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olitikaP

İşçi Sınıfının Balyozu,
Kürtlerin Ateşi... 

Birlikte Güneşli Günlere...
MHP destekli AKP-Saray Rejimi 31 Mart Yerel Seçimle-

ri’nde henüz tüm toplum kamuoyunun bilincine çıkma-
dığı kadar büyük bir darbe yemiştir. Seçim sonrası bilgi 
kirliliği ve İstanbul seçimlerindeki AKP-MHP Blokunun ye-
nilgisinin üzerini küllendirme çabaları ciddi kazanımların 
bilince çıkmasını engellemek için amacına uygun bir işlev 
görmüştür.

Çok açık ve net söylenmelidir: MHP destekli AKP-Saray 
Rejimi 31 Mart seçimlerinde kaybetmiştir!

Konu sadece AKP’nin kaybettiği metropoller değildir. 
Aynı zamanda kamuoyundan gizlenmeye çalışılan ciddi oy 
kaybıdır. Erdoğan’ın baş ağrıları bu nedenden kaynaklan-
maktadır. 

Bu sonuca ulaşmanın anahtarı Türkiye işçi sınıfının, 
tüm emekçi halkların ve Kürt halkının kağıt üzerinde imza 
altına alınmayan veya TV ekranlarında reklamı yapılmayan 
ittifakıdır. Birleşik mücadelesidir.

İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve hatta İzmir 
bu birleşik mücadele sonucunda AKP’ye Hayır! demiştir. 
İşçi sınıfının balyozu AKP’nin kafasına inmiş, Newroz’un 
ateşi AKP’yi yakmıştır. 31 Mart seçim deneyi bize halkların 
birleşik duruşunun ve işçi sınıfı ile yoksul emekçilerin ve de 
proleterleşen memur ve küçük esnafın sınıfsal bağlaşıklı-
ğının tek bir hedefe yönelindiğinde demokratik anlamda 
sonuç alıcı olduğunu ispat etmiştir.

Türkiye’yi içinde bulunduğu zifiri karanlıktan biraz 
daha aydınlık bir ortama çıkaracak güç işte bu güçtür. 
Bunu başarırken oluşturacağı daha uzun vadeli birleşik güç 
ve onun sürekliliği de ülkeyi güneşli günlere ulaştıracaktır. 
Sınıfın özgürlük mücadelesi kendi yolunu kendi döşüyor. 
Toplumsal dinamikler tariflere ve formüllere sığmıyor. Ha-
yatın ve mücadelenin gerçekleri kimileri için acıdır, kimileri 
için ise yollarını doğrulayıcı ve umut vericidir. Biz ikincilerin 
ta kendisiyiz... Seçimlerden çıktık şimdi kararlılık ile 1 Mayıs 
Alanlarına yürüyoruz. Aynı bilinç ve aynı bileşimle...

            Politika

Seçimler, Sonuçları ve 1 Mayıs  (Sy: 3)

1 MAYIS’IN 
DEVRİMCİ GELENEĞİ 

YAŞIYOR



31 Mart 2019 Yerel Seçimleri MHP 
destekli AKP - Saray Rejimi’nin istedi-
ği sonuçları alamaması ile sonuçlandı. 
Bunun karşısında HDP ve diğer devrimci 
demokrasi güçlerinin seçim stratejisi 
büyük oranda başarılı oldu. AKP Rejimi-
nin bu denli ağır yara almasını hazmede-
mediği ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimleri sonuçlarınının 
açıklanmasını baskı ile engellediği ve 
ertelediği görülüyor. YSK açıklamaları 
devrimci demokrasi güçlerinin ortak CHP 
adayının kazandığını açıkça ifade etmiş 
ve tablolarına yansıtmıştır.

MHP ve AKP’nin oluşturduğu ittifaka 
rağmen başta Ankara olmak üzere, An-
talya, Adana, Mersin, Hatay, Artvin, Kır-
şehir ve Bolu’da kaybetmeleri, İzmir’de 
bekledikleri sonucun çok gerisinde 
kalarak yenilmeleri ve 25 yıldır yönet-
tikleri İstanbul’da başa baş bir mücadele 
sonucunda gerçekte kaybetmiş olmaları 
barış, demokrasi, emek, bağımsızlık, 
özgürlük ve sosyalizm güçleri açısından 
bir başarıdır. Bu başarı HDP’nin çok tar-
tışılan seçim stratejisinin de doğruluğunu 
ortaya koymuş, başarılı kılmıştır.

Kürt illerinde kayyımlar silip süpü-
rülmüştür. Diyarbakır başta olmak üzere 
Mardin, Van, Kars ve Iğdır sonuçları çok 
başarılıdır. Ağrı, Muş ve özellikle Şırnak 
illerinde devletin illerin demografisi ile 
oynaması, baskı ve terörünü had safha-
ya ulaştırması ve de asker, polis, özel 
harekatçılar başta olmak üzere taşıma oy 
kullandırmaları alınması gereken başarılı 
sonuçları engellemiştir. Ne ki, bu geçici 
bir olgudur. Bu iller hiç bir zaman TC 
devletinin ırkçı politikalarının yerleştiği 
iller olmayacaktır. 

Dersim seçimleri ayrı bir senaryo 
eseridir. Devlet HDP ve devrimci demok-
rasi güçlerinin kazanmaması için elin-
den gelen tüm yöntemleri kullanmıştır. 
Eski Ovacık Belediye Başkanı Mehmet 
Fatih Maçoğlu Dersim Belediye Başkanı 
seçilmiştir ancak eski belediye başkanı 
olduğu ilçe Ovacık, adaylarını belirleyip 

desteklediği Hozat, Pertek, Nazımiye ve 
Pülümür’de CHP’li adaylar seçilmiştir. 
Bu da Dersim seçimlerinde birtakım 
pazarlıkların yürüdüğünün veya ilçe 
halklarının düzenlenen entrikalara olan 
tepkilerinin işaretidir. Geçen yerel seçim-
lerde ÖDP adayının kazanıp seçimlerden 
hemen sonra CHP’ye geçiş yaptığı Maz-
girt ve ayrıca Çemişgezek ilçelerinin de 
AKP adayları tarafından alınması ayrıca 

düşündürücü bir olgudur. 

CB Erdoğan gece yarısı yaptığı “bal-
kon” konuşmasında bir yandan Ankara ve 
İstanbul’u kaybetmelerini dolaylı olarak 
kabul etmiş, diğer yandan ise Başkanlık 
Sistemi, Hükümet ve Parlamentodaki 
Cumhur ittifakı gibi mevziilerin kendi el-
lerinde olduğunu bir tehdit unsuru olarak 
kullanarak baskı ve terörün artacağına, 
ülkeyi istedikleri gibi yönetmeye devam 
edeceklerine vurgu yapmıştır. “Önümüz-
deki 4,5 sene seçim olmayacak” ifadesi 
dahi, kaybetsek de zorla gaspettiğimiz 
mevziileri terketmeyeceğiz anlamına 
gelmektedir.

Bu seçim MHP destekli AKP - Saray 
rejiminin kaybettiği ve devrimci demok-
rasi güçlerinin mevzii kazandığı bir seçim 
olmuştur. Şimdi bu mevziileri daha da 
geliştirmek, güçlendirmek ve yaymak 
tüm barış, demokrasi, emek, bağımsızlık, 
özgürlük ve sosyalizm güçlerinin ortak 
görevi olarak belirlenmektedir. HDP’nin 
oynadığı rol bilince çıkarılmalı ve birle-
şik devrimci mücadelenin geliştirilmesi 
başarılmalıdır. Tüm barış, demokrasi, 
emek, bağımsızlık, özgürlük ve sosya-
lizm güçlerinin güç birliğinin başarının 
anahtarı olduğu, bu örnekte somut olarak 
yaşanmıştır. n

Politika Yayın Kolektifi
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Ampül Patladı!
31 Mart’ın Kaybedeni MHP-AKP İttifakı Oldu

Cemal Kıral 
(Yıldırım) Yoldaş
Aramızdan Ayrıldı

Türkiye Komünist Partisi’nin yiğit 
savaş erlerinden Yıldırım yoldaş 16 Şubat 
2019 Cumartesi günü sabah saatlerinde 
sağlık nedenlerinden dolayı aramızdan 
ayrılmıştır.

Yıldırım yoldaş Bulgaristan doğumlu 
olup Türkiye’ye gelmezden önce Dimit-
rovcu Komsomol üyesi olarak komünist 
örgüt saflarında yerini almıştır. Türkiye İşçi 
Partisi üyeliği ve GYK üyeliğinden sonra 
mücadelesini Türkiye Komünist Parti-
si’nde sürdürmüştür. 

12 Eylül 1980 öncesi sınıf savaşımının 
yükselme döneminde DİSK ve Türkiye Ma-
den İş Sendikalarının Ege Bölge Temsilci-
liklerini yürütmüş, TKP Ege Yöre Komitesi 
Sekreterliği görevini yerine getirmiş ve 12 
Eylül faşist darbesinden sonra önce Yuna-
nistan’da daha sonra da Fransa’da politik 
göçmen olarak yaşamış ve partili mücade-
lesini sürdürmüştür.

Yıldırım yoldaş TKP Merkez Komitesi 
üyesiydi. 1977 TKP Konya Konferansı dele-
gesiydi. Bilumum MK Plenumuna katılmış, 
5. Kongre ve maalesef 6.Kongre delegeliği 
de yapmıştır. TBKP MK üyesi olarak görev 
almış fakat bir süreçten sonra MK’dan 
istifa etmiş, son nefesini verene kadar 
TKP’nin yeniden örgütlenmesi için mü-
cadele etmiştir. Ülke’ye döndükten sonra 
bütün zamanını bu amaca ayırmıştır.

Yıldırım yoldaş mütevazi kişiliği, feda-
kar ve ilkeli duruşu ile örmek bir komünist 
olarak mücadele etti ve yaşadı. Başta ailesi 
olmak üzere tüm arkadaş, dost ve yoldaş-
larına baş sağlığı diliyoruz. 

Anısını mücadelemiz içinde yaşata-
cağız. n

TKP Merkez Komitesi / 16 Şubat 2019
(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.)

MHP ve AKP’nin oluşturduğu ittifaka rağmen başta Ankara 
olmak üzere, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Artvin, Kırşehir 
ve Bolu’da kaybetmeleri, İzmir’de bekledikleri sonucun çok 
gerisinde kalarak yenilmeleri ve 25 yıldır yönettikleri İstan-
bul’da başa baş bir mücadele sonucunda gerçekte kaybetmiş 
olmaları barış, demokrasi, emek, bağımsızlık, özgürlük ve 
sosyalizm güçleri açısından bir başarıdır. Bu başarı HDP’nin 
çok tartışılan seçim stratejisinin de doğruluğunu ortaya koy-
muş, başarılı kılmıştır.



q Kemal ATAKAN

Seçimler üzerine çok yazıldı çizildi. 
Aynı noktalara tekrar değinmek istemiyo-
ruz. Ancak bazı tespitlerin tekrar altını çiz-
mek isteriz.

1. Bu seçimlerde MHP destekli AKP-
Saray rejimi ciddi yara almıştır.

2. AKP-Saray rejimi ülke çapında geri-
letilmiştir.

3. AKP, en önemli ve sembolik daya-
nakları olan İstanbul ve Ankara’da yenilmiş-
tir.

4. Kürt illerinde kayyumların önemli 
bölümü halk tarafından def edilmiştir.

Bu sonuç nasıl elde edilmiştir? Önemli 
olan konu bu. Verili koşullarda hedefi dev-
rim veya sosyalizm olmayan, ancak iktidara 
karşı birleşen değişik sınıf ve katmanlardan 
oluşan muhalefet güçleri bir araya gelerek 
ve birlikte mücadele ederek bu sonuca ulaş-
mışlardır. Bugün güncel olan demokratik 
hakların geliştirilmesi ise bu birliktelik de 
bu temelde sağlanmıştır. 

Ekonomiyi yönetemeyen, toplumu yok-
sullaştıran, işsizleştiren, emeklileri açlığa 
mahkum eden, işgücünü satarak geçimini 
sağlamak zorunda olan insanların sorunla-
rını artıran bir iktidara karşı birleşmişlerdir. 
Politik anlamda içeride, baskıcı, diktatoryal 
ve toplumu sürekli olumsuz içeriklerle ge-
rerek, dışarıda, bütün komşularıyla sorun 
yaşayan, saldırgan ve savaşçı yöntemlerle 
yönetmeye çalışan bir iktidara karşı birleş-
mişlerdir. Ulusal anlamda, ülkede varolan 
farklı milliyetlere mensup nüfusu görmez-
den gelen, özellikle Türk halkı ile birlikte 
ülkenin kurucu iradesi olan Kürt halkını yok 
sayan, inkar eden ve imha etmek isteyen 
tekçi milliyetçi, ırkçı, şovenist anlayışa karşı 
birleşmişlerdir. 

AKP zihniyeti o denli yüzsüzleşmiştir 
ki, dün söylediğini bugün inkar edip tersini 
söyleyen; her türlü yolsuzluk, sahtekarlık ve 
hırsızlığı artık kanıksamış olan ve toplumun 
da alışıp kanıksadığını zanneden; burjuva 
siyaset geleneklerinin dahi kabul etmeyece-
ği bel altı ve diploması dışı söylem tarzını 
yaygınlaştıran; ülkede baskı, terör ve basın 
üzerindeki sansür ile tek sesli, simsiyah bir 
tablo oluşturan; cezaevlerini tıka basa dol-
durarak ülkeyi açık bir hapishaneye çeviren 
anlayışın kabul göreceğini veya toplumun 
kendilerine boyun eğeceklerini zannetmiş-
lerdir. Bu seçimler bunun böyle olamayaca-
ğının mesajını kendilerine vermiştir. Onun 

için şok vaziyetine girmişlerdir. Onlar bu 
yöntemlerle toplumu yeteri kadar sindirdik-
lerine ve toplumun onlara itaat edeceğine 
kendilerini o derece inandırmışlardır ki, bu 
sonuç onlar için bir sürpriz olmuştur.

Düşününüz ki; İstanbul Belediyesinde 
belediyecilik yaparak yetişmiş, Ulaştırma 
Bakanlığı yapmış, Başbakan olmuş, Meclis 
Başkanlığı yürütmüş “güçlü” ve “yenilmez” 
bir aday ile İstanbul’da seçimlere giriyorsun 
ve kimsenin daha önce tanımadığı bir adaya 
karşı yeniliyorsun. Onlar İstanbul’u alacak-
larına o derece emindiler ki sonucu kabul-
lenmekte bu derece zorlandılar ve yenilgi-
lerinin üstünü örtüp küllendirmek için 17 
gün farklı manevra ve demagojilerle kendi 
tabanlarını oyalamaya çalıştılar. Ancak bir 
biliyoruz ki, onlara oy veren taban da işçi, 
emekçi, işsiz, emekli ve yoksullardan oluşu-
yor. Dolayısıyla bundan sonra başlarına ge-
leceği başta Erdoğan olmak üzere Saray ve 
AKP kurmayları da artık ön görüyor.

***

Bütün bu yaşananlar bize neyi öğretiyor? 
Öncelikle işçi sınıfının devrimci güçlerinin 
tekrar siyaset sahnesinde güçlenebilmeleri 
için uygun ortamların yaratılmasında baskı-
cı, diktatoryal iktidara karşı birlikte müca-
dele edilmesi gerektiğini öğretiyor. İkincisi; 
Kürt ulusal sorunun yaratıcısı olan Kemalist 
güçlerle, bu sorunun muhatabı olan Kürt öz-
gürlük ve ulusal demokratik güçlerinin dahi 
birlikte mücadelelerinin politika yürütmenin 
bir sonucu olarak başarı sağladığını öğreti-
yor. Üçüncüsü; toplumsal anlamda karşıt 
sınıflara mensup güçlerin özünde burjuva 
demokratik olan amaçlar için diktatörlüğe 
karşı birleşmelerinin sonuç alıcı olduğunu 
öğretiyor. Ama tüm bunlar, bu mücadeleler 
içinde işçi sınıfının devrimci güçlerinin geli-
şip güçlenebileceğini ve önümüzdeki müca-
delelerde önce daha etkin rol oynayabilece-
ğini ve süreç içinde demokrasi mücadelesini 
sosyalizm mücadelesi ile birleştirecek gücü 
oluşturabileceğini öğretiyor.

31 Mart yerel seçim kampanyası süreci-
nin ve sonuçlarının herhalde sınıf mücadele-
si açısından değerlendirildiğinde en önemli 
sonuçları bunlar oluyor. Hiç bir yazılı ittifak 
anlaşmasına dayanmayan, tamamen devrim-
ci sınıf mücadelesinin gelişimi içinde pra-
tikte doğru politik stratejiler kurgulanması 
yoluyla gerçekleşen bu yaklaşım politik an-
lamda çok ciddi önem taşımaktadır. 

Türkiye’de sınıf mücadelesinin devrimci 
ve birleşik olması gerektiği pratikte yaşana-
rak görülmüştür. Bunun gerçekleşmesinde 
Kürt özgürlük ve ulusal demokratik hare-

ketinin önce anlaşılmayan, tepki dahi alan 
ince ayrıntıları içeren doğru seçim strateji-
si taktiği belirleyici rol oynamıştır. Türkiye 
işçi sınıfının devrimci güçleri içerisinde, 
başta komünistler olmak üzere bu stratejiye 
benzer geliştirilen seçim stratejisi pratikte 
buluşmuş ve sonuç alıcı olmuştur.

Sürekli ve soyut olarak sosyalizm sö-
zünü ağzından düşürmeyen, “sol” sekter 
bir söylem geliştirip pratikte sağ, liberal ve 
reformist çukurun içine düşenler artık bunu 
anlamalıdırlar. Türkiye genelinde aldıkları 
74 bin oyun bırakın devrimci muhalefeti, 
genel muhalefetin güçlenmesi için dahi hiç 
bir yararı olmamıştır. MHP destekli AKP-
Saray rejimine hiç bir zarar vermemiştir.

Uygulanan devrimci seçim stratejisi 
ve onun sınıf mücadelesinin önümüzdeki 
süreçler açısından soyutlaması “yüksek” 
düzeylerde yürütülen saçma ideolojik tar-
tışmaları ve program tartışmalarını boşa çı-
karmıştır. Yaşamda karşılığı olmayan keskin 
söylemler belki kimi arkadaşları tatmin ede-
bilir ama sonuç alıcı olamaz.

Türkiye Komünist Partisi’nin basından 
izlediğimiz kadarıyla yürüyen program tar-
tışmasında da bu konunun çok tartışıldığı 
anlaşılmaktadır. Komünistler ile diğer dev-
rimci sınıf güçlerinin, devrimci-demokrat 
Kemalistlerin, demokratik Alevi hareketinin 
ve Kürt özgürlük ve ulusal demokratik hare-
ketinin, anti-kapitalist devrimci Müslüman-
ların birleşik mücadelesine verilen önem şu 
kısa seçim süreci pratiğinde karşılık bul-
muştur. Hatta belki de kapsamı açısından 
yetersiz dahi kalmıştır.

***

Türkiye işçi sınıfının devrimci güçle-
rinin misyonu bu mücadeleyi sosyalizm 
amacına yöneltmektir. Bunun başarılması 
da ancak sınıfın örgütlenmesi, sınıfın müca-
deleye atılması ve sınıfın iktidara yönelmesi 
ile mümkündür. Bu noktada komünistlerin 
belirleyici görevleri öne çıkmaktadır. Sınıf 
hareketi içinde ve özellikle sendikal hareket 
içinde reformist, liberal hatta sağ politik eği-
limlerin etkin olduğu bir dönem yaşıyoruz. 

Son yılların işçi direnişleri göstermiştir 
ki, burjuva sağ partilere, hatta iktidar partisi-
ne oy veren işçi seçmenler, kendi ekonomik 
ve sosyal mücadeleleri içinde eğitilerek bu 
tercihlerinden vaz geçebilmişlerdir. Sendi-
kal hareketin bu denli önemli bir rolü vardır. 
Çünkü işçileri ekonomik ve sosyal konular-
da kendi haklarına sahip çıkmaları için sen-
dikal bilinç ile donatırlar. Komünistlerin bu 
mücadeleler içinde  varlığı, sendikal çalışma 

içinde bulunmaları, mümkünse etkinlikleri 
ama hepsinden önemlisi komünist kadrola-
rın günlük parti faaliyetlerinin gereklerini 
yerine getirmeleri, sendikal bilinç alan işçi-
lerin sınıf bilinci almalarını sağlamaktadır. 
Komünistler bu çalışmayı sadece devrimci 
sendikalar içinde yürütmezler. Gerici ve 
hatta faşist sendikalar dahi bu çalışmanın 
alanlarıdır. Sendika olmayan işletmeler bu 
çalışmanın alanlarıdır. 

İşçiler farklı düşünebilirler, değişik si-
yasi eğilimleri olabilir, hatta iktidar partisi-
ni dahi destekleyebilirler. Ancak bizler bir 
yandan bıkmadan ve usanmadan sınıf içinde 
kitle çalışması yürütürsek ve de işçi sınıfı-
nın politik öncü örgütü, işyerlerinde, fabri-
kalarda, teranelerde, madenlerde, işçi yatağı 
semtlerde örgütlenmesini geliştirirse sonuç 
alıcı olur. Çünkü işçilerin önceki tercihleri 
onların sınıfsal doğasına aykırıdır. Bir insa-
nın katilini sevmesi gibi bir olgudur bu. Bu 
da mümkün değildir. Onun için katilin kim 
olduğunu ve neden katilin o olduğunu kitle-
lere anlatmak zorundayız. 

Birkaç gün sonra karşılayacağımız 
2019’un 1 Mayıs Birlik - Mücadele - Da-
yanışma günü tüm yurt çapında milyonların 
katılımı ile kutlanacak. Kürsüde reformist-
ler, sarı sendikacılar boy gösterecek, nutuk-
lar atacaklar. Hiç önemli değil. Biz de bütün 
bu illerde ve alanlarda çalıştığımız işyerleri 
veya semtlerden gelen halklarla birlikte ola-
cağız. Onları yalnız bırakmak bir yana on-
lara 1 Mayıs’ı, nereden doğduğunu, sömü-
rünün ne olduğunu, sömürücü sınıfın kim 
olduğunu sabırla anlatacağız. Belki 31 Mart 
seçimleri içinde birlikte mücadele ettiğimiz 
ama sınıfsal olarak farklı yerlerde durdu-
ğumuz kesimlerle karşılaşacağız. Dışlayıcı 
olmayacağız, herkese doğrularımızı anlat-
maya ve onları etkilemeye çalışacağız. En 
azından kendileri farkında olmasalar dahi, 
belki de destekledikleri halde iktidara kar-
şı mücadelenin saflarına kazanacağız. Bu 
da komünist politikanın ayırıcı özelliği ve 
meziyetidir. Siyasal tercihlerin belirleyici 
olmadığını, eninde sonunda sınıfsal özellik-
lerin siyaseti belirlediğini mücadeleler süre-
cinde yaşayarak göreceğiz. Yeter ki bizim 
de kafalarımız net olsun ve doğru mücadele 
yöntemlerini uygulayalım. Bunun için de 
işçi sınıfınının politik öncü örgütünün sesine 
kulak verelim. Şu kısa seçim deneyiminde 
yaşadığımız olumlu ivme, sınıf savaşımının 
genelinin tüm alanlarında süreç içinde yaşa-
ma geçecektir. n
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Seçimler, Sonuçları ve 1 Mayıs



q  Armağan BARIŞGÜL

Kapitalizmde iki sosyal sınıf olan bur-
juvazi ile işçi sınıfı arasında dişe diş bir 
mücadele sürer. Burjuvazi yöneten, ezen, 
sömüren, egemen sınıftır. İşçi sınıfı ise, 
yönetilen, ezilen, sömürülen sınıftır. İşçi 
sınıfı, üretir, değer yaratır, emekçidir. 
Burjuvazi ise işçi sınıfının yarattığı de-
ğerlere sahip çıkar.  İşçi sınıfının yarattığı 
artı-değer ile sermayesini artırır, zengin-
leşir, güçlenir. Burjuvazi büyüyerek güç-
lendikçe kar hırsı artar, iştahı kabarır ve 
işçi sınıfına halk yığınlarına karşı baskısı 
şiddetlenir. Kapitalist devletin yapısı, ana-
yasa, ordu, güvenlik güçleri, eğitim-öğre-
tim, dini kurumlar ve her şey kapitalizmin 
ayakta kalmasına uygun olarak hazırlan-
mıştır. Burjuvazinin sözcüleri, politikacı-
ları, kalemşörleri, dansözleri, popçuları 
ve oyuncuları hepsi sistemli biçimde bu 
sömürü çarkının devam etmesi için çalışır. 
Burjuva basını, medyası halk yığınlarının 
doğru bilinçlenmemesi, sömürüye karşı 
bir mücadele ruhunun gelişmemesi için 
bilerek gerçekleri yazmaz. Gerçeklerin 
karanlıkta kalmasına özen gösterir. Her 
zaman magazin ve sansasyonel haberleri 
yazar ve ön plana çıkarır. Bugün burju-
vazi, işçi sınıfına, emekçi ve yoksul halk 
yığınlarına karşı hükümranlığını sürdüre-
bilmek için her yol, yöntem ve davranışı 
mubah görmektedir. Ezilen, sömürülen yı-
ğınların bilinçlenmemesi, örgütlenmeme-
si ve mücadele etmemesi için çok büyük 
bir kara propaganda yürütüyor. 

Burjuvazinin kara propagandasının 
belirgin özelliklerinden başlıca birisi, çok 
büyük yalanlar söylemek, sık tekrarlamak 
ve istedikleri kadar bir kamuoyu oluştu-
runcaya kadar sürdürmektir. Bir başka 
özelliği ise, burjuva yanlılarının aynı anda 
aynı dili ve mizacı kullanmalarıdır. Sava-
şa karşı çıkan, barış isteyen, patronların 
haksızlığına karşı direnen, düşüncesini 
açıklayan, evladına sahip çıkan her insan 
baskıyla karşılaşıyor. Gerçekleri konuş-
mak, yazmak, çizmek suç durumuna ge-
tiriliyor. 

 Burjuvazinin kara propagandası nasıl 
durdurulabilir? Propaganda, sınıf müca-
delesinin çok etkileyici araçlarından bir 
tanesidir. Propaganda ve ajitasyon birbi-
rini tamamlar. İşçi sınıfının ve devrimci, 
emekçi, yoksul ve ezilen halk yığınlarının 
burjuvazinin saldırılarını durdurması, kara 
propagandasının etkisiz hale getirilmesi 
için çok geniş, büyük ve çelikten bir ör-
gütlülük sağlaması gerekir. Barış, eşitlik, 
demokrasi, özgürlük ve sosyalizm talep-
lerini yükseltmelidir. Bu talepler ne kadar 
çok kişiye, yığına mal olursa ve mücadele 
yükselirse burjuvazinin kara propaganda-
sı da kırılmış ve durdurulmuş olur. Bunun 
için de iyi hazırlanmış, an be an yığınların 
sesi, gözü, kulağı olan devrimci basın ya-
yın organları, sosyal medya olmak zorun-
dadır. Çalışkan, yetişkin kadrolara, yığın 
önderlerine, sistemli bir propagandaya ve 
yetenekli ajitatörlere ihtiyaç vardır. Emek, 
demokrasi ve barış eksenli bir mücadele 
ülkeyi sarmadan burjuvazinin saldırıları 
ve kara propagandası durdurulamaz. Bur-
juvazinin egemenliği sürdüğü müddetçe 
burjuvazi halka, işçi sınıfına karşı kara 
propagandasını sürdürecektir. Halk yığın-
larının mücadelesinin seyri içinde yığın 
önderleri ortaya çıkar. Önderlik, heves-
lenmekle değil, samimiyet, güven, yete-
nek ve iş yapmakla kazanılan bir niteliktir. 

Burjuvazi, başından bugüne kadar işçi 
sınıfını ve Kürt halkını saldırı merkezine 
oturtarak kara propagandasını yürüttü, yü-
rütmektedir. “Komünizm”, “Bölücülük” “ 
Devletin Bekası”  tekerlemesini dilinden 
düşürmeden, elden bırakmadan her za-
man çalıp durmuştur. Ne zaman ki Kürt 
halkının asimilasyona karşı bir çıkışı, bir 
özgürlük isteği olmuşsa buna baskı, şiddet 
ve kanla karşılık vermiştir. “Tek Devlet”, 
“Tek Millet” nakaratını devreye sokmuş-
tur. İşçi sınıfının temel hak ve özgürlük-
ler mücadelesine karşı da “Komünizm 
tehlikesi”, “Çalışma istikrarı”, “Sendika 
ağaları” gibi nakaratları tekrarlayarak 
kara propagandasını yoğunlaştırmıştır. 
Demokratik yığın ve sınıf sendikacılığını 
felce uğratmıştır.

Onun için Kürt halkının özgürlük ve 
demokrasi mücadelesi ile işçi sınıfının 

devrimci hareketinin bileşkesi ancak bur-
juvazinin kara propagandasının zehirli 
dilini kırarak durdurabilir. Bunun olanak-
ları dünden daha fazla vardır. Burjuvazin 
bütün kesimleri, kanatları kendi çıkarları 
için nasıl ki hep birlikte tek ağızdan ha-
reket ediyor ve saldırıyorlarsa ezilenler, 
sömürülenler, yoksullar ve devrimciler 
de birleşerek ortak bir dil kullanarak ha-
reket etmek ve yürümek zorundadır. Bu 
gün burjuvazi, krizin her bir ibre artışında 

nedenini “dış ülkelerin oyunu” olduğunu 
söylüyor. Her özgürlük ve barış çığlığının 
yükselmesine karşı “Kandil”, “Terörizm”  
adı altında büyük yalanlar ortaya atıyor. 
Burjuvazi, kara propagandayı yapmakta 
ustadır. Her konuya göre elinde sayısız 
reçetesi vardır. Özel olarak yetiştirdiği, 
beslediği ve kullandığı binlerce danışma-
nı kara propaganda alanında kullanır. Eski 
arşivleri karıştırır, yeni olgu ve olaylara 
göre ayarlayarak ısıtır, taze diye piyasaya 
sürer.

