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Erken Seçim veya Değil,
“Abbas Yolcu”...

MHP destekli AKP-Saray rejimi yerel seçimlerde alınan 
sonuçlarla iktidarın elinden kayıp gideceği gerçeğiyle yüz-
yüze kaldı. Çok değil daha bir yıl önce Türkiye 24 Haziran 
2018 seçimlerinde “başkanlık” sistemine geçmiş, AKP Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip şatafatlı törenlerle, “itibar abide-
si” sarayında geçireceği bir beş yıllık iktidar hesabıyla, TC’yi 
“şirket gibi” yöneteceği, bakanlarının çoğunu da şirket sa-
hibi adamlardan oluşturarak tek adamlığını ilan etmişti. O 
günlerde “küçük dağları ben yarattım” havalarındaydı Reis.

Peki ne oldu da bir yıl gibi çok kısa bir sürede bugün 
kü duruma gelindi? Ağzından çıkan kanun (yayınladığı her 
kanun hükmünde kararname) olurken kısa sürede kariz-
masını çizdirdi?

Kimseye güvenemediği için damadını başına getirdiği 
Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi dibe vurdu. Üretim durma 
noktasında. İşsizlik tarihin gördüğü en yüksek rakamlarda. 
İş sahibi olan şanslı insanlar da eskiden karın tokluğuna ça-
lışırken artık karınlarını da doyuramıyorlar. Enflasyon, -ra-
kamları istedikleri gibi eğip bükmelerine rağmen- yüzde 
25’lerde. Damat TÜİK’in başına arkadaşını getirmesine rağ-
men bu böyle. Hazine, yedek akçelerini bile tüketti. Hani 
halk arasında “kefen parası” diye bilinen, ne olursa olsun 
el sürülmeyen parasını... Savaşa, silahlanmaya, S400’lere, 
F35’lere yatırılan milyar dolarlar... 

Son atımlık barutları da önümüzdeki günlerde görü-
lecek. Merkez Bankası Başkanını görevden alıp yerine “söz 
dinleyen” birini atamaları bunun işareti olabilir. 

Tüm bunlar ve üstüne kaybetme psikolojisinin AKP’de 
yarattığı homurdanmalar ve kıpırdanmalar gelecekte farklı 
gelişmelere gebe gibi görünüyor. Henüz herşeyi kaybet-
memişken son bir hamle ile erken bir seçim gündeme ge-
lebilir. AKP’den doğacak yeni partinin bir kez daha önünü 
kesmek için Erdoğan, Ekim-Kasım gibi bir tarihte Erken 
Seçim kararı alabilir. “Ya herro ya merro” diyebilecek bir 
karakter olduğu bilinen AKP Genel Başkanı’nın bu hamlesi 
Babacan’ın kurmayı düşündüğü partiyi bir kez daha erte-
letebilir. Son günlerde televizyon tartışma programlarının 
“başkanlık sisteminin revize edilmesi” konusunda yoğun-
laşması ilginç. Tüm bunlar olabilir. Daha önce de söyledik. 
Rejim ve özellikle Tayyip Erdoğan “bindiği dalı kesiyor”. 
Sonuç değişmeyecek. Son Yerel Seçimler onlar için sonun 
başlangıcı oldu. Seçimle veya seçimsiz “Abbas yolcu”...

            Politika

Söz, Yetki, Karar Fındıklı Halkının!  (Sy: 12)

Halkların Birleşik
Mücadelesi Kazanacak!



TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 
HALKLARIMIZI 23 HAZİRAN 2019 
İSTANBUL SEÇİMLERİNDE MHP 
DESTEKLİ AKP-SARAY REJİMİNE 
OY VERMEMEYE, ONLARA YENİ 
BİR DARBE VURMAYA ÇAĞIRIYOR!

 • İSTANBUL’U KAYBEDEN TÜR-
KİYE’Yİ KAYBEDER!

• TÜM OYLAR BARIŞ VE DE-
MOKRASİ GÜÇLERİNİN DESTEK-
LEDİĞİ ADAYA!

• İSTANBUL KAZANIRSA TÜM 
TÜRKİYE KAZANACAK!

MHP destekli AKP-SARAY Rejimi 
kudurmuşçasına  İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimleri için saldırı-
ya geçmiş durumda. Cumhurbaşkanı son 
hafta sanki kendisi adaymışçasına ön plana 
çıkarak seçim kampanyasına katılıyor. 
Seçim propagandasını tüm gerçeklerden 
uzak, yalan, karalama ve bel altı suçlamalar 
ile yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart 2019 
seçim yenilgisini kabullenemedi, hazmede-
medi. Kendi kadrolarına “ne yapın edin bu 
seçimleri alalım” talimatı pratikte karşı-
lık bulmadı. Oyların bir kısmını yeniden 
saydırdılar. Geçersiz oyları geçerli saydılar, 
farkı bir derece kapattılar, ama yine kaza-
namadılar. Geçersiz oylar “mühürü ampüle 
bas” propagandası sonucunda seçmenlerin 
oy pusulasının yanlış yerine AKP’nin am-
pül amblemine basılan oylardan oluşu-
yordu. Yapılan değişiklikle tümü geçerli 
sayıldı.

6 Mayıs’ta YSK seçimleri iptal ederek 
yeniden seçim kararı aldı. Oy zarflarında 
dört pusula olmasına rağmen, üç pusula ge-
çerli sadece İBB Başkanı pusulası geçersiz 
sayıldı. Madem ki seçim sandık kurulla-
rında usülsüzlük olduğu iddia ediliyor, 
oyların yasalara aykırı halde sayılıp tutanak 
tutulduğu iddia ediliyor, bu uygulama dört 
seçim pusulası için de geçerlidir.

23 Haziran seçimlerine yine aynı ilçe 
seçim kurulları ile gidiliyor. Bu durumda 
YSK kararının ana dayanağı değiştirilme-
miş ve 31 Mart seçimleri gereksiz yere iptal 

edilmiş oluyor. İlginç olan aynı ilçe seçim 
kurullarının 24 Haziran 2018’de Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde de görev yapan ilçe 
seçim kurulları olmasıdır. Bu durumda 24 
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri-
nin de geçersiz sayılması gerekirdi.

Anlaşıldığı gibi seçimle-
rin iptali hukuki temellere 
dayanmıyor. Seçimlerin 
iptali MHP destekli 
AKP-Saray rejiminin 
adayının kazandırılması 
için keyfi olarak yaratı-
lan gerekçelere dayanı-
yor. Yargı, Yürütme ve 
Yasama’nın bağımsız ol-
madığı, kuvvetler ayrılığının 
kaldırıldığı yeni Cumhurbaşkanlı-
ğı Sistemi’nde bağımsız yargı kurumları ol-
duğunu var saymak bir kandırmacadır. Tüm 
karar ve yürütme gücü Cumhurbaşkanı’nın 
elindedir. O ne isterse o oluyor ve yapılıyor. 
Ve bunu sokaktaki vatandaşın da rahatlıkla 
farkedeceği bariz bir şekilde yapıyorlar. 
Senaryoyu yazıyorlar ve uyguluyorlar.

Bel altından vuruyorlar. Ülke nüfusunu 
kendileri bölüyorlar ve ötekileştirmeye 
çalışıyorlar. CHP adayı İmamoğlu’nu 
Rum kökenli olmakla suçluyor ona Pontus 
diyorlar. Bunu söylerken Doğu Karadeniz, 
Ege ve Marmara’da sayıları milyonları 
bulan Rum’ların neden yok olduğunu ve 
zorla Müslümanlaştırıldıklarını sorgulamı-
yorlar. Ermeni, Alevi, Kürt soykırımı gibi 
bu ülkede 1920’lerde özellikle Karade-
niz’de bir Rum Soykırımı uygulandığını 
açıkça kabul edeceklerine, inkar ettikleri bu 
olguyu dolaylı olarak kabul ederek kendi 
kirli amaçları için kullanmaya çalışıyorlar. 
MHP destekli AKP-Saray rejiminin bu kirli 
politikası her alanda deşifre edilmelidir. 
Asıl bu suçlamaları yapanlar, kraldan fazla 
kralcı olanlar, kendi kökenlerini de sorgula-
malıdırlar. Bunda ayıp olan bir yan yoktur. 
Trakya, Anadolu ve Mezopotamya aslında 
bir halklar ve uluslar mozaiğidir, ancak bu 
yaşanılamamakta yaşatılmamaktadır ve 
ırkçı politikalara feda edilmiştir.

On yıllardır ve güncel olarak bugün de 
inkar ve imha politikası izledikleri Kürt 

ulusunun ayağına giderek oy dilenirken 
aynı anda jetlerin attığı bombalar ile taru-
mar olan Kürt köylerini unutuyorlar. Onlar 
unutuyorlar ama Kürt halkı TC devleti-
nin kendilerine karşı yaklaşık yüz yıldır 
uyguladığı inkar ve imha uygulamalarını 

unutmayacaktır. Hiç bir ulus ken-
dini seçim malzemesi olarak 

kullandırmaz. On yıllardır 
yapılan uygulamalar sanki 

olmamış gibi elma şekeri 
gibi sunulan sahte vaad-
lere kanmaz.

31 Mart seçimleri 
kampanyasında “beka” 

meselesini “AKP adayına 
oy vermeyen tüm kürtler 

teröristtir” söylemini dillerine 
doladılar tutmadı. Şimdi Kürdistan 

demeye başladılar. Kapalı kapılar ardından 
pazarlıklar yapmaya yeltendiler. “Demirtaş 
olumlu bir açıklama yapsın onu 19 Haziran 
çarşamba günü tahliye edelim” haberlerini 
dolaşıma soktular. HDP’nin eski Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş da “AKP’ye 
destek vermediysek bin yıl da ceza alacak-
sak baş göz üstüne” söylemiyle Erdoğan’a 
yanıt verdi. Şimdi de 18 Haziran’da İmra-
lı’da yapılan bir görüşmenin dedikodusu 
siyasi kulislerde dolaşıma sokuldu. Onun da 
kokusu yakında ortaya çıkacaktır. Buradan 
anlaşılan o ki, İktidar İstanbul seçimlerini 
alma konusunda kendinden hiç emin değil. 
Korkuyor ve her türlü yönteme baş vuruyor. 
Terörist olarak suçladığı PKK ve HDP’den 
destek arıyor.

Erdoğan, PKK ve HDP’den bulamadığı 
desteği başka bir kesimden buldu. Partimi-
zin ismini kullanan devlet icazetli resmi ve 
sahte SİP/“TKP”si, bir açıklama yayınlaya-
rak üyelerini seçimlerde oy kullanmamaya 
çağırdı. Bunun bir boykot değil siyasi bir 
tavır olduğunu açıkladı. Bir parti sadece 
kendi üyelerine yönelik bir kararı varsa onu 
bir genelge yolu ile parti yapısı içinde tali-
mat olarak yayınlar. Kamuoyuna açıklama 
yapması gerekmez. Ancak bu kalpazanların 
amacı farklı. Her tek bir oyun AKP-Saray 
rejiminin adayına karşı önem arzettiği 
koşullarda 31 Mart’ta  İstanbul’da aldıkları 
on bin oyun bir kısmını sandığa gönder-
meyerek AKP-Saray adayının karşısındaki 

barış ve demokrasi blokunu zayıflatmaya 
çalışıyorlar. Onların kullanmadıkları her bir 
oy AKP-Saray rejiminin İstanbul adayının 
seçmen oylarına bir artı olarak yazılacaktır. 
Bu kalpazanlar en sonunda bunu yapmayı 
da başardılar. Altını çizerek tekrar ediyo-
ruz, resmi icazetli SİP/“TKP”si bir devlet 
projesidir. “Dersim seçimleri bir devlet 
projesidir” tespiti yaptığımızda bu tespiti-
mizin sebebini anlamayanlar şimdi o sahte 
partinin kendisinin bir devlet projesi olduğu 
konusundaki tespitimizin nedenlerini yaşa-
nan örnek ile anlamalıdırlar.

Türkiye Komünist Partisi’nin seçimler 
konusundaki tavrı açıktır. MHP destekli 
AKP-Saray rejimine yeniden bir darbe 
indirmek ve onları yenmek için barış ve 
demokrasi blokunu destekliyor. CHP adayı 
Ekrem İmamoğlu’na oy vermeye çağırıyor. 
Ve bulunduğu bütün yerellerde, fabrikalarda 
ve platformlarda bu yönde çalışma yürüt-
tü, yürütüyor. Komünistler gerici ve faşist 
güçlere karşı komünistlerden başlamak 
üzere tüm sosyalist, devrimci-demokrat ve 
liberal-demokrat güçlerin birlikte davran-
masını, güç ve eylem birliğini savunurlar. 
Finans kapitalin en gerici güçlerine karşı 
işçi sınıfı, doğal bağlaşığı köylülük dışında 
küçük burjuvazi ve burjuvazinin iktidardaki 
finans kapitalin temsilcileriyle çelişkisi 
olan kesimleriyle de işbirliği yaparlar, 
aralarındaki çelişkileri değerlendirerek 
iktidarı zayıflatma mücadelesi verirler. 
Bu, gericiliğe ve faşizme karşı komünist-
lerin geleneksel savaş taktiğidir. Faşiz-
me Karşı Birleşik Cephe mantığı bunu 
gerektirir.

