tutmaya devam etmiştir.

Zeki, Ezidilerin kendi örgütlenmeleri-
ne önem vermiş, ama bunu Kürt Özgürlük 
Mücadelesinin bir parçası olarak düşün-
müştür. Şengali’nin son duraklarından biri 
Musul ve Şengal bölgesiydi. O, kendisini 
73. Ferman’dan sonra buralarda Ezidile-
rin kendi öz örgütlenmelerini geliştirmek 
ve kendilerini yönetebilecekleri bir özyö-
netim oluşturma mücadelesine adamıştı. 
Ezidiler arasında sevilen ve tanınan Şen-
gali, bu çalışmalarını DAİŞ saldırısından 
sonra yoğun bir şekilde sürdürmektey-
di. Önemli başarılara imza atan Şenga-
li, Ezidiler için var olmanın ve kendi öz 
örgütlenmelerinin adı olmuştu. Şengal’de 
gerçekleşen cenaze törenine onbinlerce 
kişinin katılması ve bağlılık yeminle-
ri etkisinin ne kadar da büyük olduğunu 
göstermesi açısından önemlidir. Hedef 
seçilmesi, önemli bir etkisi olmasının ya-
nısıra Ezidilerin Şengal alanından da Kürt 
Özgürlük Hareketi’ne önemli bir destek 
vermelerinden kaynaklanmıştır. Bu alan-
da da Ezidileri, Kürt Özgürlük Hareketi 
ile buluşturan önemli bir çaba içerisindey-
di. Bu saldırının Ezidilerin örgütlenmesi,  
Kürt Özgürlük Hareketi’ne katılmaları ve 
kendi örgütlenmelerini oluşturma önünde 
bir engel olmayacağını, yapılan açıklama-
lardan görmekteyiz.

Bu toprakların en kadim halkı Ezidi-
lerin hiç bir baskıya uğramadan özgürce, 
eşit ve kardeşçesine bütün halklar ile bir-
likte yaşamaları, kendi öz örgütlenme-
lerini geliştirmeleri ile mümkündür. Ör-
gütlendikçe, Kürt Özgürlük Hareketinin 
güçlenmesine de katkı sunacak ve diğer 
halklar ile birlikte özgürce yaşayabilecek-
lerdir. Bu açıdan örgütlenmek ve kendini 
yönetebilmek, yeni Fermanların yaşanma-
ması için de  önemlidir. n

(*) Politika’nın Notu: TKP, İKD ve İGD, 
12 Eylül 1980 öncesi o dönemde Siirt’in bir 
ilçesi olan bugün il olan Batman’da Ezidi-
ler arasında yaygın bir örgütlenme yaratmış 
Siirt’teki parti örgütü Ezidiler’e dayanmış-
tır. Özellikle Batman’ın o zaman köy bugün 
ilçesi olan Beşiri’den yiğit parti militanları 
yetişmiştir. Batman’daki dönemin Petrol-İş 
örgütlenmesinde Ezidi yoldaşlarımızın belir-
leyici katkısı ve yönlendiriciliği olmuştur. 
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q Nizamettin AKTAŞ

Kayıplar cumhuriyetin kuruluş felse-
fesinde olan bir zulümdür. Cumhuriyet, 
devraldığı kanlı ve kirli mirası kurulurken 
hamuruna maya yaptı. Cumhuriyet daha 
kuruluşu ilan edilmeden, Türkiye Komünist 
Partisi’nin kurucu kadrosu Karadeniz’de 
alçakça katledildi. (mezarsız) 

Bu devletin mayasında insani erdemleri 
halklara reva görmemek var. Kurucularının 
elleri kanlı ve kirli mirasları  doksan beş 
yıldır aralıksız sürüyor. Bu kanlı ve kirli 
miras, zaman zaman kitlesel öldürmeler is-
tilaya uğramış işgal ülkesinde yapılanların 
bin fazlasını yapan bir devlet geleneği.

Cumartesi Anneleri

İlk kez, 20 Ocak 1995 tarihinde Hasan 
Ocak araması ile başlayan, 13 Mart 1999  
tarihine kadar süren çok çetin bir süreç. Bu 
süre içerisinde 1093  kişinin gözaltına alın-
ması, darp, sokakta işkence, hapis her türlü  
zorbalığı yaşattılar.

1999 ile 2011 yılları arasında faili meç-
hul cinayetlerin sayısı 1.901 kişi, devletin 
koruduğu, üstünü örttüğü katiller tarafından 
yaşamdan alınan insanlar. (2009 - 2018)  25 
Ağustos'a kadar gelen adalet ve vicdan hay-
kırışı bir kez daha devletin kozmik birim-
lerinden olduğu söylenegelen günümüzde 
yeniden varlığını ortaya koyan ergenekon.

Sonuçlar Üzerinden 
Akıl Yürütmek
Baştan almaz, hamurun mayasından 

başlamazsak kapılarına kolumuz sıkışır. 
Doksan beş yıldır muhaliflerine mezarı bile 
çok gören cumhuriyetin ilk yıllarında Kürt 
yaşam alanı olan Koçgiri’nin yerle bir edil-
mesi, komünist parti yöneticilerinin canlı 
canlı vahşice parçalara ayrılmaları nasıl 
kanlı ve kirli mirasın devamı olduğunu as-
lında göstermiş.