Her gün burjuvaziye hizmet eden, ik-
tidarın denetiminde olan televizyon ka-
nalları, kara propagandanın en etkin ve 
kirli araçlarından bir tanesidir. Kapitalizm 
tarafından teslim alınmış, ruhu kirletil-
miş, şükretmeye boğulmuş, kaderine bo-
yun eğmiş, “Böyle gelmiş, böyle gider.” 
düşüncesiyle şartlandırılmış milyonlarca 
kişi var. Ülke insanı hep barışı özledi, aç 
yaşadı, ekmek istedi, can derdine düştü, 
bilinci bulandı, demokratik bir düzenden 

ve sosyalizmden bihaber yaşadı. Para ba-
baları uyanan yığınlardan rahatsız olur. 
Yığınlar uyanınca ve bilinçlenince hakkı-
nı arar. Hükmedene, zalimin zulmüne baş-
kaldırır. İnsanın hakkında bilgisi olmadığı 
veya az bilgisi olduğu konularda yanılma-
sı, yalanlara inanma payı fazladır.

Güncelleme yaparsak: Sebze-meyve, 
et fiyatları artışını önlemenin yolu, tarımı 
yeniden canlandırmanın, geliştirmenin, 
üreticilere devlet desteği sağlamaktır. 
Üretici ve tüketici kooperatiflerinin kurul-
ması ve yaygınlaştırılmasıdır. Çevre kir-
liliğinin ve doğa tahribatının artması, sa-
nayi atıklarının toprağa ve suya karışması 
sermayenin doymak bilmeyen kâr hırsın-
dan kaynaklanmaktadır. Türk ordusunun 
Suriye topraklarında olması, dış tehdide 
karşı değil, silah tacirlerinin, savaş baron-
larının, karanlık güçlerin fetih, ganimet, 
işgal heves ve amaçlarından kaynaklandı-
ğı geniş, yoksul yığınlara, ezilen halklara 
anlatılmalı, öğretilmeli, onlarla dayanış-
ma içinde olunmalıdır. 

Ezilen ve sömürülen halk yığınlarına 
HDP eski eş genel başkanı Selahattin De-
mirtaş’ın terörizmi desteklediği için değil, 
AKP iktidarına karşı çok aktif bir politika 
yaptığı, kıvrak politik yeteneği, sempatik 
ve güvenilir bir kişiliği ve barış mücade-
lesinde halklarımızın umudu olduğu için 
zindana atıldığı kavratılmalıdır. Halkların 
Demokratik Partisi’nin sermaye çevreleri, 
gerici güçler ve Tayyip Erdoğan tarafın-
dan hedef tahtasına, saldırı bombardıma-
nına tutulmasının altında yatan gerçeğin 
demokrasi mücadelesinin, barış ve özgür-
lük yürüyüşünün önünü kesmek olduğu 
bilinmelidir. Burjuvazi tarafından işçi sı-
nıfının devrimci hareketinin durdurulması 
için SİP-“TKP”’nin kurulduğu, beslendiği 
ve desteklendiği kavranmalıdır.       

İşçi sınıfının devrimci hareketi, sınıf 
düşmanı burjuvaziye karşı ekonomik, 
politik ve ideolojik olarak üç yönlü bir 
mücadele verir. İşçi sınıfının devrimci ön-
cülüğü, bu üç yönlü mücadele ile işçileri, 
emekçileri, ezilenleri tek hedefe doğru 
devrim ve sosyalizme taşıyacak doğrultu-
da birleştirir. n

Burjuvazinin Kara Propagandası 
Nasıl Durdurulabilir?

Politika4 22 Nisan 2019 POLİTİKA

Çalışkan, yetişkin kadrolara, 
yığın önderlerine, sistemli bir 
propagandaya ve yetenekli aji-
tatörlere ihtiyaç vardır. Emek, 
demokrasi ve barış eksenli bir 
mücadele ülkeyi sarmadan bur-
juvazinin saldırıları ve kara pro-
pagandası durdurulamaz. Bur-
juvazinin egemenliği sürdüğü 
müddetçe burjuvazi halka, işçi 
sınıfına karşı kara propaganda-
sını sürdürecektir. 



HDP, İstanbul seçimleri ve 1 Mayıs’a 
ilişkin yaptığı açıklamada, “Farklılıkla-
rımızla, renklerimizle dayanışma için-
de olmanın tam zamanıdır” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
İstanbul İl Örgütü, 31 Mart Yerel Seçimle-
ri’ndeki İstanbul sonuçları ve 1 Mayıs İşçi 
Bayramı’yla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “17 Nisan’da hepimiz İs-
tanbul’da 25 yıllık rant belediyeciliğinin 
el değiştirme anlarına tanıklık ettik. Bun-
dan sonra Türkiye’deki siyasal gelişmeleri 
fazlasıyla belirleyeceği şimdiden netleşen 
31 Mart Yerel Yönetimler Seçim sürecin-
de ve sonrasında sandık başlarında, tek-
rar tekrar oy sayımlarında emeği geçen 
herkesi kutluyoruz. Elbette ki demokrasi 
mücadelesinin sadece sandık sonuçla-
rından ibaret olmadığını bilecek kadar 
tecrübemiz var. Son yıllarda annemizin 
ak sütü kadar helal olan belediyelerimize 
uygulanan kayyım siyaseti bile demokra-
tik siyasette kat etmemiz gereken daha çok 
yol olduğunu gösteriyor. İstanbul’da halk 
iradesinin tesisi için gösterilen ortak de-
mokratik tutum, tüm demokrasi güçlerine 
Van’dan İstanbul’a, Muş’tan İzmir’e her 
yerde seçmen iradesinin gaspına dönük 
ortak tavır almayı zorunlu kılıyor. Demok-
rasi, ötekinin hakkını-hukukunu evrensel 
ilke ve değerler çerçevesinde savunmakla 
bu topraklarda yeşerecektir.” denildi.

‘Dayanışma içinde olmanın
tam zamanı’

“Asıl ve kalıcı olacak demokratik de-
ğişim-dönüşüm de yurttaşlık bilincinin bir 
harç gibi bütün kimliklerimizin üstünde 
bizleri birbirine bağlayacağı omuzdaş-
lıkla sağlanacaktır” denilen açıklamanın 
devamında şu ifadelere yer verildi:

“31 Mart seçim sonuçları partilerden 
önce tüm Türkiye yurttaşlarına bu tarihsel 
sorumluluğu yüklemiştir bile. Farklılıkla-
rımızla, renklerimizle dayanışma içinde 
olmanın tam zamanıdır. Çünkü işimiz 
daha yeni başlıyor! Şimdi sırada tekçiliğe 
dair ne varsa yaşamımızdan söküp atmak, 
rantçılığın-hırsızlığın kökünü tamamen 

kurutmak ve demokrasinin zihniyet, ku-
rum ve kurumsallaşmasını sağlamak var.

‘Esmer çocukların’ 
başarısıdır

İstanbul’da faşizme psikolojik bir do-
kunuşta bulunduk. ‘Onlar kaybedebilir, 
bizler kazanabiliriz!’ dedik. Bizlerin kaza-
nımı Türkiye’nin ezilenlerinin, yoksulları-
nın, işsizlerinin kazanımıdır. Çünkü onlar 

tek kimliği dayatanlar, bizler ise Türkü, 
Kürdü, Lazı, Çerkezi, Ermenisiyle; Ale-
visi, Sünnisi, Hıristiyanıyla Türkiye’yiz. 
Tarihiz, Günüz, Geleceğiz! İstanbul’da 
ortaya çıkan bu ortak başarabilme umu-
dunu, yaşamın aktığı her yerin umudu ha-
line getirmeliyiz.

İstanbul’da ortaya çıkan sonuç, biz-
lerin; bizler şahsında bu topraklardaki 
bütün ‘esmer çocukların’ başarısıdır. Bu 
başarıyı toplumsallaştırmak, topluma 
mal etmek de bizlerin öncelikli görevidir. 
Bu başarı; her şeyden ve herkesten önce 
hırsızlığa, yoksulluğa, tekçiliğe ve faşizme 
öfkesini bilemiş, diğer partilere yönelik 
eleştirileri olmasına rağmen mührü AKP-
MHP aleyhine vurma bilincini ortaya 
çıkarmış, HDP’li Türkiye ve Kürdistan 
emekçilerinin, yoksullarınındır. Bu kolek-
tif özne haline gelmiş toplumsal gerçeği 
ıskalamadan, kendisini süreklileştiren ke-
sintisiz bir demokrasi hamlesi ve demok-
ratik güç birliği her zamankinden daha 
fazla önceliğimiz olmalıdır.

‘Edi Bese ile Yetti Gayriyi 
yan yana getireceğiz’‘

Sonuç itibariyle Gezi, Newroz ve 1 
Mayıs direnişini yok etmeye çalışanlar 
bilsin ki bu demokratik direniş ruhu hala 
İstanbul’un tüm sokaklarında yaşıyor ve 
hala dimdik ayakta! Önümüzdeki İstan-
bul 1 Mayısı da 31 Mart seçimlerinin asıl 
kazananının İstanbullular olduğunu gös-
terme günüdür. Sınıf hareketiyle ezilen 
halkların mücadelesinin ortaklaşma zo-
runluluğu olan böylesi dönemlerde, birlik 
fikriyatını, seçim sonuçları üzerinden or-
taya çıkan toplumsal umut varlıkla buluş-
turarak, 1 Mayıs’a geleceğiz. 1 Mayıs’ta 
Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz olaca-
ğız, Kemal Türkler olacağız, Musa Anter 
ve Leyla Güven olacağız! Ve Leyla Güven-
leri faşizmin pençesine terk etmeyeceğiz! 
Çocukları cezaevlerinde ölüm sınırında 
olan annelerimizin ‘Beyaz Tülbentleri-
ni’ Türkiye emekçileriyle buluşturacağız. 
Edî bese! ile yetti gayri! Sloganlarını yan 
yana getireceğiz.” n

Renklerimizle Dayanışma 
İçinde Olmanın Tam Zamanı
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Elbette ki demokrasi mücadelesi-
nin sadece sandık sonuçlarından 
ibaret olmadığını bilecek kadar 
tecrübemiz var. Son yıllarda an-
nemizin ak sütü kadar helal olan 
belediyelerimize uygulanan kay-
yım siyaseti bile demokratik siya-
sette kat etmemiz gereken daha 
çok yol olduğunu gösteriyor. İs-
tanbul’da halk iradesinin tesisi 
için gösterilen ortak demokratik 
tutum, tüm demokrasi güçlerine 
Van’dan İstanbul’a, Muş’tan İz-
mir’e her yerde seçmen iradesi-
nin gaspına dönük ortak tavır 
almayı zorunlu kılıyor.   

Aydınların Bildirisi:
“Sessiz Kalmayalım”

Çok sayıda aydın, sanatçı ve siyasetçi “Ölüm-
lere seyirci kalmayalım, hukuku ve yaşamı savuna-
lım!” bildirisi yayınlandı.

Bildirinin tam metni şöyle:

“ÖLÜMLERE SEYİRCİ KALMAYALIM, 
HUKUKU VE YAŞAMI SAVUNALIM!” 
İktidar, bir dizi başka alanda olduğu gibi ce-

zaevlerinde de hukuk dışı uygulamalarda ısrar edi-
yor. Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki yasaları-
nın ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin 
açık ihlali olan tecrit bunlardan biri.

Tecride son verilmesi amacıyla milletvekili 
Leyla Güven’in başlattığı ve binlerce tutukluya ya-
yılan açlık grevi, çok kritik bir aşamaya varmış, açlık 
grevindeki yüzlerce insan sakatlanma ve ölümün 
eşiğine gelmiş; aynı sürecin parçası olan hayatına 
son verme eylemlerinde bu güne kadar sekiz in-
sanımız ölmüştür. Bütün yurttaşların, özellikle de 
cezaevlerindekilerin yaşamından birinci derecede 
sorumlu olan devletin yaşanan sorunu çözmek, 
ölümleri engellemek için acilen adım atmasını is-
tiyoruz. Bu noktada çözüm, bütün tutuklulara-hü-
kümlülere insan hakları çerçevesinde eşit, adil ve 
hukuka uygun davranmak, keyfi ve siyasal amaçlı 
yaptırımlardan vazgeçmektir.

Açlık grevlerindeki insanlarımıza sesleniyo-
ruz!

Sesiniz duyuldu. Bu sesi kamuoyuna daha 
yaygın duyurma, iktidarı göreve davet etme ça-
balarımız sürüyor. Dönülmez noktalara gelmeden, 
daha büyük kayıplar yaşanmadan eyleme son ver-
menizi, ölümü değil yaşam hakkını savunmanızı 
umutla bekliyoruz.

Ülke gündeminin demokrasinin büsbütün 
ortadan kaldırılması tehdidine kilitlendiği şu gün-
lerde açlık grevlerinin hedefine ulaşabileceği bir 
ortamın mevcut olmadığı, her geçen günün telafi-
si olanaksız kayıplara yol açacağı düşüncesindeyiz.

İktidarın, 31 Mart seçimlerinde sandıktan çı-
kan seçmen iradesini uygulamamak için yürüttü-
ğü manipülasyonla belirlenen provakatif ortam 
hukuk güvenliği yanında açlık grevlerini de çö-
zümsüzlüğe itmektedir. Bu durum açlık grevlerinin 
sona erdirilmesini ve hak taleplerinin farklı demok-
ratik zeminlerde yürütülmesini gerektirmektedir.

Açlık grevlerindeki insanların iradesine saygı-
mızı belirtirken, hiçbir hak talebinin gerçekleşme-
sine hizmet etmeyecek aksine ölümlere ya da ka-
lıcı sakatlanmalara yol açacak çağrı ve teşviklerin 
karşılığı olmadığını düşünüyoruz.

Açlık grevinde olanlara seslenebilecek bütün 
kurumları, partileri, kişileri, kanaat önderlerini; 
yaşamı desteklemeye, açlık grevlerinin sonlandırıl-
ması için ellerinden gelen her şeyi acilen yapmaya 
çağırıyoruz.” n
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Bu araştırma Türkiye 
Devrimci İşçi Sendi-
kaları Konfederasyo-
nu Araştırma Dairesi 

(DİSK-AR) tarafından hazırlan-
mış ve 16 Nisan 2019 tarihinde 
kamuoyuna sunulmuştur.

KRİZ BİR YILDA 1 MİL-
YON 259 BİN YENİ İŞSİZ 
YARATTI

İSTİHDAM 2.2 MİLYON 
ERİDİ

Türkiye Devrimci İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu Araştır-
ma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
15 NİSAN 2019 günü açıkladığı 
Ocak 2019 dönemi Hanehalkı 
İşgücü Araştırması sonuçlarını 
değerlendirdi. DİSK-AR’ın 
işsizlik ve istihdama ilişkin 
değerlendirmeleri aşağıda yer 
almaktadır.

Ekonomik krizin istihdamda 
yarattığı tahribat giderek çok 
daha net biçimde görülüyor. 
İşsizlikte adeta bir deprem 
yaşanıyor. Son bir yılda işsiz 
sayısı 1 milyon 259 bin artarken, 
istihdam 872 bin kişi azaldı. 
Sanayi üretiminde ve büyümede 
yaşanan gerilemenin sonucu 
olarak işsizlikte sert bir tırmanış 
yaşanıyor.

TÜİK’e göre Ocak 2018 
döneminde yüzde 10,8 olan 
dar tanımlı (standart) işsizlik 
3,9 puan artarak Ocak 2019’da 
yüzde 14,7’ye yükseldi. Ocak 
2018’de 3 milyon 409 bin 
olan dar tanımlı işsiz sayısı bir 
önceki yıla göre 1 milyon 259 
bin kişi artarak 4 milyon 668 bin 
oldu.

DİSK-AR tarafından hesap-
lanan geniş̧tanımlı işsiz sayısı 
7 milyon 552 bine yükselirken, 
geniş̧ tanımlı işsizlik oranı ise 
yüzde 22,1 olarak hesaplandı. 
Ocak 2018’ye göre geniş̧tanımlı 
işsiz sayısı 1 milyon 150 bin 
arttı.

Sanayi üretimi ve büyüme-
deki büyük daralmaya paralel 
olarak istihdamda da daralma 
devam ediyor. Türkiye eko-
nomisinin yıllık yeni istihdam 
yaratma kapasitesi krizle birlikte 
ciddi biçimde geriledi. Ocak 
2018’de 28 milyon 29 bin olan 
bin olan toplam istihdam 872 
bin kişi azalarak Ocak 2019’da 
27 milyon 157 bine geriledi. 
Krizin başladığı Ağustos 2018 
ile Ocak 2019 arasında istih-
damdaki kayıp ise 2 milyon 161 
olarak gerçekleşti.

İşsizlik açısından öncelikle 
dikkate alınması gereken tarım 
dışı işsizlik oranı da geçen yılın 
aynı dönemine göre 4,1 puan 
artarak yüzde 12,7’den yüzde 
16,8’e yükseldi.

Geçen yılın aynı dönemine 
göre en fazla artış genç işsiz-
liği ile genç kadın işsizliğinde 
gerçekleşti.

Genç işsizliği Ocak 2018’ye 
göre 6,8 puan artarak yüzde 
19,9’dan Ocak 2019’da yüzde 
26,7’ye yükselirken, kadın işsiz-
liği Ocak 2018’e göre 3,1 puan 
artarak 13,4’ten 16,5 seviyesine 
yükseldi.

Tarım dışı kadın işsizliği ise 
yüzde 20’ye tırmandı.

Ekonomik kriz ve işsizliğe 
paralel olarak işsizlik sigortası 
ödeneği alanların sayısında 
da patlama yaşanıyor. Şubat 
2018’de 436 bin olan işsizlik 
ödeneği alanların sayısı Şubat 
2019’da 677 bine ulaştı. İşsizlik 
ödeneği alanların sayısındaki 
tırmanış işsizlik oranlarının 
önümüzdeki aylarda da devam 
edeceğini gösteriyor.

Türkiye bir yandan yüksek 
enflasyon ve diğer yandan yük-
sek işsizliğin birlikte görüldüğü 
bir ekonomik kriz yaşıyor. 

Ekonomideki durgunluk 
ve küçülmeye yüksek 
işsizlik ve enflasyon 
oranları eşlik ediyor.

DAR TANIMLI 
İŞSİZ SAYISI 4 MİL-
YON 668 BİN

Dar tanımlı işsiz 
sayısı Ocak 2018 ile 
Ocak 2019 arasında 
1 milyon 259 bin kişi 
artarak 3 milyon 409 
binden 4 milyon 668 
bine yükseldi.

Ocak 2018’de 6 milyon 
402 bin olan geniş tanımlı işsiz 
sayısı ise 1 milyon 150 bin arta-
rak 7 milyon 552 bine yükseldi 
(Grafik 1).

TÜİK işsizlik oranlarının 
henüz ocak ayı verilerini yan-
sıttığı dikkate alınacak olursa, 
sanayi üretiminde ve büyümede 
yaşanan büyük daralmanın ve 
işsizlik sigortası ödeneği alanla-
rın sayısındaki artışın ilerleyen 
dönemlerde işsizlik verilerine 
vahim biçimde yansıyacağını 
ve işsizliğin tırmanmaya devam 
edeceğini söylemek mümkündür.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ 
7 MİLYON 552 BİNE TIR-
MANDI

Ocak 2018’de 6 milyon 
402 bin olan geniş tanımlı işsiz 

sayısı bir yılda 1 milyon 150 bin 
kişi artarak 7 milyon 552 bine 
ulaştı. Geniş tanımlı işsizlerin 
618 bini ümidini kaybetmiş 
işsizlerden, 1 milyon 693 binibiş 
aramayıp çalışmaya hazır olan-
lardan oluşuyor. Zamana bağlı 
eksik istihdam edilenler 410 bin 
kişi iken, mevsimlik çalışanlar 
ise 163 bindir (Tablo 1).

Dar Tanımlı İşsizlik

TÜİK referans dönemi 
içinde istihdam halinde olma-
yan (kâr karşılığı, yevmiyeli, 
ücretli ya da ücretsiz olarak 
hiçbir işte çalışmamış ve böyle 
bir iş ile bağlantısı da olmayan) 
kişilerden iş aramak için son 4 
hafta içinde iş arama kanalla-
rından en az birini kullanmış 
ve 2 hafta içinde işbaşı yapa-

Politika6 22 Nisan 2019 EKONOMİ

DİSK-AR’dan işsizlik ve istihdam değerlendirmeleri: 

İşsizlikte Vahim Tırmanış
 

 

 Krizin Faturası: 
İSTİHDAMDA 2,2 
MİLYON ERİME 

 
 

Nisan 2019 

 
 

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM 
RAPORU 

DİSK-AR                                                 İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU 

Nisan 2019 

 
3 

İŞSİZLİK DEPREMİNİN ÖZETİ 
 

ü İŞSİZLİKTE TÜRKİYE REKORLARI KIRILIYOR 

ü İŞSİZ SAYISI (DAR TANIMLI) 4 MİLYON 668 BİN 

ü İŞSİZLİK ORANI (DAR TANIMLI) YÜZDE 14,7 

ü KRİZİN BEDELİ: BİR YILDA 1 MİLYON 259 BİN YENİ İŞSİZ  

ü GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 22,1 

ü GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 7 MİLYON 552 BİN 

ü İŞSİZ SAYISI BÜTÜN ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI  

ü İŞSİZLİK ORANI 2009 KRİZİ DÜZEYİNE YÜKSELDİ 

ü TARIM DIŞI İŞSİZLİK YÜZDE 16,8 

ü TARIM DIŞI KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 20 

ü TARIM DIŞI GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 29,1 

ü İSTİHDAM BİR YILDA 872 BİN KİŞİ AZALDI  

ü İSTİHDAM AĞUSTOS 2018-OCAK 2019 ARASINDA 2 
MİLYON 161 BİN AZALDI 

ü İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRECEK: İŞSİZLİK YÜZDE 16-17 
SEVİYESİNE YÜKSELEBİLİR 
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DAR TANIMLI İŞSİZ SAYISI 4 MİLYON 668 BİN 
Grafik 1: İşsiz Sayıları (Ocak 2018-Ocak 2019) (Bin)  

Dar tanımlı işsiz sayısı Ocak 2018 ile Ocak 2019 
arasında 1 milyon 259 bin kişi artarak 3 milyon 409 
binden 4 milyon 668 bine yükseldi.  

Ocak 2018’de 6 milyon 402 bin olan geniş tanımlı 
işsiz sayısı ise 1 milyon 150 bin artarak 7 milyon 
552 bine yükseldi (Grafik 1). 

TÜİK işsizlik oranlarının henüz ocak ayı verilerini 
yansıttığı dikkate alınacak olursa, sanayi 
üretiminde ve büyümede yaşanan büyük 
daralmanın ve işsizlik sigortası ödeneği alanların 
sayısındaki artışın ilerleyen dönemlerde işsizlik 
verilerine vahim biçimde yansıyacağını  ve işsizliğin 
tırmanmaya devam edeceğini söylemek 
mümkündür. 

 

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ 7 MİLYON 552 BİNE TIRMANDI  
Ocak 2018’de 6 milyon 402 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1 milyon 150  bin kişi artarak 7 
milyon 552 bine ulaştı. Geniş tanımlı işsizlerin 618 bini ümidini kaybetmiş işsizlerden, 1 milyon 693 bini 
iş aramayıp çalışmaya hazır olanlardan oluşuyor. Zamana bağlı eksik istihdam edilenler 410 bin kişi iken, 
mevsimlik çalışanlar ise 163 bindir (Tablo 1).   

Tablo 1: Geniş Tanımlı İşsizlik (Ocak 2018-Ocak 2019)  

İşsiz Türü Ocak 2018 Ocak 2019 Fark 

1) Dar tanımlı işsizler 
                 

3.409     
                 

4.668                   1.259     

2) Ümitsiz işsizler 
                     

676     
                     

618     (-) 58     

3) İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar 
                 

1.676     
                 

1.693     
                      

17     

4) Zamana bağlı eksik istihdam 
                     

462     
                     

410     (-) 52     

5) Mevsimlik çalışanlar 
                     

179     
                     

163     (-)16     

Toplam 
                 

6.402     
                 

7.552                   1.150     
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması Ocak 2019, DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır. 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması, Ocak 2019, DİSK-AR 

Dar Tanımlı İşsizlik 

TÜİK referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak 
hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş 

arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha 
yukarı yaştaki kişileri işsiz olarak tanımlamaktadır. 2014 yılı öncesinde iş arama kriterinde referans dönemi 
olarak “son 4 hafta” yerine “son 3 ay” kullanılmaktaydı. Dar tanımlı işsizlik oranı işsizlerin işgücüne oranı 

olarak hesaplanır. 
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Dar Tanımlı İşsiz Sayısı Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı

Grafik 1: İşsiz Sayıları (Ocak 2018 - Ocak 2019) (Bin)



bilecek durumda olan 15 ve 
daha yukarı yaştaki kişileri işsiz 
olarak tanımlamaktadır. 2014 
yılı öncesinde iş arama krite-
rinde referans dönemi olarak 
“son 4 hafta” yerine “son 3 ay” 
kullanılmaktaydı. Dar tanımlı 
işsizlik oranı işsizlerin işgücüne 
oranı olarak hesaplanır.

Geniş Tanımlı İşsizlik: 

Dar tanımlı (standart) işsizlik 
oranı işgücü piyasalarındaki 
durumu bütün boyutlarıyla 
ortaya koyamıyor. Dar tanımlı/
standart işsizlik hesaplarının 
taşıdığı kısıtlar ve sorunlar nede-
niyle, işsizliğin gerçek boyutla-
rının anlaşılması için alternatif 
işsizlik hesaplamalarına ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Alternatif işsizlik hesapla-
maları konusunda en detaylı 
yöntemi Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) önermektedir. ILO 
geniş tanımlı işsizliği emeğin 
eksik kullanımı (labour underu-
tiliation) olarak adlandırmakta 
ve standart işsizlik oranları 
yanında ülkeler için alternatif/
geniş tanımlı işsizlik oranlarını 
da hesaplamaktadır. ILO geniş 
tanımlı işsizlik kapsamında 
zamana bağlı eksik istihdam 
edilenleri (kısa zamanlı çalı-
şanları, mevsimlik çalışanları), 
standart işsizleri ve potansiyel 
işgücünü (halen çalışmayıp iş 
bulursa çalışmak isteyenleri) 
dahil etmektedir.

AB İstatistik Bürosu 
Eurostat da alternatif işsizlik 
oranlarına ilişkin düzenli veriler 
yayınlamaktadır.

Eurostat kısmi zamanlı 
çalışanların eksik istihdamı, iş 

aramayıp çalışmaya hazır olan-
lar ve iş arayıp hemen çalışmaya 
hazır olamayanlar başlıkları 
altında alternatif işsizlik hesap-
lamasına dahil etmektedir.

ABD Çalışma İstatistikleri 
Bürosu geniş tanımlı işsizliği, 
“emeğin eksik kullanımı-
nın alternatif hesaplanması” 
(alternative measures of labor 
underutilization) başlığı altında 
resmi işsizlik oranı ile birlikte 
düzenli olarak hesaplayıp yayın-
lamaktadır. Örneğin Büro Ocak 
2019’da ABD’de resmi işsizlik 
oranını 4,4 olarak hesaplarken, 
geniş tanımlı işsizliği 8,8 olarak 
hesaplamıştır.

TÜİK geniş tanımlı işsizlik 
verilerini açıklamasa da çeşitli 

kurum ve kişiler geniş tanımlı 
işsizlik oranlarını hesaplamakta-
dır. TİSK bir süre genişletilmiş 
işsizlik oranlarını hesaplayıp 
açıkladı ancak daha sonra bu 
hesaplamadan vazgeçti. TÜSİ-
AD İşgücü piyasalarına ilişkin 
çeşitli çalışmalarında alternatif 
işsizlik hesaplamalarına yer ver-
di. DİSK-AR da uzun yıllardır 
geniş tanımlı işsizlik oranlarını 
hesaplamaktadır.

Alternatif işsizlik hesapla-
maları ayrı bir saha çalışmasına 
değil TÜİK tarafından açıklanan 
verilerde yer alan ham verile-
rin yeniden hesaplanmasıyla 
bulunuyor.

DİSK-AR’ın kullandığı 
geniş tanımlı işsizlik hesapla-
ması beş unsurdan oluşuyor: 1) 
dar tanımlı (standart) işsizler, 
2) iş bulma ümidini kaybeden 
işsizler, 3) iş aramayan ancak 
çalışmaya hazır olan işsizler, 4) 
mevsimlik çalışanlar, 5) zamana 

bağlı eksik çalışanlar. Bu beş 
unsur TÜİK verilerinde ham 
olarak bulunmaktadır.

Zamana bağlı eksik 
istihdam: Referans haftasında 
istihdamda olan, esas işinde ve 
diğer işinde/işlerinde toplam 
olarak 40 saatten daha az süre 
çalışmış olup, daha fazla süre 
çalışmak istediğini belirten ve 
mümkün olduğu taktirde daha 
fazla çalışmaya başlayabilecek 
olan kişilerdir.

İş aramayıp çalışmaya 
hazır olanlar: Çeşitli nedenlerle 
bir iş aramayan, ancak 2 hafta 
içinde işbaşı yapmaya hazır 
olduğunu belirten kişilerdir. İki 
alt başlıkta ele alınmaktadır:

İş bulma ümidi olmayan-
lar: Daha önce iş aradığı halde 
bulamayan veya kendi vasıfla-
rına uygun bir iş bulabileceğine 
inanmadığı için iş aramayan 
ancak işbaşı yapmaya hazır 
olduğunu belirten kişilerdir.

Diğer: Mevsimlik çalışma, 
ev kadını olma, öğrencilik, 
irad sahibi olma, emeklilik 
ve çalışamaz halde olma gibi 
nedenlerle iş aramayıp ancak 
işbaşı yapmaya hazır olduğunu 
belirten kişilerdir.

İŞSİZLİKLE MÜCADE-
LE ÖNERİLERİ

Ekonomide derinleşen krizin 
istihdam üzerindeki olumsuz et-
kisini giderek daha net biçimde 
ortaya çıkıyor. İşsizliğin önü-

müzdeki aylarda yüzde 16-17 
bandına yükselmesi ve dar ta-
nımlı işsizliğin 5 milyona doğru 
tırmanması beklenmektedir.