MHP destekli AKP-Saray rejimi 
İstanbul’da yenilirse tüm Türkiye’de 
yenileceği bir sürecin yolu açılacaktır. Bu 
nedenle tüm barış, demokrasi, bağımsız-
lık, emek, özgürlük ve sosyalizm güçleri-
ni 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandığa 
gitmeye ve oylarını Ekrem İmamoğlu’na 
vermeye çağırıyoruz. n

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
19 Haziran 2019
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Tüm Oylar Barış ve Demokrasi
Güçlerinin Desteklediği Adaya! 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 19 Haziran 2019 Tarihli Açıklaması

TKP MK Merkez Organı Atılım gazetesinin Haziran
2019 (Sayı 308) sayısından yayınlanmıştır.
(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.) 



23 Haziran 2019 tarihinde hukuksuz-
luk adına tekrarlanan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı seçimleri MHP 
destekli AKP-Saray rejiminin yüzüne ağır 
bir şamar olarak inerek sonuçlandı. İkti-
dar adayının karşıtları sadece oy oranını 
korumakla kalmadı, daha ileri bir sonuç 
alarak iktidarın adayını yüzde 9’dan fazla 
bir farkla yendi.

YSK’nin 6 Mayıs kararında neden 
dört seçim pusulası yerine sadece bir 
seçimi, Belediye Başkanlığı seçimlerini 
iptal edip tekrarladığı sorusunu sormuş-
tuk. Eğer seçim sürecinde usülsüzlük 
varsa her dört seçimin de, yani Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis 
Üyeleri, İlçe Belediye Başkanları ve 
Muhtarlık seçimlerinin tekrarlanması 
gerektiğini ileri sürdük. Bunun nedeni 23 
Haziran seçim sonuçları açıklandıktan 
sonra ortaya çıktı.

İstanbul’un 39 ilçesi var. 31 Mart 
seçimlerinde bu 39 ilçenin sadece 14 
tanesini  Barış ve Demokrasi Güçleri 
destekli CHP almıştı. Geri kalan 24 ilçeyi 
AKP adayları, 1 ilçeyi ise MHP adayı 
almıştı. 23 Haziran’da tekrarlanan seçim-
ler sonucunda AKP-MHP koalisyonu bu 
25 ilçenin 12 tanesini kaybedecek, Barış 
ve Demokrasi Güçleri destekli CHP  ise 
geri kazanacak oy oranına ulaştı. Yani 23 
Haziran’da diğer pusulalar da yeniden 
seçime açılsaydı AKP’nin İlçe Belediye 
Başkanlığı sayısı 13’e düşecekti, Barış ve 
Demokrasi Güçleri destekli CHP ise 26 
İlçe Belediye Başkanlığına yükselecekti. 
Dolayısıyla İl Genel Meclis Üyelikleri de 
artan oy oranına göre Barış ve Demok-
rasi Güçleri destekli CHP’ye geçecek ve 
Meclis’te temsil oranı tamamen değişe-
cekti.

23 Haziran seçimleri Barış ve 
Demokrasi Güçleri destekli CHP İBB 
Başkan adayı E. İmamoğlu açısından 
bir zafer olmuştur, ancak tüm pusulalar 
tekrar seçime açılsaydı AKP-MHP koa-
lisyonunun yenilgisi kat ve kat artacaktı. 
O açıdan zafere rağmen hukuksuzluk 
aşılmış değildir.

Barış ve Demokrasi Güçleri destekli 
CHP adayı nitelemesini kullanıyoruz, 
çünkü HDP bünyesinde vücut bulan 
Barış, Demokrasi, Bağımsızlık, 
Emek, Özgürlük ve Sosya-
lizm güçlerinin aktif ve 
fiili desteği olmasaydı 
bu zafer yaşanamazdı. 
Özellikle ilçelerde elde 
edilen yükseliş birçok 
ilçede bizzat Devrimci 
Demokrat Kürt Özgür-
lük güçlerinin belirleyici 
katkısı olmasaydı bu sonuç-
lar alınamazdı.

Bazı bölgelerde AKP ve MHP taba-
nından oy kayması olması sınıf teme-
linde öne sürülen istemlerin ve emekçi 
yığınlarının sınıfsal temelde İktidar ile 
karşı karşıya gelişinin sonucudur. Halk-
ların taleplerinin ve sınıfsal istemlerinin 
seçim kampanyası sürecinde gündemde 
tutulması farklı siyasal tercihleri olan 
emekçi halk bireylerinin ortak tavır 
aldığını kanıtlamıştır. Seçmen, ırkçılığa, 
ulusal ayrımcılığa, bölücülüğe, sınıf ve 
Kürt düşmanlığına, Pontus karşıtlığına 
karşı kesin tavrını ortaya koymuştur. 
Bu olgu başta partimiz olmak üzere tüm 
sınıf güçlerinin odaklanması gereken ana 
halkayı ortaya koymuştur. Söz konusu 
deney günlük sınıf çalışmasının temelini 
oluşturmak zorundadır.

23 Haziran İstanbul seçimlerinin 
sadece İstanbul seçimi olmadığının, 
iktidar açısından bir güven oyu referan-
dumu olduğunun altını çizmiştik. MHP 
destekli AKP-Saray rejimi büyük bir 
darbe yemiştir. Devletin tüm maddi ve 
manevi olanaklarını kullanan iktidar güç-
leri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
küstahça kibirli ve ötekileştirici tarzı ile 
damgasını vurduğu bir seçim kampanyası 
yürütmüştür. Cumhurbaşkanı ve AKP 
Başkanı Erdoğan adeta kendisi Belediye 
Başkanı adayıymışçasına seçim kampan-
yası yürütmüştür. Onun için bu seçimin 
asıl yenileni de Erdoğan olmuştur.

MHP destekli AKP Saray rejimi-
nin bu ağır yenilgiye yanıtı ne olacak? 

Günlük yaşamda en çok konuşulan 
konu bu.  Ekonomik, politik ve askersel 

olarak duvara yaslanan ve çok ağır bir 
kriz içinde olan rejim önce-

likle dilini “yumuşatarak” 
yeniden halk yığınları 

içinde yitirdiği güveni 
kazanmaya çalışacak. 
Ancak içine düştüğü 
ekonomik, politik ve 
askersel girdabın çö-

zümü bu sistem içinde 
mümkün olmayacağı için 

iktidarları tehlikeye girmeye 
başladıkça ve bu süreç giderek 

ilerledikçe yeniden saldırgan ve baskıcı 
yöntemlere yönelecek. Seçim yenilgisin 
hemen ertesinde taktik olarak uygulan-
ması olası “yumuşama” çok kısa sürede 
yerini tekrar zor, baskı ve teröre bıraka-
cak. Çünkü, İstanbul seçim sonuçlarının 
açıkça ortaya koyduğu gibi, bugüne dek 
yanıltarak etkilerinin altında tuttukları 
emekçi halk yığınları bu iktidara kar-
şı kırmızı kart göstermiştir. Bu eğilim 
önümüzdeki süreçte dalga dalga yaygın-
laşacak ve kendini sokakta da hissettire-
cektir. İktidar da bu eğilime dizginsizce 
saldırarak yanıt verecek ve can havliyle 
konumlarını korumaya çalışacaktır.

Kürt halkı bu seçimlerde iktidarın 
kirli senaryolarını boşa çıkarmıştır. 
Önümüzdeki dönemde iktidar Kuzey 
Kürdistan ve bölgeye yönelik özellikle 
Rojava ve Güney Kürdistan’a yönelik 
yeni senaryolar üretecektir. Kürt halkını 
kandıramayacağını henüz anlayamamış 
veya anlamış olsa dahi kabullenmek is-
temeyen rejim yeni manevralar yapmaya 
çalışsa da yine kendi kazdığı kuyuya 
kendisi düşecektir. Türkiye işçi sınıfının 
devrimci güçleri ile devrimci demokratik 
Kürt özgürlük hareketinin birleşik müca-
delesi önümüzdeki süreçte belirleyici bir 
rol oynayacaktır.

Bu seçimler burjuvazi arasındaki 
çatlağı da daha belirgin olarak gözler 
önüne sermiştir. Burjuvazinin iktidarla çı-
karları çatışan belirli kesimleri liberal ve 

reformist konumları itibarıyla amaçlarını 
gerçekleştirmek ve görece daha esnek 
bir burjuva demokrasisine yönelmek için 
devrimci güçler ile adı konmamış geçici 
bir iş birliğine yöneliyor. Bu kesimler 
çatışma ve gerginlik politikalarının ken-
dilerine de zarar verdiğinden yola çıkarak 
kendi sermayelerini korumak için iktidara 
karşı konum alıyorlar. Sınıf güçleri bu 
yaklaşımın ne anlama geldiğini çok iyi 
analiz ediyorlar. Ancak faşizan yöntemler 
kullanan gerici bir diktatörlüğe karşı bur-
juva demokratik güçler de dahil en geniş 
muhalefet güçlerinin mücadelesine önem 
veriyorlar. İstanbul seçimleri bu süreçte 
böyle bir yaklaşımın nasıl sonuç alıcı 
olduğunu ve iktidar güçlerini zayıflattığı-
nı göstermiştir.

Partimizin bundan sonra gelişecek 
politik süreçte en önemli görevi siyasi 
tercihleri ne olursa olsun en geniş sınıf 
güçlerinin ortak bir hedefe, iktidara karşı 
mobilize edilmesi görevidir. İşçi sınıfının 
ekonomik-sendikal ve sınıf bilinçlerinin 
gelişmesi, günlük istemler konusunda 
gelişecek mücadele pratiği sayesin-
de olacaktır. Bu mücadelenin mimarı, 
yürütücüsü ve öncüsü partimiz Türkiye 
Komünist Partisi olacaktır. Sınıf mücade-
lesinin gelişip güçlenmesi MHP destekli 
AKP-Saray rejimine ve gerici ve faşizan 
iktidara son verecek Barış ve Demokrasi 
Güçlerinin devrimci alternatiflerinin işçi 
sınıfı ve emekçi halklar arasında bilince 
çıkmasını sağlayacaktır. Ülkenin MHP 
destekli AKP-Saray rejiminden kurtul-
ması Devrimci Alternatif’in gelişmesine 
bağlıdır. Ülkedeki toplumsal gelişmeyi 
sınıf mücadelesi yoluyla bir yol ayrımına 
ve kapitalizmin alternatifi Sosyalizm’e 
yöneltmek bugün partimizin sınıf içinde 
yürüttüğü sabırlı, sürekli ve eylemli 
çalışmaya bağlıdır. Partimizin stratejik 
yönelimi sınıfın içinde ve sahada karşılık 
bulacaktır. n

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
25 Haziran 2019 
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İktidar İstanbul’da Yenildi
Ülke Bir Yol ayrımına Yönelmelidir!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 25 Haziran 2019 Tarihli Açıklaması

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



q  Armağan BARIŞGÜL

Türkiye, bir dünya harikasıdır! Tarihi 
zenginliği, coğrafi yapısı, stratejik konu-
mundan dolayı bu nitelemeyi hak ediyor. 
Bu, madalyonun bir yüzüdür. Şimdi gele-
lim, konumuzu ilgilendiren madalyonun 
diğer tarafına, berbat yüzüne kısaca bir 
bakalım. Bu topraklar üzerinde yaşayan 
halklar, emperyalist kuşatmaya ve onla-
rın işbirlikçilerine karşı ellerinde silah, 
omuzlarında yük ve cephane taşıyarak, 
omuz omuza durarak, kardeşçe ve yürek-
lice savaştılar. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı 
demokratik bir toplumsal düzene evirmek 
için mücadele verdiler. 1921’de hazırla-
nan ve kabul edilen Anayasa demokratik 
ve eşitlikçi bir içeriğe sahipti. Halkların, 
azınlıkların, farklı dini inançların özgür 
iradesini yansıtıyordu. Ne yazık ki, karan-
lık senaryoları tezgahlayan emperyaliz-
min işbirlikçileri, İttihat Terakki Cemiyeti 
yanlıları karanlık emellerine ulaşmak için 
kirli planlar yaparak faşist nitelikli 1924 
Anayasası’nı halklara dayattı. Çoğulculu-
ğa, renkliliğe, özerkliğe ve sosyalizme yö-
nelimli her çıkışı ve hareketi boğdurmaya 
ve yok etmeye yöneldiler. 