En büyük talihsizlik bu kanlı mirasın 
kirli tarihinin tüm vahşeti ile yetişen genç 
kuşaklara anlatılmamış olmasıdır.

Bugüne kadar yetişen dört kuşak bu 
kanlı ve kirli tarihi bilmeden büyüdü.

Doksan beş yılda dört darbe yapıldı. 
Toplumsal yaşamı yönetemez hale gelince 
kanlı mirasın vekalet görevlileri vesayetin 
gereklerini yapmaktan çekinmediler. Her 

darbe yönetimi kadrosu, kendi arasındaki 
tasfiyeyi de beraberinde getirdi.

Devletin kurucu kadrosu, siyasi miras-
ları olan devletin bekası için siyasi vesaye-
tin merkezi olarak CHP’yi, askeri vesayet 
olarak orduyu görevlendirilmiştir. Değişen 
dünya hali ile birlikte siyasi vesayeti Türk-

İslam sentezinden, İslam-Türk  sentezine  
yöneltmiş, İslami yaşam alışkanlığı, dev-
letin kurucu zihin kodları devlet dini üze-
rinden kurgulanarak topluma biat kültürü 
egemen olmuştur.

Toplumların gelişmesi demokrasi kültü-
rü ile mümkün iken, bizde darbe anayasala-
rının ve ordunun özel anayasası ile seçkin-
lerin üstünler meclisi olan MGK hükmü ile 
toplumun gelişmesinde ön kesen en büyük 
güç olmuştur.

Tekrar hayatlar

Bir kör döngü içinde devam ediyoruz. 
Darbeler, özel mahkemeler, sıkıyönetim, 
olağan üstü hal, kanun hükmünde kararna-
meler... Böylece toplum doksan beş yıllık 
tarih içinde (1923-1945) yıllarını parti dev-
leti, devletin partisi olarak hukukun adının 
yasaklı olan dönemler yaşıyor.

Cumhuriyet tarihi en kanlı yılları 
1920-1938 ve ikinci kanlı yıllar ise 1945-
2018 yılları arasında altı kez darbe gör-
müş. 1960,1970,1980 ordunun yönettiği 
yıllar.1998 post modern darbe, 2015 Kürt 
kentlerinin yıkımı ile başlayan süreç sonun-
daki 15 Temmuz 2016 darbesi ve nihayet 
24 haziran 2018’de doksan beş yıllık cum-
huriyetin son kırıntısı olan darbe anayasası-
na son verilmesi ile tamamlanan altı darbe.

Ergenekon
Kurulurken İttihat ve Terakki Cemiye-

ti’nin silahlı kolu olan Karakol Cemiyeti 
zamanla gelişti, bugün hayatlarımızı esir 
alan 1992’li yıllar ile en kanlı cinayetlerini 
işleyen binlerce faili belli suçu yaratan dev-
let destekli,kimi paralı katil, kimi ise kadro-

lu görevli. Tümünün üstünü örten devletin 
aygıtlarını yürüten siyasi  partiler.

Katilleri koruyan ilk siyasi  parti CHP 
olmuştur. Maraş, Çorum bu partinin ikinci 
kanlı ürünüdür. İlk ürünü Komünist Parti 

yöneticileri ile başlar, Kürt halkına yaşa-
tılan vahşet ile devam eder. (1920-1938) 
CHP üçüncü kez en kanlı dönemi yönetti, 
yeni ortakları ile birlikte (1992-1996)

Devlet (ergenekon) her dönem kendine 
siyasi ortak bulmuştur. 2001 yılına kadar 
devleti direk yönetti. 2004- 2009 arasında 
devleti yönetenler selefi İslam ortak guru-
bu, ergene konu tasfiye edeceğini sandı, 
kısa  süreliğine devletin kozmik odalarına 
gizlendi, AKP girdiği kirli ilişkilerden kur-
tulmak isterken yeniden eski yaşam bizi 
buldu. Yeni dönemde, yeni kayıplara kapı 
aralanıyor.

Sonuç
Halen sonuçlar üzerinde dil kurmaya 

devam edenler, doksan beş yıllık zulüm 
sürgit devam etsin diye çözüm önermeyen-
ler, bu suçun ortağı ve bedelini ağır ödeyen 
ölüleri olmaya mahkum...

Doksan beş yıl darbe anayasalarına, 
vesayete, devletin dinine ve ordunun özel 
anayasasına, seçkinlerin üstünler meclisine 
söz söylemeyenlerin, hayal satanların de-
mokrasi derdi yok demektir.

Çözüm; yeni bir ortak yaşam sözleşme-
si. Amasız, fakatsız evrensel hukukun insa-
na dair değerlerinin yaşam bulduğu ortak 
vatan. Yerelden ve yerinden yönetim. Söz, 
karar, yetki halkların... n
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Kayıplar ve Ergenekon

AKP sözcüsü Ömer Çelik, “O alan bundan sonra böyle bir iş için kullanılmaya-
caktır. Anneler ya da başkaları, evladıyla ilgili kaygı duyanlara hepimizin kapısı her 
zaman açıktır. Bundan sonra İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu tür eylemlere izin ve-
rilmeyecektir.” diyerek Soylu’nun yasak kararını tek başına almadığını, bu kararın 
doğrudan Saraydan dayatıldığını açık etti. Her şeye “kadir” olduğunu zanneden 
Patron, kendisine “aşık” olanların dışındakileri baskı, zulüm ve kolluğunun acı-
masızlığıyla hizaya getirebileceğini sanıyorsa çok fena yanılıyor...