İşsizlikteki tırmanışın devam 
edeceği görülmektedir. İşsizliğin 
yaratacağı toplumsal tahribatı 
önlemek için güçlü sosyal politi-
kalara ihtiyaç vardır.

l “Herkesin çalışması için, 
herkesin daha az çalışması” ilke-
si doğrultusunda haftalık çalış-
ma süresi gelir kaybı olmaksızın 
37,5 saate, fazla mesailer için 
uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 
90 saate düşürülmelidir.

l  İstihdam artışlarında 
kamunun payı dikkate değerdir. 
Kamu istihdamının artırılması, 
kamuda eğreti ve güvence-
siz çalışma biçimleri yerine, 
kadrolu ve güvenceli istihdam 
artışının sağlanması yaşamsal 
önemdedir. Kamu girişimciliği 
ve hizmetleri istihdam yaratacak 
şekilde yeniden ele alınmalı ve 
kamuda personel açığı derhal 
kapatılmalıdır.

l  İş başında eğitim adı 
altında çırak, stajyer, kursiyerle-
rin ve bursiyerlerin ucuz işgücü 
deposu olarak kullanılması 
uygulamasına son verilmelidir.

l  Uluslararası çalışma norm-
ları doğrultusunda herkese en 
az bir ay ücretli yıllık izin hakkı 
tanınmalıdır.

l  Güvencesiz çalışma 
biçimlerine son verilmeli, tüm 

taşeron işçilere kadro verilmeli-
dir. Kamu taşeron işçileri kamu 
işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

l  Uluslararası Çalışma Ör-
gütü’nün (ILO) “insana yaraşır 
iş” yaklaşımı temelinde herkese 
güvenceli ve nitelikli işler sağ-
lanmalıdır.

l  Sendikal hak ve özgür-
lüklerin kullanımı güvence 
altına alınmalı, sendikal barajlar 
kaldırılmalı, herkesin sendika 
hakkını özgürce kullanabilmesi 
için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

l  Toplum yararına çalışma 
programları kapsamında çalış-
tırılanlar daimî işçi statüsüne 
geçirilmelidir.

l  İşsizlik Sigortası Fonu-
nun amaç dışı kullanımına son 
verilmelidir.

l  İşsizlik sigortasından 
yararlanma koşulları iyileştiril-
melidir. Son üç yılda 600 gün 
çalışma koşulu kriz döneminde 
180 güne indirilmelidir.

l  Kadın istihdamının artırıl-
ması ve işsizliğinin azaltılması 
için işgücü piyasalarındaki 
cinsiyetçi uygulamalara son 
verilmeli, ev içi bakım hizmet-
leri devletin gereken nitelikli, 
yaygın ve ücretsiz bakım hiz-
metlerini sağlaması ile kadının 
üzerinden alınmalıdır. n
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DAR TANIMLI İŞSİZ SAYISI 4 MİLYON 668 BİN 
Grafik 1: İşsiz Sayıları (Ocak 2018-Ocak 2019) (Bin)  

Dar tanımlı işsiz sayısı Ocak 2018 ile Ocak 2019 
arasında 1 milyon 259 bin kişi artarak 3 milyon 409 
binden 4 milyon 668 bine yükseldi.  

Ocak 2018’de 6 milyon 402 bin olan geniş tanımlı 
işsiz sayısı ise 1 milyon 150 bin artarak 7 milyon 
552 bine yükseldi (Grafik 1). 

TÜİK işsizlik oranlarının henüz ocak ayı verilerini 
yansıttığı dikkate alınacak olursa, sanayi 
üretiminde ve büyümede yaşanan büyük 
daralmanın ve işsizlik sigortası ödeneği alanların 
sayısındaki artışın ilerleyen dönemlerde işsizlik 
verilerine vahim biçimde yansıyacağını  ve işsizliğin 
tırmanmaya devam edeceğini söylemek 
mümkündür. 

 

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ 7 MİLYON 552 BİNE TIRMANDI  
Ocak 2018’de 6 milyon 402 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1 milyon 150  bin kişi artarak 7 
milyon 552 bine ulaştı. Geniş tanımlı işsizlerin 618 bini ümidini kaybetmiş işsizlerden, 1 milyon 693 bini 
iş aramayıp çalışmaya hazır olanlardan oluşuyor. Zamana bağlı eksik istihdam edilenler 410 bin kişi iken, 
mevsimlik çalışanlar ise 163 bindir (Tablo 1).   

Tablo 1: Geniş Tanımlı İşsizlik (Ocak 2018-Ocak 2019)  

İşsiz Türü Ocak 2018 Ocak 2019 Fark 

1) Dar tanımlı işsizler 
                 

3.409     
                 

4.668                   1.259     

2) Ümitsiz işsizler 
                     

676     
                     

618     (-) 58     

3) İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar 
                 

1.676     
                 

1.693     
                      

17     

4) Zamana bağlı eksik istihdam 
                     

462     
                     

410     (-) 52     

5) Mevsimlik çalışanlar 
                     

179     
                     

163     (-)16     

Toplam 
                 

6.402     
                 

7.552                   1.150     
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması Ocak 2019, DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır. 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması, Ocak 2019, DİSK-AR 

Dar Tanımlı İşsizlik 

TÜİK referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak 
hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş 

arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha 
yukarı yaştaki kişileri işsiz olarak tanımlamaktadır. 2014 yılı öncesinde iş arama kriterinde referans dönemi 
olarak “son 4 hafta” yerine “son 3 ay” kullanılmaktaydı. Dar tanımlı işsizlik oranı işsizlerin işgücüne oranı 

olarak hesaplanır. 

 

 

3 409

4 668

6402

7552

OCAK 2018 OCAK 2019

Dar Tanımlı İşsiz Sayısı Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı

Tablo1: Geniş Tanımlı İşsizlik (Ocak 2018 - Ocak 2019) (Bin)

MHP destekli AKP iktidarının Hazine Bakanı Damat, henüz yerel seçim sonuçları netleşmemiş-
ken yeni bir “Reform Paketi”ni açıklamak için basın önüne çıktığında bir kez daha işçinin, emekçi-
nin alınterine göz diktiğini anlamak zor değildi. Rakamları istediği gibi eğip bükerek, işine geldiği 
gibi oynayarak sonunda baklayı ağzında çıkardı. Bireysel Emeklilik Sistemi’ni zorunlu hale getirecek-
lerini, işçinin mücadelesi sonucu elde ettiği ve kendinden önceki tüm işçi düşmanı iktidarların da bir 
türlü yoketmeyi beceremedikleri Kıdem Tazminatı’nı bir fona devredeceklerini yumurtladı. 

İşçi sınıfı ve tüm emekçiler, fonların ne menem birşey olduğunu bunun mucidi Özal’dan beri çok 
iyi biliyor. Hazine’nin dibi göründüğünde Osmanlı sarayı ve sonrasındaki TC iktidarları her daim ya 
vergi salarak, ya da emekçinin-köylünün ürününe zorla el koyarak bitini kanlandırma yoluna gitmiş-
tir. Tarih bunun sayısız örneği ile doludur.

Hazine’nin başındaki zat, kıdem tazminatının fona aktarılması fikrini ortaya attığından sonra işçi 
sendikalarından Türk-İş ve Hak-İş gibi konfederasyonlar net bir tutum takınmaz, bekleyelim görelim 
mantığıyla belli ki iktidarla birlikte davranacak bir tutum alırken, DİSK; kıdem tazminatı kırmızı çiz-
gimizdir diyerek işçilerin kazanımını savunacağını deklere etti.

Önümüz 1 Mayıs... İşçi ve emekçilerin uluslararası birlik ve mücadele günü... Tüm Türkiye’de işçi 
ve emekçiler 1 Mayıs alanlarına çıkıp bu kazanımlarının yokedilmesi karşı seslerini güçlü bir şekilde 
yükselttikleri, kararlılıkları gösterdikleri takdirde iktidar geri adım atmak zorunda kalabilir. İşte sesi-
mizi yükseltmek için önümüzde bir fırsat var: 1 Mayıs İşçinin-Emekçinin Bayramı... n

AKP-MHP, İşçinin-Emekçinin Kıdem Tazminatına Göz Dikti



q Ahmet ÇAVLI

Her şeyin bir sınırı, haddi, hukuku ve 
vicdani boyutu vardır. Olayları, olguları ele 
alırken mantıki boyutuyla, vicdani boyutu 
dengede tutmak hakikatı özümsemektir. 
Adalet terazisi simgesel ve mantıki yakla-
şımdan öte vicdani bakışın vücut bulma-
sıyla hakkaniyetli olur. Acıları hafifleten, 
sevinçleri büyüten en temel ilke hakkani-
yettir. Toplum olarak kaybettiğimiz hakka-
niyet ya da vicdanımızla nasıl buluşacağız, 
elimizden alınan insan olmanın kuralı olan 
yaşam hakkına nasıl sahip çıkacağız ?

31 Mart yerel seçimleri için HDP ve 
DBP tarafından oluşturulan yerel komis-
yonların tamamen duygusal, aşiretsel fe-
odal, ahbap-çavuş ve dar grupçu zihniyet 
kokan bir niteliği vardı. Bu yaklaşım dev-
rimci demokrat yaklaşım değildi. Kişisel 
çıkarlarını veya bazı kişilerin telkiniyle ha-
reket edildiği net olarak tespit edildi. Daha 
doğrusu, karanlık derin bir el HDP’nin ve 
yönetiminin başarılı olmaması için ellerin-
den ne geldiyse, ne kötülük varsa topluma 
yansıttılar. Liyakat, eğitim, okul, devrimci 
geçmiş, başarılı yönetebilir yönetici kav-
ramları bir tarafa atıldı, ilkokul mezunları 
belediye başkanı ve eşbaşkan seçildiler, 
Komisyon yerel radikal demokrasinin tüm 
ilkelerini ayaklar altına aldı, üniversite me-
zunlarına tekme atıldı, her türlü pazarlıklar, 
ayyuka çıkmış durumda, kimin meclis lis-
tesinde olacağını önceden herkes biliyordu. 
Birikimi değerlendirip yeniden yapılan-
ma, modern örgütlenme, kooperatifleşme, 
komünal ekonomi, meclislerin inşası gibi 
önemli kavramlar bölgede boş kavramlar 
olarak muamele gördü. 

Komisyonda yer alanlar; toplumuna, 
evrensel hukuk ve demokrasi kurallarına 
ihanet etmişlerdir. Sekter ve oportünist dav-
ranışların kimlere hizmet ettiği de aşikardır. 
Bölgede yaşayan biri olarak ve bölgeyi hiç 
terk etmeyen bir yazar olarak tespitli, kanıt-
lı yazıyorum. İki parti de bu yazdıklarımı 
muhakkak okurlar doğru değilse hesap sor-
sunlar. Üç yıl partiye uğramayanlar, partiyi 
yerden yere vuranlar, belediyenin yetkili-
leri olmuş. Olağanüstü hal ilan edildiğinde 
partiden istifa eden müdür olarak atanıyor, 
işinden olmasın diye partiden istifa edenler 
partinin yöneticisi olarak atanıyor. Bazı ko-

nuları çözemiyorum. Bu yapılanlar bilinçli 
yapılanlardır, partiyi yıpratmak, bölgede 
zayıflatmak içindir diye düşünüyorum. Ya-
nılabilirim. Bu yaklaşımların ne ideolojiy-
le ne de Kürtlerin çıkarıyla alakası vardır. 
Önü arkası düşünülmeyen, Kürtlerin çıkarı 
nerededir diye bir kaygı taşımayan tepkisel 
yaklaşımlardır. Halkı düşünerek bedava su 
vereceğim, ulaşım bedava olacak, seyyar 
kütüphaneler kuracağım, bedava bisiklet 
dağıtacağım, kadınlara toprak dağıtacağım, 
mahalle meclisleri, köy ve ilçe meclislerini, 
emek, işçi meclislerini, kent konseylerini 
kuracağım gibi dertleri yoktur. Bölgede 
projeleri yoktur. Tarımsal ve hayvansal ko-
operatifler oluşturacağım gibi dertleri yok.

Bölgede alınan seçim sonuçlarının 
da pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. 
Halk onurunu çiğnetmedi ve kayyum be-
lediyelerine direndi. Bu, aslında mücadele 
etmeyen, kaderine razı olan ruh halini ifa-
de etmektedir. Öte yandan bu yaklaşımlar 
yerel yönetimler ve seçimler diyalektiğini 
bilmemektir. Türkiye genelinde yürütülen 
politikalarla yerel politikaların dengeleri ve 
dili her zaman farklıdır. Bu açıdan partilerin 
merkezi politikaları yanında yerel dinamik-
lerine de bakmak önemlidir. Kuşkusuz po-
litikaya ideoloji yön vermelidir. Ancak po-
litika yapmadan ideolojik ilkelerin başarıya 
ulaşmayacağı açıktır. Bu politika, kapitalist 

sömürü ve sömürgeciliğin bölgedeki tem-
silciliğini yapanla mücadele eden çizgidir. 

Yıllarca partiye çalışan dürüst insan-
ların tasfiye yoluyla bir kenara atılmaları 
sonucu kale durumunda olan köyler, yanlış 
aday ve belediye meclis üyelerine tepki ola-
rak oy vermediler. Bölgemizde resmi  ka-
yıtlar da bunu gösteriyor. Kaybedilen oylar, 
kale durumunda olan Dargeçit ve Viranşe-
hir’i kaybetmemiz sonucunu getirmiştir. 

Tüm bu olumsuzluklara karşı, halklar 
eskisi gibi örgütsüz ve öncüsüz değildir. 
Bir başka zaaf, özen gösterilmeden, gerek-
li birikimlere sahip olmayan “kişilerin” ve 
yöneticilerin seçilmesi hem “ahbap-çavuş” 
ilişkilerinin yeşermesine, hem de kurumla-
rın erozyona uğramasına neden olmaktadır. 
Daha önemlisi eleştiri adı altında yapılan 
yüzeysel tartışmalar, göstermelik sığ içe-
rikli “düşünceler” ve lafazan sözler hem 
insanları bıktırmış hem de gerekli kurum-
larda (kongrelerde) delegelerin konuşma-
sının önüne bariyerler konulmasına neden 
oluşturmuştur. 

Konuşmayı bırakınız eleştirdiğinizde 
ihanet damgasını yiyorsunuz. Devrimci ol-
manın olmazsa olmazı eleştiri ve özeleştiri-
dir. “Bölgemizde faşizm var, koşullar çetin 
geçiyor, süreç uygun değil yapmayınız etme-
yiniz”, dedikçe yeni rantçı kesim malı alıp 

götürüyor. Bir nevi “havanda su dövme” 
niteliğindeki laflarla sorunların tespiti ve bu 
sorunların çözümü için zorunlu olan dev-
rimci yönetimlerin oluşmasını engelliyor. 
Benzeri birçok nedenlerden dolayı legal 
siyasetin yapısal olarak dağınıklık yaşıyor 
olması zaaf oluşturan başka bir etmen ol-
maya devam etmektedir.  Politikanın alışıla 
gelmiş yöntemlerden sıyrılması ve “köylü 
mücadele yöntemlerinden” kurtulması için 
benzer birlikteliklerin önemi büyüktür. 
Köylü mücadele yönteminden kurtulmayan 
bir toplum asla kendisi olamaz ve mücade-
lesinin odağına rejimi koyamaz. Detaylarla 
uğraşmaktan ve korkak tavırlardan asla kur-
tulamaz. Radikal değiştirme ve demokratik 
dönüşüm gücünü kendisi için yaratmayı 
başarmış topluluklar, çağın diriliş ruhunda 
muteberdirler. Kimliksel ve sosyo-kültü-
rel özgürlüklerin demokratik savunusunu 
yapmak faşizme karşı kesintisiz bir kitlesel 
direnişle mümkündür. Direnişle mekanla-
rı zamanla iç içe kullanarak dayanışma ve 
mücadele alanına çevirmek insanım diyen 
herkesin görevidir. İnsan aynı suya iki sefer 
giremez, yıkanamaz, ilk su çoktan akmıştır, 
yanlış hesap doğru yaşanmaz, doğru yaşam 
ahlaki devrimci zihniyetle olur. 

Herşeye rağmen HDP’nin metropol 
kentlerdeki stratejik, taktiksel hamlesi dev-
rimsel nitelikteydi. HDP çok başarılı oldu. 
Halk içinde filizlenen toplumsal eleştiriden 
doğan politik bir siyasi muhalefet yatay 
sınıfsal bir karakter kazanırsa, halk çeşitli-
liği de kendisini bunun içinde görür. Aksi 
durumda yüksek platform üstünde halka 
seslenen ve üstten bakan bir siyasi öncülük 
asla halkın duygudan oluşan iç kulaklarına 
ulaşamaz. Anti-faşist bir siyasi-politik mü-
cadele birlikteliği yatay düzlemde (sosyal-
politik zeminde) toplumsallaşırsa sonuç 
alır.

Sosyal politik direnişler ötekileştiri-
lenlerin bakış açılarını yansıtabiliyorsa ve 
etkileşim sağlayarak gündelik yaşamlarına 
temas edebiliyorsa, süreklilik kazanırlar. 
Belki de toplumla siyaset arasında günü-
müzde oldukça zayıflamış bağlar bu sayede 
yeniden onarılma şansını yakalayabilirler.

Yazıyı özgürlük savaşçısı Nelson Man-
dela’nın sözü ile bitireyim: “Hiçbir yerde 
özgürlüğe açılan kolay bir yol yoktur.” n
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Yerel Komisyonlar ve Devrimci Tavır

Herşeye rağmen HDP’nin 
metropol kentlerdeki stratejik, 
taktiksel hamlesi devrimsel 
nitelikteydi. HDP çok başarılı 
oldu. Halk içinde filizlenen 
toplumsal eleştiriden doğan 
politik bir siyasi muhalefet 
yatay sınıfsal bir karakter 
kazanırsa, halk çeşitliliği de 
kendisini bunun içinde görür. 
Aksi durumda yüksek plat-
form üstünde halka seslenen 
ve üstten bakan bir siyasi 
öncülük asla halkın duygu-
dan oluşan iç kulaklarına 
ulaşamaz. 



q Yılmaz GÖÇMEN

Ülkemiz devrimci işçi hareketi baş-
ladığı tarihlerden günümüze önemli de-
neyimler biriktiriyor. Osmanlı’dan cum-
huriyete geçişle de, mülkiyet ilişkilerinin 
kapitalist biçimi otoriter yapısını sürdür-
dü. Bunun nedeni kapitalizmin bağımlı ve 
işbirlikçi gelişmesi ve burjuva demokra-
tik dönüşümlerin oluşamaması yanında, 
emek güçlerinin örgütlülüğüyle de ilgi-
liydi. Çok partili sisteme geçişle birlikte 
demokrasiyi sadece seçimle tanımlayan 
anlayış kurulu sistem partilerince aynı 
içerikte uygulandı... Seçimlerle demokra-
tik bir toplum olunduğu  iddiası, halk mu-
halefetinin kabardığı dönemlerinde nasıl 
bir biçim aldığını emekçiler acı deneyim-
leriyle yaşadı. 

Darbe dönemlerinden seçimli dönem-
lere geçiş, değişik toplumsal katmanların 
örgütlü bir güç haline dönüşme düzeyi de-
mokratik kazanımları kalıcı hale getirebi-
lirdi. Ne yazık ki ülkemizde güçler denge-
sinin demokrasi lehinde kalıcılaşamadığı 
bu dönemler yeni otoriter biçimlere geçişi 
engelleyemedi. Yakın tarihimizde seçim 
sonuçlarını bile tanımayan cüretkârlık 
karşısında demokrasi güçleri, egemen sı-
nıfın yaklaşımlarından arınmış birleşik 
bir hat üzerinden yığınların örgütlenme-
sine yönelik çabaları önceleyen mücadele 
biçimleri geliştiremedikçe, demokrasiyi 
kazanmak ve kalıcılaştırmak zorlaşacaktı.

Geçtiğimiz yerel seçimlere bu bilinç 
üzerinden hazırlanırken yerellik ve de-
mokrasi tartışmalarını iki sistem içi blok 
(Cumhur-Millet) üzerinden daraltmak 
yanlışlığına karşı, diktatörlük ve demokra-
si mücadelesi ekseninde ele alıp genişlet-
mek seçim sonrası mücadele perspektifini 
de sunuyordu aslında. Burjuva demok-
rasilerinde çokça dile getirilen düşünce, 
ifade özgürlüğü ve değişik düşünüşlerin 
örgütlenme alanlarının genişlediği savı 
bırakın pratik karşılığı, söylemde bile ko-
vuşturma, hapsedilme korkusuyla unut-
turulurken, ülkemiz toplum durumu de-
mokrasi zemini üzerinde en geniş kesimin 
ortaklaşmasını zorunlu kıldı. Yapısı gereği 

kapitalist devlet erkini kullanma biçimin-
deki avantajla çeşitli burjuva guruplarının 
farklılaşması, tarihsel gelişiminde değişik 
anlayışlar ortaya çıkarabiliyor... Değişik 
ülkelerde sınıf ilişkilerinde farklar oluşa-
biliyor... Değişik burjuva kümeleşmeleri 
arasında guruplaşmalar olabiliyor... Ek 
olarak ideolojik kültürel gelenekler fark-

lı düşünüş biçimlerine zemin hazırlaya-
biliyor. Burjuva kesimi içinde oluşan bu 
kümelenmeler farklı siyasal tercihlerin, 
farklı burjuva partilerinin oluşmasının da 
nesnel nedeni...

Kapitalist sosyo-ekonomik yapılarda 
egemenlerin yekpare olmayan bu duru-
muna karşın burjuva düzenini savunmada, 
emek karşıtlığında aynı tepkiyi verdikleri-
ni, birlikte davrandıklarını biliyoruz. Tam 
da bu noktada hak mücadelesi ve kapita-
lizmin sınırlarını demokrasi lehine geniş-
letmede takınılacak tutum nasıl olmalı... 
Demokrasi mücadelesinin maddi taşıyı-
cısı nedir, kimlerdir sorusuna verilecek 
yanıt bu soruyu açıklayabilir elbet. Yerel 
seçimlerde diktatörlük karşıtı yapılanma-
lar, burjuvazinin değişik kanatlarından 
emek örgütlerine kadar uzanan geniş bir 
kesimi kapsadı. Bir bakıma ilkesiz olu-
şan bu durum burjuva partilerince dev-
rimci-demokrat ve sosyalistleri dışlama 
çabalarıyla demokrasi anlayışları ve sınırı 
çizilirken, diktatörlük karşıtlığını sistem 
içine hapseden çabanın da ürünüydü. Sa-
ray karşıtlığı üzerinden seçim çalışması 
yürüten burjuva parti mensuplarına,  uzun 
soluklu bir demokrasi mücadelesi hattını 
tarifleyen devrimci demokrasi güçlere; 
“bizim partimizde yer alın veya bizim 
pratik hattımızda mücadele verin” yak-

laşımları yığın ilişkilenmesinde önemli 
problemler ortaya çıkaracaktı. Halbuki 
yerel demokrasi, çevre, şehircilik, inanç, 
Kürdistan illerinde kayyum sorunu, işsiz-
lik, toplumun demokratik yeniden orga-
nizasyonu v.b.  konularında farlı davranış 
şekillerine örgütsel ve ideolojik olarak 
saygı, demokratik ortaklaşmanın olmazsa 

olmazıydı. Devrimci demokratik güçler, 
sosyalistler bu yaklaşım üzerinden, bir 
partinin kazanmasını aşan ve demokrasi-
nin kazanılması mücadelesi perspektifiyle 
çalışmalarını yürüttü. Seçimlere ilişkin 
önemsiz gibi gözüken bu durum insanla-
rın gündelik yaşam sorunları konusunda 
saray karşıtı gibi gözüken daha önce oy 
verdikleri partileriyle de güven sorunu 
yaşaması ve oluşan küskünlükler sandığa 
gitmeme tavrını besleyecekti. Devrimci 
demokratların, sosyalistlerin saray karşıtı 
partileri kapsayan ve aşan noktadan otok-
ratik yapıya karşı demokrasi mücadelesi 
perspektifi küskün kesimin de sandığa git-
mesinin nedeni oldu. Çıkan sonuçlarla bir 
nefeslenme bile olsa bu çabaların önemini 
görmek gerek...

Aslında uzunca bir çalışmanın konu-
su olabilecek ‘demokrasi mücadelesinin 
taşıyıcısı’ sorusu devrimci demokrasi ve 
sosyalist cenahın da önemli bir konusu. 
Burjuva toplumunun farklı tarihsel süreç-
lerindeki sınıf ilişkileri, değişim dinamik-
lerini yeniden tanımlamayı gerektirebilir. 
Fakat ilkesel anlamda değişimin motoru 
olabilecek karşıtlığı-katmanları yok sayan 
noktadan teoriler üretmek işin başında 
yanlış yola sapmak olacaktır. Yüzyıllardır 
idealist felsefe maddesiz hareketi tanım-
lamaya çalıştı. Doğadan maddeyi ata-

bilselerdi herşey yoluna girecekti. Yakın 
tarihte elektriğe sarıldılar, işte maddesiz 
hareket diye. Enerjinin her biçimi madde-
nin farklı düzeyde devinimi olduğu kanıt-
lanınca başka yollar aramaya başlandı... 
Bir de sınıf savaşı ve işçi sınıfı kavramları 
yok edilebilse!... Toplumsal meseleler de 
böyle. Sınıf savaşı ve işçi sınıfı değişimin, 
gelişmenin taşıyıcısı-itici gücü olduğu  
kavranamazsa değişimin kitlesel öznesi  
de oluşturulamaz. Burjuva toplumundaki 
değişimler bir yandan o toplum içinde de-
mokrasi sınırlarını geliştirecek, kazanım-
ları kalıcılaştıracak maddi gücün sermaye 
birikiminin ana kaynağı emek ve onun et-
rafında birleşecek diğer ezilen ve dışlanan 
katmanlar olduğu tespiti üzerinden bir hat 
oluşturulamadıkça, kapitalizmi aşan seçe-
neklerde oluşturulamaz...

Demokrasi havadan gelen bir meteor 
değil. Bir toplumda ezilen, dışlanan o top-
lumu ileriye devindirecek güçlerin kendi-
lerini var etme mücadelesidir. Ülkemizde 
bu güçler başta işçi sınıfı olmak kaydıyla 
ezilen ve dışlanan tüm kesimlerdir. Kapi-
talist toplumda farklı burjuva kesimlerinin 
aralarında yaşadığı çelişkiler demokrasi 
güçlerine fırsat sunabilir. Böylesi dönem-
lerde sınıfın ve demokrasi güçlerinin ör-
gütlenmesinde kalıcı bir ilerleme sağlamı-
yorsa kazanılan bir şey de olmayacaktır. 
Sadece bir yerlerden seçilme hedefleme-
siyle oluşturulan politikalar demokrasi 
mücadelesine katkı sağlayamayacaktır.

Ülkemiz, demokrasi ve diktatörlük 
karşıtlığı üzerinden yeni deneyimler yaşa-
yarak bir süreçten geçiyor. Yerel seçimle-
rinden önemli illeri yitirerek büyük moral 
çöküntüsüyle çıkan iktidar, bu alanları 
karanlık tezgahlarla terk etmek istemiyor. 
Bu oyunlara fırsat vermeyecek olan de-
mokrasi güçlerin örgütlülüğüdür. Gerçek 
demokrasi mücadelesinin taşıyıcısı işçi 
sınıfı ve diğer kapitalizm karşıtı güçler 
kazanımları koruyacak maddi bir örgüt-
lülük seviyesine ulaşmadıkça demokrasi 
kazanılamaz, korunamaz. Bu sorumluluk 
ve bilinç üzerinden birleşik demokrasi 
mücadelesini örmek önümüzde duran en 
acil görev olmalıdır... n
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Ülke Gerçekliği İçinde 
Toplumsal Dinamikleri Kavramak...

Demokrasi havadan gelen bir meteor değil. Bir toplumda 
ezilen, dışlanan o toplumu ileriye devindirecek güçlerin 
kendilerini var etme mücadelesidir. Ülkemizde bu güçler 
başta işçi sınıfı olmak kaydıyla ezilen ve dışlanan tüm ke-
simlerdir. Kapitalist toplumda farklı burjuva kesimlerinin 
aralarında yaşadığı çelişkiler demokrasi güçlerine fırsat 
sunabilir.



Seçim Sonuçları
AKP - MHP İttifakı 31 Mart 2019 

Mahalli İdare Seçimleri’nde yenilmiştir. 
İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya 
gibi metropollerini ve bir dizi İl Belediye 
Başkanlıklarını kaybetmeleri somut bir 
sonuç ve göstergedir.

R.T. Erdoğan’ın kendi seçmenine mo-
ral vermek için bu seçimlerde de yüzde 
52 ile en fazla oyu biz aldık ifadesi İttifak 
açısından görece doğru olmakla birlikte, 
AKP açısından bir yanıltma içermektedir. 
2014 Mahalli İdare Seçimleri’nde yüzde 
45,60 oranında oy alan AKP, 2019 Ma-
halli İdare Seçimleri’nde MHP’nin itti-
fak oyları düşüldüğünde yüzde 37,31 oy 
oranına düşmüştür. Bu AKP için yüzde 
8,29 oranında bir oy kaybıdır. Ciddi bir 
oy kaybıdır. AKP bu oy kaybını gizlemek 
için İttifak oyları ile MHP oylarını top-
layıp yüzde 52 gibi bir sonuç temelinde 
propaganda yapmaktadır ve hem yenilgiyi 
gizlemek, hem de oy oranını yüzde 7 art-
mış olarak göstermeye çalışmaktadır. Bu 
yalan ve kirli bir propagandadır.

AKP’nin yaşadığı yenilgiyi gizlemesi 
İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mer-
sin yenilgileri ile imkansız hale gelmiştir. 
Bu illerde ve bir dizi ilde daha kaybet-
memiş olsaydı zaten böyle bir yenilgi ile 
karşılaşmamış olacaktı. O açıdan ürettik-
leri yalanların bir karşılığı yoktur. Mızrak 
çuvala sığmayacaktır.

AKP 2014 Mahalli İdare Seçimle-
ri’nde İstanbul’da yüzde 41 karşısında 
yüzde 47,9 oy alarak kazanmıştı. Bu yüz-
de 8’lik bir fark idi. CHP-İP ittifakı ve onu 
destekleyen demokratik güç birliği bu se-
çimlerde oylarını yaklaşık 7 puan artırarak 
seçimi kazanmış gözükmektedir. AKP’nin 
ise İstanbul’da MHP oyları çıkarıldığında 
yine yüzde 4 oranında bir oy kaybına uğ-
radığı görülmektedir.