Korku, sefalet, açlık ve adaletsizlik 
çemberi içinde yaşayan işçi sınıfının ve 
halklarımızın ivedi talebi, iş-ekmek, barış 
ve demokratik bir yaşamdır. 31 Mart Ye-
rel Seçimleri ve 23 Haziran’da yenilenen 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Seçimi özellikle halkların barışa, eşitliğe 
ve ekmeğe olan özlemini açığa çıkardı. 
Saldırı ve korkuyla basınç altında tutulan 
halkların, yoksulların ve ezilmişlerin ya-
kıcı somut kazanımları sağladıklarında, 
karanlıktan aydınlığa doğru bir ışık gör-
düğünde nasıl ayağa kalktıklarını, moral 
üstünlük sağladıklarını bir kere daha or-
taya koydu. Halk yığınları, krizin içinde 
tutuşan bir kıvılcımın nasıl hiçbir gücün 
önünde duramayacağı dev alevlere dö-
nüştüğünü ve her tarafı sarabileceğini 
yaşayarak gördüler. İnsan seli bir akmaya 
dursun, milyonların çığlığını, enerjisini, 
gücünü, güneşe doğru yürüyüşünü durdu-

ran, durdurabilecek hiçbir gücü, hanı, sul-
tanı, küheylanı tarih kaydetmemiştir. Ve 
şu da iyice bilinmelidir ki, sömürü çarkla-
rı durdurulmadan, ulusal kimlikler tanın-
madan, inanç özgürlüğü sağlanmadan ve 
ekonomik bir refah gerçekleşmeden ülke 
kaostan çıkamaz. Ülkenin bu asıl gerçek-
liği göz önüne alınmadan ve inkar edilerek 
yapılan her çalışma ve allandırılarak, bal-
landırılarak coşkuyla sürdürülen her söy-
lem önünde sonunda duvara toslar. Açlık, 
sefalet, baskı ve şiddet sarmalı içinde ya-
şayan yığınların ekmek, barış, özgürlük, 
adalet ve sosyalizme yönelik taleplerini 
ve umudunu bastırmaktan, durdurmaktan 
ve enerjisini heba etmekten öte bir misyon 
olamaz. Umudun tükenişi, karamsarlığa, 
apolitikliğe, dağınıklığa, yılgınlığa ve çü-
rümeye yol açar. Bu da her baskı, otoriter 
ve faşist dönemlerde içten içe kaynayan 
ve ardından kabarmaya, gelişmeye başla-
yan örgütlü, devrimci halk hareketlerinin 
ve işçi sınıfının devrimci mücadelesinin 
çökmesine ve likidasyonuna yol açar.

Çok ağır faşizan koşullarda nefes 
alamaz duruma gelen yığınlar, içinde 
yaşadıkları kapitalizmin bir barbarlık 
olduğunu kavramaktadır. Kapitalizmin 
alternatifsiz olmadığı, kapitalizmin ‘ce-
hennem’ine karşı işçilerin, emekçilerin, 
halkların dünyasının sosyalizm olduğunu 
ve bu ‘cennet’ dünyasını kazanmak ve 
kurmanın işçilerin, köylülerin, yoksulla-
rın, kadın ve gençlerin ellerinde olduğu 
öğretilmelidir. Karanlıktan aydınlığa doğ-
ru sürecin sağlıklı, hızlı, kazanımlı geliş-
mesi ve utku ile taçlanması için demokra-
tik yığın örgütlerine, emek konseylerine, 
işçi sınıfının politik örgütlülüğüne çok iş 
düşmektedir. Bu süreçte işyerlerinde, fab-
rikalarda ve mahallelerde yapılan somut 
ve güven verici çalışmalar mihenk taşı 
işlevi görür.                

31 Mart Yerel Seçimleri’nde bütün hu-
kuksuzluklara rağmen 13 bin oy farkıyla 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğını kazanan Barış ve Demokrasi Güçle-
rinin adayı Ekrem İmamoğlu, 17 Nisan 
2019’da göreve başlamasından 6 Mayıs 
2019 günü mazbatasının iptal edildiği 18 

günlük çok kısa zaman içinde içme suyu 
ücretlerinde indirimi, çocuklu kadınlar ve 
öğrenciler için ulaşım indirimi, belediye 
meclis toplantılarını halka açık ve şeffaf 
biçimde yapması, israfa son verilmesi ve 
halka karşı ayrıştırıcı değil, birleştirici ol-
mak yönünde attığı olumlu adımlar halkın 
sempatisinin artmasına yol açtı. 23 Hazi-
ran 2019’da yapılan seçim ile 800 bin üze-
rinde büyük bir oy artışıyla MHP destekli 

Saray-AKP adayını geride bırakarak İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 
yeniden kazandı. Bu başarı, Barış ve De-
mokrasi güçlerinin ortak başarısıdır. Bu 
deneyim bir kere daha gösterdi ki, “Bir 
musibet, bin nasihatten evladır (iyidir).” 

Görüyoruz ki, halk kötü ve soyut şey-
lere değil, somut ve iyi şeylere prim ver-
mektedir. Ekmeğini çok önemsemekte, 
barışa korkunç düzeyde susamış, işyerin-
de, mahallede, sokakta eşitlik içinde ve 
kardeşçe yaşamaya olan özlemi iliklerine 
kadar hissetmektedir. İşçiler, emekçiler ve 
devrimciler bu olguyu iyi kavramalıdır. 
Halk için ve halka bağlılık temelinde ya-
pılan her çalışma meyve verir. Demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesine katkı sunar.

Bugün tutulması gereken ana halka, 
yaşadığımız ve çalıştığımız yerde yığınlar 
içinde sınıf çalışması yapmaktır. İşçilere 

işçi gibi düşünmesi ve yaşaması gerekti-
ğini kavratmaktır. İşçi sınıfı öğretisini sı-
nıfla buluşturmaktır. Toplum üzerinde işçi 
sınıfın politik öncülüğünün hegemonyası 
kurulmalıdır. Emeğin dev gücü, toplumsal 
yaşamın her alanında hissedilmelidir. Üre-
timden gelen güç, ekonomik, demokratik 
ve politik mücadelede iyi biçimde kulla-
nıldığında halk yığınları burjuvazinin po-
litikalarının etkisinden kurtarılarak sosya-
lizm mücadelesine kazanılır. Bugün farklı 
ulusal kimlikleri, dini inançları, gençleri, 
kadınları, emeklileri, tekelci oligarşi ile 
çıkarı çatışan bütün toplumsal kesimleri, 
“savaşsız ve sömürüsüz bir dünya” hede-
fine yönlendirmek için çalışmak yakıcı bir 
görevdir.

Barış, demokrasi, özgürlük ve sosya-
lizm güçleri için en büyük handikap çok 
dağınık olmaktır. Ayrı duran politik yapı-
ların toplumda hegemonya kuracak kadar 
belirli bir güce ulaşmaması ve etkinlikte 
bulunmamaktır. Politik örgütlenmeler, 
mantığı gereği hiçbir zaman yüzde yüzlük 
bir birliğe varamamıştır. Burada önemli 
olan burjuvazinin sırtını yere getirecek 
bir gücün oluşturulmasıdır. Belirli bir di-
namizmin sağlanması ve sürdürülmesidir.  
Her ülkede, her yerde ve her zaman yeni 
katılımlar olduğu gibi yeni ayrışmalar, 
bölünmeler de ortaya çıkar. Devrimci mü-
cadele değişim, dönüşüm, katılım, güç ka-
zanma ve ilerleme mantığı üzerinde yürür.

Gün, rotasında ilerleyen geminin pu-
sulasını kaybettirmeye çalışmanın günü 
değildir. İşçi sınıfı içinde ve halk üzerinde 
bilgi kirliliği yaratmak burjuvaziye hiz-
met eder. Pişen aşta, tuzu, kaşığı olma-
yanın aklından da bir hayır gelmez. Eski 
sayfaları ikide bir karıştırarak ortaya çık-
mak bir marifet olamaz. Eklektik düşün-
ce ve yapılarla, zoraki birliklerle bir arpa 
boyu yol gidilmemiştir. Her zaman sonu 
hüsran olmuştur. Her kafadan ayrı bir ses, 
her seste ayrı bir çatlaklık, her çatlağın so-
nunda ayrı bir zırvalık çıkmıştır. Böyle bir 
olgunun sonunda işçi sınıfı ve halk yığın-
ları pusulayı elden düşürmüştür. Pusulasız 
bir işçi sınıfı, sudan çıkan balığa benzer. 
Balık karıncalara, işçi sınıfı ise burjuvazi-
ye yem olur. n

Birlik ve Dayanışma İçinde 
Karanlıktan Aydınlığa Doğru
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Kapitalizmin alternatifsiz 
olmadığı, kapitalizmin 
‘cehennem’ine karşı işçi-
lerin, emekçilerin, halkla-
rın dünyasının sosyalizm 
olduğunu ve bu ‘cennet’ 
dünyasını kazanmak ve 
kurmanın işçilerin, köylü-
lerin, yoksulların, kadın 
ve gençlerin ellerinde 
olduğu öğretilmelidir. 



q  Mehmet TOSUN

Gece yolculuklarında uyuyamıyorum 
bir türlü. Başımı koltuğa yaslayıp, göz-
lerimi kapattığımda düşüncelerim beni 
hoyratça sıkıştırıyor, bir film şeridi gibi 
çözüm bekleyen sorunların ortasına bı-
rakıyordu. Yine uyuyamadığım bu gece 
yolculuğunda düşüncelerimi dikkate al-
mamaya çabaladıysam da yapabileceğim 
bir şey yoktu. Kafamın içindekilerle uy-
kunun amansız kavgası bedenimin bütün 
ağırlığını gözkapaklarıma yüklediği bir 
gece yarısı indim Afyon Garına.

Banklarda insanlar oturuyordu. Kimi-
leri küçük guruplar halinde gevezelik edi-
yordu... Bir karaltı gibi yanlarından geçip 
gar bekleme salonuna girdim. Koltuklarda 
uyuyanlar vardı. Benim gibi şehre ilk ge-
lenler olmalıydı. Sabahı bekleyip şehrin 
yaşamına adım atmanın yollarını araya-
caklardı belki.

Garda rastgele dolaşmaya başladım. 
Şehre doğru uzanan ağaçlıklı yol ıpıssız-
dı. Davranışlarımın bir amacı yoktu. Yol 
boyunca uzanan üçgen parkın sonuna 
kadar yürüdüm. Sonra tekrar geriye dön-
düm. Gözlerim cılız bir ampulle aydınla-
nan yıpranmış yaşlı gar binasında gezindi. 
Asırlık geçmişindeki izlerle sanki bana bir 
şeyler anlatmak istiyordu. Duvara yaklaş-
tım, sorgulayan bakışlarla yürüdüm izle-
rin götürdüğü yere...

Birden bir koşuşturma başladı. Kah-
verengi kasketini düşüren asker anlaya-
madığım dilden konuşuyordu. Panikle 
başını hızla sağa sola çeviriyor, korku ve 
yardım isteyen gözlerle gideceği yönü be-
lirlemeye çalışıyordu... Adı Stefanos’tu. 
Aklını yitirmişti sanki. Atalarının toprak-
ları denilerek getirilmişti buralara. Hı-
dırlık sırtlarında uğradıkları bozgunla ne 
yapacağını bilmez halde, ilk gelen katarla 
canını kurtaracağını umuyordu... Duvar-
daki izler gittikçe derinleşiyor, gizlediği 
öyküsünü dışa vurmanın sevinciyle ha 
bire anlatıyordu. Bu tarihi izlerin büyü-
süyle kendimden geçmişken, sağ omzuma 

çarpan basınçlı bir darbenin uyarısıyla 
döndüm günümüze. Gözyaşı, bomba ses-
leri, işgal, insan ölülerini duvardaki yaşlı 
izlerde bırakarak; binanın sonundan sola 
dönüp, vagonların yanaştığı bölümde boş 
bir banka oturdum. Gecenin yabancı si-
luetlerini inceledim bir süre. Gözlerim 
gittikçe ağırlaştı... Yaşamımın yarısından 
çoğunu arkada bırakmışken, hayat denilen 
rüzgarın sürüklediği yerde, yarı uykulu 
geçmişimin resimlerine benzeyen yapıla-
rı arıyordum... İnsan ilk gittiği yerin önce 
ön yüzünü görür. Sonra caddeler, sokaklar 
boyunca yeni yollar bulur. Her yol yeni 
bir yaşam, öğrenmenin kapısıdır. Sabahın 
ilk ışıklarıyla böyle bir kapıyı bulacağım 
umuduyla, ılık gecenin uykusuna yenik 
düştüm...