Politika İstanbul Temsilciliği



Diyarbakır’ın mesajı: 
Barış tecrit edilemez
1 Eylül Dünya Barış Mitingi için böl-

genin bir çok yerinden gelerek Diyarbakır 
İstasyon Meydanı dolduran onbinler savaşa 
karşı barış talebini yükseltti. Mitingde ‘Barış 
tecrit edilemez’, ‘Faşizm kaybedecek, özgür-
lük kazanacak’, ‘Zulme hayır, barış’ mesajları 
verildi.

Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platfor-
mu öncülüğünde düzenlenen 1 Eylül Dünya 
Barış Günü Mitingi’nde onbinlerce kişi barı-
şın sesini yükseltmek, savaş ve tecrit politi-
kalarına ‘dur’ demek için buluştu. “Çocuk ve 
gençlerin ölmemesi”, “Tecride son verilme-
si”, “Hasta tutukluların bırakılması”, “Or-
manların yakılmaması” talepleriyle İstasyon 
Meydanı’nda düzenlenen mitinge Van, Ağrı, 
Hakkari, Iğdır ve Muş başta olmak üzere bir-
çok kentten de binlerce kişi katıldı. Miting 
alanında kurulan platforma “Barış tecrit edi-
lemez” yazılı dev pankart, miting alanına ise 
Kurmanci, Kurmancki ve Türkçe “Faşizm 
kaybedecek, özgürlük kazanacak”, “Zulme 
hayır, barış”, “Ölüme karşı yaşam” ve “Kar-
deşliğin dünyasını emekle ve mücadeleyle ku-
racağız” yazılı pankartlar asıldı. 

Miting Tertip Komitesi Başkanı Erkan 
Erenci, yaptığı açılış konuşmasında, Kürt 
halkının özgürlük mücadelesini kararlı bir 
şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, onurlu bir 
yaşam için mücadele etmeye devam edecek-
lerini söyledi. PKK Lideri Abdullah Öcalan 
üzerindeki tecride dikkat çeken Erenci, tec-
ridin Türkiye toplumuna uygulandığını ifa-
de ederek, “İnsanlık suçu olan tecridi kabul 
etmeyeceğiz. Tüm bunlara rağmen özgürlük 
mücadelemizi sürdürerek, tecridi kıracağız. 
Tüm halkların 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü 
kutluyorum” dedi. 

İstanbul Bakırköy Mitingi
İstanbul’da Bakırköy Özgürlük Meyda-

nı’nda 2 Eylül günü düzenlenen mitingin ad-
resi ise Bakırköy Özgürlük Meydanı’ydı.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İs-
tanbul Bakırköy’de bulunan Özgürlük Mey-
danı’nda “Barış, demokrasi ve özgürlükten 
vazgeçmeyeceğiz” ve “Barış tecrit edilemez” 
şiarıyla günlerdir hazırlıkları yapılan mitin-
ge binlerce kişi arama noktalarından geçerek 
katıldı. Arama noktasında HDP’li milletve-

killerinin taşıdığı İran’da idam edilmesi an 
meselesi olan Kürt aktivist Panahi’nin fo-
toğraflarına polis el koymak istedi. HDP’li 
milletvekillerinin itirazı sonrası fotoğraflar 
miting alanına alındı. Üzerinde “Tecride Ha-
yır!” yazan dövizler ise alana alınmadı.

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren 
Yoleri konuşmasında, “Demokrasi her yer-
de adım adım ortadan kaldırılıyor. Siyasal 

gericilik ve toplumsal yıkım-kıyım el ele 
ilerliyor. Faşizm, ırkçılık ve dincilik dünya-
da yeniden yaygınlaştırılıyor. Silah üretimi 
ve harcamaları devasa boyutlarda artıyor. 
Ortadoğu coğrafyası, bu krizli ve savaşlı 
sarmalın en kanlı ve yıkıcı yaşandığı yerle-
rin başında geliyor. Türkiye emekçileri de 
bütün Ortadoğu halkları gibi bu zalimliğin 
sonuçlarını yaşıyor” dedi. n
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1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Onbinler Alanlarda Haykırdı:

“Tecride Hayır!”

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı 
Selahattin Demirtaş, 1 Eylül Dünya 
Barış Günü’ne özel hazırlanan ‘Barış 
Zamanı’ başlıklı broşür için “Emper-
yalizm, Savaş, Ortadoğu, Kürt Soru-
nu” başlıklı bir yazı kaleme aldı. 