HDP Kürdistan’da kayyımların önem-
li bir bölümünü geri almıştır. Diyarbakır 
özelinde oy oranı yüzde 55’den yüzde 
63’e yükselmişti. 8 puanlık bir oy artışı 
ciddi ve başarılı bir sonuçtur. Bu sonuç, 
bölgede seçimlerin normal koşullarda 
yapılması durumunda tüm Kürt illerin-
de HDP’nin ezici olarak kazanacağına 
işaret ediyor. Ağrı, Muş, Şırnak ve Der-

sim’de devlet her ile özgün senaryolar ile 
HDP’nin gerçek oy oranını ortaya koy-
masını engellemiştir. Ağrı, Muş ve özel-
likle Şırnak’a ülkenin değişik illerinden 
on binlerce polis, özel harekatçı ve asker 
otobüsler ile seçimden bir gün öncesi ta-
şınmış “görevli 142 belgesi” ile oy kul-
landırılmıştır. Şırnak’ta günün belirli bir 
saatinden sonra 142 belgesine dahi gerek 

görülmeden oy kullandırılmıştır. Ağrı ve 
Muş’ta geçerli oyların geçersiz sayılması 
haricinde demografik yapıda gerçekleşti-
rilen değişiklikler ve göçmenlere 
vatandaşlık ve para verilme-
si belirleyici olmuştur. Bu 
illerde de asker ve özel 
harekatçı ağırlığı gözden 
kaçmamıştır.

Dersim, devlet tarafın-
dan kendi başına bir labo-
ratuvar olarak ele alınmış, 
HDP’nin kazanamaması için 
il ve ilçelerde her yola baş vurul-
muştur. Kendilerini “Sol” olarak nitele-
yen, hatta “komünist” olduklarını iddia 
eden unsurlar devletin bu politikasında 
fiili rol üstlenmişlerdir. Ovacık ilçesi eski 
belediye başkanı Fatih Maçoğlu, Dersim 
Belediye Başkanlığı’na aday olurken, Ho-
zat, Mazgirt ve Ovacık’ta da adaylarını 
belirlemiştir ve bu adaylar Maçoğlu’nun 
desteği ile kampanya yürütmüşlerdir. Ne 
ki, Ovacık başta olmak üzere bu üç ilçe 
de CHP tarafından kazanılmıştır. Çe-
mişgezek ve 2014’de ÖDP’nin adayının 
kazanıp CHP’ye teslim ettiği Mazgirt il-
çelerinde de şaşırtıcı bir şekilde başkan-

lıkları AKP kazanmıştır. Beş yıl boyunca 
Ovacık’ta başarılı bir belediye yönetimi 
sergileyen Maçoğlu’nun ardından o pro-
jeleri sürdürmek adına işaret ettiği aday-
lar neden seçilmemiştir. Fatih Maçoğlu 
HDP’den veya Bağımsız aday olabilecek-
ken neden isim hırsızı sahte “TKP” adına 
seçimlere katılmıştır? Tüm bu gelişmeler 
Dersim açısından normal olmayan sonuç-

lardır. “Sol” adına hareket edenlerin üst-
lendikleri rol ciddi olarak irdelenmeli ve 
deşifre edilmelidir.

31 Mart seçimleri AKP’nin 
ve devletin kayyum politika-

larının iflasının da belgesi-
dir. Kürt illerinin ve ilçele-
rinin ezici çoğunluğunda 
kayyumların def edilmesi-
nin ötesinde AKP’nin İs-

tanbul başta olmak üzere, 
Ankara, Bursa, Balıkesir, 

Uşak, Nevşehir, Düzce gibi 
16 AKP’li belediye başkanını gö-

revden azlederek yerine kayyum atama 
politikası kendilerine zarar vermiştir. Bu 
nedenle AKP’nin kayyum politikaları if-
las etmiştir tespitini yapmak yerindedir.

Bir bütün olarak ele alındığında 31 
Mart Mahalli İdare Seçimleri barış ve de-
mokrasi güçleri açısından ileri bir adım 
olarak değerlendirilmelidir.

Seçim kampanyası süreci
Seçim sonuçlarını ileri bir adım ola-

rak değerlendirirken seçim öncesi son 4,5 
yıllık süreci ve seçim kampanyası süreci-
nin doğru değerlendirilmesi gerekiyor. 20 

Temmuz 2015 Suruç Katliamı ile baskı 
ve terör için düğmeye bastı. Yetmedi, 10 
Ekim 2015 Ankara Katliamı ile devlet te-
rörünün ayarı yükseltildi. O da yetmedi 15 
Temmuz 2016 Darbe Senaryosu ile baskı 
ve terör azami düzeye ulaştırıldı. Tüm bu 
önlemler Türkiye halklarının 7 Haziran 
2015 Genel Seçimleri’nde AKP’ye ya-
şattığı yenilgi nedeniyle idi. Başkanlık 
Sistemi’nin halklarımıza dayatılmasının 
tehlikeye girmesi devleti bu ve benzeri 
önlemler almaya yöneltti. Türkiye 7 Ha-
ziran 2015 ve aşamalı olarak 15 Temmuz 
2016 tarihinden beri azgın bir baskı ve te-
rör mekanizması ile yönetiliyor. Özellikle 
Başkanlık Sistemi’nin bu koşullarda zorla 
uygulamaya sokulması ülkenin Başkanlık 
Sistemi ile açık faşist bir diktatörlük yö-
netimine geçtiğini tescilledi. Göstermelik 
bir Meclis, Başbakanı olmayan bir Bakan-
lar Kurulu ve her icraatın yönetildiği bir 
Saray. El atamadıkları bir Mahalli İdare 
Seçimleri vardı. Bu seçimlerde de halkla-
rın birikmiş tepkilerini oylar ile yansıta-
caklarına o denli eminlerdi ki, ülkeyi bir 
sansür ve yasaklar karanlığına boğdular. 
Yazılı ve görsel tüm basın yayın araçlarını 
kontrolleri altına aldılar, insanların düşün-
ce ve fikirlerini ifade etmelerinin önüne 
koyulabilecek tüm engelleri koydular. 
Grevleri ertelediler, en ufak bir eylemlili-
ği polis terörü ile bastırdılar, Kürt illerinde 
terörü had safhaya ulaştırdılar, illeri ilçe-
leri içindeki canlı sivillerle yakıp yıktılar, 
cezaevlerini tıka basa doldurdular, sosyal 
medya kullanıcılarının peşine düştüler ve 
en küçük muhalif paylaşım veya görüş 
sahibini terör örgütü propagandasından 
yargıladılar... Bu uygulamalar saymakla 
bitmez.

İşte bu koşullarda 31 Mart seçimleri-
nin propaganda sürecine gidildi. Seçim 
propagandası için açılan seçim ofisleri, 
“siyasi propaganda yapılıyor”(!) gerekçe-
si ile basıldı, talan edildi ve kişiler gözal-
tına alınıp tutuklandı. Baskı bu düzeyde 
iken ülkenin Cumhurbaşkanı 59 ilde 102 
seçim mitingi gerçekleştirdi. Tüm miting-
lerin giderleri devlet bütçesinden karşı-
landı. Katılımcılara 150 TL yevmiye da-
ğıtıldı, belediyelerin kitle taşıma araçları 
ücretsiz katılımcı taşıdı. Cumhurbaşkanı 
sanki kendisi Belediye Başkanı adayıy-
mışçasına il ve ilçelerde AKP’ye oy istedi. 
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31 Mart Yerel Seçimleri: 
AKP-Saray Rejimi İçin Sonun Başlangıcı

Partimizin de destek verdiği HDP’nin seçim stratejisi bu müca-
delede başarısını kanıtlamış ve sonuç alıcı olmuştur. Şimdi bu de-
neyden ders çıkarmak ve bu deneyi genelleştirmek ve de sürekli hale 
getirmek gerekmektedir.

Bu seçimler bir kez daha kanıtlamıştır ki, ülkenin karanlıktan ay-
dınlığa çıkması ancak Türk ve Kürt halklarının birleşik mücadelesi 
ile mümkün olacaktır.

Önümüzdeki süreç Türkiye işçi sınıfı hareketinin güçleneceği, ba-
rış ve demokrasi mücadelesinde katkısını belirleyici olarak artırması 
gereken bir dönem olacaktır. Bu seçimler bunun mümkün olduğunu 
gösterdi.



AKP dışındaki tüm rakiplerini çirkin bir 
dille kötüledi. Özellikle HDP hakkında te-
rör örgütü suçlamalarını sözlü yapmanın 
ötesinde miting kürsülerinde videolar gös-
terdi. Önce HDP ve beraberinde CHP’yi 
hedefe aldı. İstanbul ve Ankara’nın tüm 
ilçelerinde mitingler yaptı. Bir günde 8 
mitinge konuşmacı olarak katıldığı oldu. 
TV’lerde ısmarlama programlar yaptırıp 
kendini anlatmaya, rakiplerini düzeysiz-
ce suçlamaya çalıştı. Bu amaçla talimatla 
TRT ve ATV’nin program akışlarını alt 
üst ettirdi. Bir anlamda medyayı kendi 
malı gibi kullandı ve rakiplerine kara bir 
medya sansürü uygulattı. Her ilde büyük 
gazetelerin içinde 48 sayfaya varan se-
çim broşürlerini bağış karşılığı ek olarak 
ücretsiz dağıttırdı. Yalan yanlış üretilmiş 
projeler ile okuyucuyu aldatmaya çalıştı.

Bütün bunları Eregenekon’cuların, 
Kontr-Gerilla’nın doğrudan desteği ile 
gerçekleştirdi. Erdoğan TC Devletini oluş-
turan güçlerin ortak adayı olarak piyasaya 
sürüldü. CHP, İyi Parti ve Saadet’in bazı 
Kürt illerinde AKP lehine aday çıkarma-
ması ve AKP’nin tek başına HDP’nin kar-
şısına güçlü olarak çıkarılması başka türlü 
nasıl açıklanabilir. Veya Dersim’de daha 
önce HDP’li olan ilçe belediye başkanlık-
larının CHP ve AKP arasında paylaşılması 
başka ne anlama gelebilir. Bu kirli taktiği 
gizlemek için Dersim belediye başkanlı-
ğına yönelik izlenen strateji de paralel bir 
stratejidir. Böylesi kirli emellerine parti-
mizin adını alet etmeleri iyi düşünülmüş 
ayrı bir taktiktir. Devlet bu yöntemler-
le kendi Kürtlerini, kendi Alevilerini ve 
kendi komünistlerini yaratmaya çalışıyor. 
Ancak komünistler Kemalizmin bu kirli 
oyunlarını 1920’lerden beri tanıyorlar ve 
er ya da geç boşa çıkaracaklardır.

Sonuçta son derece orantısız ve baskı-
terör ortamında, yasaklar altında tek taraf-
lı bir seçim süreci yaşanmıştır. Seçimler 
TC Devleti ile Türkiye ve Kürdistan’ın 
Barış ve Demokrasi güçleri arasında bir 
mücadeleye dönüşmüştür ve sonucu bel-
lidir. Barış ve Demokrasi Güçlerinin elde 
ettikleri başarı tamamen yığınlar içinde 
yürütülen sürekli ve kesintisiz çalışmala-
rın ürünüdür. Bunun sayesindedir ki halk-
larımız yakaladıkları ilk fırsatta tepkileri-
ni dile getirmişlerdir.

Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm bu ça-
baları boşa çıktı ve bu kadar çabayı neden 
harcamak zorunda kaldığı da 31 Mart ge-
cesi herkesin nezdinde günyüzünü gördü.

Seçimler sonrası 
Recep Tayyip Erdoğan 2017 yılında 

“İstanbul’da tekleyen, Türkiye’de tökez-
ler” ifadesini kullanmıştır. Bu çerçeveden 
bakıldığı zaman AKP’nin 31 Mart seçim 
sonuçlarını kabul etmesi ve hazmetmesi 

kolay olmayacaktır.  Seçim gecesi balkon 
konuşmasında hem dolaylı olarak yenil-
giyi kabul etmiş ama aynı zamanda baş-
kanlık sistemine dayalı Cumhurbaşkanlığı 
bizde, Meclis’te çoğunluk bizde “kolaysa 
aldıkları belediyeleri yönetsinler de göre-
lim” tarzında tehditler savurmuştur. Se-
çim sonuçlarını manipüle etmek için tüm 
devlet olanaklarını kullanacaklardır. Bir 
seçim gecesinde, önce 2,5 saat, sonra da 
13 saat sandık sonuçlarının veri akışının 

duyurulmasının kesilmesi görülmemiş bir 
yaptırımın uygulanmasıdır.

Bütün bu davranışlar güçlü olmanın 
değil, güçsüzlüğün, güç kaybetmenin, ye-
nilginin ve bu yenilgiyi hazmedememenin 
emareleridir. Devletin tüm olanaklarını 
tek taraflı kullanıp bu sonuca katlanmak 
kolay olmasa gerekir, ancak gerçeğin 
kendisidir. Erdoğan balkondan “4,5 sene 
seçim yok, bu ülkeyi biz yöneteceğiz” der-
ken baskı ve devlet terörünün daha da ar-
tacağının işaretini vermiştir.

Ülkede ekonomik durum özellikle son 
iki yılda hızla baş aşağı gitmiştir. Ekono-
mik kriz seçim ekonomisi ile mümkün 
olan en alt düzeyde topluma yansıtılmaya 
çalışılmıştır. Bütün umutları 31 Mart se-
çimlerinde farklı bir başarı elde edip ya-
bancı sermayeyi tekrar daha güçlü olarak 
ülkede yatırıma yöneltmekti. Bu planları 
da böylece boşa düşmüş oldu. Onun için-
dir ki ülkedeki işbirlikçi tekelci sermaye 
temsilcileri seçimin hemen akabinde itidal 
çağrıları yapmaya ve Erdoğan’a daha faz-
la sarılma ihtiyacı hissetmişlerdir. Ülkenin 
ekonomisinin en yoğun olarak döndüğü 
büyük kentlerde belediyelerin el değiştir-
mesi sadece o kentlerden elde edilen rantı 
değil, ülke ekonomisinin bütününe farklı 
etkide bulunacaktır.

Uluslararası finans ve sermaye çevre-
leri de NATO üyesi ve ABD ile AB’nin 
müttefiki Türkiye’nin işbirlikçi Cumhur-
başkanı’na sahip çıkma çabası içindedir-

ler. Bu sahip çıkma hiç bir zaman Türkiye 
halklarının hayrına bir sahip çıkma ol-
mayacaktır. IMF ve benzeri uluslararası 
finans kuruluşlarının ekonomik dayatma-
larına, kemer sıkma politikalarına daha 
fazla uymak zorunda kalacak olan işbir-
likçi oligarşi bunun acısını işçi, emekçi ve 
yoksullardan çıkarmaya yönelecektir. Bu 
da ekonomik krizin etkilerinin toplumun 
tabanında en ince kılcal damarlara kadar 
hissedilmesine neden olacaktır.

İşbirlikçi oligarşi bu ekonomik ve 
politik çıkmazdan çıkış yolunu yine bas-
kı, terör, ırkçılık, milliyetçilik ve savaş 
politikaları ile deneyecektir. Bu neden-
le önümüzdeki dönemde içte ve dışarıya 
karşı baskı, terör ve savaş politikaları ge-
lişecektir. Devletin halka karşı sertleşmesi 
önümüzdeki dönemde daha da artacaktır. 
Devletin seçilmiş CHP ve HDP belediye-
lerine karşı eşitsiz yaklaşımı, haksızlıkları 
ve hatta kimi yerlerde kayyum atamaları 
söz konusu olacaktır. Bakanlar Kuru-
lu’nun önümüzdeki dönemde Cumhur-
başkanlığı karar tasarısı olarak Meclise 
“Belediyelerin merkezden atanması” öne-
risini getirmesi ve bu tasarıyı çoğunluğu-
nu oluşturdukları Meclis’te onaylamaları 
kimseyi şaşırtmamalıdır. Böylece burjuva 
demokrasisinin açtığı son kalan tünel olan 
Mahalli İdare Seçimleri de ortadan kalk-
mış olacaktır.

Partimizin görüşü odur ki, AKP bu 
sertlik politikalarını gözden geçirse ve 
baskı, terör poliitkaları yerine daha uzlaş-
macı ve barışçıl bir politika izlese ülkenin 
birçok sorununa kendi açılarından dahi 
daha makul çözümler üretebilme olanak-
ları artacaktır. Bu durumda barış ve de-
mokrasi güçleri mücadelelerini ve görüş-
lerini daha demokratik bir ortamda ortaya 
koyabileceklerdir. Ne ki, MHP destekli 
AKP – Saray yönetimi bugüne dek geli-
nen noktada işlediği suçlar ve uyguladığı 
politikalar nedeniyle buna hazır gözük-
müyor. Umarız bu konuda biz yanılırız.

Görevlerimiz
AKP - MHP İttifakını yenilgiye uğra-

tan Barış ve Demokrasi Güçlerinin kararlı 
duruşu ve mücadelesi olmuştur.

Partimizin de destek verdiği HDP’nin 
seçim stratejisi bu mücadelede başarısını 
kanıtlamış ve sonuç alıcı olmuştur. Şimdi 
bu deneyden ders çıkarmak ve bu deneyi 
genelleştirmek ve de sürekli hale getirmek 
gerekmektedir.

Bu seçimler bir kez daha kanıtlamıştır 
ki, ülkenin karanlıktan aydınlığa çıkması 
ancak Türk ve Kürt halklarının birleşik 
mücadelesi ile mümkün olacaktır.

Önümüzdeki süreç Türkiye işçi sınıfı 
hareketinin güçleneceği, barış ve demok-
rasi mücadelesinde katkısını belirleyici 
olarak artırması gereken bir dönem ola-
caktır. Bu seçimler bunun mümkün oldu-
ğunu gösterdi.

Tüm barış, demokrasi, emek, bağım-
sızlık, özgürlük ve sosyalizm güçlerinin 
birlikte mücadelesinin pekişmesi, geliş-
mesi ve güçlenmesi ancak yerellerde, 
üretim alanlarında ve işyerlerinde olabile-
cektir. Sınıfın yoğun olduğu her alan bu 
çalışmaların doğru adresidir.

Özellikle demokratik muhalefetin 
güçlü olduğu ilçelerin dışında, AKP ve 
MHP’nin oy deposu olan işçi yatağı semt 
ve mahalleler çalışmalarımızın ana ekse-
nini oluşturmak zorundadır. Fabrikalar ile 
mahalleler ve mahalleler ile fabrikalar ara-
sında karşılıklı bir etkileşim yaratacak ka-
nallar oluşturulmalı, ekonomik, sosyal ve 
sendikal mücadeleye katılım artırılmalıdır.

Gençliğin dinamizmi işçi sınıfının 
mücadelesi yolunda doğru kanallara akı-
tılmalı, özellikle kadın-erkek işçi gençli-
ğin örgütlenmesinde kalıcı adımlar atıl-
malıdır.

Devletin kolluk kuvvetlerinin baskı ve 
terörü karşısında geri adım atıp sinmek 
yerine, işçi, emekçi ve yoksulların özgü-
venini de artıracak karşı duruşların geliş-
tirilmesi önümüzdeki dönemde mücade-
lenin yaygınlaşmasında belirleyici önem 
taşıyacaktır.

Bu seçimler bir kez daha göstermiştir 
ki; devletin tüm maddi ve manevi olanak-
larını dahi kullansa sömürücü, baskıcı ve 
tehditkar olanlar mazlumların karşısında 
yenilmeye mahkumdurlar.

MHP destekli AKP - Saray rejiminin 
bir gün sonunun gelip yıkılacağını her za-
man dile getirdik. 31 Mart seçimleri MHP 
destekli AKP - Saray rejiminin sonunun 
başlangıcıdır.

Sonucu belirlemek başta işçi sınıfının 
devrimci güçleri olmak üzere tüm barış ve 
demokrasi güçlerinin eseri olacaktır. n

(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.)
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q Mehmet TOSUN

2019 1 Mayıs’ında on yıllardır biriken 
sorunların hala gündem olması, işçi sınıfının 
mücadelesinin zorlu, ısrarlı ve uzun soluklu 
olması gerektiğinin de göstergesi. Yerel se-
çim sonuçları demokrasi güçlerinin birlikçi 
tavrının, başarmanın önemli koşulu olduğu-
nu ortaya koydu. Geniş halk kesimlerinde 
diktatörlüğün geriletileceği moral motivas-
yonuyla yeni mücadele olanakları sağlaya-
bilecek bu durum, demokrasi mücadelesinin 
bütün bileşenleriyle gelecekte de birlikte 
davranmanın zorunluluğunu gösteriyor.

İşçi sınıfının mücadele olanaklarının bü-
tün baskı yöntemleriyle önünün kesilmeye 
çalışıldığı koşullarda ufacıkta olsa kazanım-
ların demokrasi güçlerine alan açma yönün-
de değerlendirilmesi, egemenlerin sürekli 
ve yeni saldırılarına karşı duruşu büyüte-
cek-boyutlandıracaktır... Çalışanların kıdem 
tazminatlarının sermayeye peşkeş çekme 
girişimleri, taşeronlaşma, işsizlik, örgüt-
lenme vb. konulara ilişkin mücadele, genel 
demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak 
diğer toplumsal kesitlerin yakıcı sorunlarını 
da kapsamalı. Bugün hukuksal dayanaktan 
yoksun seçilmiş Kürt siyasetçinin, tutuklu 
ve mahkumların cezaevlerinde  taleplerine 
ses vermek, ölüm sınırında tecride ve cezae-
vi koşullarına karşı açlık grevlerinde olanla-
rın bir katliama dönüşebilecek durumlarının 
genel demokrasi mücadelesinin bir parçası 
olarak sahiplenmek, birlikçi ve kitlesel mü-
cadelenin taşını döşeyecek olmazsa olmazı-
dır.

Çocukları ve yakınlarının adım adım 
ölüme gittiğini kabullenmeyen analar ve eş-
lerin cezaevi önündeki isyanını aşağılayıcı 
bir tavırla baskılayan güvenlik güçlerinin 
en basit insani tavırdan yoksun davranış-
ları, 12 Eylül faşist diktatörlüğün geldiği 
koşulları net bir şekilde gösteriyor. Dünya 
ve ülkemizde 1 Mayıs’ların tarihi baskı ve 
mücadelenin tarihidir de aynı zamanda. Ga-
zetemiz önceki sayılarında daha önce yayın-
ladığımız “1 Mayıs Mücadele, Mücadele 

1 Mayıs.” Yazısı güncelliğini yitirmediğini 
düşünerek tekrar hatırlatma gereği duydum. 
1 Mayıs 2019, İşçi sınıfı ve halkların birlik, 
mücadele ve dayanışma yönünde yeni ufuk-
lar açsın...

***
12 Eylül 1980 sonrası kapitalizmin ge-

lişimine paralelle ülkemiz ekonomik-siyasal 
yapısındaki değişim, toplumun bütün ke-
simlerini derinden etkileyecek, bunun sınıf 
savaşımına yansıyışı da koşuluna uyan bi-
çimleri üretmeyi zorunlu kılacaktı. 

Kapitalist mülkiyetin her alanda dikta-
toryal hâkimiyeti karşısında, işçi sınıfının 
bilimsel bakışın temel ilkeleri üzerinden 
doğrudan savaşımı içeren bir hat oluşturma-
da eksiklik ve zaaflar; emperyal burjuvazi-
nin ideologları ve siyasal önderleri üzerin-
den, devrim fikrini dışlayan, reformları öne 
çıkarıcı düşünüş şekillerini sınıf hareketine 
şırınga etmenin fırsatını da yarattı. Sosyalist 
sistemin yıkılışıyla daha da görünür hal alan 
bu durum, işçi sınıfının burjuva rejimlerini 
devrim yoluyla alaşağı etme yazgısı, burju-
va yönetimlerini sürdürme amaçlı; sınıfı yok 
sayan, zayıflatan-bölen bir sonuç doğuracak 
şekilde yeniden işlendi.

Aslında emperyalist burjuvazinin hiç de 
yeni olmayan bu taktiği, komünist ideoloji-
nin atılımı yönünde mücadele koşullarını da 
oluşturuyor. Bir yandan işçi sınıfı biliminin 
temel prensipleri üzerinden günümüz koşul-
larını anlama, açıklama ve hat çizme ihtiya-
cı geliştirici yönüyle dogmatizmi dışlarken, 
öbür yandan koşulların değişimi gerekçesiy-
le bilimin temel ilkelerini yok sayan refor-
mist-fırsatçı, postmodernist sızmaların arka 
planını gösterme olanağı da sunuyor. 

Ülkemiz sınıf mücadelesinin 1980’den 
bugüne kadar ki aralığının böylesi bir karşıt-
lık üzerinden irdelenmesi, günümüz pratik 
hatta yaşanan olumsuzlukları anlamada yol 
gösterici olabilir. Yaygın bir şekilde “bunlar-
la, bu koşullarda bir şey olmaz” v.b geri çe-
kilme üzerinden oluşturulan sınıfa güvensiz-
lik sistemli bir burjuva yanıltması olduğunu 
ortaya koyabilmek için; ekonomik ve siya-
sal durumda görülen değişimin kaçınılmaz 
sonucu olarak olanak bulabilen reformcu-
pasifist söyleme karşı ilkesel net bir çizgiyi 
oluşturma savaşımını da güncel kılıyor.

Ülkemizde otuz beş yılı aşkın geçmişin-
den 1 Mayıs 2018 tarihine kadar yaşanan 
süreç ideolojik kırılmalara rağmen, sınıf 
savaşımının gerçek bilimsel zeminine otur-
tulması yönünde çetin, zorlu bir uğraş veril-
diğinin tarihidir de. Kişi, çeşitli toplumsal 
yapıların ve siyasal oluşumların davranış 
biçimleri, böylesi sürecin etkisiyle oluşan 
alışkınlıkların refleksidir aynı zamanda... 

Günümüz ve bu döneme ilişkin bazen soyut, 
bazen genelleme içeren anlatımlar bu zemin 
üzerinden değerlendirildiğinde daha anlaşı-
lır olacaktır...

***

Gecenin en ıssız yerinde çalındı kapı-
lar. Karanlık dehlizlerde paramparça bir 
ölüm acısı. Eylül’ün soğuk yüzü önceden 
sezilmişti. Kapılara kırarcasına dayandılar... 
Kimi önceden konmuştu ormanın çam ko-
vuklarına... Gizemli düşleri ürkek bir dal çı-
tırtısı gecede. Yaşama ilişkin ışıltılı tasarım-
ların masala yüklediği sonsuz bir düş gücü. 
Sevdikleri rehin bırakılmış geride, adımları-
na asılı duran yaralı bir kuş...

Karanlık düş gücü, düşün gerçekliği 
arayan en kara ucu... Şehrin karanlık örtüsü 
kalkmıştı. Güneş tepelere gösterdi yüzünü. 
Buna rağmen yeni iş gününe doğru bir kı-
pırtı yoktu. Sabahın serinliği güneşin ısısıyla 
dönüşmüş, topraktan yükselen buğu dam-
ların üzerine ince bir sis örtüsü yaymıştı. 
Siren sesleri, hoparlörden yükselen ikazlar 
ve askerlerin koşuşturmasından başka ya-
şamıyordu sanki şehir. Evlerin pencereleri 
korkulu bir bekleyişle gözlüyor sokakları. 
Alınıp belirsiz bir yolculuğa götürülen yer-
den acı çığlıklar yükseliyordu. Her gidiş 
dönüşü umutsuz bir yol... Yollar, caddeler, 
fabrikalar ıpıssız. Kime seslensen umutsuz 
bir imdat...

Çoktular... Farklı yönlere bakan ayçi-
çekleri gibi çok, rüzgârda devinmeyen buğ-
day tarlaları gibiydiler. Uzanmadı birbirle-
rine elleri çoğalmak için. “Herkes” kendi 
güneşini beklerken uğradılar saldırıya. Ama 
güneş tekti... Elini uzattı kimi, gücü yetme-
di, dizinin bağı çözüldü... Güneş isli buğular 
bırakarak düştü tepenin ardına... Güneşe tu-
tunamadılar, karanlıkta kaldılar. Gecede bir 
ışık bulma umuduyla, dağılmış ince parıltı-
lar aradılar...

Karanlık uçsuz bucaksızdır. Kıyısız bi-
timsiz bir yolculuk gibi. Birden bir fısıltı 
duyarsın, ürperten bir sezi. Sonra rüzgara 
bırakmak istersin gövdeni, geniş düzlüklere 
ve sonsuz ışıklara savursun diye. Kapkara 
gecenin ölümcül belirsizliği içinde umuttur 
artık gideceğin yer... Uzaktan bir ses yükse-
lir... Kalabalıklaşır sonra... İçini yakan kor-
ku, teslim olduğun umut derin bir iç çekişle 
bir gömütten çıkar gibi güneşin ışıltılı ger-
çekliğine dönüşür. Bulduğun küçücük ışık 
huzmesiyle bir dosta ulaşmak istersin, bir 
sevdaya...

***

Karanlık ve yalnızlık, ama hep bir yer-
lerde umut. Uzatırsın kollarını...

Şehir dışında bir kulübe. Güneş üstümü-
ze doğdu. Olup biteni tam olarak kavraya-
mıyoruz henüz. Radyo getirecek bir dost, 
dinleyip dağılacağız. Açılış saatini bekle-
dik... Yok. Güneşin ısısıyla gevşedik ki... 
Faşizm dedi biri... Generallerin ellerine ‘be-
yaz eldiven’ giydirmeye çalışan dostların! 
rüzgarıyla dağıldı birçoğu; yitti... Zurnanın 
hangi sırasında olduğunun önemi yok. “Ka-
rıncalanma ayağım, gidiyoruz işte” dedik, 
koyulduk yola. Geçmişin kredisiyle ‘güz 
gözlü, dul bakışlı’ yüreklere aşk şarkıları 
söyleyenleri bırakıp geriye.

Ölüm sessizce, içten içe. Kimi emni-
yetin esrarlı penceresinden, gözlerindeki 
direnci yitirmeden, devrim için yaşayan ve 
ölürken, beton zeminde kan sızan gözleriy-
le ışıklı yollar arıyordu... Ateş bir yanıp bir 
sönüyordu...