Güneş içime işleyen rengiyle yüzünü 
gösterdi çatının ucundan. Kapkara kent 
gözünü açtı. Trenin gelmesini bekle-
yen tek tük yolcular, taşıt sesleri, eğreti 
duran banklar... Ayağımın uyuşmasına 
aldırmadan kalktım. Duvardaki izlere 
baktım tekrar. Bağımsızlık Savaşının im-
leri gibiydiler dün gece. Güneşle birlikte 
silikleşmiş, düz sıradan dilsiz bir duvara 
dönüşmüştü... Garın şehre bakan bölümü-
ne yürüdüm. Yol boyunca uzanan parkın 
sonradan eklenmiş yeşillikleri, ağacı göl-
gesi bol çimen demetleri güneşin sabah 
görselliğiyle insana ferahlık veriyordu... 
Görevliler yolculardan daha kalabalık-
tı. Yeni vardiyada çalışacaklar araçlarını 
özenle park edip ağır adımlarla görev yer-
lerine gidiyorlardı. Kocaman, umut dolu 
genç bir ülkenin geleceği, kolektif çaba-
nın kamusal simgelerinden biri olabilecek 
tren garları, serbesti denen ekonomik mo-
delle tekleyen bir motora dönüşmüştü... 
Garı çevreleyen ve ray boyunca yer yer 
yıpranmış bakımsız binalar, takoz ve be-
ton yığınları uzaktan terk edilmiş bir yer 
görünümü veriyordu. Garın bu görünümü 
bir süre kovaladı beni. Şehre uzanan yolda 
ilerledikçe peşimi bıraktı sonra. Kalabalı-
ğın ve yoğun trafiğin arasına karıştıkça 
tekrar yalnızlığımı duyumsadım, hüzün-
lendim... Şu kalabalığın, dönemeçte nöbet 
tutan haşhaş heykelinin, akıp giden taşıt-

ların ritmine uyan insanların arasında yö-
nümü bulma çabasındayken duyumsadım 
yalnızlığımı... Araçlar ne kadar çok... İn-
sanlar ve buğday başaklarından da çok... 
Bu akıl almaz hızda, bu kalabalıkta yine 
yalnızdım ey kent, ey insanlar, dostla-
rım!.. Duyuyor musunuz sesimi?.. Sesim 
çıkmıyor. Sesimi kendim bile duymuyo-
rum. Terk edilmiş bir köyün kısır toprak-
larındaki bir kuyudan seslenir gibiyim... 
Bütün dünyayı dev bir sarmaşık gibi saran 
Otomotiv ve Petro-Kimya tröstlerinin da-
yatmalarıyla oluşan bu durum, her satılan 
araç ve petrolle yaşamı karartıyor, gözü-
müzü kör ediyor, boynunu büküyor tren 
garlarının... Çığlık değil, dikkat edilmezse 
bağırtı bile değil. Bu hengamede dudakla-
rımı bile aralayamıyorum. Nasıl duyulsun 
sesim? Hem duyulsa ne olacak!.. Yalnızlık 
ve hüzün bırakın beni. Bırakın, bir gün de 
gülen yüzümle dertsiz, mutlu yüreğimle 
karışayım şu kalabalığa. Onlardan biri 
olayım... Başımdaki hüzün, sonsuza kadar 
arkadaşım olan yalnızlık, ey hiç bitmeyen 
acılar bırakın beni...

“Kaleyi mi sordun abi? Bu yolu takip 
et, biraz sonra görürsün!..”

Yol boyunca bütün ayrıntılara dikkat 
ediyorum. İlanlar, esnaf dükkanları, alış-
veriş merkezleri... En çok lokum ve sucuk 
vitrinleri takılıyor gözüme. Mermer ve 
kaplıca kenti olduğunu da işitmiştim. Ara 
caddelerden yürüyerek bir üst yola geçtim. 
Yoğunluk ve bozuk yollar nedeniyle ya-
yalardan daha ağır ilerleyen otomobillerin 
önünden geçerek, küçük tarihi bir cami-
nin bulunduğu kavşak noktasına geldim. 
Bakımsız yollara ve kaldırımlara rağmen 
modern yapılar yükseliyordu. Kavşağı 
geçince kaleyi gördüm... Caddenin renk 
cümbüşü binalarının arasından yükseğe 
tünemiş kartal gözüyle bakıyordu sanki 
şehre. Tekrar tekrar bakıyorum. Her bakı-
şımda farklı bir anlam çıkarmayı umuyo-
rum... 1920’li yıllarda sonradan ‘Kadro’ 
adıyla anılacak dergide  Kemalist ideolog 
olma iddiasıyla Türkiye Komünist Parti-
si’ni arkadan hançerleyen ‘ablak suratlı’ 
yöneticisinin bu şehrin hapishanesinde 
kaldığını anımsadım. Sonra Ali Çetinkaya 
resmi. Bağımsızlık denilen savaşın tescilli 
celladının adı bir kahraman edasıyla her 
köşe başına kazınmış... Bunlar mı bu şehri 
böyle gösteren. Bir zamanlar Ermenilerin 
yoğun yaşadığı bu kentin, milliyetçilik 
üzerinden yeniden yazılmaya çalışılan 
tarihini eskil kalıntılar dikkatli bakışlara 
ayan beyan anlatıyor. 

İlerleyen sabah güneşi kaleye dönük-
tü. Doruğunda sıralanan burçları sabah 
ışığının da katkısıyla dans eden kızlara 
benzettim. İnce uzun ellerini gökyüzüne 
uzatıyorlardı... O anda kaleye çıkmaya ka-
rar verdim. Uykusuzluk ve yorgunluğumu 
yenecek, sorularımı en yüksek yerinden 
soracaktım şehre.

Türkülere konu olmuş şehrin göbe-
ğindeki çıkıntı: Sabahın köründe ter ko-
kan mermer işçisini, termal çalışanının 
çekingen böbürlenmesini, kesimhane ve 
sucuk tezgahında çalışanın ekşimiş koku-
larını, lokum saran ellerin belki de hiç oje 
görmemiş parmaklarını anlatabilir misin 
bana... Yol boyunca süren reklam tabela-
larını, bunca lüks aracı, bankalar önünde-
ki kalabalıkları, tarım arazileri üzerinde 
yükselen dev yapıları anlatabilir misin? 
Sabahın köründe bütün otobüsler kadın 
dolu. Erkeklerin bile sırtı kabarmış, önleri 
düşmüş... Şehri her gün yeniden üretenle-
rin neden yüzü asık, boynu bükük, neden 
yüzleri yangın yemiş tepelere benzer...

Anlatabilir misin bana... n

(Devamı edecek)

Yakın Bir Geziden 
Afyon’un Gözleri
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• AÇLIK SINIRI BİR 
ÖNCEKİ AYA GÖRE BİN 
971 TL’YE, YOKSULLUK 
SINIRI 6 BİN 818 TL’YE 
YÜKSELDİ. MAYIS 
2019’DA AÇLIK SINIRI 
BİN 952, YOKSULLUK 
SINIRI 6 BİN 751 TL İDİ

• İZMİR 3 BÜYÜK-
ŞEHİR İÇİNDE YAŞAM 
MALİYETİ EN YÜKSEK 
OLAN İL OLDU. İZMİR 
İÇİN AÇLIK SINIRI 2 
BİN 105 TL OLARAK 
TESPİT EDİLİRKEN, 
İSTANBUL’DA 2 BİN 80 
TL, ANKARA’DA 1957 
TL OLARAK GERÇEK-
LEŞTİ.

• RESMİ ENFLAS-
YON 16 YILDA YAKLA-
ŞIK 4 ARTARKEN AÇ-
LIK SINIRI YAKLAŞIK 5 
KAT ARTIŞ GÖSTERDİ. 

Dört kişilik bir ailenin 
sağlıklı beslenmesi için aylık 
yapması gereken harcama 1 bin 
971 TL’dir. Bu harcama sadece 
gıda için yapılması gereken 
minimum tutardır.

2003 yılının Haziran ayında 
4 kişilik bir aile günlük mi-
nimum 13.7 TL’ye sağlıklı 
beslenebilirken bugün ancak 
65.7 TL’ye sağlıklı beslenebil-
mektedir.

Birleşik Metal İş Sendikası 
Araştırma Merkezi (BİSAM), 
Haziran 2019 dönemi için açlık 
ve yoksulluk sınırı verilerini 
hesapladı. Hesaplamaya göre 
dört kişilik bir ailenin sağlıklı 
bir biçimde beslenebilmesi için, 
günlük en az 65.7 TL, aylık 
1.971 TL’lik harcama yapması 
gerekiyor. Buna göre yetişkin 
bir kadının sağlıklı beslenmesi 
için yapması gereken harca-
ma tutarı 16.91, yetişkin bir 
erkeğin 17.49, 10-18 yaş arası 
bir çocuğun 18.61, 4-6 yaş arası 
bir çocuğun ise 12.69 TL. Bu 
verilere göre yoksulluk sınırı da 
6 bin 818 TL oldu. 

Dört kişilik bir ailede her 
ferdin sağlıklı beslenmesi 
için alması gereken gıdaların 
minimum maliyeti yaşa ve ürün 
grubuna göre farklılık gösteri-
yor. Günlük harcamalarda Hazi-
ran 2019’da en yüksek maliyet 
grubunu peynir/çökelek grubu 
17.79 TL’lik harcama gereksi-
nimi ile oluşturdu. Meyve ve 
sebze grubu 9.38 TL ile harcama 
gereksiniminde ikinci sırada 
yer aldı. Et, tavuk ve balık 
grubu için yapılması gereken 
minimum harcama tutarı ise 
12.41 TL oldu. Süt ve yoğurt 
için yapılması gereken harcama 
tutarı 8.3, ekmek için yapılması 
gereken harcama tutarı gün-
lük 4.39 TL’dir. Katı yağ 2.58 

TL’lik, sıvı yağ ise 1.28 TL’lik 
masraf yapılması gereken ürün 
gruplarıdır. Yumurta için 0.74, 
şeker, bal, reçel ve pekmez için 
ise 2.13 TL harcama yapılması 
gerekmektedir. 

Daha dar bir gruplandırmaya 
göre harcamalarda süt ve süt 
ürünlerinin payı yüzde 39.7 ile 
en yüksek paya sahiptir. Sebze 
ve meyvenin harcamalar içinde-
ki payı yüzde 24.3 olmuştur. 

Sağlıklı beslenmek için 
yapılması gereken gıda harca-
ması tutarı 1 yılda 214 TL artış 
kaydetti. 

Açlık ve yoksulluk sınırı 
İstanbul, İzmir ve Ankara için de 
hesaplandı. Buna göre sağlıklı 
beslenmenin maliyetinin en yük-
sek olduğu il 2 bin 105 ile İzmir 
olurken, İstanbul’da sağlıklı bes-
lenmenin maliyeti 2 bin 80 TL, 
Ankara’da ise bin 957 TL oldu. 

Mayıs 2019’da açlık 
sınırı bin 952, yoksulluk 
sınırı 6 bin 751 TL olarak 
hesaplanmıştı

Açlık sınırı 2003 yılı Ha-
ziran ayında 411 TL idi. Buna 
göre 16 yılda açlık sınırındaki 
artış yaklaşık 4.8 kat oldu. Aynı 
dönemde resmi enflasyondaki 
artış ise 4.13 kat olarak gerçek-
leşti. Enflasyon oranındaki artış 
yoksunlaştırdı. 

Araştırmanın yöntemi 

Açlık ve yoksulluk sınırı 
BİSAM tarafından her ayın ilk 
haftasında, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun Tüketici Fiyat En-
deksinin açıklanmasını takiben 
kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 
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Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM)
Açlık ve Yoksulluk Sınırı Haziran 2019 Dönem Raporu

Açlık Sınırı: BİN 971 TL, 
Yoksulluk Sınırı: 6 BİN 818 TL 

Tablo 1- Sağlıklı 
beslenmek için 
yapılması gereken 
asgari zorunlu 
gıda harcamaları.

Not: Yuvarlamalardan 
kaynaklı toplamda 
farklılıklar olabilmek-
tedir.