Demirtaş, yazısında “Savaşın ve 
kanın hiç terk etmediği Ortadoğu böl-
gesi bugün 3. Dünya Savaşı’na doğru 
gidişin merkezlerinden birisi konu-
mundadır” değerlendirmesini yapa-
rak şunları yazdı: 

 “Savaşın ve kanın hiç terk etmedi-
ği Ortadoğu bölgesi bugün 3. Dünya 
Savaşı’na doğru gidişin merkezlerin-
den birisi konumundadır. Mezhep, 
ulus, din savaşlarıyla parçalanmış bu 
bölgede emperyalizm kanlı biçimde 
hüküm sürmeye devam ediyor.

Ortadoğu’nun bağımsızlığına ve 
birleşik bir güç olmasına giden yol, 
halkların ve inançların demokratik 
konfederal birliğinden geçiyor. 

Ortadoğu’nun kendi iç barışı-
nı kurması, halkların ve inançların 
kardeşleştiği bir gelişme aşamasını 
yakalaması gereklidir. HDP ve onun 
arkasındaki toplumsal-siyasal müca-
deleler birikimi, halkları ve inançları 
birbirine kırdıran gerici çerçeveyi yı-
karak birleşik Ortadoğu’yu yaratma 
iddiasındadır. İnsan medeniyetinin 
ilk atılımlarını gerçekleştiren neolitik 
devrime sahne olmuş bu topraklar 
yeniden insanlığın öncülüğüne ancak 
bu temelde bir demokratik dönüşüm-
le ulaşabilir.” n

Demirtaş 
Barış İçin 

Yazdı

1 Eylül’de Amed’de onbinler İstasyon Meydanı’nda “Barış Tecrid Edilemez” dedi.

2 Eylül’de İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda “Tecride Hayır!” talebi yükseldi.



q Nevzat KEÇECİ

Dünyanın en önemli şairle-
rinden biri olan TKP üyesi ve 
yöneticisi komünist şair Nazım 
Hikmet, Türkiye’nin Aleksandr 
Puşkin’idir!

Sürgüne yazgılı her iki şai-
rin şiirlerine, yaşamak zorunda 
kaldıkları sürgün yaşamlarının, 
içinde bulundukları toplumsal 
koşulların yansıdığı görülür. 

Nazım Hikmet’in benzediği
Aleksandr Puşkin Kimdir?
Dönemin baskıcı ortamına ve yönetimi-

ne karşı, sanatın özgürlüğü konusunda dü-
şüncesini eserlerinde ustaca yansıtan Puş-
kin, bir şiirinde , 

“Çünkü yasak tanımaz rüzgâr,
Zincir vurulmaz kartala, genç kız kalbine.
Şair de öyledir işte
İçinden geldiği gibi yaşar...” der.

Puşkin’in yaşamı ve ölüme
meydan okuyuşu

Puşkin, 1799’da Moskova’da, kısmen 
mülklerini yitirmiş soylu ve aydın bir ai-
lenin oğlu olarak doğdu. Babası subaydı. 
Annesi, Habeşistan’dan getirilerek Osmanlı 
sarayında bulundurulan bir çocukken, Rus 
sarayına armağan olarak gönderilen, Büyük 
Petro’nun oğlu gibi büyütülerek generalliğe 
dek yükselen, çarın reformlarında ona en ya-
kın yardımcılardan olan Prens İbrahim Han-
nibal’in torunudur. O zamanlar soyluların 
evlerinde Fransızca konuşulurdu. Rusça ko-
nuştuğu dadısı Arina Rodionovna, Puşkin’e 
halk masallarını ve şarkılarını öğretmiştir. 

Çocukluğunda Fransızca eğitimi alan 
Puşkin, Fransız klasiklerini ve başlıca Av-
rupalı yazarları erken yaşta okumuştu. Ka-
ramzin, Jukovski, Batyuşkov gibi o devrin 
tanınmış yazarları ve aydınları Puşkinler’in 
evinde görünen yüzlerdi. 

1811-1817 yıllarında seçkin ailelerin 
çocuklarının girebildiği ve seçkin memur 
ve diplomat yetiştiren bir tür yükseköğretim 
kurumu olan Tsarskoye selo (Çar Köyü) li-
sesinde öğrenim gördü. 

Siyasal içerikli ve din karşıtı şiirleri, Çar  
I. Aleksandr’ı öfkelendirmiş ve hükümdar 
onu Sibirya’ya sürmeye karar vermiştir.

Genç şairin kişiliğinde Rus edebiyatının 
bir umudunu görmekte olan şair Jukovs-
ki’nin ve tarihçi yazar Karamzin’in, çar nez-
dinde çabalarıyla hizmet ataması görünü-
münde Güney Rusya’ya sürülmesine karar 
verildi. Böylece şaire Kafkasya, Kırım ve 
Moldavya yolculukları görünmüştür. Çok 
sayıda lirik şiirini, “Kafkasya Tutsağı!” , 
“Bahçesaray Çeşmesi!”, “Çingeneler!” 
gibi  epik eserlerini, dört yıl süren bu ilk 
sürgünlüğünde yazmıştır. “Yevgeni Onegin” 
şiir-romanını yazmaya bu sürgünlüğünde, 
1823’te başlamıştır. 