O yıl buzdan bir taştı sanki kış. Dere ya-
tağında uyur gibi tedirgin geceler. Zorlu bir 
yaşam, ama yürekler sapa sağlam... Bahar 
öfkeli ve acımasız geldi. İhtiyatlı davranın 
diyordu ’salkım söğüt’. ‘Fener Operasyonu’ 
denilen bir sürek avı. Av giysileri giydiril-
miş uşaklar, sinsi tuzaklarına düşürdüklerini 

1 Mayıs Mücadele, Mücadele 1 Mayıs...
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kanlı hücrelerin beton duvarlarında sınıyor. 
Değişik şeyler oluyor orada, duvarlara bir 
şeyler çiziliyor. Ateş bir yanıp bir sönüyor-
du... Ve sonraları yaşamı sönüp giderken 
kimsesizler mezarlığına, coşkun ırmaklar 
gibi akan bir direnç bırakıp; Denize, denize 
ulaşıp sonra sevgiler kentine adını yıldız-
lı harflerle yazdıran... Orada, duvarlara bir 
şeyler çiziliyor. Ateş bir yanıp bir sönüyor-
du...

***

Mayıs’ı karşılıyordu bir avuç insan. 
Ufak bir apartman dairesi... Topu topu beş 
kişi. Yumruklar sıkılı... 

“Eğer asılırsam cani olduğum için değil, 
emekçi olduğum için asılacağım” sesi yan-
kılandı odanın içinde. A. Parsons’un mektu-
bunu okuyordu biri. 

“Bu kelimeleri yazarken adlarınızın üs-
tüne gözyaşlarım damlıyor. Bir daha karşı-
laşmayacağız sevgili çocuklarım. Gurur du-
yun babanızla. Deyin ki, haklıydı ve gitti.” 
Amerikan işçi sınıfının dört önderi idama 
giderken sevdikleri için ölmekle gösterdiler 
sevgilerini.

Onlar hayattan nefret etmediler. Ölüme 
giderken bile, özgürlük ve mutluluk uğruna 
boyun eğmediler cellatlarına. “Ne kadar da 
benziyor orada yaşananlar Taksim’e” dedi 
okuyucu.

Gökyüzü apaydınlık, meydan bir çiçek 
kalabalığı. İşçi bağırdı en önden. Çorak 
toprağı delen bir saban ucu gibi yürüdü ar-
dından köylü. Ve ürkek, kimi zaman kararlı 
adımlarla diğerleri. 1 Mayıs’ın aydınlık ge-
niş ufku en kızıl rengiyle kaplamıştı mey-
danı. Düşman sadece kalabalıktan değil, 
nitelikten korkar dedi mektubu okuyan... 
Karanlık pencereler boşlukta asılı hayalet 
gibiydiler. Sonra bir silah sesi, ardından yüz-
lercesi. Kanlı meydanın ortasında korkusuz 
yiğitler ses oldular, sahici silahlara karşı 
bedenleriyle, yumruklarıyla savaştılar. Kan 
aktı 1977’de Taksim’de dedi okuyucu. Tıp-
kı Amerika’daki gibi. Yıllar geçti ardından, 
düşman aynı düşman, bizse yeni baştan...

***

Değişik şeyler oluyor orada, hücre du-
varlarına bir şeyler çiziliyor. Ateş bir yanıp 
bir sönüyor.

Gürültü ve yıkım vardı dışarıda. Orada, 
tam can alıcı yerde. Çark dönmüyor, dişliler 
kırılıyor bir bir. Değişim ve yenilenme adına 
kendini yok ediyordu makina. 

12 Eylül, küreselleşme, likidasyonun 
tozu dumanı arasında yitip gidiyor insanlar. 
Kökünü besleyemiyor özsuyu koca çınarın. 
Dökülüyor yaprakları bir bir. Bir asit yağ-

muru gibi saldırılar. Zaaflı alanları biliyor 
düşman. Liberalizm, milliyetçilik tortula-
rıyla hedef şaşırtıyor. Özgürlük ve demok-
rasi masallarıyla sisteminin içine tuzaklar 
kuruyor. Terör ve baskı ortamlarında yılgın-
lık gösterenler, geçici yenilgi dönemlerinde 
gemiyi terk edenler, yalanlarıyla besliyorlar 
bu masalı. Kimi düşmanın dilini kullanıyor 
doğrudan...

Sesleri çıkmayan çoktu. Okulunu bitire-
meden, kalifiye olamadan işkence gördüler, 
zindanlarda yattılar, sürgüne gittiler. Puslu 
bir ay ışığında kör bir kuyuydu her şey... Çe-
kingen utangaç bir suskunlukla gözlediler. 
Bir gün yatağını çoğaltan bir damla olacağı 
umuduyla içlerinde biriktirdiler gözyaşları-
nı... Yeniden yaşama tutunma çabasıyla ufa-
cık bir coşkunun peşine takıldılar bazen... 
Kimi bir çuval inciri berbat etti. Kimi yanlış 
giden bir şeyler olduğunu sezinledi. Kinle-

rini haykıracak bir yol bulamayınca içlerine 
aktılar sessizce...

Derinde birikti onlar. Şimdi akmanın za-
manıdır, el verin, çoğalın... Yitmeyelim bir 
yaz yağmuru gibi toprakta diyerek, o serin, o 
suskun, o gözleri kör eden sisin ortasına bir 
ışık gibi yağdılar yeniden...

Dokunursun renklere, anlarsın ışıkla-
rın solduğunu... Dokunmalı dersin yeniden 
renklere, sessizliğine kalabalığın. Uzayıp 
giden sonsuzluğun duru ve bulutsuz açıklı-
ğına gülüşünü çizmek istersin göğün... Zor 
günlerdi onlar. Gözleri kapkara bir bulut, 
beyin kör... Bir çam ormanı başımın üstünde 
gerçeklik. Dalıp ormanın içine yeniden, kol-
larımı uzatıp bir oluk gibi fışkıran filize. Ar-
tık dupduru bir ses güneş. Ekmeğin, ateşin, 
kör bakışın umudu uçarak gelen tepelerden.

Düşman aynı düşman, bizse yeni baş-
tan...

***
İşe yetişmeye çalışıyor kalabalıklar. 

Uykulu gözlerle beton yollardan geçip, fab-
rikaların dev duvarları arasında kaybolu-
yorlar. Gökyüzünün lekesiz, masmavi yüzü 
Mayıs’a çağırıyor onları. ‘Metal Fırtınası’ 
denilen süreçten yeni geçtiler. Bir zafer mi, 
yenilgi mi yoksa yaşanan. Sanki hiç sokağa 
çıkılmamış gibi ses yok dışarıda... Halbuki 
ben hepsini ayrımsız sevmiştim dedi biri. 
İşyerinin zorlu çarkları arasında bulmuştum 
onu. Onlarda beni sevmişti. Savaşın sürdü-
ğü günlerde rüzgarlı yollarda birliktik... Bir 
şey oldu birden, sesimiz kısıldı. Şaşaalı ‘bü-
ro’ların parlak afişleri uzak kaldı bize. Böy-
le oldu tamı tamına. Ne yapmalı?.. Ellerimiz 
aynı kola veriyor gücünü makinenin başın-
da. Uzatsak elimizi diğerlerine, bütün işye-

rine. Hoyrat rüzgarlara, kuraklığa, soğuğa, 
sessizliğe çığlık çığlığa hep birlikte. Varsak 
süslü büroların kapısına; değiştirsek...

Gece yarıları evler basılıyordu. Şimdi 
şehri düşman bellediler. Bölgeyi, türküleri, 
dilleri düşman bellediler... Çitleri, yolları, 
evleri yıktıktan sora, utangaç kızların bede-
nini yaktıktan sonra, bulutları gömdükten, 
mezarları ateşe verdikten sonra ve bir sabah 
alacasında şehirleri yıktıktan sonra, her ge-
çen gün çürümüş kabuklarına kolayca kılıf 
geçirme olanağı bulduktan sonra, ve bu çü-
rümüş pislik yığınlarını süpürüp atacak ça-
releri yaratamadıktan sonra ve tüm bu olan-
ları duymadıktan sonra;.. Yeşil kentin bu dev 
fabrika denizinin içinden bir yay gibi gök-
yüzüne renk, bir ışık kemeri olabilir miyim?

Denizin usulca yaladığı dalgaları sey-

rederek gidiyoruz kıyı boyunca. Satıcıların 
közde pişirdikleri mısır ve kestane kokula-
rının iç gıcıklayıcı çekiciliğine direnerek 
yürüdük. Demirhane ve kapalı pazar yerinin 
1 Mayıs afişleriyle donatılmış duvarlarına 
bakarak, yıllarca ilçemizdeki 1 Mayıs ge-
leneğini yaşatmanın öneminden konuşuyo-
ruz. Yarım asrı geçen öyküsünü biliyorduk 
burasının. Birkaç yüz metre ötede denizin 
yumuşak esintisine, hoyrat olmayan dalga-
ların kıyıya çarpışıyla oluşan sese yabancı 
değildik. Bütün ilçe halkının desteğini ala-
rak fabrika önü, ve denizden kayıklarla des-
teklenen şanlı bir direniş tarihi vardı. “Ne 
günlerdi onlar” diyor biri... Bürodakiler çok 
çalışıyordu o zaman. Her bölümde bilinçli 
işçilerin birimi ve kararlar bütün işçilerin 
katılımıyla alınıyordu. Emeğin çıkarları 
farklı düşünüşlere rağmen kavranmıştı. Bu 
ortaklaşma üzerinden ülke yeniden biçimle-
niyor, kafalar aydınlanıyordu.

Fabrika önüne ulaştığımızda kapıdaki iş-
çiler karşıladı bizi. Sonra’ büro’ temsilcileri 
geldi. İlçedeki 1 Mayıs etkinlikleri üzerine 
konuşuldu. İşyeri, mahallelerden meydana, 
oradan da il’e katılma düşüncesi anlatıldı. 
Çekincelerinden söz ettiler. OHAL koşulları 
ve “ülkeyi bölmek” isteyenlerden... Kurum 
temsilcilerinin toplantı günü tespit edildi; 
ayrıldık.

Toplantıda benzer tavırlar sürdü. Ülke 
gündemi gerekçesiyle 1 Mayıs etkinlikle-
rini kısa tutma görüşünü savunuyorlardı. 
İl temsilcileriyle görüşüldü. Yerelde hiçbir 
etkinliğe katılmadan il’e gideceklerini ke-
sinleştirdiler. Buna rağmen bir avuç insan 
Mütareke meydanında toplandı 1 Mayıs’ta. 
Oradan iskele meydanına. Yürüyüşe katıl-
mayan, buna rağmen son toplanma yerine 
gelenler utangaç duruşlarıyla karşıladılar 
gelenleri. Konuşma, sloganlar, marşlarla 
şenlik yerine döndü İskele Meydanı. Oradan 
İl’e yolculuk...

İl’de toplanma yeri ile, miting meydanı 
arası kısa tutulmuştu.. Heyecan ve coşku 
katılımın azlığına rağmen doruktaydı. Gü-
nün içeriğine uymayan manzaralar da vardı. 
Dev Türk bayrağıyla yürüyen kimi işçiler, 
boyunlarına taktıkları bayrak florlarıyla, 
öfkelerini kapkara düşmanları yerine, etnik 
temel üzerinden dillendiriyorlardı. Uyarı-
lara rağmen kürsü önünde de sürdü bu du-
rum. Gerilimli bir anın ardından korsanların 
hançerlerini kendi elleriyle çevirip göğsüne, 
ayrıldılar alandan.

Yeşile ilişkin türküler yakıldı bu kent 
için. Yazın sıcağı ulu çam fısıltılarıyla se-
rinledi. Yıllar geçip sisli ve bataklık ovaya 
yayılınca kent, güneşin ılık apaydınlık do-
kunuşu kalmadı. Artık sabahın erken saatle-
rinde dilsiz, daracık servis camından zoraki 
gülümseyişleriyle hayal bile edemiyorlardı 
tepelerde türkü söyleyen cırcır böceklerini. 
Bir gün ala şafakta fabrika duvarları arasın-
dan çoğalan insanlar, umudun boy verdiği 
günebakanlar gibi aynı yöne dönünce, gü-
lümseyen kızıl pırıltıları saçacaklar... n

1 Mayıs Mücadele, Mücadele 1 Mayıs...
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Savaşların kahramanları her zaman 
cepheden çıkmıyor. Siperler kana bulanır 
bulanmaz küçük bir azınlık cansız beden-
ler üzerinden para saymaya başlarken bü-
yük çoğunluk bir seçim yapmak zorunda 
kalıyor: Bir tarafta açlık, yoksulluk ve 
savaş; diğer taraftaysa ekmek, özgürlük 
ve barış. Aklı ve vicdanı yerinde herkesin, 
ikinci şıktan yana olacağını söylemeye 
gerek yok. Tabii her şey bu kadar basit 
değil... Savaş ile barış; açlık ile tokluk 
arasındaki çelişki çoğu zaman bir azınlı-
ğın yarattığı sis bulutu altında sadece bir 
silüet olarak seçiliyor. Mussolini İtalyası 
ve İtalyan üst sınıfları da uzun yıllar bo-
yunca kimsenin bu yanıtı görmemesi ya 
da vermemesi için elinden geleni ardına 
koymamıştı. Sonunda emeklerinden başka 
satacak bir şeyleri olmayanlar için iş başa 
düştü. İtalya’da baskı, yoksulluk ve karan-
lığın Mussolini faşizmince yaratılan pusu, 
Torino’daki FIAT işçilerinin 1943 greviy-
le birlikte iyiden iyiye dağılmaya başladı. 
İşte FIAT işçileri ve ‘her şey bitti’ denen 
anda yazdıkları cesaret örneğinin tarihi!

Savaş zamanlarında otomobil ve metal 
sanayisi siper gerisindeki en büyük ‘cep-
helerden’ biri haline gelir. Rusya’daki Pu-
tilov fabrikasını düşünelim. Bu fabrikanın 
işçileri hem 1905 ve 1917 devrimlerinin 
en büyük kitlesel öncülerindendir hem de 
Nazilere karşı savaşın ‘gizli’ kahraman-
larıdır. İtalya’da da FIAT işçilerini böyle 
düşünebiliriz. Hatta şirketin İtalya için 
önemi hesaba katıldığında kendi ölçeğin-
de daha hayati bir konumda olduğu söyle-
nebilir. Bu nedenle FIAT işçilerinin hika-
yesine biraz daha önceden başlamalıyız.

’Orak-Çekiç baskılı 
Fiat arabalar’ 
İtalyan Komünist Partisi’nin (PCI) 

önder kadrolarından Antonio Gramsci, 
“her şeyi tamamıyla kaybetme riski gün-
deme geldiğinde, etraflıca düşünme ve 
kararlarda son derece dikkatli olunması 
gerektiğini” yazar. Gramsci’nin bu satır-
ları kaleme aldığı dönem, tarihte ‘Bienno 
Rosso’, yani ‘İki Kızıl Yıl’ (1919-1920) 

olarak bilinir. İtalyan işçi sınıfı bu yıllarda 
her şeyi kaybetme ihtimalini düşünerek; 
her şeyi kazanmanın kavgasını vermek-
tedir. Birinci Paylaşım Savaşı’ndan galip 
çıkmanın propagandası işçilerin karnını 
hâlâ doyurmamaktadır. Üstelik Rusya’da 
Ekim Devrimi gerçekleşmiştir. Yirmi bi-
rinci yüzyıl insanları olan bizlerin kafa-
sında Ekim Devrimi, Sovyet deneyimi 
dosyasının bir parçası olarak algılanıyor 
olabilir. Ancak dönemin dünya işçi sınıfı 
açısından durum bambaşkadır: Savaşın 
yoksulluk faturasını ödeyenler için Rus-
ya’da kendileri gibi işçi olanlar, kelime-
nin tam anlamıyla devletin kontrolünü ele 
geçirmiştir. Artık dünyada bir işçi devleti 
vardır! Benzeri bir deneyimi kendi ül-
kelerine yaşatmak isteyen yüz binlerce 
işçi fabrikaları işgal eder, silahlanır. To-
rino’daki FIAT fabrikası işçileri sahne-
dedir: Şair Aleksandr Golemba, İtalyan 
komünist lider Palmiro Togliatti üzerine 
yazdığı bir portre yazısında şöyle diyordu:

“1920 yazında fabrikalar zorla işgal 
edildi. Bu hareket İtalyan işçi sınıfının 
tarihinde yazılmış kahramanca bir sayfa 
oldu. Metal endüstrisi işçileri bu işe ilk 
girişenlerdendi. Bunlar lokavta karşılık 
olarak fabrikaları işgal ettiler. Böylece 
bazı sanayi üretim dalları işçilerin elle-
rinde bulunuyordu. Fabrikalar çalışmaya 
devam ediyorlardı. FIAT fabrikaları her 
zamanki üretimlerinin yüzde 70’ini sağlı-
yorlardı. Arabalar atölyeden çıkıyorlardı 
fakat beş köşeli yıldızla, karoserleri üze-
rinde orak ve çekiç simgeleri olduğu hal-
de. (...) ”

Torino’nun ‘işçi sovyetlerine’ teslim 
olan FIAT fabrikaları yalnız değildir. Yüz 
binlerce işçi, kentteki irili ufaklı tam 185 
fabrikayı işgal eder. Olayların ciddiyeti o 
denli artmıştır ki örneğin Togliatti’nin bu-
lunduğu fabrikanın girişini işçilerin kont-
rolündeki zırhlı araçlar polislere kapat-
mıştır. Torino’nun diğer bölgelerinde de, 

polis güçleri bir köprü ve birkaç fabrika 
hariç ilerleme kaydedemez. Ancak işçiler 
yalnızca devlet güçleriyle değil, aynı za-
manda ‘Kara Gömlekliler’ olarak bildi-
ğimiz faşist güçlerle kurdukları ‘Halkın 
Yiğitleri’ birlikleriyle çarpışır. Eylemler 
burjuvazi tarafından verilen tavizlerle id-
diasını yitirmeye başlasa da rüzgarın yönü 
gerçek anlamda Kara Gömleklilerin meş-
hur Roma yürüyüşüyle birlikte değişir. 
Kralın sunduğu tepsiyle yönetimde artık 
Mussolini vardır.

‘Bıyıklı geliyor’ 
Mussolini döneminde yaşananlara 

uzun uzun değinmemiz mümkün değil. 
Kendi konumuz kapsamında ilerleyecek 
olursak İtalya’daki son yasal grevin 1925 
yılında yapıldığını söyleyebiliriz. Komü-
nistler ve sosyalistler başta olmak üzere 
muhalifler büyük baskılarla karşı karşıya 
kalır. Öyle ki komünistler Bienno Rosso 
döneminde iktidarı hedef olarak alabile-
cek iddiadayken, Mussolini döneminde 
ülke çapındaki -gizli- üye sayısı zaman 
içinde 5-10 bine kadar geriler (Bu sayı 
İkinci Paylaşım Savaşı sonunda 1 milyon 
771 bine -ve 5 milyon sendika kaydına- 
ulaşacaktır.)

Faşizmin had safhada olduğu yıllarda 
komünistlerin kimi eylem denemeleri yok 
değildir. Ancak bu anti faşist hareketle-
ri bastırmak, yığınların desteğini henüz 
kaybetmemiş faşistler için oldukça kolay 
olur. 1929 yılındaki ekonomik buhranın 
Mussolini’nin ‘sonu’ olacağı düşünce-
siyse kısa sürede boşa çıkar. Faşistler bu 
dönemde kendi içindeki ‘ılımlıları’ temiz-
ler ve iktidarlarını daha da sağlamlaştırır-
lar. Sanayiciler ve toprak sahipleri, ‘kızıl 
tehlike’ye karşı Mussolini’nin güçlenme-
sine önayak olan en büyük kuvvetlerdir. 
Mussolini bu desteği 1929 yılında değil, 
1943 yazında kaybedecektir. Tabi işçilerin 
ajandası patronlardan farklıdır: 1943 Mart 
ayında Torino’daki FIAT fabrikası, uzun 
bir aradan sonra yine sahnededir.

Şehirdeki diğer FIAT fabrikalarının 
yoğunluğundan dolayı Mirafiori binası, 
1939 yılında, bizzat Mussolini tarafından 
açılır. FIAT-Mirafiori, faşistlerin ‘mo-
dern’ yüzü olarak sembolik bir anlam ta-
şır. Makine teknisyeni Leo Lanfranco da 
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Hem Patronları Hem Mussolini’yi 
Sepetleyen FIAT İşçileri

İllüzyonları ister Mussolini, ister patronlar yaratsın, 
FIAT işçilerinin defalarca keşfettiği bir başka şeyse, 
işçi sınıfının önünde doğrudan barışa, ekmeğe ve öz-
gürlüğe giden bir yolun olmadığı, sınıf savaşının; savaş 
ile barış arasındaki yegane köprü olduğudur.

Mussolini Mirafiori fabrikasının açılışında.



FIAT’ın bu fabrikada çalışan 21 bin işçi-
sinden biridir. Hem fabrika yönetimi hem 
de faşistlere göre Lanfranco tehdit oluş-
turmayan birisidir. Çünkü henüz komünist 
partili kimliği ortaya çıkmamıştır. Hoş, ya 
sürgünde ya yeraltında zor yıllardan geçen 
PCI’nin bu fabrikada gizlenen topu topu 
200-300 üyesi ya var ya yoktur. Lanfranco 
faşizmin ülkede yerini sağlamlaştırmasın-
dan beri yapılan ilk işçi direnişine önder-
lik eden öncü işçilerden biri olur. Korsan 
bildirilerle ve kendi ilişkileriyle yaptığı 
duyurular sonucunda PCI, Mart 1943’de 
bu sembolik fabrikada grev kararı alır. 
Talepler, tamamıyla ekonomiktir. Savaşın 
endüstri yükünü çeken işçiler için ‘faşist 
propaganda’ etkisini yitirmeye başlamıştır. 
Üstüne üstlük ordu pek çok cephede ağır 
yenilgiler almıştır. Diğer taraftan Sovyet-
ler Şubat 1943’de Nazileri Stalingrad’dan 
kovmuş ve faşist yayılmayı duraklatmış-
tır. Uzun lafın kısası yıllar boyunca kırbaç 
vura vura kendi düzenini devam ettirenle-

rin gücü zayıflamıştır. Ancak kimseden bu 
kırbacın açtığı yaraları bir anda unutmayı 
beklemek mümkün değildir.

İşte böyle bir atmosferde Lanfranco 
planlandığı üzere bir Mart sabahı saat 
onda işçileri greve çıkarır. Katılım olduk-
ça düşüktür ve polis geldiğinde on kişi 
gözaltına alınır. Fakat PCI girilen yoldan 
kolayca dönmemeye kararlıdır. 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ye-
niden grevi kitleselleştirme girişimi yapı-
lır. Sonuç bir öncekine göre daha büyük 
yankı uyandırır ve grev Mirafiori’nin de 
ötesine taşarak dalga dalga yayılır. Mart 
sonuna gelindiğinde ülke genelinde 400 
bin işçi greve çıkmıştır. Bienno Rosso’yu 
hafızasından atmamış komünist işçi önde-
rinin gücü, bu başarıda oldukça önemlidir.

Sonuç olarak işçilerin başlıca talepleri ka-
bul edilir.

Bu, ‘Mussolini iktidarını zayıflatmak 
adına cılız bir yumruk olarak değerlendi-
rilse de faşistlerin dilinden olayı dinledi-
ğimizde gerçek anlamını daha net kavra-
yabiliyoruz: Mussolini eylemlerin kendi 
hareketlerini en az yirmi yıl geriye götür-
düğünü itiraf eder. Hitler ise Mussolini’ye 
böyle bir itaatsizliğe nasıl izin verdiğini 
sorarak sitem eder... Duvarlardaki yazı-
ların söyledikleriyse Mussolini’nin kor-
kularını canlandırmaya yeter: ‘Facismo e 
Fame’ (Faşizm Açlıktır) ve ‘Baffone Vie-
ne’ (Bıyıklı [Stalin] Geliyor)…

Faşizme son darbede 
işçiler yine sahnede 

Grev dalgasının büyümesi, yetmezmiş 
gibi 1943 Temmuz’unda ABD ve İngiltere 
ordusunun Sicilya’ya çıkartma yapması 
İtalyan muktedirlerini hayli telaşlandırır. 

İki taraflı korku içinde faturayı Musso-
lini’ye ödetmeye kararlı olan üst sınıf-
lar, müttefik kuvvetlerle uzlaşı için ‘eski 
dostlarını’ yarı yolda bırakır. Musolini gö-
revden alınır, ev hapsi döneminden sonra 
paraşütçü birliğince ‘kurtarılıp’ kuzeyde 
‘Salo Cumhuriyeti’ yönetimini kuracaktır. 
Ardından Kuzey İtalya’da Alman işgali 
başlar. ABD ve İngiltere ise ‘bolşevizm 
karşıtlığında’ faşizm artığı yeni yönetimle 
kolayca anlaşacaklardır. Mart grevleriyle 
birlikte özgüvenini yeniden kazanan ‘bol-
şevizm tarafları’ da boş durmaz ve 1943 
sonu itibariyle 9 bin silahlı partizan kuv-
vetine sahip olurlar. Bu sayı savaş sonun-
da 410 bini bulacaktır. Alman işgalcilere 
karşı savaşta partizanlara yine FIAT iş-
çileri eşlik eder. Mart grevlerinin birinci 
yıl dönümünde FIAT işçileri bu sefer ku-
zeydeki yeni ve çok daha farklı boyuttaki 
bir grev dalgası için ayağa kalkar. Tarihçi 
Paul Ginsborg Torino’da Mart 1944’de 
yaşananlara dair şöyle diyor:

“Şehir halkı ve özellikle de fabrika 
işçileri çatışmaların bütün zorluğunu üst-
lenmek zorunda kaldı... Mücadele, işçiler 
tarafından işgal edilen fabrikalar -Lancia, 
Spa, Grandi Motori, FIAT Mirafiori, Fer-
riere ve pek çok diğerleri- etrafında oldu. 
İşçiler, şehirli silahlı gruplar karşı saldırı-
ya geçene kadar kararlılıkla direndiler ve 
faşist güçlerin kalanını temizlediler.”

Mussolini’nin akıbetini bilmeyen yok. 
Partizanlarca infaz edilir ve bacağından 
ters bir şekilde asıldığı fotoğrafla sonu, 
tarihe geçer. İtalya’da faşist artığı yöne-
ticilerin ve ABD-İngiltere’nin iki yüzlü 
davranışları savaş sonrasında kolayca kar-
şılık bulmaz. Belki Yunanistan’da olduğu 
gibi silahlı bir çatışmaya girilmese de ‘Bı-
yıklının geleceği’ korkusunun bayrağı el 
değiştirmiş görünür. Oysa durumdan kâr 
elde edenler çok da farklı değildir.

‘Mitolojik varlıklar’ 
karanlıktan çıkınca 
FIAT grevlerine dönecek olursak, Ch-

ris Harman’a göre, ‘aslında bu grevler, 
savaşın, alt ve orta sınıfların geniş çevre-
lerini yoksullaştırarak büyük bir toplum-
sal kriz yarattığını ve yalnızca baskının 
rejimi uzun süre ayakta tutamayacağı-
nı’ gösteriyordu. Buna işçi sınıfının ‘sisi 
dağıtacak’ kendinden başka kimsesinin 
olmadığını fark etmiş olmasını da ekleye-
biliriz. İllüzyonları ister Mussolini, ister 
patronlar yaratsın, FIAT işçilerinin defa-
larca keşfettiği bir başka şeyse, işçi sını-
fının önünde doğrudan barışa, ekmeğe ve 
özgürlüğe giden bir yolun olmadığı, sınıf 
savaşının; savaş ile barış arasındaki yega-
ne köprü olduğudur.

Togliatti zamansal bağlara dikkat çe-
kici bir benzetme yapar: “Gramerde her 
fiilin ancak bir zamanı vardır, fakat par-
timiz büyük bir yığın ve savaşım örgütü-
nün yaşamında bir değil, üç ayrı ‘şimdiki 
zaman’ vardır. Bunlardan birincisi geçmiş 
zamandır, çünkü geçmişimiz her zaman 
canlıdır, onu yadsımıyoruz, onun saye-
sinde bugünkü durumumuza gelmiş bulu-
nuyoruz, o bizde yaşamakta, bizi ilerlet-
mektedir; gelecekte de bir şimdiki zaman 
vardır, çünkü geleceği düşünerek onun na-
sıl olması gerektiğini anlamaktayız, onu 
gözümüzün önüne getirmeye çalışıyoruz 
ve bizim için geleceği araştıran bu bakış 
bugünkü eylemlerimizi şekillendirmeye 
yarar; bundan sonra da şimdiki zaman 
içinde şimdiki zaman vardır. Partimizin 
eylemlerindeki üç şimdiki zaman, geçmiş, 
gelecek ve bugündür.”

Torino FIAT, faşizmin özgüvenine 
indirdiği yumrukla, Bienno Rosso’yla, 
hatta daha sonraki yıllarda yapılan işçi 
eylemleriyle artık Mussolini’nin değil; 
işçi sınıfının bir ‘kızıl’ sembolü olur. Biz 
bir kentteki aynı isimli fabrikaların çeşitli 
dönemlerdeki hareketleri arasında bir ‘mi-
ras’ bağı kurabiliyoruz. 1943-44 yıllarında 
FIAT’da Bienno Rosso’yu hatırlayan ko-
münistler vardır kuşkusuz. Ama anlatılan 
sadece bir komünist partinin hikayesi mi-
dir? Peki o günlerde ‘diğerleri’ ne düşü-
nüyordu? Dilerseniz faşizme karşı atılan 
tokadın kahramanlarından genç bir işçinin 
o günleri nasıl anlattığına bakalım. Bu 
sözler pek çok ‘analizi’ parçalara ayırıyor:

“Grev yaptığımı bilmiyordum. Benim 
için yaşananlar bir ‘gösteri’den ibaretti. 
‘Grev’ kelimesi bana yabancıydı. Yaşlıla-
rın söylediği ‘dayanışmanın nasıl pek çok 
bedeni tek bir vücutta birleştirdiğini’ ben 
o günlerde keşfettim. Ve sonra özgürlüğün 
anlamı: Fabrikada komünistler, sosyalist-
ler var diyorlardı ancak kimse kimin ne 
olduğunu bilmiyordu. Onlar [komünistler, 
sosyalistler] mitolojik bir varlık gibiydi-
ler. O karanlıktan çıktıkları günlerde bir-
birlerini tekrar tanıdılar.” n

Kaynaklar ve daha detaylı bilgilerin yer 
aldığı adresler:

– Halkların Dünya Tarihi – Chris Harman (Yor-
dam Kitap)

– Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklo-
pedisi (İletişim Yayınları)

– Lenin Çağının Devrimcileri: Yüreklerimiz Bir-
dir – Aleksandr Golemba (Güncel Yayınlar)

– Modern Italy, 1871 to the Present – Martin 
Clark

http://www.storiaxxisecolo.it/fascismo/fascis-
mo24.htm

https://libcom.org/history/italian-factory-occu-
pations-biennio-rosso

http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/sr187/
jenkins.htm
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1944 – Stalin ve Togliatti yazılamaları ve grevciler.