Tablo 2 - Gıdaların Yaş Gruplarına Göre Günlük Maliyeti (TL)



Grafik 1 - Yapılması gereken harcamaların ürün gruplarına göre dağılımı

Araştırmada, BİSAM 
tarafından Sağlık Bakanlığı ve 
Hacettepe Üniversitesi Beslen-
me ve Diyabetik bölümünün 
hazırladığı Türkiye’ye Özgü 
Beslenme Kalıbı’nın, farklı kay-
naklardan elde edilen verilerle 
değerlendirilerek yenilenmesi 
sonucunda elde edilen BİSAM 
beslenme kalıbı dikkate alınmış-
tır. Elde edilen beslenme kalıbı 
her ay açıklanan TÜİK madde 
fiyatları ile değerlendirilerek, 
kişinin ihtiyacına göre yapması 

gereken gıda harcamasının tutarı 
tespit edilmektedir. Hesaplama-
da esas alınan kalori miktarları 
şunlardır:

- 4-6 yaş çocuk için 1963 
kalori

- 15-18 yaş çocuk için 3244 
kalori

- Yetişkin bir erkek için 2953 
kalori

- Yetişkin bir kadın için 2658 
kalori   

4 Kişilik ailenin sağlıklı 
beslenmek için yapması gereken 
minimum aylık gıda harcaması 
AÇLIK SINIRI olarak belirlen-
mektedir. Bu verinin Hanehalkı 
tüketim harcamasına dağıtıl-
ması ile elde edilen veri ise 
bize YOKSULLUK SINIRINI 
vermektedir. Tüketim Harcama 
Kalıbı dikkate alınırken, tüm 
içecekler, tütün ve gıda harca-

maları bir kalem olarak belirlen-
miştir. 

Yoksulluk sınırı hesapla-
nırken, TÜİK Hanehalkı Bütçe 
Anketi Tüketim Harcaması 
Araştırması 2016 yılı sonuçla-
rının, 3. yüzde 20’lik dilimin 
tüketim harcamaları dikkate 
alınmıştır. Söz konusu tüketim 
grubu Türkiye’de nüfusun yüzde 
40 ila yüzde 60’ı arasındaki 
kesimidir.

Yetişkin erkek ve kadınlar 

için 18-50 yaş grubu, 10-18 yaş 
grubu için erkek çocuk dikkate 
alınmıştır. n

Kaynaklar:

TÜİK (2016) Hanehalkı Bütçe 
Anketi Tüketim Harcaması Araştır-
ması,

http://tuik.gov.tr/PreIstatistik-
Tablo.do?istab_id=334 

TÜİK (2019) Tüketici Fiyat 
Endeksi, Madde Sepeti ve Ortalama 
Madde Fiyatları

http://tuik.gov.tr/PreIstatistik-
Tablo.do?istab_id=653

Hacettepe Üniversitesi (2004) 
Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi 
2004;

www.bdb.hacettepe.edu.tr/
torehberi.pdf

Hacettepe Üniversitesi (2015) 
Türkiye’ye Özgü Besin Ve Beslenme 
Rehberi 2015;

http://www.bdb.hacettepe.edu.
tr/TOBR_kitap.pdf
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q   Yılmaz GÖÇMEN

 
Ölüm orucu ve açlık grevleri sonlandı. Yedi bini aşan tutuklu Kürt yurtseverin, bütün demokratik 

tepki kanallarının kapatıldığı koşullarda sürdürdüğü grev ölüm sınırında insanlığa bir çığlıktı. Ceza-
evi önlerinde anaların, eşlerin yakınlarına sahip çıkma girişimleri devletin güvenlik görevlilerince 
sistemli, aşağılayıcı bir işkenceye dönüşmüştü. Sıradan bir insan hakkı talebinin bile şiddetle karşılık 
bulması, diktatörlükle yönetilen devletlerin karakteristik tutumudur.

Ülkemiz 12 Eylül faşizminden günümüze kadar uygulanagelen yönetim biçimi dönemsel öz-
günlükler taşısa da, özünde sermaye birikimine yönelik emek sömürüsü ve yağmanın sistemli bir 
devamlılığıydı. Tekelci burjuvazinin nispi demokratik ortamda karşılığı olmayan ekonomik siyasal 
uygulamaları, savaş kan, düşmanlaştırma, milliyetçilik ve din üzerinden yığınları kandırmaya yönelik 
siyasal saptırmalarla devamlılığını sürdürmeye çalıştığı iktidarı; anaların, canlarını bile feda etme 
kararlılığındaki Kürt yurtseverlerinin ve işçi sınıfının direngen mücadelesiyle geriletilebileceği ‘İs-
tanbul seçim tekrarı’ arifesinde somut bir şekilde görüldü.

Uzun yıllar diktatörlüğün uyguladığı politikalar sonucu işçi sınıfı mücadelesinin önüne biriktirdi-
ği görevler, sendikal sorunlardan örgütlenmeye, işsizlik, eğitim ve bir yığın diğer sorunlarla birlikte, 
savaş ve halkları düşmanlaştıran yönü, Kürt ulusu ve diğer azınlıklar sorununu yok sayan tutumu 
işçi sınıfı devrimcileri önüne demokrasi ve özgürlük içeren yakın hedefli siyasal görevleri yüklüyor. 
Özünde burjuva demokratik içerikte olmasına rağmen sistemden kopuşun yığın ilişkilerini oluştur-
mada atlanmaması gereken bu durum sınıf mücadelesinin ilerlemesinde önemli bir aşamayı da ifade 
ediyor. 

Yerel seçimlerle birlikte göreli de olsa boyut kazanan demokrasi mücadelesinin burjuva demok-
ratik sınırı, emekçi yığınların ve halkların özgürlük mücadelesine yükselmedikçe diktatörlüğün kalıcı 
geriletilmesi de mümkün olmayacaktır.

Yerel seçimlerle daha yoğun ifade edilen diktatörlüğe karşı demokrasi ittifakı Kürt illerinde olan 
biteni görmeyen, ölüm oruçlarına kulak tıkayan, emekçilerin sorunlarını dışlayan biçimiyle başarılı 
olması mümkün değildir. Belli oranda devrimci demokratların, komünistlerin ısrarla üzerinde durdu-
ğu, mücadele hattını bu noktadan belirlediği çabalar son günlerde görünür hale geldikçe, birleşik mü-
cadelenin en geniş kesimleri kapsaması gerektiği yaşamın içinde kavranıyor. Yerel seçimler ve bugün 
ölüm oruçlarıyla elde edilen nispi başarı ilkesel olmasa da demokrasi mücadelesi üzerinden yürüyen 
farklı kesimlerin ortak iradesidir bir bakıma. Bunu genişletmek, işçi sınıfı, Kürt ulusal ve özgürlük 
mücadelesinin kalıcı mücadele birliğini sağlamakla mümkün olacaktır. 

Ülkemiz günümüze kadar oluşan düzenin sınırları içinde öne konulan yakın siyasal görevler 
net ve bilimsel noktadan tespit edilemedikçe, insanlığın genel nihai kurtuluşu yolunda ilerlemek de 
mümkün olamayacaktır. Her şeyden önce Ulusal Sorunun çözümü ve diktatörlüğün alaşağı edilmesi 
görevleri sınıf mücadelesinin önünü açma ve boyut kazanmasının gerekliliğindendir. Bu durum bir 
burjuva demokratik görevin ötesinde kapitalizmi aşmada kaçınılmaz bir süreci ifade ediyor... Ölüm 
oruçlarının denk geldiği dönemde ve öncesinde Kürtlerin özgürlük mücadelesini yok sayan ve iti-
barsızlaştırmaya yönelik tavırlar gericilik tarafından yapıldığında anlaşılabilir. Öte yandan demok-
rasi mücadelesinin bir parçası olma iddiasıyla var olan yapıların Kürtlerin mücadelesini yok sayan 
noktadan konumlanışları demokrasi ve insanlığın nihai kurtuluşuna hiçbir katkı sağlamayacağı gibi 
diktatörlüğün dalgalarında kaybolacaktır...

Köklü devrim düşüncesinin tasarımları, değişimi yaratacak güçlerin tespiti üzerinden gelişir. 
Kürtlerin özgürleşme mücadelesi bu yolda önemli bir dinamiktir. Bunu görmek, sınıf mücadelesinde 
atlanmaması gereken bir süreç olarak mücadele hattını bu bilinçle oluşturmak, ülkemiz sınıf hareketi-
nin ilkesel gerçekliğidir. Ölüm orucu ve açlık grevlerinin yaşandığı süreç bu yönüyle ülkemiz demok-
rasi mücadelesinin dağarcığına önemli katkılar sundu. Buradan dersler çıkarmak sınıf mücadelesinin 
gelişimine önemli bir katkı olacaktır. Bu da komünistlerin görevidir... n

Devrimci Bir Eylem 
Olarak Açlık Grevleri



q Adnan BİLEN  

Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan 
Bilgen, tüm HDP’li belediye eş başkanla-
rının “demokratik belediyeciliği” hayata 
geçirmesi için özeleştiri sürecine girmesi 
gerektiğini belirterek, halkın karar alma 
mercilerinin tamamına dahil edilmesinin 
önemini örnekleriyle anlattı. 

Kürt kamuoyunun son günlerde ya-
nıtını aramaya çalıştığı konuların başın-
da “demokratik bir belediyeciliğin nasıl 
yapılacağı” geliyor. Deneyimli siyasetçi 
ve Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan 
Bilgen, demokratik belediyecilik, geç-
miş dönemin belediyecilik anlayışı, yeni 
dönemde bu modelin nasıl uygulanacağı, 
kayyum atanmaları, Kars Belediyesi’nin 
durumu gibi birçok konuya dair Mezopo-
tamya Ajansı’nın (MA) sorularını yanıtla-
dı.  

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
olarak ilk kez Kars Belediyesi’ni kazan-
dınız. Koltuklarınızın bile hacizli durum-
da olduğu biliniyor. Nasıl bir belediye 
devraldığınızı anlatır mısınız? 

Biz seçimden önce de belediyenin ka-
baca ne durumda olduğunu biliyorduk. 
Bile bile bu sorumluluğu üstlenmeye talip 
olduk ve halk da gereken desteği bize ve-
rerek, değişimi istediğini sandıkta ortaya 
koydu. Ama bu gerçeğin ayrıntısını öğren-
dikçe aslında bildiğimizin son derece az 
olduğunu anladık. Siz mali sorunları, per-
sonel sorununu çözebilirsiniz ama şehirde 
oluşan bir alışkanlığı çözemiyorsunuz. 
Bugüne kadar hep ‘Bu işler böyle gelmiş 
böyle gider’ diyerek, kimse de hesap sor-
mamış. ‘Böyle gidecek’ anlayışı neredey-
se belediyenin her yerini sarmış. Gerçek-
ten emeği, alın teriyle ekmeğini kazanmak 
isteyenin bir biçimde desteklendiği bir 
sistem ve bir taraftan da belediyenin halka 
karşı sorumluluklarını yerine getirecek bir 
mekanizma kurmamız gerekiyor. Bu 3 ay 
bizim için bir boyutuyla sorunu anlamayı, 
kapsamını, derinliğine öğrenmeyi sağladı. 

Bir tarafıyla da mevcut enkaz içerisin-
de bir sistem kurmanın yolunu bulmayı 
zorunlu kıldı. Bunun için yeni bir sistem 
gerekiyor. ‘Bugün kurduk, bitti tamamdır’ 
demekle olmaz. Biz her gün yeni şeyler 
öğreniyoruz. Öğrendikçe de bunu artık bu 
sistemin içerisinde çözmenin bir yoğun 
formülünü geliştirmeye çalışıyoruz. Şu 
an kentte bir güven, bir umut oluştu. Bu 
şehrin sorunlarının çözülebileceğine dair 
inanç güçlendi. İkincisi, çalışma yöntemi 
artık eski yöntemle olmayacak. Yani her 
şeyi başkanın iki dudağının arasında ya da 
bir partiye yakınsanız her türlü sorununuz 
çözülür mantığıyla işlemeyecek. Belediye 
kaynaklarının bu şehirde yaşayan herke-
sin hakkı olduğunu, etnik kökeni, siyasi 
aidiyetin bir haksız kazanç vesilesi ola-
mayacağını, ama bu şehirde kimsenin de 
ayrımcılığa uğramadan geçmişte haksızlı-
ğa uğrayanların da haksızlığının telafi edi-
leceği bir düzenin kullanabileceğine dair 
yaklaşım gelişti. 

Kentte her dönem farklı kesimlerin 
iş ve beklentileri oluşuyor. Yani ‘Benim 
partim kazandı bana ayrıcalık tanınsın’ 
gibi beklentiler oluşuyor. Bu beklentileri 
karşılamanız mümkün mü? Bu tarz bek-
lentilere yaklaşımınız nasıl olacak?

Kendi çevremizde de bir yanlış bek-
lenti ve hesap geliştiğini görebiliyoruz. 
İktidarcılık hepimizi saran bir hastalıktır. 
Yani hastalık belediye başkanlarımızda da, 

parti yöneticilerimiz de, personelimiz de 
hatta şehirdeki esnafta da olabilir. Sonuçta 
burada bir anlayış ve alışkanlık gelişmiş. 
Yani siz kuralları değiştirme, iyileştirme 
ve buradan kendi alternatif belediyecili-
ğinize dair bir model inşa etmek yerine; 
‘Geçmişte başkasının yaptığını şimdi biz 
yapalım’ anlayışıyla hareket ederseniz 
olmaz. Yani geçmişte ‘MHP’liler işlerini 
şöyle hallettiler, ruhsatları böyle aldılar’ 
ya da ‘Geçmişte Azeriler işte böyle yönet-
tiler’ demek doğru değildir. Öyle yürüye-
cekse o zaman şimdi de Azerilerin yeri-
ne Kürtleri koyalım, MHP’lilerin yerine 
HDP’lileri koyalım aynı mantıkla, aynı 
yöntemle biz yönetmeye devam edelim. 
Bu olur mu? 