1824’te, ateizmden söz ettiği bir mektu-
bunun resmi makamların eline geçmesi üze-
rine, çarın buyruğuyla memuriyetten çıkarıl-
mış, yeni bir sürgün kararıyla, ayrılmamak 
üzere, ailesinin mülkü olan Mihaylovskoye 
köyüne gönderilmiştir. Şair, iki yılı aşkın 
süre tam bir yalnızlık içinde burada kalmış-
tır. Mihaylovskoye köyüne kapatılmışlığı 
olağan ötesi ürünler getirmiştir. Yarım kalan 
yapıtlarını tamamlamış, Yevgeni Onegin 
adlı eserine  devam etmiş, Boris Godunov’u, 
Kont Nulin’i ve lirik aşk şiirlerinin en ünlü 
örneklerini yazmıştır.

Rusya’da halkın ezbere şiirlerini okudu-
ğu şairlerin başında gelir Aleksandr Puşkin!

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, aydınlan-
manın değerli şairlerindendir, lirik şiirin ve 
özgürlüğün sesi olarak, yarattığı yeni edebi-
yat diliyle, çağdaşlarını ve sonraki kuşakları 
etkileyerek Rus edebiyatının ve edebiyat di-
linin kurucusu olmuştur. 

Puşkin eserleriyle, Rusya’da Çarlık dü-
zenine karşı ilericiliğin sembolü olarak, sür-
günler, sansürler ve acılarla dolu bir yaşam 
sürmüştür. Eserleri yasaklanmıştır.

Puşkin, yeni Rus edebiyatının kuru-
cusu, Rus edebiyat dilinin yaratıcısı kabul 
edilmektedir. Şiir, roman, hikaye ve tiyatro 
eserleriyle Rus edebiyat dilinin ölçütlerini 

ilk o yerleştirmiştir.

1826 yılı Eylül’ünde Çar I. Nikolay, 
Puşkin’i sarayda kendisiyle bir söyleşi için 
Moskova’ya çağırmış; şairin sürgünlük du-
rumunu kaldırmış, yapıtlarının sansürünü 
bizzat yapacağını bildirmiştir. Çarın ilgisin-
den umutlanan Puşkin, sonra düş kırıklığına 
uğramıştır; üzerindeki baskı sürmüştür. 

1828’de “Poltava!” trajedisini yazmış-
tır. Puşkin, bir baloda eski yüksek rütbeli 
bir memurun kızı olan Natalya Gonçarova 
ile karşılaşır ve büyüleyici güzellikteki bu 
genç kıza aşık olur. Natalya ise edebiyatla 
hiçbir ilgisi olmayan, Puşkin’i bir şair olarak 
umursamayan, aklı fikri kendine rahat bir 
yaşam sağlayacak bir koca bulmakta olan 
sıradan biridir ve ailesinin de ondan pek bir 
farkı yoktur. Puşkin Natalya’ya evlenme 
teklif eder; Natalya ise, şairin evlenme tek-
lifini belirsiz bir tarihte cevaplanmak üzere 
erteler. Puşkin, bu durum karşısında umut-
suzluğa kapılır ve Moskova’dan uzaklaşmak 
ister. 

1829’da ülke dışına çıkmak için girişim-
de bulunmuş, ancak onay alamamıştır. 

Bu nedenle de, 1829’da, bir gözlemci 
olarak Rus ordusuna katılır ve Osmanlı top-
raklarına gelir. Sonradan yazdığı “Erzurum 
Yolculuğu” adlı şiirinde yol izlenimlerini 
anlatan Puşkin’in, daha başka bir çok eserin-
de de Erzurum’dan aldığı esinler yer bulur.

Moskova’ya dönen Puşkin, Natalya’ya 
evlenme teklifini yineler. Uzun çekişmeler-
den sonra Natalya’nın ailesini de ikna etme-
yi başarır ve sonunda nişanlanırlar. Natalya 
ise, bu duruma karşı kayıtsız kalır ve sadece 
izlemekle yetinir. Natalya’nın bu tutumu da 
sonuna kadar böyle devam eder. Yaşamını 
çekilmez kılan bir kayınvalidesi ve kusur-
suz ama yapay bir çiçek olan eşi vardır artık 
Puşkin’in. Tabii bir de gerici polisler... Bit-
mek bilmeyen soruşturmalar ve yasaklama-

lar yüzünden içi büyük bir acıyla dolsa da 
Puşkin, yazmaya devam eder. 

“Yevgeniy Onegin!”, “Don Juan!”, 
“Veba Sırasında Ziyafet!” gibi manzum 
trajedilerini ve “Dubrovski!”, “Maça 
Kızı!” gibi önemli eserlerini bu dönemde 
yazar. Gogol’la olan arkadaşlığı da bu döne-
me rastlar. Öyle ki, Gogol’a ünlü “Ölü Can-
lar” romanını yazma fikrini Puşkin verir.

Aynı sırada Kafkasya şiirlerini yazar 
Şair. “Ayak takımı!”, “Peygamber!” şiirle-
rini yayımlar; ayak takımı saydığı sosyeteye 
meydan okumakta ve “Peygamber” şiirinde 
ise şairin konumunu göstermektedir. 