Leo Lanfranco



q Murat ÇAKIR

Emperyalist güçlerin birbirlerine karşı 
yürüttükleri yıkıcı iki dünya savaşı son-
rasında, 1917 Büyük Ekim Devrimi’nin 
belirleyici etkisiyle, emperyalizmin doğ-
rudan kontrolü altındaki coğrafya küçül-
müştü. O nedenle Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşları sonrasında kontrolünü kaybet-
tikleri coğrafyaları yeniden ele geçirmek 
ve reel bir sistem alternatifi hâline gelen 
sosyalizm “tehlikesini” bertaraf etmek, 
tüm kapitalist ülkelerin ortak amacı hâline 
gelmişti. Bunun içinse, birlikte hareket et-
mek zorundaydılar. Emperyalist cephenin 
lideri seviyesine yükselen ABD emperya-
lizmi önderliğinde bir transatlantik ittifa-
kın kurulması kendisini dayatır olmuştu.

Böylesi bir ittifak hem emperyalist 
güçlerin sıkı işbirliğine girmesini güven-
ce altına alacaktı, hem de emperyalist 
güçler arasındaki rekabet ve çelişkileri 
yönetilebilir düzeyde tutacaktı. Nitekim 
4 Nisan 1949’da “Kuzey Atlantik Savun-
ma İttifakı” NATO kuruldu. NATO, ABD 
emperyalizmi için emperyalist cephedeki 
hegemonyasını güçlendirme ve sürekli 
kılmanın bir aracıydı. Savaş sonrası za-
yıflamış olan Avrupalı kapitalist devletler 
ise, NATO’ya katılıp, ABD emperyalizmi-
nin öncü rolünü gönüllü olarak kabul ede-
rek, kendilerini reel sosyalizm cephesine 
ve Afrika ile Asya’daki ulusal bağımsızlık 
hareketlerine karşı güvence altına sokma-
yı hedefliyorlardı.

ABD, daha İkinci Dünya Savaşı esna-
sında dünya çapındaki stratejik kontrolü-
nü sağlayacak bir konsept geliştirmişti. 
“Grand Area Planning”, yani “Büyük Alan 
Planlaması” başlığını taşıyan bu konsept, 
hangi coğrafyaların hammadde kaynakla-
rı ile piyasalarının engelsiz ulaşıma açık 
olmaları gerektiğini ve malî planlamalar 
ile uluslararası malî kurumların nasıl ör-
gütlenmelerinin zorunlu olacağını öngör-
mekteydi.

Ancak bu planların yaşama geçirilme-
sinin önünde iki büyük engel durmaktay-
dı: Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhu-

riyeti. O nedenle emperyalist güçlerin tüm 
siyasî ve askerî uğraşları “komünizmin 
geri püskürtülmesi” amacına yoğunlaştı-
rıldı. Öncelik ise kontrol altındaki coğraf-
yalara verildi: Önce Yunanistan’daki Halk 
Cephesi 1946’dan 1949’a kadar süren iç 
savaşla geri püskürtüldü. Aynı şekilde 
Fransa ve İtalya’da Komünist Partilerin 
iktidara gelme olasılıklarına karşı darbe 
planları geliştirildi. Batı’da kapitalist dü-

zenin güvence altına alınması NATO’nun 
birincil göreviydi. Nitekim NATO 1950 
Haziran’ında, kuruluşundan dokuz ay 
sonra ABD öncülüğünde Kore Savaşına 
katıldı.

“Komünizmi nükleer 
yarışla dize getirmek”
ABD ordu yönetimi savaş sonrasında 

yayınladığı bir Memorandum ile, Sovyet-
ler Birliği’ne karşı savunma değil, saldırı 
pozisyonunda olunmasını ve nükleer ilk 
vuruş opsiyonunun elden bırakılmamasını 
talep ediyordu. ABD emperyalizminin bu 
stratejik hedefi NATO tarafından da kabul 
edilerek, tüm Soğuk Savaş dönemi boyun-
ca Sovyetler Birliği’ne yönelik her türlü 
askerî planlamanın belirleyicisi oldu.

Sovyetler Birliği’nin 1949’da ilk nük-
leer bomba testini gerçekleştirmesinden 
sonra “Masif Misilleme Stratejisi” geliş-
tirildi. Strateji, ittifak bölgesine sınırlı ve 
konvansiyonel silahlarla saldırı olması du-
rumunda dahi nükleer silahlarla yanıt ve-
rilmesini öngörüyordu. Sovyetler Birliği 
bu stratejiye 1954’de kıtalararası nükleer 

roketlerini geliştirerek yanıt verip, den-
geyi sağlaması üzerine, ABD, Batı Avru-
pa’ya sosyalist ülkelere ulaşabilecek kısa 
ve orta menzilli nükleer roketler yerleştir-
meye başladı. 1952’de Türkiye ve Yuna-
nistan’ın NATO’ya üye edilmesinden son-
ra, 1955’de Almanya Federal Cumhuriyeti 
yeniden silahlandırılıp NATO’ya üye ya-
pılınca, 14 Mayıs 1955’de Varşova’da Ar-
navutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, De-

mokratik Almanya, Macaristan, Polonya, 
Romanya ve Sovyetler Birliği “Varşova 
Paktı” olarak da anılan “Dostluk, İşbirliği 
ve Karşılıklı Yardım Antlaşmasını” imza-
layarak, askerî ve siyasal birlik oluşturdu-
lar. Sovyetler Birliği nükleer cephanesini 
kardeş ülkelere yerleştirince, denge tekrar 
sağlanmış oldu.

Sosyalist dünyanın büyük bedellere 
rağmen nükleer yarışta dengeyi sağlamış 
olması neticesinde emperyalizmin “Masif 
Misilleme Stratejisi” boşa çıkmış oldu. 
Nihayetinde sınırlı bir nükleer savaş da 
tüm dünyayı yok edebilecek bir potansi-
yele kavuşmuştu. NATO 1967’ye kadar bu 
stratejiye sadık kalarak, sosyalist dünyayı 
kaynaklarını nükleer savunmaya harca-
masına zorlamıştı. 1967’de ise “Flexible 
Response” (“Esnek Yanıt”) stratejisine 
geçildi. Bu strateji, başta konvansiyonel 
silahlar, sonra taktik nükleer silahlar ve 
nihâyetinde kıtalararası nükleer roketler 
kullanılması adımlarını öngörmekteydi. 
1991’e kadar yürürlükte kalan bu strateji, 
nükleer ilk vuruş opsiyonunu da içermek-
teydi.

1970’lerde ABD yönetimi içerisinde 
“nükleer savaş yürütülebilir ve kazanıla-
bilir” düşüncesinde olan şahinler etkinlik 
kazandılar. ABD askerî-sınaî kompleksi 
ile enerji tekellerinin temsilcileri olan bu 
kesimler, sadece ABD devlet bürokrasisi-
ni değil, aynı zamanda NATO üyesi ülke 
yönetimlerini ve Batı kamuoyunu da bu 
çılgınlığa ikna etmeye çalışıyorlardı. Ni-
tekim orta menzilli nükleer roketlerin ve 
benzeri silah sistemlerinin geliştirilmesi, 
Sovyetler Birliği devlet yönetimini doğ-
rudan hedefli olarak yok ederek savaşı 
kazanma stratejisini masaya getirdi. Stra-
teji, Sovyetler Birliği’nin siyasî ve askerî 
yönetimini bulundukları yerde vuracak 
nükleer saldırıları öngörüyordu. Penta-
gon danışmanı Colin S. Gray 1970’lerin 
sonunda yayımladığı “Victory is possib-
le” (“Zafer mümkündür”) başlıklı maka-
lesinde ABD’nin “sürpriz bir saldırı ile 
Sovyetler Birliği’nin siyasî-askerî yöneti-
cilerini etkisiz hâle getirebileceğini” iddia 
ediyor ve “bu ulvî amaç için 20 milyon 
insanın yaşamını yitirmesi kabul edilebilir 
bir risktir” diyordu. Emperyalizm, “Ko-
münizm hayaletini defedebilmek” için her 
şeyi göz almıştı.

Soğuk Savaşta “Buz Devri”
ABD Başkanı Jimmy Carter’in imza-

ladığı ve “dünya çapına ulaşmadan, böl-
gesel yürütülecek nükleer savaşı” olanaklı 
kılması düşünülen “Denge Stratejisini” 
öngören 59 nolu Başkanlık Direktifiyle 
birlikte, NATO Aralık 1979’da ünlü “Çifte 
Kararı”nı aldı. Bu karara göre ayrıntılaştı-
rılmış bir “Saldırı Planı” geliştirilecek ve 
Batı Avrupa’ya nükleer başlık taşıyan 108 
Pershing II ve 464 Cruise Missiles roket-
leri yerleştirilecekti. ABD başkanı Ronald 
Reagan’ın askeri danışmanı olan Colin S. 
Gray 1982’de Air Force Magazin dergi-
sine verdiği bir demecinde, “bu roketler 
sadece Sovyetlerin SS 20’lerine karşı bir 
savunma değil, düşmanın kellesini almak 
için yerleştirilmiştir” itirafını yaparak, 
stratejinin gerçek amacını açıklıyordu.

Ancak NATO’nun “Çifte Kararı” Batı 
Avrupa’da, özellikle bir nükleer savaşın 
birincil hedefi hâline gelen Almanya Fe-
deral Cumhuriyeti’nde büyük kamuoyu 
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NATO 70 Yaşında
Emperyalizmin Vurucu Gücü 
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tepkisine yol açtı. 1980, 1981, 1982 ve 
1983 yıllarında New York dahil olmak 
üzere, büyük Batı metropollerinde mil-
yonlarca insan bu kararı protesto etti. 22 
Ekim 1983’de sadece Federal Almanya’da 
1,3 milyon insan sokağa akın etmişti. Batı 
Avrupa barış hareketinin tarihinin en bü-
yük protestolarını gerçekleştirerek, karara 
karşı çıkması, Avrupalı emperyalist ülke-
lerdeki iktidarları zora sokuyordu. ABD 
ve Avrupalı diğer NATO üyeleri arasında 
stratejik çelişkiler baş gösterdi. 1982’de 
Federal Almanya’da liberallerin SPD’den 
desteklerini çekmesi ve muhafazakâr Hel-
mut Kohl’ün şansölyeliğini destekleme-
siyle, bu durum değişti. Alman emperya-
lizmi şimdi NATO’nun “Çifte Kararı”nın 
uygulanması için diğer müttefik ülkelere 
baskı uygulamaya başladı. Emperyalist 
cephe yeniden tek ses olmaya başlıyordu.

Zaten  1970’li yılların sonu ve 1980’le-
rin başları emperyalist cephe açısından 
ciddi yenilgilere yol açmıştı. İran’da ger-
çekleşen devrim işbirlikçi Şah’ı ülkeden 
kovmuş, Afganistan’da Komünist Babrak 
Karmal iktidara gelmiş ve Türkiye gibi 
cephe ülkelerinde sınıf hareketleri güçlü 
direnişler sergilemekteydi. Ulusal kurtuluş 
hareketleri de dünya çapında güçlenmek-
teydi. Emperyalist ülkeler bu gelişmelere 
daha da saldırgan politikalar geliştirerek 
ve Türkiye’de 12 Eylül 1980’de olduğu 
gibi, askerî-faşist darbeleri destekleyerek 
yanıt veriyorlardı.

Nükleer savaşları da içeren saldırgan 
politikaların yanı sıra, NATO’nun kon-
vansiyonel savaş planları da genişletil-
meye başlandı. Başlangıçta Varşova Paktı 
sınırında yürütülmesi düşünülen savaş 
harekâtları, “düşman topraklarının içeri-
sindeki” ofansif saldırı harekât planlarına 
dönüştürüldü. ABD ordusunun 1982’de 
formüle ettiği “Air-Land-Battle-Doktrin”, 
yani hava kara savaşı doktrini NATO ta-
rafından üstlenildi ve uzun vadeli “Air-
Land-Battle-2000” konsepti hâline değiş-
tirildi. NATO Savunma Komitesi 1984’de 
karar altına aldığı “Follow-On-Forces-At-
tack” konsepti, Sovyetler Birliği sınırın-
dan 500 km içeriye doğru askerî saldırıları 
öngörüyordu.

Bu saldırı planları, “Flexible Respon-
se” stratejisinin “Yatay Gerginleştirme” 
konseptinin bir parçasıydılar. Bu konsep-
te göre Sovyetler Birliği’nin herhangi bir 
bölgesel ihtilafta taraf olması durumunda 
Varşova Paktı’nın “yumuşak bölgeleri-
ne” yapılacak saldırılarla yanıt verilmesi 
öngörülüyordu. Federal Alman ve ABD 
ordularının genel kurmay başkanları “Air-

Land-Battle-2000” konseptini tanıtırlar-
ken, asıl amacın, Sovyetler Birliği’ni geri 
püskürtmenin yanı sıra, dünyanın geri 
kalan bölümünün kontrol altına alınma-
sı olduğunu şu sözlerle ifade ediyorlardı: 
“Üçüncü Dünyanın gelişmekte olan ülke-
leri güç dengelerini bozmaktalar. Bu ülke-
ler düşman devletlerle birlikte hammadde 
kaynaklarından eşit pay alabilmek için 
teröre, şantaja ve sınırlı savaşlara başvu-
rabilirler”. Tam da bu nedenle Sovyetler 
Birliği ve sosyalist dünyanın NATO üye-

leriyle çerçevelenmesi planlarının yanı 
sıra, Latin Amerika, Asya ve Afrika’nın 
muhtelif bölgelerindeki kurtuluş mücade-
lelerine karşı müdahalelerde bulunuldu. 
Nihâyetinde emperyalist cephenin NATO 
üzerinden yürüttüğü silahlanma yarışı ve 
saldırgan politikalar, 1989/1990 karşı dev-
riminin başarılı olmasını teşvik ettiler.

Karşı-Devrim’den bugüne...

Karşı-devrimi takip eden yıllar emper-
yalist cephe açısından “zafer” getirmişti: 
Sovyetler Birliği dağıtılmış, yani Fukuya-
ma’nın değimiyle “tarihin sonu gelmiş” 
ve neoliberal dünya ekonomik sistemi tek 
kabul edilir düzen sistemi hâline getiril-
mişti. Bu nedenle hızla NATO’nun görev 
anlayışı değiştirildi: emperyalist-kapitalist 
dünya düzeninin askerî araçlarla güvence-
ye alınması! NATO Mayıs 1991’de “Çok 
Yönlü Tehditler” stratejisini karar altına 
aldı. 1992 Haziran’ında NATO 5. Madde 
bölgeleri dışındaki operasyonlara katılma 
kararı alındı. Bunu hemen peşinden “Mü-
dahale Stratejisi” takip etti ve ilk iş ola-
rak Yugoslavya’ya karşı silah ambargosu 
uygulandı. Artık her şey hızla gelişiyordu. 
1994’de Bosna-Hersek’teki Sırp ordusuna 

hava saldırıları başlatıldı. 1995 Aralık’ın-
da 60 bin NATO askeri Bosna-Hersek’i 
işgal etti. 24 Mart 1999’da ise, Federal 
Alman savaş uçaklarının (1945 sonrasın-
da ilk kez) katılımıyla Yugoslavya Savaşı 
başlatıldı.

Bununla birlikte NATO’nun genişletil-
mesi kararı alındı ve 1995’de Çek Cum-
huriyeti, Macaristan ve Polonya NATO 
üyeliğine alındılar. Daha sonra, 29 Mart 
2004’de Bulgaristan, Estonya, Letonya, 
Litvanya, Romanya, Slovakya ve Sloven-

ya; 2009 Nisan’ında Arnavutluk ve Hırva-
tistan, nitekim 2017 Haziran’ında Karadağ 
NATO üyeliğine alındılar. Adını “Kuzey 
Makedonya” olarak değiştiren Makedon-
ya’nın da yakında 30’uncu NATO üyesi 
olması bekleniyor. Üyelikler haricinde ha-
lihazırda 20 farklı ülke ile işbirliği prog-
ramları yürütülmekte.

NATO’nun esaslı karakter değişimi 
1990’lı yıllarda “21. Yüzyıl’ın ihtilaflarına 
hazır olan ittifak” resmini güçlendirmişti. 
Ancak uzun zamandır örtü altında olan çe-
lişkiler özellikle George W. Bush’un baş-
kan seçilmesiyle derinleşti. Bush, 11 Eylül 
2001 saldırılarından sonra ilk kez NA-
TO’nun 5. Maddesi gereğince diğer üye 
ülkeleri yardıma çağırdı. 7 Ekim 2001’de 
Afganistan’a yönelik saldırı ve işgal sava-
şı başlatıldı. Sözde “Teröre karşı savaş” 
çerçevesinde 2003 Mart’ında Irak işgal 
harekâtı başlatıldı. Telgraf stilinde devam 
edecek olursak: 2007’de Somali kıyıların-
da “Korsanlığa karşı savaş” başlatıldı ve 
hâlen devam etmekte. 2008’de Rusya’nın 
Gürcistan’a karşı girdiği savaş esnasında 
NATO ile olan ilişkileri donduruldu. Aynı 
yıl Somali kıyılarında yürütülen operas-
yonlar “Operation Allied Protector” adıyla 

genişletildi ve Alman ordusunun Batı Afri-
ka kıyılarındaki operasyonları desteklendi. 
2009’da Fransa’nın NATO askerî yapısına 
geri dönmesinden sonra, 2010 Kasım’ında 
stratejik konseptlerin yenilenmesine gidil-
di. Bu çerçevede NATO Roket Savunması 
karar altına alındı, savaş başlatılması için 
söz konusu olan üye ülkelerin ulusal sınır-
lamalarının tanınmaması, mutabakat ilke-
sinin kaldırılması ve BM kararı olmadan 
NATO savaşlarının olanaklı olması karar-
laştırıldı. 2011 Mart’ında “Operatıon Uni-
fied Protector” adı altında Libya’da NATO 
bombardımanına başlandı. 2014’de Wales 
Zirvesinde Rusya’ya karşı “Aksiyon Pla-
nı” karar altına alındı. 2016’da Suriye 
üzerinde Awacs uçaklarının göreve baş-
laması ve Irak’ta “Eğitim Operasyonları” 
kararlaştırıldı. Aynı yıl “Sea Guardian” 
adı altında Akdeniz’de “illegal göçe karşı 
mücadele” operasyonu başlatıldı ve Doğu 
Akdeniz deniz alanının NATO kontrolüne 
alındığı açıklandı. 2016 Varşova Zirvesi 
Doğu Avrupa’ya dört tabur NATO askeri 
yerleştirilmesi kararı alındı. Nihâyet 2017 
Ekim’inde “Trident Juncture” adı altında 
Norveç’te 40 binden fazla NATO askeri-
nin katıldığı bir manevra gerçekleştirildi. 
Toplamda on bin zırhlı araç, 70 savaş ge-
misi, 130 savaş uçağı ve aralarında işgal 
harekâtlarını hazırlamak için kurulmuş 
olan “Hızlı Müdahale Birlikleri” olmak 
üzere, 40 bin askerle yürütülen manevra, 
bir savunma değil, Rusya’ya karşı açık 
bir tehdit ve savaş-işgal oyunuydu. NA-
TO’nun en son, ABD tarafından 2 Şubat 
2019’da Stratejik Orta Menzilli Nükle-
er Silah Yasaklama Antlaşması INF’den 
çıkmasını desteklemesi ve üye ülkelerin 
bütçelerinden GYSMH’nın yüzde ikisine 
eşit olan bir meblağı silahlanma için ayır-
ma zorunluluğunu getirmesi, savaş ittifa-
kının geldiği seviyeyi göstermektedir. Bu 
zorunluluk sonucunda NATO bütçesinin 
2024’e kadar 350 milyar Dolar’a yüksel-
tilmesi amaçlanıyor.

Sonuç itibariyle söylenecek olursa; ku-
rulduğu günden bu yana “barış” diye bir 
derdi olmayan NATO’nun varlığı dünya 
çapındaki olası barışın en büyük tehdi-
didir. Emperyalizmin vurucu gücü olan 
bu savaş makinasının en temel görevi, 
emperyalist-kapitalist dünya düzeninin 
sürekliliğini sağlamak, emperyalist po-
litikalara ve silah tekellerinin kârlarına 
kâr katmasına toplumsal rıza sağlamaktır. 
NATO, savaş ve yıkım, emperyalist talan 
ve kapitalist sömürü demektir. Savaş ma-
kinasının 70’inci yılında da hiç kuşku yok-
tur: Savaş istemeyen, barış için mücadele 
eden herkes en başta NATO’ya “savaş“ 
açmalıdır!n
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q Mehmet DEMİR

Kendisi yerel fakat yol açtığı sonuç-
lar açısından etkisi genel olan  bir seçimi 
geride bıraktık. Seçimlerde Kürdistan’da 
faşist bloğun tüm saldırı ve engelleme 
çabalarına rağmen, HDP’nin başarılı çık-
mış olması önemlidir. Büyük bir baskı ve 
tutuklama furyasına karşı HDP’nin yürüt-
tüğü seçim çalışmaları Kürtler nezdinde 
karşılığını bulmuştur. Kürtler, devletin 
tüm kurumları ile sonuç almak için hare-
kete geçtiği bir ortamda barış ve demokra-
siden yana tavırlarını ortaya koymuşlardır. 
AKP-MHP’de ifadesini bulan faşist saldı-
rılar, Kürtleri sindirme ve kendi taleple-
rinden vazgeçirme doğrultusunda başarılı 
olamamıştır. Tam tersine insanın nefes al-
makta bile zorlandığı baskılar karşısında, 
Kürtler taleplerinin arkasında durmuşlar-
dır. TC’nin bir kez daha Kürt sorununu 
yok sayma çabasını boşa çıkarmışlardır. 
‘Bizde Kürdistan yoktur’ söylemine kar-
şılık Kuzey Kürdistan’ın sınırları bir kez 
daha belirginleştirilmiştir. AKP-MHP fa-
şist ortaklığının seçim sonuçlarını kolay 
kabul etmeyecekleri daha baştan belliydi. 
Sandık taşıma, oy çalma,  seçmen kaydır-
ma çabalarına ve kayyum atama tehditle-
rine  karşın bir çok yerde Kürtler iradele-
rine sahip çıkmışlar ve oynanmak istenen 
oyunları bozmuşlardır. Kürtlerin çok bü-
yük acılar pahasına elde ettikleri kazanım-
larını, öyle kolay kolay mevzilerini bıra-
karak yok olmaya terk etmeyecekleri bir 
kez daha açığa çıktı.

Seçimin ardından

HDP’nin ‘Kürdistan’da kazanma ve 
Türkiye’de AKP-MHP faşist bloğuna 
kaybettirme’ hedefi önemli oranda başarılı 
olmuştur. Kürdistan’daki seçim sonuçları-
nı il il ve ilçe ilçe ele almayacağım. Bu 
yazının konusu da değil. Genel anlamıyla 
önüne koyduğu hedefi tutturan  HDP’nin 
bir seçim başarısı vardır. TC devleti tüm 
kurumları ile seçimi bir ‘beka sorunu’ 
olarak görmüş ve temelde Kürtleri hedef 
haline getiren bir politika izlemiştir. Beka 
sorunu, Kürt Özgürlük Mücadelesine kar-
şı milliyetçiliği ve ırkçılığı arttırmanın 

bir söylemi yapılmıştır. Kürtlerin bir halk 
olarak varlıklarını eskiden olduğu gibi 
‘dağ Türkleri’ gibi söylemlerle  inkar et-
mek artık çocuklara bile anlatılmayacak 
masallar arasında çoktan yerini almışken, 
yeni bir söylem icad edildi:  ‘Bizde Kür-
distan yoktur.’ Yüzyıllık inkar aklı, bu 
kez başka bir şekilde Kürtleri yok sayma  
kurnazlığına girişmiştir. Kürt Özgürlük 
Hareketinin bugün ulaştığı seviye ve böl-
gedeki gelişmeler,  her türlü inkarı, daha 
baştan ölü doğan nafile boş bir çaba ha-
line getirmektedir. Devlet her türlü askeri 
gücüne ve arkasına aldığı işbirlikçilerinin 
tüm çabalarına rağmen Kürtleri, Kürt Öz-
gürlük Mücadelesinden koparamıyorsa, 
burada bir halk desteğinden bahsetmek 
gerekir. Devlet, bu halk ile  eni sonunda 
barışmak ve gerçekliğini de kabul etmek 
zorundadır. Bu barışmanın faşist blokla 
olmayacağı açığa çıkmıştır. Barışmanın 
olmaması faşist bloğun sonunu da geti-
recektir. İnkarın ve yok saymanın Kürtler 
nezdinde  bir karşılığının olmadığı bir kez 
daha açığa çıkmıştır. Seçimlerin ortaya 
çıkardığı önemli bir sonucundan bahse-
deceksek bu da: Kürtlerin kaderlerini öyle 
ellerinden çekilip alınmasına karşı sessiz 
kalmayacaklardır. Kürtleri eşit gören yak-
laşımların kazanmaya ve toplumun gele-
ceğinde söz sahibi olmaya Kürtler nezdin 
de destek bulmaya başlayarak gelişebile-
ceklerini söyleyebilirim.

Seçimlerde Kürt milliyetçiliğini temel 
alarak bir şeyler yapma çabasında olan 
kesimlerin de Kürt halkı nezdinde bir kar-
şılıkları olmadığı bir kez daha görüldü. 
Kürtler önemli oranda milliyetçi duygu-
ları aşmış durumdalar. HDP’yi ve müca-
delesini yeteri kadar ‘Kürdari’ bir politika 

yürütmemekle eleştiren bu kesimler, Kürt 
halkına dar milliyetçi yaklaşımları temel 
alarak gelmelerinin Kürt halkında  bir 
karşılığı olmadığını bir kez daha görmüş-
lerdir. Laf cambazlığı yapmakla ve çoğu 
açıklamalarında Kürt Özgürlük Hareketi-
ni ve HDP’yi eleştirmekle politika da bir 
ağırlık kazanılamıyacağını artık görmüş 
olmaları gerekir. HDP eleştirilemez mi? 
Tabiki eleştirilebilir ve gelişme için de 
eleştiri gereklidir. Seçim sürecinde sürekli 
bir saldırı altında olması ve yoğun tutuk-
lamalara rağmen halkın iradesine sandıkta 
tam olarak sahip çıkılamamasının özeleş-
tirisi de yapılabilinmeli. Bunun nedenleri 
ortaya çıkarılmalı ve geleceğe daha bir 
güvenle yol alınmalıdır.

Seçimler Kürtlerin gelecekleri hak-
kında söz sahibi olma taleplerinden, her 
şeye rağmen vaz geçmediklerini gösterdi. 
Kürtlerin iradelerini kırmak için savaş ve 
çatışmalar tırmandırıldı. Rojava’ya saldırı 
canlı tutulmaya çalışıldı. Kuzey Kürdis-
tan’da operasyonlar hızlandırılırken Gü-
ney’de de saldırılar aralıksız devam etti-
rildi. Savaş tehdidi canlı tutularak Kürtler 
de korku yaratılıp teslim olmaya zorlan-
dılar.Tüm bunlar faşist bloğun var olma, 
yani kendi bekalarını devam ettirmeleri 
için gerek duydukları oyunların birer par-
çasıydı.

Demokrasi ve Barış 
kazanacak

AKP-MHP bloğunun Kürt düşmanı 
yüzünün gizlenemeyecek kadar açık ol-
masından dolayı açıktan sahip çıkamayan 
ve kendilerini  Kürt milliyetçileri olarak 
adlandıran bazı kişilerin  HDP’nin bir kı-

sım oy kayıplarını fırsat bilerek köşelerin-
den çıkarak saldırdıklarını görmekteyiz. 
Bu oy azalmasının sebebini de HDP’nin 
Türkiyelileşme politikasının yanlışlığına 
bağlamaktadırlar. Kürtlerin Türkiyelileş-
me diye bir sorunları yoktur. Böyle bir 
politikaları da olmadı. Ortak bir yaşamı 
kurma ve birlikte özgürce yaşama diye bir 
sorunları vardır. Türkiyelileşme eğer içi 
demokrasi ve sosyalizm ile doldurulursa 
tehlikeli de değildir. Kürtlerin de kendi-
lerini özgür bulacakları bir ortak şemsiye 
altında biraraya gelmekten korkmamak 
gerekir. Bu Kürtlerin her zaman ayrılma 
hakkını da içinde saklı tutan bir ortak-
lıktır. Kürtler bir çoklarının yansıtmaya 
çalıştığı gibi ne Türklerin ne de bir başka 
halkın düşmanıdırlar. Kendilerinden gas-
pedilen haklarını istemektedirler. Türkler 
ile eşit koşullarda yaşamak istemektedir-
ler. Bunun için her Türkün, Ermeninin, 
Çerkesin, Arabın ve diğerlerinin de hakla-
rını savunmaktadırlar. Ortak bir coğrafya-
da eşit ve özgür yaşamak istemektedirler. 
Bunun için herkesin derdi biz Kürtlerin de 
derdidir. Zaten halkların ortak dertlerini 
hissetmeyenler bu coğrafyada pek yaşama 
şansı bulamamaktadırlar. Ancak bu şekil-
de ortak yaşamayı becerebilir ve her türlü 
ırkçılığın önüne geçebiliriz.