Bizim iddiamız bu değil ki, ya da en 
anlamlı şekliyle HDP’nin varlık sebebi, 
projesi bu değil ki! HDP’nin kendine özgü 
bir modeli var. Demokratik, katılımcı, ka-
dın eşitliği üzerine, ekolojik duyarlık üze-
rine kurulu ilkeleri var. Bu ilkeleri hayata 
geçireceğiz. Bu ilkeleri de herkesle birlik-
te hayata geçireceğiz. Azeri de bu ilkelerin 
hayata geçirilmesinde katılım sağlayacak. 
Terekeme de, yerli de, sosyalist ve muha-
fazakâr da bu sürecin içerisine katılacak. 
‘Şimdiye kadar onlar güçlüydü şimdi biz 
güçlüyüz’ mantığıyla biz kendi alternatifi-
mizi, kendi paradigmamızı inşa edemeyiz. 
Yani aslında bizim seçmenimiz gibi gözü-
ken ama aynı zamanda her partiyi idare 

eden bazı suistimaller var. Yani çıkarın, 
rantın ideolojisi, inancı, etnik ve siyasi gö-
rüşü olmuyor. O bir tarz, o bir alışkanlık 
olmuş. Aslında bu rantın kendisi bir ide-
olojiye dönüşmüş. ‘Yani ben her dönem 
işimi görürüm’ diyen bir anlayış hakim. 
Şimdi çürümüş, yozlaşmış, kokuşmuş bir 
düzeni değiştirme iddiasıyla gelip sadece 
insanların etnik kökenine mi bakacağız? 
Bu konuda bir tercih yapmak zorundayız. 
Bu ikisi birlikte olmaz ve bir taviz verdi-
ğimizde bunun ardı arkası kesilmez. Yani 
eğer siz, ‘Bu bizden ya da bize yakın filan-
canın akrabası’ falan demeye başlarsanız 
artık orada kendi kurallarınızı, kendi de-
ğerlerinizi, kendi ilkelerimizi ve paradig-
manızı hayata geçiremezsiniz.

Kentte yıllardır süregelen “öğrenil-
miş/öğretilmiş yanlış bir alışkanlık” ola-
rak tarif ettiğiniz durumu nasıl değiştire-
ceksiniz? 

Şimdi tabi ki HDP’li de işe girecek, 
elbette ki HDP’li de ihaleye girecek. 
Tabi ki HDP’li de buraya ürün satacak ya 
da ondan hizmet satın alacağız. Elbette 
HDP’liden de yapacağız, başkasından da 
yapacağız. Burada bizim iki ölçümüz ola-
cak. Birisi eşitlik, yani ayrım yapmaksızın 
bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bugün 
diğerlerine söylenen yarın bize söylenirse 
bu ihaneti kendi inandığımız değerlere, 
partimize yapmış oluruz. Yani biz başka 
bir şey söylemişiz, başka bir şey vaat et-
mişiz, ama sonra dönüp başka bir pratik 
ortaya koymuşuz. Bu bizim en büyük yan-
lışımız olur. Başkalarıyla kıyaslanmaya-
cağız, sadece biz kendi iddiamızla, kendi 
tezimizle, kendi programımızla sınanaca-
ğız, test edileceğiz, sorgulanacağız. Dola-
yısıyla elbette ki diğerlerinin yanlışı bizim 
için asla emsal olmaz, hatta tam tersi bi-
zim için ders konusu olması lazım. Biz bu-
radan bir kıssa çıkarıp, yani onların yaptı-
ğı yanlışı tekrarlamamalıyız. HDP olarak, 
belediye olarak, ama aynı zamanda da 
elbette ki geçmişte ortaya çıkmış bir de-
zavantaj durum varsa, bir haksızlık varsa, 
bir ayrımcılık yapılmışsa, ki yapıldığı çok 
açık, bu haksızlığı telafi edecek bir istih-
dam politikası yürütmemiz gerekiyor. Biz 
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insanların o anlamda etnik kökenine bakıp 
işe almayacağız, kişinin mağduriyetine, iş 
ihtiyacına ve işi yapabilme kapasitesine 
bakacağız.

Hukuk, adalet, hakça bir belediyeci-
lik halklar için tek ilaçtır, tek çözümdür. 
Bizim de iddiamız budur, bunun gereğini 
yapacağız. Yoksa bu çürüme, bu yozlaş-
ma bir süre sonra hem partimizi lekeler 
hem de belediyeyi bir alternatif olmaktan 
çıkartır. Evet, belki bir grup arkadaşımız 
parti adına zenginleşebilirler, bir grup 
arkadaşımız kendi yakın akrabalarını be-
lediyeye işe sokmak isteyebilirler. Bu bir 
kazançsa, bizim hedefimiz buysa, bele-
diyecilikte yapmaktaki moralimiz, siya-
setteki iddiamız buysa, bu onlar için bir 
kazanç, başarı olabilir. Ama bu bizim için 
asla çıtayı koyacağımız yer olmaz. Bu bi-
zim partimiz, paradigmamız için bir getiri 
sağlamaz. 

Ama yasal sınırlar var, bu yasal sı-
nırlar içerisinde biz elbette ki mümkün 
olduğu kadar kendi alternatifimizi inşa 
etmenin yolunu, imkânlarını arıyoruz. 
Ama artık mazeret beyan etme aşamasın-
da değiliz. Sadece şikayetçi pozisyonunda 
olmamamız gerekiyor. Ne yapıp edip bu 
tabloda biz kendi alternatifimizi inşa et-
mek zorundayız. 

Dile getirdiğiniz tüm bu sıkıntılara 
rağmen nasıl bir model ortaya koyacak-
sınız?

İller Bankası’ndan aldığımız kaynağın 
nerdeyse iki, üç katı kadar kaynak ortaya 
çıkarmaya mecburuz. Bunun yolu koope-
ratifçiliktir. Üretim kooperatiflerinin ku-
rulmasını teşvik edeceğiz, özendireceğiz 
yani belediyenin kamu otoritesi olmaktan 
kaynaklı kolaylaştırıcı rolünü hayata ge-
çireceğiz.

Belediyenin sadece İller Bankası’ndan 
gelecek paraya bakarak sorunu çözmesi 
imkansız. Zorunlu olarak İller Banka-
sı’ndan aldığımız kaynağın nerdeyse iki, 
üç katı kadar kaynak ortaya çıkarmaya 
mecburuz. Bunun yolu kooperatifçiliktir. 
Biz önümüzdeki aylarda buna ilişkin bir 
hazırlık yapıyoruz. Üretim kooperatifleri-
nin kurulmasını teşvik edeceğiz, özendi-
receğiz, yani belediyenin kamu otoritesi 
olmaktan kaynaklı kolaylaştırıcı rolünü 
hayata geçireceğiz. Özellikle hayvansal 
ürünlerle ilgili, kârı da üreticiye geri dö-
necek şekilde kooperatifler oluşturacağız. 
Bunlar bizim kendi modelimizi inşanın bir 
vesilesi olacak. Eğer biz kendi müteahhit-
lerimizi zengin edelim diyerek bakarsak 
bu olmaz. Seçim tarihi geldiğinde ‘elde 
var sıfır’. Yani hiçbir model kuramamış, 

hiçbir şey inşa edememiş, sadece öncenin 
zenginin yerine başka zengini türetmiş bir 
belediye mi olacağız? Hayır, bu asla ol-
mayacak. Biz kamu yararını gözeteceğiz. 
Binlerce insanın mahallelerde imar için 
örgütlendiği, mahalle meclislerinde belki 
binlerce çiftçinin, üreticinin, hayvancılık-
la uğraşanın, süt birliklerinde örgütlendiği 
gerçekten şehrin kendi kendini yönettiği 
bir model inşa edeceğiz. Biz bu iki tercih-
le karşı karşıyayız. Eğer baskılara boyun 
eğersek, ki kişisel kayırmalara pabuç bı-
rakırsak ortada bir model inşası denen bir 
şey olmaz, olamaz. Çünkü sonuçta pasta 

belli, potansiyel belli. Bu potansiyeli kişi-
sel yarar, kişisel kâr için mi kullanacağız, 
yoksa kamusal yarar, kamusal çıkar için 
mi kullanacağız? Bunun yol ayrımında-
yız. Tabi bu işin genel zorlukları var. Yani 
bütün ülkeyle ilgili zorlukları var, bölge-
sel boyutu var ve Kars’a özgü boyutu var. 
Ama başaracağız. 

Kürt siyasetinin yıllar önce belediye-
lerle ilgili ortaya koyduğu paradigmanın 
yaşamsallaştığını/toplumsallaştığını dü-
şünüyor musunuz? İktidar baskısından 
kaynaklı yaşamsallaşmadığı yönündeki 
tespitler yerinde mi? Ya da başlı başına 
tek gerekçe bu olabilir mi?

Belediyelerimizin üzerindeki en bü-
yük baskılar; kayyum atanması, denetim-
lerin artık iş yaptırmaz düzeye gelmesiy-
di. Ama biz her halükârda sadece mazeret 
ifade ederek bu işin içinden çıkamayız. 
Bu zorlukları biliyoruz ama buna rağmen 
başarmak, inşa etmek zorundayız. Dola-
yısıyla da hani sadece belediyelerimize 
yönelik haksızlığı, ayrımcılığı, baskıyı 
gerekçe göstererek, bunu yapamamamı-
zın ikna edici, inandırıcı bir gerekçesini 
ortaya koyamayız. Bir kere bundan vaz-
geçmemiz lazım. Elbette haksızlığı teşhir 

edeceğiz, itirazlarımızı yapacağız, hukuki, 
toplumsal basıncı neyse uygulayacağız. 
Ama en önemlisi belediyelerimize yöne-
lik herhangi bir haksızlık yapılmamasının 
karşısında duracak toplumsal gücü ortaya 
koymamız gerekiyor. Bu toplumsallaşma 
durumu en azından bu tip şeylerin tek-
rarlanmasını engelleyecek, zorlaştıracak 
bir subaptır. Bu durum arkasına sığına-
cağımız, saklanacağımız, kendi bece-
riksizliklerimizi, kendi eksikliklerimizi, 
kendi kirli ilişkilerimizi örteceğimiz bir 
bahane olamaz. Bunu bir kere iyi bir yere 
oturtmamız lazım. İkincisi, tabii ki Tür-

kiye’de, Ortadoğu’da, bölgede, dünyada 
yönetim anlayışı değişiyor artık. HDP 
belki kurulurken ortaya koyduğu iddia 
absürd geliyordu. Yani bizim siyasi an-
layışımızın 10-20 yıl önce ortaya koydu-
ğu; kendi kendine yetme, kendi ayakları 
üzerinde durma, kaynaklarını oluşturma, 
katılımcı karar süreçlerini inşa etmek gibi 
sözler belki topluma fantezi gibi geliyor-
du. Ama bugün böyle değil artık. Çünkü 
neredeyse hem dünyada hem de en büyük 
platformlarda bu konuşuluyor, tartışılıyor. 
Bu elbette ki bizim elimizi güçlendiren 
bir fırsattır. Dolayısıyla hem Suriye’deki 
hem Ortadoğu’daki hem de Türkiye’nin 
dünya ile ilişkilerindeki gelişmeler bizim 
tezimizi, sözümüzü hayata geçirmek için 
bize tarihi bir fırsat sunuyor. Üçüncü nok-
ta ise, doğrudan doğruya bizim yeterlili-
ğimizle, kapasitemizle ilgili bir şey. Eğer 
biz bir beklenti içerisindeysek ya diğer 
belediyeler gibi ‘En lüks makam araçla-
rına biz bineceğiz’ ya da yönetirken per-
sonelimize köle gibi muamele yapacağız, 
‘Otoriteyi ancak böyle kuracağız’ dersek 
bu olmaz. Bir taraftan ‘Eski kokuşmuş, 
çürümüş ilişkileri devam ettireceğiz’ di-
yeceğiz ama bir taraftan da HDP rozeti 
takacağız. Böyle bir şey mümkün değil. 