1830’da, evlenme hazırlıkları çerçeve-
sinde babası tarafından kendisine verilen 
Nijnegorod’da Boldino yurtluğundaki köyle 
ilgili mülk işleri için oraya gitmiştir ve ede-
biyat yaşamının en önemli dönemi olarak bir 
süre burada çalışmıştır. “Yevgeniy Onegin” 
adlı eserini tamamlamıştır. “Cimri Şöval-
ye”, “Mozart ve Salieri!”, “Taş Konuk!”tan 
oluşan Küçük Trajedileri burada yaratmıştır. 
“Kolomna’daki Küçük Ev!” şiir-öyküsü-
nü, “İvan Petroviç Belkin!” hikayelerini 
yazmıştır. Bir dizi masalını üretmiş. “Deniz 
Kızı!” piyesine çalışmıştır. Yine burada çok 
sayıda lirik şiirini yazmıştır. Tüm bunlar 
Puşkin tarafından sadece iki ay içinde ger-
çekleştirilmiştir.

1836 yılı kışında, şairi kıskananların al-
çakça iftiraları yüzünden düelloya mecbur 
bırakılmıştır. 

Bu dönemde Puşkin’in hayatına George 
Charles d’Anthes adında biri girer. Puşkin, 
o sıralarda yazdığı birkaç imzasız mektup 
aracılığıyla, d’Anthes adındaki bu Fran-
sız delikanlısının bayan Natalya Puşkin’e 
kur yaptığını, bayan Natalya Puşkin’in de 
d’Anthes’e karşı kayıtsız kalmadığını öğre-
nir. Çok üzülen Puşkin, 1837’de d’Anthes’i 
düelloya çağırır. Bu bir anlamda Puşkin’in 
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Alexandr Puşkin Üzerine 



ölüme meydan okuyuşudur. Çünkü, d’Ant-
hès’in ordunun en iyi nişancılarından oldu-
ğu bilinmektedir. 

Aleksandr Puşkin’in 
ölüm haberi

27 Ocak 1837’de St. Petersburg  yakı-
nında Kara Dere’nin bir köşesinde düel-
lonun yapılmasına karar verilir. Puşkin’in 
şahidi arkadaşı Danzas’tır. Düello’da kul-
lanacağı silahı almak için gümüşlerini sat-
tığı iddia edilir. Düelloda Puşkin tarafından 
omuzundan yaralanan d’Anthes, Puşkin’i 
karnından yaralamayı başarır. Büyük bir so-
ğuk kanlılıkla iki gün boyunca can çekişen 
Puşkin, Ocak ayının soğuk bir öğleden son-
rası hayata gözlerini yumar.

Aleksandr Puşkin halk tarafından çok 
seviliyordu. Ölüm haberi duyulduğunda 
herkes evine akın etti. Kapının önünde bu-
luştular. Ellerinde son baskısını az önce tü-
kettikleri “Yevgeniy Onegin’’ romanı vardı.

Yıllarca yasaklarla boğuşmuş şairin 
ölümü üzerine adeta hükümete karşı bir 
ayaklanma noktasına gelinmişti. Halk is-
yandaydı. Şairin ölümü, hükümete karşı bir 
ayaklanma noktasına gelmişti. 

Bu gerekçe ile halkın yürüyüşünden 
korkan Çar, polise şairin naaşının Peters-
burg’dan gizlice çıkarılması emrini ver-
miştir. Bir gece yarısı, şairin tabutu gizlice 
kiliseden alınıp,Mihaylovskoye köyüne gö-
türülerek toprağa verilmiştir.

Puşkin’in üstadı Jukovskiy, Puşkin’in 

ölümü hakkında, “Rus şiirinin güneşi battı!” 
demiştir. 

Gogol’a göre; “Puşkin olağanüstü bir 
olaydır.”

Dostoyevski ise, duruma daha mistik 
yaklaşmış ve ölümünün ardından “Puşkin, 
bize gelecekten haber veren peygamberi-
mizdir.” demiştir.

Ve Türkiye’nin Puşkin’i Nâzım Hikmet, 
büyük Rus şairi Puşkin için şöyle yazmıştır: 
“Puşkin’i sinemada, tiyatroda seyrettim, 
Puşkin üstüne yazılmış kitaplar, biyografiler 
okudum ve her seferinde yüreğim ağzıma 
geldi, aman kendini öldürtecek diye ve her 
seferinde dehşetli bir keder duydum, Puşkin 
öldü diye.” n
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Büyük Kürt Şairi Cigerxwîn
(Baş tarafı 24. sayfada)

Gül Alışverişi 
Uykudan uyandığımda bir gül taciri gördüm,
Gülü yüreğe değiştirdiğine çok sevindim,
Gülü yüreğe değiştiriyordu.
Sayrılık ve yara dolu bir yüreğimiz vardı,
Önce inanmadım gülü yüreğe değiştirdiğine.
Gülü yüreğe değiştirdi.
Pazarlık yaptık, dedi ki: takas etmem.
Güle tapıyorsan canı ve yüreği de verirsin üstüne.
Canını ve yüreğini de verirsin.
Dedim ki, kim değişir canını ve yüreğini bu gülle?
Pazarlık budur, dedi. Yaralı yüreği veriyorsun.
Yüreğin yaralı.
Canımı ve yüreğimi verdim, seslendi yüreğim:
Dedi ki: “Ey Cegerxwîn, değiştirdin yüreğini bir gülle.”
Bir gülle değiştirdin yüreğini.