Bir taraftan Kürt Özgürlük Hareketine 
karşı son  yılların en kapsamlı operasyonu 
yapılırken bir diğer taraftan da HDP’ye 
seçim kaybettirmek için en akıl almaz 
saldırılar uygulamaya konuldu. Sonuçta 
Kürtler, barış ve demokrasiden yana taraf-
larını  seçtiler.Yıllar önce Seyit Rıza’nın 
dediği gibi Kürtler boyun eğmeyerek, 
TC’ye ve onun işbirlikçilerine tarihleri-
ne eklenecek bir dert daha yazdırmışlar-
dır. HDP’nin seçim başarısı bir kez daha 
onlara dert olmuştur. Bu derdi ortaklanan 
bazı Kürtlerin de olması şaşırtıcı değildir. 
Bunlar bir çok nedenden ötürü ve beslen-
dikleri devlet kaynaklarından vazgeçmek 
istemedikleri için bu derdi yaşamakta-
dırlar. Varsın onlar, bu derdi yaşamaya 
devam etsinler. Kürtler, kendilerini çağın 
söz sahibi kılacak, mücadele ve özgürlük-
ten vazgeçmeyeceklerdir.

Seçimler Kürtlerin kendilerini ifade 
etmeleri için önemli bir dönemeç olmuş-

“Saldırı, tehdit, tüm tutuklamalara ve engelle-
melere rağmen önemli oranda iradelerine sahip 
çıkan Kürtler, seçimin kazanananlarıdır. Devlete 
boyun eğmeyerek bir kez daha bu devlete ‘bu da 
sana dert olsun’ dediler...” 

Kürtler, Barış ve Demokrasi Dedi
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tur. TC, her türlü oyun ve saldırılara karşı 
Kürtlerin iradesini kıramamış ve teslim 
alamamıştır. Bir taraftan Kürt düşmanlı-
ğını körüklerken bir diğer taraftan ‘Kürt 
kardeşlerim’ söyleminin bir karşılık ya-
ratmadığını, Kürtlerin barıştan yana tavır 
koyduklarını  TC’nin de görmüş ve an-
lamış olması gerekir. Mevcut yönetimin 
asıl beka sorunu yeni bir barış süreci baş-
latmamakla ortaya çıkacaktır. Kürtlerin 
politik ağırlığının hissedilmesi ve Kürt 
sorununun çözümünü hedeflemeyen her 
projenin bir beka sorunu yaşayacağı açığa 
çıkmıştır. Faşist blok mevcut bileşimi ile 
girdiği yoldan dönebilecek tüm kapıları 
kapatmış durumdadır. Yeni kapıların açıl-
masını da engellemektedir. Türkiye ağır 
bir ekonomik ve siyasi krizin içerisine 
girmiştir. AKP yönetemez bir hale gelmiş-
tir ve bu kriz giderek de derinleşecektir. 
Tehdit ve saldırılar ile bir yere kadar gide-
bilmektedirler. Seçim sonuçları ve İstan-
bul üzerinde oynanmak istenen ve uygu-
lamaya konan oyunlar AKP’nin çıkmazını 
derinleştirmektedir.

Faşist blokta öfke nöbetlerine yol açan 
Kürdistan adını kullanarak bir kez daha 
diyelim ki, AKP Kürdistan’da kaybetti. 
Mızrak çuvala sığmaz diye bir deyim var-
dır ya bunların ellerinde çuval dahi kalma-
mıştır. Bu durum onları daha fazla zıva-
nadan çıkarmakla kalmamakta ve büyük 
bir korku yaşamalarına da yol açmaktadır. 
Önümüzdeki süreçte daha fazla saldırgan-
laşacaklardır. İçerde ekonomik kriz derin-
leştikçe ve bölgede, özellikle de Suriye 
politikasında sıkıştıkça içte nefes aldırma-
yacaklardır. Seçim meydanlarında sarfe-
dilen sözler ve tehditler kaybettiklerinde 
ne derece çılgınlaşacaklarının ipuçlarını 
vermektedir. Öylesine hukuksuzlukların, 
haksızlıkların ve yolsuzlukların içine bat-
mışlar ki gitmek istemeyeceklerdir. Kor-

kuları o kadar çok ki Kürtlere karşı yarat-
mak istedikleri korku duvarının karşısında 
kendilerini bulmuşlardır. Çıkmaları için 
bunlarda insani duygular da tükenmiş 
durumdadır. Keyfi uygulamalar Kürtler 
nezdinde hala en vahşi şekilde devam etti-
rilmektedir. Kendi elleri ile ve denetimle-
rinde götürdükleri seçimde çıkan iradeye 
bile saygı duymaktan o kadar korkar hale 
gelmişlerdir ki, bu korku ile çok da fazla 
gidebilecekleri bir yolları da kalmamıştır. 
Yolun sonuna yaklaştıklarının farkına iyi-

den iyiye varmaya başladılar. Yüz yıldır 
boyun eğmeyen Kürtlere özgürlük müca-
delesinin boyutlandığı bu dönemde boyun 
eğdirmeleri pek de göründüğü gibi kolay 
değildir. Atı alan Üsküdar’ı çoktan geç-
miştir.

Kürt  Özgürlüğünün Baharı

Seçim başarısı ile bahar gelmez diyen-
ler de olabilir. En azından bahara dayalı 
umutlarımızın canlı tutulmasına yeterlidir. 
Kürt özgürlük mücadelesi, yeni dönemin 
iç ve dış gelişmelerini iyi okumak zorun-
dadır. Dünya ve bölge koşulları değişmek-
tedir. Bazı şeylerin eskisi gibi yürütülmesi 
mümkün görülmemektedir. Kürt halkı 
özgürlük mücadelesine sahip çıkmakta ve 
teslimiyeti kabul etmemektedir. Bölgemiz 
bir bütün olarak çözüm bekleyen sorun-
lar yumağına dönüşmüştür. Bu sorunlara 
her gün yenileri de eklenmektedir. Bugün 
Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Kürdistan 
birbirleriyle içiçe geçmiş sorunların oda-
ğı ve çözüm olanağının olduğu ülkele-
rin başında gelmektedir. Kürtlerin diğer 
halklarla birlikte çözüm aramaları bu açı-
dan da önemlidir. Tek başına bir kurtuluş 
mümkün değildir. Tabi ki halkaların zayıf 
oldukları yerlerden koparılarak haklar 

arasında demokrasi ve barışı geliştirmek 
önemlidir.

Mücadele ve direnişin geliştirilme-
si kadar halklar arasında dayanışmayı 
da geliştirecek her türlü adımın atılması 
önemlidir. Özellikle TC ve İran’ın bölge-
deki boşluklardan ve uluslararası güçlerin 
kendi aralarındaki çatışmalardan yararla-
narak, kendi egemenliklerini sürdürmek 
istemelerine karşı dayanışmanın yükse-
tilmesi gerekmektedir. TC son bir hamle 
ile Kuzey Kürdistan’da egemenliğini pe-
kiştirmek için saldırılarını arttırmakta ve 
Rojava’yı da boğmak için yeni oyunlar 
peşinde koşmaktadır. Bütün bu saldırgan-
lığı boşa çıkarmak Kürt halkının kendi 
dayanışmasını, önemli bir adım olarak da 
ulusal birliğini ve diğer haklarla ortak mü-
cadelesini güçlendirmesi gerekmektedir.

Seçimler Kürtlere özgürlük yolunda 
bir bahar müjdesi olmuştur. Aynı zamanda 
doğru yolda olduklarının da bir kanıtıdır. 
Türklerin korkularını, Kürtlerin korkula-
rını yenmenin yolunun daha çok biraraya 
gelmekle mümkün olacağını söyleyebili-
riz. Halklarımızın birbirinden korkmasına 
gerek yok. Korkması gerekenler, halkları-
mızı birbirine düşman ettirip kırdırmaya 
çalışan  egemen güçlerdir. n
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Seçim Sonuçlarına Sosyolojik Bir Bakış
q Hatip AZAK

Doğu ve Güneydoğu’da Kürt siyasi hareketi ciddi ve çok önem-
li bir başarıya imza attı. Neden mi ; Mevcut iktidar blokunun tüm 
baskı ve engellemelere rağmen, hem Kürt siyasi hareketi hiçbir 
tahrike ve provokatif tutumlara kapılmadan, bölgedeki toplumsal 
muhalefeti iyi örgütleyip sonuç odaklı bir taktikle büyük bir zafer 
ortaya çıkardı.

Herkes dikkatli baktığında seçim sürecinde şunu net görebi-
lir; İktidar, ki kastettiğim sadece siyasi anlamdaki iktidar değildir, 
“biyo-iktidar” kavramı üzerinden gidecek olursak toplumsal 
yapı ve dokular üzerinde çok ciddi olumsuz gerçeklikler 
yaşandı. Ne mi? Şöyle; Dini argümanlar mevcut siyasi ikti-
dar elitleri tarafından çok kullanılmasına rağmen, varolan 
toplumdaki politik ahlak bilinç tarafında büyük bir direnç 
ya da direngen bir sosyal dinamizmle karşılık verildi. Ör-
neğin; hutbelerde şovenizm kokan diyanet fetvalarına 
sosyal tabanda mütedeyyin demokrat muhafazakar in-
sanlar hiç itibar etmedi. Hatta birçok camide cuma gün-
leri samimi inançlı insanlar tepki amaçlı gittikleri “ibadet” 
yerlerini hiçbir kaygı ve tereddüte girmeden terkettiler. 
Evet buna benzer birçok örnek verilebilinir elbette. 

Son olarak belki şunlar söylenebilinir; İktidar bloku 
hemen hemen her seçimde yaptığı taktik mi desek, af-
federsiniz “ahlaksızıklık” mı desek, velhasıl dini argüman 
üzerinde ön gördüğü başarıyı yakalayamadı. Ki tüm bunla-
ra rağmen aynı zamanda mevcut siyasi iktidara çok önemli 

bir uyarı da verilmiş oldu, o da şudur: Bölgede mevcut koşullarda 
önemli oranda siyasi temsil gücü olan Halkların Demokratik Partisi 
- HDP, tüm dünya kamuoyu ve Türkiye kamuoyunun gözleri önün-
de ciddi bir başarı elde etmiş oldu ve kayyum zihniyetinin adeta 
toplumsal dokuların içinde yarattığı tahribatları durdurmak adına 
adeta bir anti-virüs şeklinde enjekte olup, toplumun rahat bir nefes 
almasını sağlamış oldu.

Bir diğer ve asıl mesajı mevcut siyasi iktidara idi. O da şuydu: 
Tüm baskılara rağmen kabul görmeyen kayyum politikalarının ay-
yuka çıkması adeta ilahi adalet tescil olundu şeklinde toplumun 
her kesimi tarafından dillendirilmektedir ve herkes büyük bir poli-
tik olgunluk içerisinde tekrar toplumsal barış sürecinin başlatılması 
umuduyla güne başlayıp günlük uğraşlarıyla yaşama tüm sıcaklı-
ğıyla sarılmış vaziyettedir.

Sonuç olarak; Yaşam bazen çok garip!

Büyük kazanmak için bazen büyük kaybetmeyi göze alabil-
mekte fayda vardır. Ne gariptir, Şırnak yerel yerinde yönetimi mev-

cut durumda AKP’nin eline geçmiştir. Yine Bitlis, Ağrı 
vb. Ama Batı’da da İstanbul, Ankara vb. büyük kentler 
ise CHP’nin eline geçmiştir. Sizce bu durumda 2019 
Türkiye yerel seçimlerinin kaderini hem siyasi parti 
anlamında, hem sosyal sınıfsal anlamda hangi sosyal 
hareket ya da hangi toplumsal kesim belirledi. 

Cevabı mı? Bence, kendi tabirimle söy-
leyecek olursam SELOCAN ve hitap ettiği 
toplumsal kesim. Sizce peki? Saygı ve sev-
gilerimle... n



q Sadık GÜLEÇ

Bir söylentiye göre Çinli ko-
münist Çu En-Lay’a “Fransız 
devrimini nasıl değerlendiri-
yorsunuz?” sorusu yöneltilince 
“Değerlendirme yapmak için 
daha erken” cevabını vermiş. 
Söz konusu olan Ekim Devrimi 
olunca Çu En-Lay’in devrimden 
iki yüz yıl sonraki bu cevabı bel-
ki fazlasıyla doğru olabilir. Bu-
nun nedenlerinden birisi de uzun 
yıllar bu konudaki belgelere 
ulaşmanın zorluğuydu. Sovyetler 
Birliği’nin yıkılmasından sonra, 
on yıllarca arşivleri araştırmacı-
lara kapalı olan Demirperde’nin 
kayıtlarına tarihçiler daha kolay 
ulaşabiliyorlar.

Kotkin’den üç ciltlik
Stalin biyografisi

Son yıllarda bu nedenle 
Ekim Devrimi ve Stalin dö-
nemine ilişkin çok fazla sayıda 
kitap ve araştırma yayımlanıyor. 
Sol-sosyalist camianın daha sağ-
lıklı bir tarih bilgisine ulaşmak 
için çıkan yayınları takip etmesi 
bu yönüyle önemli fakat tarihi 
aktarılan, Stalin gibi sol içi tar-
tışmaların en önemli figürlerin-
den biri olunca sağlıklı bir de-
ğerlendirme yapmanın daha zor 
olduğunu kabul etmek gerekiyor. 
Türkiye’de Stalin hakkında çok 
fazla biyografinin çevrilmediği-
ni biliyoruz. İletişim Yayınları  
muazzam bir iş yaparak Step-
hen Kotkin’in, “Stalin, İktidar 
Paradoksları (1878-1928)” adlı 
kitabın çevirisini yaptı. Aslında 
üç çiltlik bu biyografinin sadece 
1928’e kadar olan bin sayfalık 
ilk cildinin çevrildiğini söylersek 
nasıl bir araştırmanın yayınlandı-
ğı konusunda bir fikir verebiliriz.

Prof. Dr. Stephen Kotkin, 
önce Sovyetler Birliği dönemin-
de daha sonra da Rusya Bilimler 
Akademisi’nde konuk öğretim 
üyesi olarak kabul edilen Rus ve 

Sovyet tarihi konusunda uzman 
bir akademisyen ve halen Prin-
ceton Üniversitesi’nde çalışan 
bir tarihçi. Elimizin altında ya-
zarın, Sovyet Devrimi, Bolşevik 
Partisi ve Stalin hakkındaki ken-
di ideolojik duruşundan kaynak-
lanan yorumlarına takılmazsak, 
muazzam belgelere dayanan yal-
nızca Stalin’in değil Ekim Dev-
rimi’nin de bu en önemli, ayakta 
mı kalacağı, yoksa yıkılıp Paris 
Komünü gibi tarihte ikinci bir gi-
rişim olarak yer alacağı yoksa bir 
devrim mi olacağının belirlendi-
ği 1928’e kadar olan ilk evresi 
konusunda önemli bir kaynak 
bulunuyor. Kotkin’in biyografisi 
Stalin’in penceresinden bir tarih-
sel süreci aktarıyor gibi gözükse 
de aslında devrimin diğer önemli 
figürlerinin yanı sıra bazılarını 
belki ilk kez bu kitapta duyacağı-
mız, ama yaptıkları eylemler ile 
devrimin kritik anlarında başa-
rısını sağlayan kişilikler üzerine 
de bize bir fikir veriyor. 

Kafkaslarda doğan 
bir devrimci

Kotkin, Stalin’in doğumun-
dan başlayarak yaşadığı çevre ve 
onu oluşturan şartları çok canlı 
bir şekilde bize aktarırken aslın-
da bir devrimi doğuran nedenle-
rin de tasvirini yapıyor. Kitapta 
çok önemli bulduğum sayısız 
aktarım var. Bin sayfayı geçen 

böyle bir çalışmanın içindeki en 
önemli ayrıntıları bile aktarmak 
bir kitap tanıtım yazısının boyut-
larını çok aşan bir durum. Ama 
1917 Ekim Devrimi ve Stalin 
konusunda, bir okuyucu olmanın 
ötesinde konuya ilgi duyan biri 
olarak, üzerinde şimdiye kadar 
hiç düşünmediğim ama Kot-
kin’in çok sağlam belgelere da-
yanarak ispatladığı bazı olayları 
aktarmak gerekiyor.

Lenin’in erken ölümünün ar-
dından Bolşevik Partisi içinde en 
güçlü figür o dönemde kitleler ve 
dünya kamuoyu karşısında dev-
rimin diğer liderleri kadar tanın-
masa da Joseph Çuvaşvili, bili-
nen adıyla Stalin’dir. Lenin’in 
parti ve parti üyeliğine ilişkin 
verdiği önem biliniyor. Rus 
Sosyal Demokrat Partisi içinde 
daha kuruluşunun başında ünlü 
Bolşevik ve Menşevik ayrımına 
yol açan tartışmada da parti üye-
liğinden çıkmıştı.

‘Harika Gürcü’ Stalin

Şubat devriminin ardından 
hızla Rusya’ya dönen Lenin bir 
yandan bir sosyalist devrime iliş-
kin taktik ve stratejilerini oluştu-
rurken devrimin diğer partileri 
karşısında en büyük avantajı 
disiplini ve üyelerinin bağlılığı 
olan Bolşevik Partisi’ni örgütle-
meyi sürdürdü. Burada bu muaz-
zam örgütlenmeyi sağlamak için 

partide iki kişinin öne çıktığını 
görüyoruz. Troçki gibi liderler 
kitleler önünde konuşurken, Kı-
zıl Ordu’nun örgütlenmesini ger-
çekleştirirken ya da Bukharin 
gibi daha genç kuşak farklı ör-
gütlenme alanlarında yer alırken 
partinin çok farklı alanlardaki 
örgütlenmesini gerçekleştiren iki 
kişi vardı. Erken ölümüyle, ya-
şasaydı devrim sonrası güç mü-
cadelesi nasıl olurdu sorusunu 
bugün dahi sorduğumuz Sverd-
lov ve Lenin’in “Harika Gürcü” 
olarak nitelendirdiği Stalin.

Lenin ünlü vasiyetinde
parti liderlerini 
değerlendirmişti

Kotkin, kitabında, Lenin’in 
ölümünden sonra partinin lide-
rinin kim olacağı konusunda 
yapılan tartışmalar sırasında 
ortaya çıkan, Lenin’in Vasiyeti 
olarak bilinen mektup hakkında, 
çok tartışılacak bir iddiada bu-
lunuyor. Mektup aslında partiye 
Lenin’in Bolşevik Partisi’nin 
liderleri hakkında yaptığı bir de-
ğerlendirme. Bugüne kadar bu 
mektubun “düzmece” olabilece-
ği şeklinde ne muhatapları ne de 
tarihçiler tarafından bir iddiada 
bulunulmadı. Ancak Kotkin çok 
güçlü kanıtlara dayanarak bunun 
Stalin’le arasının iyi olmadığı 
bilinen Lenin’in karısı Nadejda 
Krupskaya’nın bir ürünü ola-

bileceği iddiasında bulunuyor. 
Bu iddiasını vasiyetin yazıldığı 
iddia edilen günlerde Lenin’in 
sağlık durumuna dayandırıyor 
ve tabii Lenin’in, Stalin’in ge-
nel sekreterliğine karşı çıkması-
nın mümkün olmadığını çünkü 
daha önce Bolşevik Partisi’nde 
bulunmayan ‘Genel Sekreterlik’ 
makamının Lenin tarafından ta-
mamen Stalin için yaratıldığına 
dikkat çekiyor.

Lenin, Stalin’den 
intiharı için siyanür 
istedi

Dahası Lenin ile Stalin ara-
sındaki ilişkinin diğer Bolşevik 
Parti liderlerinin çoğundan farklı 
olduğunu belirtiyor. Stalin, Le-
nin’in özel ilişki içinde olduğu 
birkaç Bolşevik lider içinde en 
önemlisiydi. Kotkin’in tekrar bu 
kitapta hatırlattığı özel bir durum 
da bunu gösteriyor.

Lenin, 1922’nin Ekim ayın-
da ikinci felcini geçirdi. Bu ta-
rihten sonra Kremlin’de bir daha 
çalışma olanağı bulamadı. Ancak 
hastalığının başlangıcında bu du-
rumu öngörerek Stalin’den ‘özel 
bir ricada’ bulunmuştu. Tama-
men konuşamayacak hale gelirse 
kendisine “siyanür” getirmesini 
istemişti: “15-16 Aralık saba-
hının erken saatlerinde Lenin 
bir dizi daha hafif felç atakları 
geçirdi. Doktorlar ‘durumu kö-
tüleşti’ diye kayıt düşüyorlardı. 
‘Güçlüklü yazıyor ama yazdık-
ları okunamıyor, harfler üst üste 
biniyor... Parmağının ucuyla 
burnuna dokunamıyor.’ Lenin bir 
daha hiç yazamadı.”

Politbüro, Lenin’e 
belge gönderilmesini
yasakladı

Lenin’in kendi yazamadı-
ğı ama dikte ettirdiği son metin 
Merkez Komite üyelerinin sa-
yısının arttırılması ile ilgiliydi 
ve bunu Stalin’in karısı Nadya 
Alliyüva yazmıştı. Daha sonra 
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Lenin’in ‘Stalin Vasiyeti’ Sahte mi?

Sovyet tarihi konusunda uzman tarihçi Stephen Kotkin’in üç cilt-
lik Stalin biyografisinin ilk cildi İletişim Yayınları tarafından ya-
yımlandı. Kotkin tarihe ‘Lenin’in Vasiyeti’ olarak geçen, Stalin’in 
genel sekreterlikten uzaklaştırılması tavsiyesini verdiği ünlü mek-
tubun sahte olabileceğini iddia ediyor. Kotkin, 12. Parti kongre-
sinin hemen ardından ortaya çıkan bu metnin kongrede ezici bir 
mağlubiyete uğrayan Troçki’den yana tavır alan Lenin’in karısı 
Krupskaya tarafından yazılmış olduğunu söylüyor.



Politbüro, doktorların tavsiyesi 
üzerine Lenin’e hiçbir resmi ra-
porun gönderilmemesini karara 
bağladı. Gönderilmeyen bir ra-
por konusunda Stalin ve Krups-
kaya arasında sert bir tartışma 
yaşandı. Lenin’in her hareketi, 
her ziyaret bu dönemde bir defte-
re kaydediliyordu. Kotkin’in çok 
ayrıntılı olarak aktardığı bu dö-
neme ilişkin kayıtlardan ortaya 
çıkan temel sonuç Lenin’in hiç-
bir şey yazacak ya da dikte etti-
recek durumda olmadığıydı. An-
cak her nasılsa Gürcü meselesi 
ve Stalin’in Krupskaya’ya kaba 
davranışı konusunda bazı istek-
leri yazdırmış ya da söylemişti. 
Kotkin bu konudaki şüphelerini 
şöyle aktarıyor: “Güya Lenin’in 
dikte ettirdiği diğer bir not Stalin 
içindi ve ertesi gün eline ulaştı. 
Daktilo edilmişti, el yazması ste-
nografi kopyası mevcut değildi. 
Lenin sekretarya personelinin 
bir mektup gönderildiğine dair 
yapmak zorunda olduğu olağan 
kayıt da mevcut değildi.”

Konuşma yetisini 
tamamen kaybetti

Lenin en ağır felcini 1922 
yılı Mart ayında geçirmişti: “9-
10 Mart gecesi Lenin geçirdiği 
ağır inme sonucunda nörolog 
profesör Kramer’in sözleriy-
le ‘konuşma yetisini tamamen 
kaybetti ve sağ uzuvları tümüyle 
felç oldu’. Doktorların 11 Mart 
tarihli görev kayıtlarında, ‘hala 
bir şeyler söylemeye çalışıyor 
ama sadece alçak ve kopuk ko-
puk sesler çıkarıyor’... Bugün 
akşama doğru kendisine söyle-
neni anlama yeteneği daha kötü 
hale geldi, bazen ‘Evet’ demesi 
gereken yerde ‘Hayır’ diyor.”

Stephen Kotkin kitabında Le-
nin’in sağlık durumunu ayrıntılı 
olarak aktarıyor. Bu kayıtlardan 
ortaya çıkan sonuç ise herhan-
gi bir yazıyı yazmasının ya da 
yazdırmasının Lenin’in sağlık 
durumu düşünüldüğünde imkan-
sız olduğu. Fakat Lenin’in sağ-
lık durumunun Mart ayına göre 
daha da ağırlaştığı 16 Nisan’da 
Lenin’in sekreteryasından Lidi-
ya Fotiyeva, Kamenev’e tele-
fon açarak Lenin’in milliyetler 
meselesi üzerine yeni bir makale 

yazdığını haber verdi. Fotiyeva 
aynı bilgiyi Stalin’e de iletti. 
Kotkin, Stalin’in bu meseleye 
bulaşmak istemediğini söyleye-
rek yazıyı almak istemediğini 
aktarıyor. Lenin’in birkaç kelime 
dahi konuşamadığı 16 Mayıs’ta 
ise etkileri yalnızca Sovyetler 
Birliği’ni değil bütün dünyayı 
sarsacak “Lenin’in vasiyeti ya 
da Kongreye Mektup” olarak 
bilinen ünlü vasiyet ortaya çıka-
caktı.

Vasiyette Troçki 

öne çıkarıldı

Krupskaya’nın iddiasına gö-
re metin 24-25 Aralık 1922 yılın-
da birkaç oturumda yazılmıştı. 
Kotkin bu belge konusundaki 
şüphe doğuran noktaların şunlar 
olduğunu belirtiyor: “Ancak bu 
sözde diktasyon Lenin sekreterli-
ğinin belge kayıt defterine işlen-
memişti. Daktilodan çıkmış bir 
metindi ve stenografik orijinal 
yazı arşivlerde bulunamadı. Le-
nin felçli olmayan sol eliyle dahi 
metni parafe etmemişti.”

Başlığı olmayan metne daha 
sonra Lenin’in vasiyeti denecek-
ti. Metinde partinin temel direği 
olarak görülen politbüro üyeleri 
hakkında değerlendirmeler ya-
pılıyordu. Ancak Kotkin’in de 
dikkatini çektiği gibi Politbü-
ro’nun kuruluşundan beri üyesi 
olan ve Lenin’le yakın çalışan 
Rykov, Tomsky, Kalinin ve 
Molotov gibi isimler hakkında 
bir değerlendirme yoktu. Bazı 
üyeler birkaç cümle ile geçiş-
tirilmişti. Bolşevik - Menşevik 
ayrımından beri Lenin’in bazen 
hakaret sınırlarına varan ölçüler-
de eleştirdiği Troçki hakkındaki 
değerlendirmesi küçük bir eleş-
tiri dışında olumluydu: “Yoldaş 
Troçki, demiryolları komiserliği 
meselesiyle ilgili olarak Genel 
Kurula karşı verdiği mücadelede 
çok üstün vasıflara sahip oldu-
ğunu ispat etti. Mevcut Merkez 
Komite’nin en yetkin kişisi belki 
de odur. Ancak aşırı bir özgüven 
sergiledi ve her tür konunun ida-
ri kısmıyla aşırı derecede meşgul 
oldu.”

Yoldaş Stalin sınırsız
bir güce sahip oldu

Fakat vasiyetin en sarsıcı 
kısmı Stalin ile ilgili olan de-
ğerlendirmeydi. Bu ne Stalin’in 
ne de parti kadrolarının kaldıra-
bileceği düzeyde değildi. Lenin 
parti genel sekreterlik kurumunu 
kurarak başına geçirdiği Stalin 
hakkında şunları söylüyordu: 
“Yoldaş Stalin genel sekreter ol-
masıyla birlikte sınırsız bir güce 
sahip oldu ama bu gücü her za-
man gereken özenle kullanaca-
ğından emin değilim.”

Kotkin, eğer ünlü vasiyet 
1922 Martı’nda yazılmış ise bu 
metnin neden 1923 yılı Nisan 
ayında yapılan 12. Parti kong-
resinde ortaya çıkmadığını soru-
yor. Krupskaya dahil hiç kimse 
böyle bir metnin varlığından söz 
etmediği gibi imada dahi bulun-
mamıştı. 12. Parti kongresinin en 
önemli sonucu Stalin’in Troçki 
karşısında büyük bir üstünlük 
sağlayarak onu hezimete uğrat-
masıydı. Yapılan oylamada Sta-
lin, Lenin ile birlikte 386 oyun 
384’ünü almıştı. Troçki ancak 
otuz beşinci sıradan Merkez ko-
miteye girmişti. Eğer Lenin’in 
Merkez Komitesi’nin sayısını 
arttırmasını istediği Stalin bu is-
teği yerine getirmeseydi Merkez 
Komite’ye dahi seçilmeyecekti.

Kotkin’in bu sürece ilişkin 
şüphelerini doğuran başka ge-
lişmeler de olmuştu. 2 Temmuz 
1923’de Krupskaya Devlet Plan-
lama Komisyonu ile ilgili olarak 
Lenin’in dikte ettirdiğini söyle-
diği bir metni Zinovyev’e ulaş-
tırmıştı. Bu metinde Troçki’nin 
uzun süredir istediği ekonomik 
diktatörlük anlamına gelecek 
istekler kabul ediliyordu. Oysa 
felç geçirmeden önce ve sonra-
sında Lenin’in bu konuda Troç-
ki’ye çok sert karşı çıktığı bili-
niyor.

Kotkin, Lenin’in bu vasiye-
ti yazdığına ilişkin destekleyen 
hiçbir kanıt olmadığını iddia 
ederken şunları söylüyor: “Kesin 
olan şudur. Mucize eseri dikte et-
tirilmiş olan bu metin Lenin’in 
en yakın çevresinden Krupska-
ya’nın katkısı olmadan çıkamaz-
dı.”

‘Stalin’i uzaklaştırın’

Üstelik Haziran 1923’te 
Krupskaya bu metne yine 
1922’nin 4 Ocak’ında dikte etti-
rildiği söylenen bir ek daha sun-
muştu. Bu ek metin diğerinden 
daha sert ifadeler ile doluydu: 
“Stalin çok kaba ve bu kusuru, 
her ne kadar içimizde ve biz ko-
münistler arasındaki ilişkilerde 
katlanılabilir olsa da Genel Sek-
reterlik makamında hoş görüle-
mez oluyor. Bu nedenle yoldaşla-
ra Stalin’i uzaklaştırmak için bir 
yol bulmalarını öneriyorum.”