Yani bizler söylediğimiz gibi yaşayacağız 
ve yaşadığımız pozisyonu kabullenecek, 
içimize sindireceğiz. Biz, kişisel yaşantı-
mızdan, adaletsizliği ortadan kaldırmaya 
kadar bütün iddialarımızı yönetim mo-
delimize yansıtmak zorundayız. Uzman 
kişilerle çalışmayı, personelle düzenli bi-
çimde toplanmayı, halkın uyarısını, eleşti-
risini dikkate almak zorundayız. Eğer biz 
iddiamıza uygun modelin inşa sürecine 
girersek sonunda eksiği, gediğiyle bir yol 
açmış oluruz. Ama ‘ya bu zor bir şey yani 
eski yöntemi devam ettirelim’ dersek bu 
paradigma hayat bulmaz. Eğer biz insana 
inanıyorsak, halka güveniyorsak, halkı bir 
şekilde bu karar alma süreçlerinin içine 
çekeceğiz, ikna edeceğiz. Ben seçilmişim 
diye, “Bütün yetkiler bende her şeyi ben 
biliyorum, her şeyi ben doğru yaparım” 
diyemezsin. Biz halkla birlikte bu doğru-
yu arayacağız ve bulacağız. Birlikte karar 
alacağız, birlikte kendi modelimizi inşa 
edeceğiz.

Peki, çokça tartışılan ve merak edilen 
“demokratik belediyecilik” modelini na-
sıl hayata geçireceksiniz?

Belediyenin tüm süreçlerine halkın 
katılımı esas alınmalıdır. İnsanlar karar 
süreçlerinde yer alma konusunun bir kere 
tadına varırlarsa bunun devamı kendili-
ğinden oluşacaktır. Halk o zaman ‘Bir 
kayyum atanması ya da benim belediye 
başkanlarımın görevden alınması doğ-
rudan bana yönelik bir cezalandırmadır’ 
diyecek.

Belediyenin tüm süreçlerine halkın 
katılımı esas alınmalıdır. İnsanlar karar 
süreçlerinde yer alma konusunun bir kere 
tadına varırlarsa bunun devamı kendiliğin-
den oluşacaktır. Mahallenin tamamını top-
layıp görüş sorduğunuzda asla uzlaşmada 
çıkmayabilir hatta toplumun alışkanlıkları 
buna uygun olmayabilir ama hiç olmazsa 
görüş almış olursunuz. Onları insan yerine 
koymuş olursunuz. Onlar da kendilerini 
kentli, bu şehirde yaşayan, hakkı olan bir 
yurttaş, eşit bir insan, söz söyleme hakkı 
olan birisi olarak görmeye başlar. Bu du-
rum oluştuktan sonra kişi bir süre sonra 
kendi çıkarına olanı ayırt eder.  Bunu anla-
maya başladıkça da hesap sormaya başlar. 
Yok, ‘Yani bizden hesap sormasınlar, bizi 
eleştirmesinler, bize bir şey söylemesinler 
hatta biz bildiğimiz doğruları onlara dikte 
edelim’ dersek bu durum zaten demokra-
tik bir yöntem olmaz. Bu demokratik bir 
yöntem olmadığı için sonunda da demok-
rasi çıkmaz. Yani yönteminiz demokratik, 
katılımcı değilse sonunda inşa edeceğiniz 
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model de demokratik bir model olmaya-
caktır. Burada işte diyelim merkezi bir 
otorite var ve sizi cezalandırmak istiyor. 
Bu çok doğal, yani Türkiye’de doğal. Şim-
di eğer sizin paradigmanız halkçı, toplum-
cu, katılımcı bir paradigma ise o zaman; 
belediye başkanının, ‘Belediyenin başına 
bir şey geldiğinde halk neden buna karşı 
çıkmaz?’ sorusu ile yüzleşmesi/yüzleşme-
miz gerekiyor. Halkın tepki göstermemesi 
elbette ki korkudan, baskıdan olabilir ama 
bütün bunların başında söylenmemiş, dile 
getirilmemiş memnuniyetsizlik eleştirisi 
de olabilir. Çünkü bu katılımcılığı esas 
almazsak insanlar bir süre sonra bizi di-
ğer düzen partileri gibi sıradanlaştırır. 
Toplum; ‘Diğer partiler yönetirken rantı 
yiyordu, şimdi bunlar geldi bunlar yiyor’ 
demeye başlarsa, halk bu kavgada sizin 
yanınızda olmaz. Ama belediye yönetimi-
nin kendisini savunduğunu, kendi vergisi-
ni, ekmeğini, alın terini, kendi şehrini, ta-
rihi kaynaklarını savunduğunu düşünürse 
seni kendisini savunur. 

Aslında halkın; partisini, belediye eş 
başkanlarını, belediye meclis üyelerini 
savunmasına gerek yok. Halk kendisini 
savunsun yeterdir. Çünkü halk kendini 
savunduğunda kentini de savunur. Halk o 
zaman ‘Bir kayyum atanması ya da benim 
belediye başkanlarımın görevden alınma-
sı doğrudan bana yönelik bir cezalandır-
madır’ diyecek. Bizim öncü rol oynama-
mız, kolaylaştırıcı tutum ve çaba ile halkı 
bu demokrasi mücadelesi hattına doğru, 
etkili ve güçlü bir konuma taşımamız ge-
rekiyor. Ama öncelikle kendi eksiklikleri-
mizle yüzleşmemiz gerekiyor. 

Bunca yıldır bu gelenek neden bunu 
tam olarak oluşturamadı? Eksik olan 
neydi?

Burada eksiklikler, kişisel zaaflar, 
yeterince konuya hakim olamamak, işin 
uzmanının öğrenmeye açık olmaması ola-
bilir. Sonuçta biz belediye başkanları ola-
rak doğmadık ve öğrenmeye açık olmak 
zayıflık, eksiklik değildir. Belediyecilik 
konusunda kazanımlarımız kolayca eli-
mizden alınmışsa, işte çift dilli tabelalar 
kolayca sökülmüşse, dönüp şunu tartışma-
mız lazım. Bu dil belediyenin dili mi hal-
kın dili mi? belediyenin dili ise o zaman 
belediye dilini savunsun, bu halkın dili ise 
o zaman halk kendi dilini savunsun, kendi 
dilinin olduğu tabelaların bu kadar kolay 
indirilmesine tavır koysun. Demek ki biz 
bunu içselleştirememiş, toplumsallaştıra-
mamışız. Biz aşağıdan yukarıya değişime 
inanıyorsak o zaman halkın bu işin içerisi-
ne katmanın yolunu, formülünü tartışmak 
zorundayız. Sadece dil örneğini sembolik 

bir örnek olduğu için verdim. Mesele sa-
dece dil ile ilgili değil. Birçok konuda da 
durum böyledir ve bunu çözmek zorunda-
yız.

Bu toplumsallaşmayı nasıl sağlaya-
caksınız?

Belediye öncelikle şeffaf olacak. Yani 
bu şeffaflığı sadece belediye için değil, 
kendi karar alma süreçlerimiz için de uy-
gulayabilmemiz lazım. Yani ben de özel 
hayatımda neyse gelirimin hesabını vere-
bilmeliyim. Mal varlığımda artış var mı? 
Yok mu? Ben belediye başkanı olmadan 
önce ne kadar mal varlığım var, belediye 
başkanı olduktan 5 yıl sonra ne kadar mal 
varlığım olacak? Bunu devlet istediği için 
mecburen veriyorum. Şimdi vali isteyince 
verdiğim şeyi ya da kanunun gerektirdi-

ğini yaparken yapıyorum da, etik değer-
lerim, toplumsal açısından bunu niye yap-
mayayım? Valinin bildiğini ya da İçişleri 
Bakanlığı’nın bildiğini ben halktan neden 
saklayayım? Benim neyim varsa bunu 
halk da bilsin. Bunu halktan saklayarak, 
halktan uzaklaşarak neyi çözebilirim? 
Belki kişisel kariyerizm, iktidar, rant ve 
daha lüks yaşamak gibi bir takım tercih-
ler olabilir. Ancak ahlaki politik toplumun 
referans çıkış noktası değerleriyle ilgili 
eğer gerçekten sokakta söylediğimiz sö-
zün, sloganın gereğini kendi hayatımızda 
uygulasak sorun en azından başlangıç aşa-
masında çözülür. Kişilerden kaynaklı za-
aflar eğer ortadan kalkarsa sonrası sistem 
sorunudur. Yani belediyeler deneyimlerini 
paylaşacaklar. Ben ne yaptığımı, ne yaşa-
dığımı paylaşırsam ya da başarılı olmuş 
bir örnek model ortaya çıkarmışsam bunu 
paylaşmam gerekiyor. Benim başarısız ol-
duğum sorunu Van nasıl çözmüş, Diyar-

bakır nasıl çözmüş, Batman nasıl çözmüş 
bunu bilirsem onun başarı örneğinden 
ders çıkarırım. Bence yani hukuki boşluk, 
açık verme konusu bizim önümüzdeki en 
büyük risklerden birisidir. Dolayısıyla da 
yaptığımız işe hâkim olmamız lazım. 

Belediye ile ilgili her şeyi bilmek zo-
rundayız. Yani mevzuatta bunun yeri ne-
dir? Buna rağmen nasıl yaparsak yarın 
başımızı ağrıtmayacak bir şey yaşarız? 
Bunu bilmemiz gerekiyor. Husumet, si-
yasi öç alma, cezalandırma bu işin başka 
bir boyutu. Bunu görmezden gelip roman-
tik bir analiz gibi algılanmasını istemem. 
Bizim yaptığımız küçük yanlışlar, küçük 
eksiklikler, çözülebilecek, tedbir alınacak 
işlerde verdiğimiz açıkları onlar dönmüş 
bize bedelini çok ağır ödetmiştir. Hatta bu 

açıklar belediye başkanlarımızın tutuk-
lanması, görevden alınmasının gerekçesi 
haline getirilmiş. 

Halk, HDP’nin paradigmasını bir 
kurtuluş ve umut olarak görüyor. Bu 
umudu gerçeğe/yaşama nasıl dönüştüre-
ceksiniz?

 Halkın farkındalığının, bilincinin, po-
litik duyarlılığının artması üzerine yatırım 
yapıyorsak, işte halk o zaman asıl özne 
olur.

Şimdi önümüzde iki yol var. Birincisi, 
bu imkânı heder etmektir. O da; aynı eski 
iktidarcı belediyecilik anlayışıyla, kari-
yerist bir süreç işletirsiniz ve bu sürecin 
sonunda bu umut biter. Yani insanlar şöyle 
bakarlar: ‘Ya AKP işte yiyordu aynı zaman 
da hizmet veriyordu. Yani bunlar hizmet-
te veremediler.’ Hizmet veremediğiniz 
takdirde insanlar sonraki seçimde tercihi; 
‘İş de yapsınlar, yesinler de’ anlayışına 