  
Çocuklar İçin
Aslan ve kaplan birlikte giderken
Buldular bir miktar peynir.
Bir o yedi peynirden, bir öbürü.
Sonra başladılar birbirlerini sopalamaya.
Biri dedi ki öbürüne
Gidelim vahşi hayvanların üstadı tilkinin yanına.
O bulur bizim aramızı.
Vardılar her ikisi de tilkinin huzuruna.
Sofu bir derviş gibiydiler,
Anlattılar davalarını
Yürek ve ciğer dağlayan sözlerle.
Tilki hemen kalkın dedi,
Getirin bana bir terazi.
Getirdiler önüne bir teraziyi.
Koydu kefelere tilki peyniri.
Birine fazlaca koydu, ötekine az.
Dengelemek için ağırından ısırdı,
Öbür taraftan daha da hafif oldu o taraf.
Bir sağ kefedeki peynirden yedi tilki,

Bir sol kefedeki peynirden,
Ortada peynir kalmayana dek.

Kaçıyorum
Sevgili dost, ağlama, aslan yatağıdır dağlar.
Yiğitlerin kelleleriyle örülür kurtuluşun duvarları.
Zorla, savaşla, güçle elde edilir yüceliş.
Boyun eğen esirdir, haydi, yücelere çıkalım.
Özgürlüğün sarayı çok yüksekte, yücelerdedir.
Kellelerimiz için iki yer vardır yalnızca.
Esirliğin kirinden pas tutmuş hançerim.
Kimse kansız kavuşmamış özgürlüğüne.
Derin koyaklarda uyusan bile, karabasanlar görürsün.
Keder kalır sana, korkaklık yorganını çekersen başına.
Bizler sağ ve yiğitken, düşmanın bağımızdan yemesi ayıp 
değil mi?  

     (1945)
     Cigerxwîn



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Cigerxwîn 1903 yılında Mardin’in 
(şimdi Batman’a bağlı) Gercüş ilçesine 
bağlı Hisar Beldesi’nde (Hesarê) Şehmus 
Hasan olarak dünyaya geldi. 1914 yılında 
I. Dünya Savaşı’nın başlaması sonucu ai-
lesi ile birlikte Suriye’de bulunan Amude 
şehrine göç etti. Daha sonra bu ülkede 
1921’de İlahiyat Fakültesi’ni bitirerek din 
görevlisi olarak hizmet etmiştir.

1946 yılında Kamışlı’ya geçen Ce-
gerxwîn burada aktif politikaya atıldı. 
Aynı yıl Civata Azadî û Yekîtiya Kurd 
(Özgürlük Meclisi ve Kürt Birliği) adlı si-
yasi yapılanmanın başına getirildi. Kendi-
si 1948 yılında Suriye Komünist Partisine 
üye oldu. Altı yıl sonra Suriye Parlamen-
tosu’na girebilmek için bu partiden mebus 
adaylığını ilan etti. 1957’de partisinden 
ayrılarak daha önce kurmuş olduğu Azadi 
(Özgürlük) örgütündeki kişilerle birlikte 
Suriye Kürt Demokrasi Partisi’ni kurdu. 
1963 yılında siyasi düşüncelerinden ötürü 
Şam’da tutuklandı.

1969 yılında Kuzey Irak’a gide-
rek orada bulunan Mustafa Barzani’nin 
ayaklanmasına destek verdi. 1973’te ise 
Lübnan’a geçerek şiir derlemeleri olan 
Kîne Em? (Biz kimiz?)’i yayımladı. 1976 
yılında gizlice Suriye’ye giderek üç yıl 
boyunca İsveç’e kaçış planını hazırladı. 
Stockholm’e geldiğinde 76 yaşına giren 
Cigerxwîn burada diğer eserlerini yayım-
lamaya başladı. 81 yaşında burada haya-
tını kaybeden şairin cenazesi daha sonra 
Kamışlı’ya defnedildi.

Cigerxwîn, bir insan olarak yüreğinde 
özgürlüğünü büyüte büyüte, daha da ço-
ğaltarak ömür boyu yaşamayı bir insanlık 
görevi bildi. Onun için özgür yaşamayan 
bir halk her daim çoluk çocuk, genç ihti-
yar, mücadele içinde olmak zorundaydı ve 

o, bu konuyu kendi için ilke addederek, 
yaşamını, ve kalemini halkı için hedefle-
diği özgürlük uğruna yaşadı. Büyük şair 
şiirlerinde, halkının tarihsel süreciyle bir-
likte, onların acılarını, zulmünü, göçleri, 
sevdalarını yalın bir Kürtçe ile tarihte yer 
alacak olan genç kuşaklara taşıdı.