Her ne kadar Kotkin’in bi-
yografisi Stalin’in devrimde izle-
diği role odaklansa da devrimin 
bütün liderlerinin kritik anla-
rında içinde hataları da barındı-
ran rollerini de aktarıyor. Şubat 
devriminin ardından Rusya’ya 
dönen Lenin’in bir sosyalist dev-
rim önerisinde bulunmasını bü-
tün Bolşevik liderler başlangıçta 
şaşkınlık ile karşılamıştı. 

Troçki, Kızıl Ordu’nun ör-
gütlenmesinde büyük bir rol 
oynadı. Almanlar ile savaşı 
bitirecek Brest Litovsk görüş-
melerinde Lenin’in istediği ant-
laşmayı yapmayınca Almanlar 
neredeyse Petrograd önlerine 
geldi. Sonuçta ilk antlaşma giri-
şiminden çok daha ağır şartlara 
razı oldular. Polonya’nın Sovyet-
lere saldırısının ardından Kızıl 
Ordu Varşova kapılarına dayan-
dığında Lenin bunu yaklaşmakta 
olan Almanya devrimine destek 
için Polonya’da Kızıl Ordu des-
tekli bir devrim hayaline kapıldı. 
Stalin, Polonya işçilerinin bu du-
rumda Bolşevikleri değil kendi 
milliyetçi hükümetlerini destek-
leyeceklerini söyleyerek haklı 
çıktı. Stalin ise Denikin’e karşı 
savaşta yanlış taktikler önerdi. 
Savaş hiçbir askeri geçmişi ol-
mayan eski bir un fabrikası işçisi 
olan Frunze’nin saldırısı ile ka-
zanıldı.

Yalnızca ünlü vasiyet konu-
sunda değil, devrim öncesinden 
devrimin bu ilk on yılına kadar 
çok önemli olaylar ve kişiler ko-
nusunda, Stalin hakkındaki bu 
biyografi, yeni birçok belgeyi 
barındırıyor. n

Politika 22 Nisan 2019 21KİTAP



q   İsmail Hakkı YORULMAZ

 
31 Mart Yerel Seçimleri’nin icra edil-

mesine birkaç hafta kaldı. Partimiz seçim 
politikasını AKP’nin kaybettirilmesi ve ge-
riletilmesi üzerine kurdu. Parti örgütlerimiz 
ve yoldaşlarımız bulundukları her yerde bu 
politika doğrultusunda çalışma yürütüyor-
lar. Seçim çalışmalarının bir yanı destekle-
nen adaylar için somut seçim propagandası 
yürütmektir. Ancak bir Komünist Partisi bu 
amaçla yürütülecek çalışmayı hangi içerikle 
ve amaçla yürütür sorusunun cevabını ver-
mek durumundayız. Eğer bu soruya doğru 
cevabı vermezsek parlamenterist anlayıştan 
bir farkımız kalmaz.

Komünist Partisi en genel anlamıyla 
burjuvazinin seçim süreçlerinde de sosya-
lizm propagandası yaparak, kapitalist siste-
min yanlışlıklarını gösterir ve sosyalizmin 
işçi sınıfı ve emekçi halklar için neden ter-
cih nedeni olduğunu ortaya koyar. Ancak, 
sosyalizm propagandası pratikten ve içinde 
yaşanılan koşullardan bağımsız olarak ele 
alınamaz. Ekonomik kriz koşullarında işçi 
ve emekçilerin sosyal koşulları çok ağır so-
runlarla yüklenmiş durumda. Bu yük seçim 
sürecinin son haftalarında daha da artacak 
ve seçim sonrası ağırlaşacak. Ekonomik 
yaşam koşullarının bu düzeyi seçim süreci 
çalışmalarında ele alınan en temel konudur. 
Bu şekilde seçmenlerle kurulan ilişkilerde 
onları yönlendirmek için geliştirilen bir dizi 
argümanımız var.

AKP, MHP ve iktidar çevresinde 
yuvalanan diğer partilere karşı çalışmaları-
mızda yöneldiğimiz ana kitle, işçi, emekçi, 
işsiz, emekli ve yoksul olmasına rağmen 
bu partilere oy verenlerdir. Gerek büyük ve 
önemli metropollerin işçi yatağı semtleri, 
gerekse kırsal alanda sorunlu bölgeler AKP 
ve MHP’nin oy depoları durumundadır. 
Popülist, şoven, milliyetçi ve dini hassasi-
yetleri istismar eden söylemler bu kitle-
lerde karşılık buluyor. Ancak aynı seçmen 
ekonomik sorunların sonuçları ile en fazla 
karşı karşıya gelen kitleyi oluşturmaktadır. 
Bu gerçeklik çalışmalarımızın temelini 
oluşturuyor.

İktidar bu kitlelerin gözünü sözde icra-
atları ile boyuyor. İmar sorununu çözmek, 
altyapı yatırımlarını güçlendirmek, yol 
yapmak, toplu taşımada ilaveler yapmak ve 
çeşitlendirmek icraatmış gibi yansıtılıyor. 
Bunlar her iktidarın ve belediyenin görev-
leridir. Belirleyici olan bu icraatların nasıl 
gerçekleştirildiğidir. Sosyalist bir toplumda 

iktidarın ve yerel yönetim kurumlarının, 
devletin sosyal ve toplumsal bir görevi olan 
bu icraatları bir başarı olarak göstermek 
ve üstüne üstlük bütün bu icraatları özel 
girişimci ve yüklenicilere yaptırmak ciddi 
bir çelişkiye işaret etmektedir. Bu sorun 
onlara oy veren kitlelere anlatılmaktadır. 
Konut sorununun çözümü, ücretsiz sağlık 

ve eğitim hizmetleri, kitle taşımacılığı, şe-
hirlerin alt yapıları sosyalist bir yönetimin 
olmazsa olmazlarıdır. Aradaki temel ayrım 
sosyalist yönetimde bu icraatların birer hiz-
met olarak çok doğal olmasıdır. Çok doğal 
olması gereken hizmetleri kendi partilerinin 
birer meziyeti gibi göstermeleri seçmenleri 
nezdinde deşifre edilmelidir.

İktidar partilerine oy veren seçmenlere 
işgücü sömürüsü anlayabilecekleri şekilde 
anlatılmaktadır. Bu konuya bağlı olarak 
işsizlik ve yoksulluk çok daha uygun anla-
tılabilmektedir. Bu bağlamda konut kiraları, 
alım gücünün düşüklüğü ve asgari ücret 
dengesizliği ortaya konulabilmektedir. Kürt 
seçmene ayrıca ulusal baskı ve inkarın öte-
sinde sınıfsal sorunların gerçekliği anlatıl-
makta ve burjuva partilerine ulusal sorunun 
çözümü konusunda umut bağlanmasının 
o partilerin doğalarına aykırı olduğu izah 
edilmektedir. Türk ve diğer uluslardan 
seçmenlere ise bu ülkede Kürt halkına karşı 
uygulanan inkar ve imha politikalarının 
gerçek nedenleri anlatılmaktadır. Bu bağ-
lamda şoven ve ırkçı politikaların iktidar 
partileri tarafından neden geliştirildiği izah 
edilebilmektedir ve bunun etkisi olmakta-
dır. Çünkü Türk ve Kürt emekçiler birlikte 
çalışıp yaşayan, sosyal olarak aynı işgücü 
sömürüsü ile karşı karşıya olan bireylerdir. 
Kürt emekçileri sınıfsal sömürünün ötesin-
de bir de ulusal sömürü ile karşı karşıya-
dırlar. Sömürü katmerleşmektedir. Birlikte 
çalışan ve yaşayan bireylere bu gerçeği 
anlatmak zor olmamaktadır.

Sözünü ettiğimiz çalışmalar yerellerde, 
mahallelerde yürütüldüğü gibi fabrika ve iş-
yerlerinde de çalışmalarımızın ana eksenini 
oluşturmaktadır. Yoldaşlarımızın olma-
dığı fabrika ve işyerlerinde ilişki en kısa 
sürede yerleşim birimleri, semt ve mahalle 
çalışmaları üzerinden kurulabilmektedir. Bu 
yolla üretim birimlerinin içinde de çalışma 

gerçekleştirmenin koşullarını yaratabilmek-
teyiz. Aynı örgütlenme yöntemi şantiyeler 
için de geçerli olmaktadır. Özellikle eko-
nomik kriz koşullarında dibe vuran inşaat 
sektöründe çalışan ve çalışmış işçilerin 
durumları çok kötü bir tablo arzediyor.

Metropollerde üretim birimlerinde ve 
mahallelerde kurulan ilişkiler bu merkez-
ler ile sınırlı kalmıyor. Genellikle kırsal 
kökenli olan göçmen işçilerin memleket-
leri ile sıcak ve sürekli bağları sürüyor. 
Aynı zamanda memleketlerinde yaşamaya 
devam eden akrabalarına destek oluyorlar. 
Kazançlarının önemli bölümlerini ailelerine 
aktarıyorlar. Dolayısıyla aileleri üzerinde 
etkileri küçümsenmemeli. Bu şekilde hiç 
ilişkimizin olmadığı yerleşim birimleri ve 
kırsal ile ilişki kurulabiliyor.

Yürütülen bu faaliyetlerin nasıl sürekli 
bir ilişkiye yükseltilmesi sorusu partimiz 
tarafından yanıtlanmıştır. İşyeri, fabrika, 
şantiye ve mahallelerde işçi grupları, komi-
teleri ve konseyleri oluşturmak yönünde bir 
açılım gerçekleştirilmiştir. Emek ve sınıf 
eksenli yürüyen bu çalışmalar önümüzdeki 
dönemde sınıf savaşımının gelişmesinde 
küçümsenmeyecek bir rol oynayacaktır. 
Bu nedenden dolayı bugün kurulan her 
ilişkinin kalıcı hale getirilmesi ve sürekli 
genişleyecek bir ilişkiler zinciri oluşturması 
önem arz etmektedir ve sınıfın içinde kitle 
çalışmamızın temelini oluşturmaktadır.

Bütün bu çalışmaların seçimlerle ne 
ilgisi olduğu akla gelebilir. Temel amaç 

işçi, emekçi, yoksul, işçi ve emeklileri 
iktidar partilerinin tahakkümünden ve 
etki alanlarından kurtarma çabasıdır. 
Ülkenin tüm iletişim araçlarını ve basın 
yayın kurumlarını kontrolleri altında tutan 
iktidar partilerinin karanlık sansür ve yasak 
duvarını kırmak ancak sınıf ile doğru-
dan temas içinde aşılabilir. Bu süreç ülke 
gündeminin azami düzeyde politikleştiği 
bir dönemi ifade ediyor. Yalan ve kirli bir 
seçim propagandası gündemi çarpıtıyor. 
Bizler bunun farkındayız ancak kitleleri de 
farkında değillermiş olarak değerlendir-
meyelim. Bu kadar gerilen bir toplumsal 
ortamdan kitleler de etkileniyor. Kitlelerin 
sağ duyularına güvenmemiz gerekir. Ancak 
kitlelerin siyasal konumlanışları konusunda 
onlara yardım etmek de bizlerin görevidir. 
Kitlelerin yaşadıkları sonucunda oluşan 
sağ duyularının bilince çıkması bu denli 
demagojik bir propaganda döneminde za-
man ister. Ama aynı zamanda da en uygun 
ortamı sunar. İktidar sözcüleri yalan ve 
çarpıtmaları ile bize muazzam propaganda 
malzemeleri sunuyorlar. Önemli olan onları 
doğru değerlendirmek ve kalıcı örgütlenme 
biçimleri oluşturmamızdır. Bu alanda açtı-
ğımız yol doğrudur ve istikrarla sürdürüldü-
ğünde bir yandan sınıf bilincinin gelişme-
sine katkıda bulunacak, diğer yandan da 
seçim gibi ortamlarda iktidar partilerinin 
aleyhine sonuçlar yaratacaktır.

Biz ne kadar ilkeli, inatla, sabırla ve 
sürekli olarak sınıf içinde kitle çalışmalarını 
yürütüp genişletirsek o derece sonuç alıcı 
olacağız. Seçim süreci bizler için ölçü ola-
bilir. Sınıf içinde içten içe gelişen memnu-
niyetsizlik daha önce destekledikleri iktidar 
partilerine bir güvensizliğe dönüşebilir. An-
cak bu değişim kendiliğinden olmayacaktır. 
İşçi sınıfının politik örgütünün görevi ve 
belirleyici rolü bu noktada ortaya çıkmakta-
dır. Bir yandan günlük mücadeleleri güncel 
ve günlük sorunlar temelinde inşa etmek 
ve onu sosyalizm amacımızla bağlayabil-
mek demokratik mücadelemizin içeriğini 
şekillendirmektedir. Mekanik olmayan bu 
ilişki ve süreç gerektiren bu çalışmanın 
başarısı, ancak bugün yürütülen faaliyetle-
rine ve onların kalıcılaşıp kurumsallaşma-
sına bağlıdır. Komünistlerin ve partimizin 
varlık nedeni de burada ortaya çıkmaktadır. 
Yapılan çalışmaların ilk sonuçlarını 31 Mart 
yerel seçimlerinin sonuçlarını aldığımızda 
görmüş olacağız. Bu faaliyetin önemi bu 
denli somuttur. n

Komünist Partisi en genel anlamıyla burjuvazinin seçim süreç-
lerinde de sosyalizm propagandası yaparak, kapitalist sistemin 
yanlışlıklarını gösterir ve sosyalizmin işçi sınıfı ve emekçi halklar 
için neden tercih nedeni olduğunu ortaya koyar. Ancak, sosyalizm 
propagandası pratikten ve içinde yaşanılan koşullardan bağımsız 
olarak ele alınamaz. Ekonomik kriz koşullarında işçi ve emekçi-
lerin sosyal koşulları çok ağır sorunlarla yüklenmiş durumda. Bu 
yük seçim sürecinin son haftalarında daha da artacak ve seçim 
sonrası ağırlaşacak. 

Seçimler ve Sınıf Çalışması
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Bu yıl 24.’sü düzenlenen İzmir Kitap 
Fuarı’nın altıncı gününde “Ölüm vardiyası 
/ Edebiyatımızda Soma” başlıklı bir söyle-
şi düzenlendi. Kurgu Kültür Merkezi’nce 
organize edilen, Yazar Hande Baba’nın yö-
nettiği söyleşide konuşmacı olarak Deniz 
Moralıgil, Gönül Çatalcalı, Nevzat Sürer 
Sezgin, Şaban Akbaba ve Yelda Karataş 
yer aldı. Mezopotamya Ajansı’nın haberi-
ne göre, etkinliğe Somalı ailelerce kurulan 
Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaş-
ma Derneği üyeleri de katıldı. Soma’da, 
13 Mayıs 2014’te yaşanan katliamın ardın-
dan Hande Baba’nın öncülüğünde 37 yazar 
Soma öyküleri yazıp, yayınlamışlardı. Ki-
tabın yazarları arasında yer alan Deniz Mo-
ralıgil, Gönül Çatalcalı, Nevzat Sürer Sez-
gin, Şaban Akbaba ve Yelda Karataş aradan 
geçen zamanda katliamın kentteki izlerini 
yazdı. Yazar Ersin Köseoğlu’nun önerisiyle 
“Ölüm Vardiyası” adını alan kitabın ikincisi 
aradan geçen 5 yılın ardından yayınlandı.

Somalı çocuklara…
Kitabın ortaya çıkış sürecinden bah-

seden Yazar Hande Baba, “Ekranlardan 
gelen ölüm bilgileri, artan ceset sayıları, 
çaresizce bekleyen aileleri gördükçe suç-
lu hissettim kendimi. Eğer bir şeyler yap-
mazsam hayatım boyunca kimsenin hesap 
sormayacağı bir suçlu olarak görecektim 
kendimi. Bu yüzden her sıkıştığımda yazdık-
ları öykülere sarıldığım yazar dostlarıma 
çağrıda bulundum ve 37 yazar, yazdıkları 
öykülerle Somalıların, gönlü gözü Soma’da 
olanların sarılabileceği bu kitabı ürettiler. 
Hiçbiri yazdım işim bitti demedi, hep emek 
vermeye devam ettiler ve şimdi yeni kitabı-
mızda bu emek var. Kitabın tüm geliri Soma-
lı çocuklara bağışlanacak” dedi.

7 binin üzerinde insan
Konuşmasında Türkiye’de hemen her 

gün en az 5 iş cinayeti yaşandığını söyleyen 
Yazar Deniz Moralıgil de, kayıtlı olmayan 
rakamlarla ortaya korkunç bir sonuç çıktığı-
nı ifade etti. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü’nin ‘insanların eli bile incinse iş 
kazası deniliyor’ diyerek çıkarılmak istenen 
yasayı değiştirdiğini de hatırlatan Moralıgil, 
Soma katliamının ardından 7 binin üzerinde 
insanın iş cinayetlerine hayatını kaybettiğini 
vurguladı.

‘Unutturmamak için...’
Yazar Gönül Çatalcalı ise, 301 insanın 

öldüğü Soma Katliamı’nı unutturmamak 
için projede yer aldığını ifade etti. Çatalcalı, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’de işve-

renlerin 
ne kadar 
g a d d a r 
olduğunu 
biliyorduk. 
İşverenle-
rin ve si-
yasetçilerin 
maden le re 
sadece şir-
ketin açılış 
töreninde in 
diğini biliyor-
duk. Madenleri denetleyen iş güvenliği uz-
manlarının şirketten maaş aldığını biliyor-
duk. Bu düzenin kurucusu devlettir. Yaşam 
odaları, kaçış tünelleri madenler için çok 
önemlidir ama işverene göre çok maliyetli-
dir. Soma’da bu maliyetlerden kaçındığı için 
yaşanan katliamın ardından günlerce insan 
içine çıkamayan patronları gördük. Hükü-
met madenlerle ilgili bütün itirazları ve uya-
rıları görmezden geldi.”

Geride kalanların hayalleri

Söyleşide söz alan Soma 301 Maden-
ciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı 
İhsan Çolak ise, Soma’nın “kaza değil, bir 
katliam” olduğunu vurguladı. Kendisi de 
bir maden işçisi olan Çolak, katliamda oğlu-
nu yitirdiğini dile getirdi. Soma’da yaşanan 
katliamın, sermaye ve AKP’nin işbirliğiyle 
yaşandığını söyleyen Çolak, Soma’da 440 
çocuğun baba hasretiyle yaşadığını ve ba-
balarını yitiren bu çocukların çok büyük 
psikolojik sorunlar yaşadığını dile getirdi. 
Katliamın, geride kalanların hayallerini, 

sağlığını da çaldığını iae eden Çolak, 
katliamla ilgili yapılan yargılamada so-
rumlular adeta ödüllendirilse de adalet 
mücadelelerine devam edeceklerini 
kaydetti.

Türkiye’de çocuk olmak

Katliamların yaşandığı maden 
ocaklarında sık sık teknik altyapı-
lardan bahsedildiğini söyleyen Şa-
ban Akbaba da, “Aslolan insansa 

eğer, insan alt yapısından bahsedilmelidir” 
eleştirisiyle sözlerine başladı. Soma facia-
sını yaşayan çocuklardaki ruhsal hasarların 
öncelikle giderilmesi gerektiği üzerinde 
duran Akbaba, “Türkiye’de 6-18 yaş nüfu-
sumuz 19 milyon 660 bin. Okula gideme-
yenlerin sayısı 7 milyon. Okula gidemeyen 
kız çocuklarının sayısı 958 bin. Okula gide-
bildiği halde devam edemeyen çocukların 
sayısı 680 bin. Türkiye’de çocuk kavramı 
0-15 yaş arasından belirlenir, bu nüfus ise 
22 milyon 800 bin. Bunun 1 milyonu tari-
katların elinde, diğer 1 milyonun büyük ço-
ğunluğu işçi çocuklar, yani okulda olması 
gerekirken atölyelerde, sokaklarda çalışan 
işçi çocuklar, çocuk gelinler, tutuklu ailele-
rin yanında cezaevinde olan çocuklar. Bu 2 
milyon çocuk bu şekilde telef oluyor. Ayrıca 
1 milyon 700 bin kadar da mülteci çocuk var 
ülkemizde. Bu rakamlara bakınca öncelikle 
sorgulanması gereken insanın alt yapısıdır. 
Bu insanların vahim olan hayatları tüyler 
ürpertiyor. Türkiye’de ciddi bir beyin göçü 
var, tehditlerden ve baskıdan cezaevlerine 
giden bir göç ve bunlardan kaçanların oluş-
turduğu bir göç yaşanıyor” diye konuştu. n
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Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz vasıta-
sıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. Şimdi ikinci 
aşama olarak il ve ilçelerde Kitabevi ve Gazete 
Bayileri vasıtasıyla da dağıtımı genişletmek 
amacındayız. Siz de il ve ilçelerinizde uygun 
gördüğünüz Kitabevi ve Gazete Bayileri ile ilişki 
kurarak onların isim, adres ve telefon numarala-
rını Gazete Merkezimize iletebilirsiniz.

İSTANBUL
Anadolu Yakası:
Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Asım Gündüz Cad. No:23
Kadıköy:  Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy
Avrupa Yakası:
Beyoğlu:  Mephisto Kitabevi: Kuloğlu Mh. İstiklal Cad.  

 No:125
Beşiktaş:  Mephisto Kitabevi Sinanpaşa Mh. Köyiçi Myd. 15
Beyoğlu:  Semerkant Kitabevi: Süslü Saksı   

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

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

 Selanik Cad. 82/32
Kızılay:  Turhan Kitabevi: Yüksel Cd. No: 8
İZMİR
Alsancak:  Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri   

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

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

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

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

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

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

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

 Günel İş Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı
ESKİŞEHİR
Odunpazarı:  İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh.   

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

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

 Halk Pazarı, Didim
MALATYA
Merkez:  Fidan Kitabevi: Kiğılı Cami, No:1
SAMSUN
İlkadım:  Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.   

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

 2.İstasyon Cad No:5
KIRŞEHİR
Merkez:  Gül Kitabevi:  Ahi Evren Mh. 735. Sk. No: 10
MANİSA
Akhisar:  Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad.   

 No:150 / A

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adreslerGeride kalan 

çocukların hayalleri...



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Benim için, şiir yazan biriyle, ki-
tap okuyup, edebiyatla hasbıhal olan-
lar arasında ince bir çizgi vardır. Ki-
tap okuyanlara, hele edebiyatla özel 
olarak ilgilenenlere tabi ki, saygım 
sonsuzdur. Bu içi boş, vıcık vıcık acı, 
güvensizlik ve korku üreten bir top-
lumda bir insanın sürekli kitap oku-
yarak kendini yenileyerek yaşadığı 
dünyaya karşı güçlü kılması, ancak 
insanda saygı uyandırır. 

Böyle bir saptamaya kimsenin itirazı 
olamaz. O nedenle ben, çevremdeki tüm iliş-
ki kurduğum insanlara hep bu pencereden 
bakıyor ve onlara elimden geldiğince katkı-
da bulunmaya çalışıyorum; üstelik bunun in-
sani bir görev olduğuna inanıyorum. Zaman 
zaman bu hassas yanımı suistimal ederek 
beni yaralayanlar olsa da, bundan asla vaz-
geçmeyeceğim. Bir şiir, bir öykü, deneme 
yazmaya çalışan tüm arkadaşlarıma elimde-
ki tüm olanaklarımla koşulsuz yardım etmek 
beni sadece mutlu eder.

İşte, Naci Bahtiyar’ın şiir kitaplarını da 
aynı duyguyla ele aldım; okudukça sevdim, 
sevdikçe okudum genç kardeşimin şiirlerini. 
Her yazarın, şairin, bir veya birkaç kendini 
yakın hissettiği şairler vardır. Gerek kullan-
dığı dil, imgelem, gerek izlediği şiir türü 
size güzel geldiğinde onu daha çok beğenir 
olursunuz... Bir radyo söyleşisinde, Doğan 
Hızlan’a, jüri üyesi olarak katıldığı yarış-
ma için, hangi şaire oy verdiği soruluyor: 
O da bu soruyu şöyle yanıtlıyor. “Ben, dili 
ve üslubuyla kendime daha yakın bulduğum 
şairlere oy verdim, bu da oldukça doğal. 
Ama bundan, diğer şairlerin kötü olduğu 
anlamı çıkarılmamalı.” Ben de Naci Bah-
tiyar’ın şiirlerini okurken kendime gayet 
yakın hissettiğim için, bir şeyler yazma ih-
tiyacı duydum. Ayrıca yukarıda bahsettiğim 
sebeplerden dolayı da ona –yapabildiğim ka-
darıyla- kitaplarının tanıtımı açısından katkı-
da bulunmak istedim.

Bu yazıda, Naci Bahtiyar’ı değil, onun 
şiirlerini tanıtmak istiyorum. Zaten siz, şai-

rin şiirlerini okuduğunuzda onun entelektü-
el düzeyini dizelerin derinliğiyle öğrenmiş 
olacaksınız. Çünkü onun pohpohlanmaya, 
abartılmaya hiç mi hiç ihtiyacı yok. N. Bah-
tiyar edebiyata gel-geç bir uğraşı gözüyle 
bakmıyor, hele şiire, 
özel bir yer veriyor 
yaşamında. Antenleri 
açık, dünyaya evren-
sel bir gözle bakıyor. 
O, hem dünya edebi-
yatı, hem de Çağdaş 
Türk edebiyatını ya-
kından izliyor. Böy-
le bir insan yazdığı 
yazılarda, edebiyat 
araştırmalarında, sa-
natsal metinlerde ve 
şiirlerde öyle kolay 
kolay hata yapmaz. 
Şairin henüz iki ki-
tabı olmasına karşın, 
yazdıklarının durmuş 
oturmuş bir hali var. 
Kullandığı dil, söz-
cük seçimleri, ele 
aldığı konular tama-
men toplumsal bir işlevi yerine getiriyor. 
Açıkçası edebiyatın ve şiirin sorumlulukla-
rını kavramış bir şair. 

Yazarın birinci kitabının ismi: ‘Akdeniz 
Kederim’.  Değerli Edebiyatçımız M. Mah-
zun Doğan, kitabın arka kapağı için yazdığı 
yazının bir yerinde N. Bahtiyar’ın şiirleriyle 
ilgili şunları söylüyor: (....) şairin, “toplum-
sal yaşamı kucaklayan bir şiiri var. Yoksul 
varoşlardan, Cumartesi Annelerine, doğa-
ya karşı işlediğimiz suçlardan savaşlara... 
Bireyin iç dünyasındaki gelgitler ve aşk da 
alıyor dizelerdeki yerini.” Zaten titiz bir şiir 
okuyucusu da, Naci Bahtiyar’ın adı geçen 
kitaplarını okuduğunda bunları kolaylıkla 
görecektir.

‘ÖLÜM HALAYLARI’ isimli bir şii-
rinde şair şöyle diyor: “Üçüncü salınışı Pir 
Sultan Abdal’ın/ not düşmek lazım/ yıl iki 
bine yedi var/ hızır paşalar her zaman oldu/ 
yıl kerbela yılı.” Şair ülkesini gözlem altın-
da tutuyor. Toplumsal acıları unutmadığını, 
unutmayacağını, Hızır paşalara geçit verme-

yeceğini yürekli bir dille haykırıyor... Şiirler, 
siz farkına varmadan dilinizde türküye dö-
nüşüyor; her sözcük bir çığlık oluyor kulak-
larınızda. “Annem annem güzel annem/ acı-
lar günün kutlu olsun/ acısına gül koyduğum 

annem...” dizelerin 
bittiği yerde, sanki 
güller yeniden, yeni-
den umut açıyor.

Naci Bahtiyar’ın 
ikinci kitabının ismi: 
Herkes Acısına Ka-
buk. Koyu, karamsar 
bir kapak olmasına 
karşın, kitaptaki şiir-
ler oldukça düzeyli; 
şairin işlediği ko-
nular sosyolojik bir 
perspektifle ilerliyor. 
Sanki bir yerde bize 
ülkenin toplum-
sal yapısını çiziyor. 
Haksızlıkları, adalet-
sizlikleri, kanı, göz 
yaşını işaret ediyor. 
Tarihe not düşer gibi 
tüm iç titreten olgula-

rın altını kırmızı bir kalemle çizer gibi yer-
leştiriyor dizelere. 

Her dizede, her şiirde sözcükler büyük 
görevler için var olmuş bir aktöre dönüşü-
yor:

(....) yolu iç kanamalarına düşen serü-
ven/ oydukça kendini keder çıkartır topra-
ğından/ böyle anlatılmış bilicinin cinneti/ 
hayat yine tükürmüş yüzüne bu şehrin.

Yazarın şiirleri için daha çok şey yazı-
labilir, çok şey söylenebilir. Ne var ki yarış 
bitmedi henüz. İnanıyorum ki sürdürdüğü-
müz bu yaşam yarışında Naci Bahtiyar’ın 
da söyleyecek daha çok sözü, dizelere geçi-
rilecek çok şiiri olacaktır. 

Biz okuyucular, şairin yeni yazdıklarını, 
yazacaklarını yazdıklarını okumak için bura-
da olacağız... n

SON NEFES
Issızlıklardan gelen yorgun ve sessiz 

 
       
gemiler

Şehrin sığ yerlerine dokunur elleriyle
Sahilde sararır ateşin benzi, uyur közünde
Rüzgârın eteğine sığınır, bir annenin 
      akşam yorgunluğu
Yükü baldıran olanın denize gebedir 
          suları
Umut körleşir fenerde, 
         sözlenişlere ateşler fitilini
Dalgalar kırılır “söylenmeyen aşkın 
   güzelliğine.”
Baygın salınışlar vurur kıyıya, giyinir  

             sağnak geceyi
Sönmüş zamanda öperler gidilmeyen 
         düşleri.

(.....) Öfkesini kıyıya bırakan sarışın 
      kumullar
Incelikle yaparmış suyun ve rüzgârın 
        resmini
Yel öpermiş tüy bitmemiş gamzeli 
   yerlerinden

Yalnızlığını da alıp ölüme gülümseyen 
          zaman
Maymunkeş zamanları sızlatan vicdan
Eskil resimler deşifre oluyor fırtına 
           için limanlarda 
aşkın korsanı sabrı nişanlıyor kıyıya
kaptana kalsın kalırsa, son nefesi.

(.....) Buruk akıyor dereler
Kardeşini hapseden yasalar
Töresini celladına bağışlıyor

Altından kanattıkça toprağımızı
Düşlerimizden uyandırır saldırganlık 
        kokusu
Herkes acısına kabuk bağlar
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