Cigerxwîn, Kürt halkı için hem insan 
olarak, hem de sanatsal olarak yazdıkla-
rıyla halkının yüz akıdır. Genç kuşaklar 
bunu iyi anlamalı, özümsemeli onun yü-
rekli çabasını ileriye taşımasını ilke edin-
meli, şairin yazdıklarını, eserlerini, tüm 
notlarını, araştırmalarını gelecek kuşakla-
ra taşımalı, tanıtmalıdır. Çünkü araştırma 
ve yazılı mücadele de her daim –doğru bir 
hedef içinde- devrimci bir eylemdir. Türk 
devrimci halkının, ulusunun, Nazım Hik-
met’i, Enver Gökçe’si, A. Kadir’i, Gül-
ten Akın’ı varsa, Kürt halkının da büyük 
değer taşıyan bir Klasik Kürt edebiyatının 
büyük şairi Mela Huseynê Bateyî’nin, 
Melayê Cizirî, bir Cigerxwîn’i, bir Meh-
met Uzun’u, bir Yılmaz Güney’i, Ahmet 
Kaya’sı, her iki halka da sahip olmuş bir 
Yaşar Kemal’i vardır. Onlara sahip çık-
malı, sürdürdükleri geleneklerini devrim-
ci bir eylem olarak  çaba harcamalıdır. 
Halklar, kültür ve sanatsal yazılı, politik 
kararlılıkları ile tarihlerini oluştururlar.  
Yukarıda adı sayılan yazar, şair, sinemacı, 
daha ismini aktaramadığımız tüm değerle-
rin her evde bir külliyesi olmak zorunda-

dır. Günlük dille ne halk, ne de özgürlük 
mücadelesi verilir. Bilimsel, entellektüel 
bir altyapı için araştırma şarttır. Bunu da 
dışarıdan birileri değil, aynı halkın kendi 
birikimiyle yetiştirdiği genç kuşaklar yap-
malıdır.

Cigerxwîn Şiirlerinden
Türkçe Örnekler: 

Kimim Ben
Kimim Ben?
Onurlu kürdüm,
düşmanın düşmanı,
barışseverin dostuyum.
Uygar insanım,
Ne ilkelim, ne de yabani
Ne yapayım savaşsız olmuyor.
Düşman ülkemden çıkmıyor.
Benim atalarım
Hep özgür yaşadılar
Köle olmak istemiyorum
Sonsuza değin
Kimim ben? 

Cigerxwîn, kavga istemiyoruz der, 
barıştan yanayız der; ne ki zorbalar, ege-
men güçler onu ve halkını bırakmaz, her 
fırsatta üzerine üzerine gider, daha çok 
ezmek, daha çok sömürmek için. Ama o 
halk da tepeden tırnağa onurdur, şair de 
tepeden tırnağa hak ve adaletten yanadır 
ve istediği barışı elde etmek için kavgası-
nı da vermek zorundadır. İşte o yüzden 81 
yaşına kadar kavganın içinde ve halkının 

yanı başında halkıyla birlikte olmuştur. Şi-
irleri çiçek kokar, dağ lalesi, kızılcık, ke-
kik kokar. Kimi satırlarına kuşlar üşüşür, 
türküler çığlık çığlığa sarar dağı, bayırı. 
Bir bakarsınız sarp kayalarda, aşağıdaki 
yaylalarda bir çobanın kavalına name ol-
muştur sözcükleri: “Özgürlük!” diye taşa, 
toprağa çarpa çarpa anakaraya yayılır.  

Cigerxwîn’i okumayan, onun şiirlerini 
kavgada koynunda taşımayan yiğit, yiğit 
olamaz.

Savaş İstemiyoruz 
Biz savaş istemiyoruz, lanet olsun savaşlara
Bizi korkutmuyor tehdit ile haykıran ses
Eğer dünyanın iyiliğini istiyorlarsa
Çıksınlar işgal ettikleri topraklardan

Bülbül
Kapıma geldiğinde bakmadım yüzüne
Gittiğinde yüreğim de gitti peşinden
O kara gözler, o pembe yanaklar nerede
O rayiha, o yüzdeki renk nerede
Seslendi bana sevdiğim: ey çılgın bülbül
Niçin ağlayıp figan edersin
Ovaları ve dağları kokusuyla güzelleştiren
Sevdiğin burada işte, gözün önünde
Ey bülbül artık biliyorsun kim olduğumu
Özgürsün hep, tutsağım ben
Çıktım dinden imandan, yurtsuzum, yuvasızım,
Adım Cegerxwîn, bir Kürt genciyim.

(Devamı 23. sayfada)
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olitikaP
SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

İki haftalık süreli yayın

Her halkın vazgeçemeyeceği değerleri vardı. Hele o halk yüz 
yıllardır kimi halkların zorba, barbar egemenlerince sömürülüp 
katlediliyorsa, onların değerleri namuslarıdır, onurlarıdır artık. 
Cigerxwîn de Kürt halkı için öyledir; o yazar, o şair, o sinemacıdır. 
Öyle ki, halkı için kavgayı ve kültür sanatı yüreğinde bir kardelen 
gibi büyütmüş daha ismini aktaramadığımız tüm değerlerin, hiç 
kuşkusuz her evde bir külliyesi olmak zorundadır. Günlük dille 
ne halk, ne de özgürlük mücadelesi verilir. Bilimsel, entellektüel 
bir altyapı için araştırma ve donanım şarttır. Bunu da dışarıdan 
birileri değil, Halkların kendi birikimiyle yetiştirdiği genç ku-
şaklar yapmak zorundadır. 