oy verirler. Bunun için bu sürecin oraya 
varmamasının ikinci bir seçeneği, alter-
natifiyse kendi modelinizi inşaya motive 
olmamızdır. Buraya odaklanmanız gere-
kiyor. Buradaki soru şu; özne siyasetçiler 
midir, belediye başkanları mı, belediye 
meclis üyeleri ya da parti yöneticileri mi-
dir? Yoksa halk mıdır? Öncelikle bizim 
buna karar vermemiz gerekiyor. Eğer par-
ti yöneticisi, belediye eş başkanı, meclis 
üyesi kendisini halkın üzerinde görüyor-
sa, bir süre sonra halk başkasını cezalan-
dırdığı gibi bizi de cezalandırır. Bu soru-
nun net yanıtı budur. Ama siz özneyi halk 
olarak görüyorsanız, halkı asıl karar verici 
haline getirmeyi hedeflemişseniz, 5 yıllık 
zaman içerisinde nihai söz sahibi olur. 
Yok, tercihi tersine yaparsak kentlerde de-
ğişim arzusu büyük bir hayal kırıklığına 
dönüşür ve bu sefer daha köklü bir inanç-
sızlığın biz de parçası oluruz. Yani ‘Bu iş 
olmuyormuş, böyle gelmiş böyle gider. Bu 
Türkiye’nin düzeni değişmez. Ya rüşvet-
le değişir işler ya kayırmacılıktan başka 
çare yoktur. Sadece kayıran değişir, ama 
kayırmacılık devam eder’ algısının parçası 
haline geliriz. Böyle bir durum yaşanırsa 
zaten varlık sebebimiz ortadan kalkar. Biz 
o zaman o meşhur deyimle hani değiştir-
mek istediğiniz çarkın dişlisi haline geli-
riz. Ondan sonra zaten o düzeni değiştirme 
iddianız bitmiş olur. Bizim burada bu çar-
kın parçası olmak değil, çarkı değiştiren, 
çarkı dönüştüren bir iş yapmalıyız. ‘Ne 
yaparsak da parçası oluruz’ algısının ay-
rımını net yapmak zorundayız. Bunu acı-
masızca özeleştiri yaparak yapmak zorun-
dayız. Yani alışveriş yaptığınızda, kıyafet 
markalarından, bindiğimiz araçlara kadar 
bunun hesabını yapmalısınız. Yani çok 
özel bir şeyden bahsediyor gibiyim ama 
bu durum halkın çok kolay hesabını yapa-
cağı bir şeydir. Eğer siz bindiğiniz aracın 
hesabını, markasını halkın tartışmadığını 
sanıyorsanız o zaman yanlışsınız. Yani siz 
onları kandıracağınızı sanıyorsanız, sa-
dece kendinizi kandırırsınız. Yani düzen 
partileri nasıl kandırıp bir dönem daha at-
latıyorsa, biz de o pozisyona razı oluruz. 
Biz de onlar gibi ‘Onlar kandırmasın biz 
kandıralım’ durumuna düşeriz. Biz halkın 
farkındalığının, bilincinin, politik duyar-
lılığının artması üzerine yatırım yapıyor-
sak, işte halk o zaman asıl özne olur. Biz 
böyle yaklaşmazsak o zaman halk bize 
döner ve bize der ki: ‘Sen bana anlattığın 
gibi yaşamıyorsun, bana anlattığın gibi 
karar almıyorsun, bana anlattığın gibi 
ihale yapmıyorsun, bana anlattığın gibi 
hizmet ortaya koymuyorsun.’ Eğer son ka-
rar verici halksa, bizim de siyaseti o sahi-
be göre yapmamız gerekiyor. n 
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Türkiye’nin yaşadığı diplomatik, siyasi ve 
ekonomik krizi aşmanın yolu Kürtlere yaklaşım 
belirleyecektir. Olumlu ya da olumsuz sonuç-
lanması Türk devletinin elindedir. Açlık grev-
leri daha önce izlenen yanlış politikaların telafi 
edilmesi için önemli bir fırsattı. Yakalanan bu 
fırsata yaklaşım AKP’nin geleceğini ve devle-
tin Ortadoğu’daki pozisyonunu belirleyecektir. 
Kürtler açısında da oldukça önemli bir sürecin 
önünü açmış durumda. Yapılacak görüşmeler, 
oluşturulacak diyalog, geliştirilecek çözüm, 
Ortadoğu’nun demokratik geleceğini de belirle-
yecek niteliktedir. İşin özü; açlık grevleri İmralı 
görüşmelerinin önünü açtı. Ancak İmralı görüş-
melerinin ana gündemi Ortadoğu’nun, Kürtlerin 
ve Türkiye’nin geleceğini tayin edecek pozis-
yonda  olması gerekir. Halen bölgede savaştan 
medet uman  “Savaş Tanrıları” vardır ve çoktur. 
Savaş 2013’te demokratik siyaset çağrısıyla son 
bulmuştu. Kim ne derse desin, nasıl anlıyorsa 
anlasın, nasıl değerlendiriyorsa değerlendirsin, 
demokratik siyaset ve kültür diyorsak bu iki 
kavramın anlamları çok büyüktür. Ya gereği gibi 
davranırız ya da savaştan yana oluruz. Ortadan 
konuşup oportünistlik yapmaya gerek yoktur. 

Bence savaşın tüm koşuları bitmiştir, ba-
zıları bunu kullanıyorsa çıkarı olduğu içindir. 
Savaştan yana olmanın zaferi ‘eski savaş tanrısı’ 
olmanın yenilgisiyle sonuçlanır. Konular ve so-
runlar kamusal çıkarlar doğrultusunda gündeme 
getirilmiyor. Siyasal bir darbe ile yönetimi elin-
de bulunduran iktidar çevreleri her şeyi iktida-
rını devam ettirme amacı için kullanıyorlar. Bu 
aşamada, onlarla en küçük ilişki içine girenler, 
görüşenler, onlardan çözüm bekleyenler onlara 
hizmet etmekten başka bir iş yapmamış oluyor-
lar. Kendilerini kullandırtıyorlar. Kazanımların 
korunmasının en önemli yolu önceden de be-
lirttiğim gibi halk hareketi ve örgütlenmesidir. 
Bizler de bu konuda bıraktığımız eksiklikle-
rin, yetersizliklerin sonuçlarını deneyimledik. 
OHAL sürecini, kayyum atamalarının başladığı 
aşamayı güçlü ve hazırlıklı bir halk hareketiyle, 
yaygın halk örgütlenmesiyle karşılayabilseydik 
durum farklı olurdu. Bugünkü pratiğimiz açısın-
dan çıkaracağımız temel ders ve alacağımız asıl 
referans da bu yönde olacaktır. Tabi bir taraftan 
da mevcut belediyecilik anlayışımız ve icraatla-
rımızın olumlu örnek taraflarını iyi propaganda 
edemedik, halen  belediye başkanlarımızı, aile-
cilik, kabilecilik, aşiretçilik  öngörüsünden kur-
taramadık, sıkıştıklarında ben şunun torunuyum 
bunun torunuyum diyorlar halbuki ben halkın 
torunuyum halk beni buraya getirdi demeliydi-
ler. Şunun bunun torunuyum demek yanlıştır, 
feodalizmdir. Bizler politik, ideolojik ve teorik 
düzeyimizle herkesin torunuyuz. Biz kendimize, 
ideolojimize ve halkımıza güveniyoruz demeli-
yiz. Ben kooperatiflerin, komünal ekonominin 
kurulması için çalışacağız ve tüm gücümüzü bu-
raya vereceğiz demeliyiz. 

Yönetimi halkın ortak deneyimine dönüş-

türemedik. Bu nedenle yeni dönemde en küçük 
yerelden insanların evinden, iş yerinden, oku-
lundan yönetime katılması modelini eksiksiz 
uygulamak durumundayız. İnsan, kadın ve doğa 
odaklı halk belediyeciliğini geliştirme, yerinden 
yönetim anlayışını en küçük yaşam ve yerleşim 
alanlarına kadar yaygınlaştırmak en önemli gü-
vencemiz, pusulamızdır. Evet, yaşam tam bir 
keşmekeş içinde yüzüyor. Yüzmesini bilmeyen-
ler bencil, kıskanç ve kindar insanlar tarafından 
boğuluyor, belediye başkanlarının yanında sa-
yısı üç ve dört kişiyi geçmez dedikodu üretme 
merkezleri kurulmuş, insanları karalama ve ispi-
yonculuk yalakalıktan başka bir şeyleri yoktur. 
İnsanlar birbirlerine korkunç tuzaklar kuruyor 
ve birbirlerine korkunç kötülükler yapıyor. Oysa 
ki insan doğarken, bebekken ve çocukken ter-
temizdir. Sonra, toplum, uygarlık, para ve güç 
insanı bozuyor. İşte bunun için diyoruz beledi-
ye başkan ve belediye meclis üyeleri o yalaka 
takımlarını dinlemek zorunda değiller halkın 
arasına girsinler şeffaf olsunlar tüm kararlarını 
açık alanlarda halkla birlikte alsınlar. Soytarılar 
devrimci olmuş, devrimci demokratlar ise bir 
köşeye itilmişler, tarih bunu asla af etmeyecek 
ve burası Türkiye her an her şey olabilir. Tekrar 
uyarıyoruz açık, şeffaf, demokratik olun. Sizi 
oraya sıkıştığınızda sırtınızı dayadığınız aşiret-
sel feodal ilişkiler değil halkın kararlı tutumu 
getirmiştir.

Bunlar kadar önemli olan diğer bir faktör ise 
tehdit ve saldırı altındaki her kazanımı gerekti-
ğinde tereddütsüz sokaklarda eylemde savun-
maktır. Sandık, seçim ne kadar meşruysa hak 
ve adaleti savunmak için sokak ve eylem de o 
kadar meşrudur. Hatta düzende sağlam çarkın 
kalmadığı, politik kötülüğün her yeri ele geçirdi-
ği zamanlarda sokak ve eylem bir toplumun ana 
damarlarıdır. Açlık grevleri ve ölüm orucu nasıl 
bir fırsat yarattı diye düşünenlerin hatta soran-
ların olacağını tahmin ediyorum. Biraz açmakta 
yarar var. Asla kırmadan dökmeden, demokratik 
siyaset içinde mücadele etmek temel haktır.

Demokratik siyaset, demokratik kültür bun-
lar çok önemli öğelerdir, özellikle demokratik 
kültür. Demokratik kültür hem evrensel kavram-
dır, hem yerel, hem de aile içini kapsamaktadır. 
Demokratik kültür aileden başlar, topluma yayı-
lır. Aileyi demokrasi kültürünün içine koyma-
mışsan topluma entegre edemezsin. Özellikle 
Ortadoğu halkları  bu konuda yetersiz kalmış-
lardır. Asya tipi üretim biçiminde yaşamıyoruz, 
tam anlamıyla kapitalizmin hakim olduğu bir 
dönemdeyiz. Demokratik hak alma ve kazanım 
kültürünü pratikte yaşamalıyız. Dogmatizme 
sapmadan, sosyalizme, onun kültürüne onun 
ufku açan adalet, eşitlik, emek, özgürlük ve de-
mokrasi kültürüne yönelmemiz gerekiyor.

Düzende sağlam çarkın kalmadığı, politik 
kötülüğün her yeri ele geçirdiği zamanlarda so-
kak ve eylem bir toplumun ana kucağıdır. Top-
lumun varlığı toplumdaki yaşam koşuları nasılsa 
o toplumun fikirleri teorileri politik görüş ve po-
litik kurumları da öyledir. Çağcıl bir zihniyetle 
sorgulamadan geçirilmiş toplumsal vicdanın 

ulaştığı ahlaki ilkeler kolay yenilmezler. Bilinç, 
politik duygu ve yalın olgu bütünselliğini yaka-
lamaya aday yeni bir toplumsal demokratik dire-
niş hamlesinin arifesindeyiz. Toplumsallaşan di-
reniş kültürü çağın yeni bilincini oluşturuyor ve 
demokratik devrimler çağını yeniden uyarlıyor.

Toplumun sürekli özgür kalmasına katkı 
sunacak demokratik devrimci refleksleri yaşat-
mayı başarmak güçlü bir bilinç ve belleğe sahip 
olmayı zaruri kılıyor. Yeni bir toplumsal vicdan 
hareketi yaratmak adına toplumun kendi ütop-
yasını yaratma şansının ellerinden alınmasına 
hep birlikte karşı duralım. Böyle olursa toplum 
kendi ahlaki ilkeleri çerçevesinde özgürlüğünü 
yeniden ifadelendirme şansını yakalayacak-
tır. Devrimci hareketler, devletin, sermayenin 
saldırılarına karşı toplumu seferber edebilecek 
bir gücü oluşturamadığı sürece yaşananlara se-
yirci kalmaya devam edecektir. Kabul edilmesi 
gereken nokta toplumsal olaylara seyirci kalan 
siyasal harekete toplumun da uzaktan seyirci 
kalacağıdır. Acil görev, toplumsal meselele-
re müdahale edebilecek, saldırı altındaki tüm 
toplumsal kesimlerin ve işçi sınıfının çözümü 
devlet yerine kendisinde arayacağı bir devrimci 
adresin yaratılmasıdır. 

Demokratik Kürt siyaseti açısından en 
önemli öz eleştiri konusunun alternatif yerel 
yönetimler programının etkili bir şekilde ortaya 
çıkarılamaması olduğunun altını çizdik. Çok da 
değindiğimiz bu konuda yazılar makaleler yaz-
dık. Yeni yerel yönetimler modelini oluşturama-
dık, ihale peşinde koşanlar daime engel oldular, 
taşeron sistemi halen HDP’nin elinde olan be-
lediyelerde varsa bir sorun var demektir, bunu 
kabullenmemiz mümkün değildir, bir an önce 
taşeron sistemi lağvedilmelidir.

Avukat görüşmelerinde, açıkça her konuda 
eleştiri var, ama dineleyen takan yoktur, söylem-
ler ayaklar altında eziliyor, yeni örgütlenme bi-
çimi nedir nasıl yapılır, bilen zaten yok bilenler 
de bilerek bilinçli bir şekilde pasifize ediliyor 
bir kenara atılıyor, hiçbir yerlere getirmek iste-
miyorlar, dahi olsan kar etmez, hep söylemişim-
dir, yeni örgütlenme biçimi 21nci yüzyıla uygun 
olmalıdır, teknolojik devrim dönemine ruhuna 
uygun örgütlenme yaratılmalıdır, yoksa geride 
kalırız. İlk önce halka gidilmeli halka örgütlen-
me biçimini anlatılmalı ,pazarlar kurulduğunda 
halka sorulmalıdır, “örgütlenme nasıl yapılır?” 
Halen şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bele-
diye başkanlarımız halen kongrelerde ben bunu 
isterim, bunu istemem deme cesaretini kimden 
alıyorlar. Aynı proğram ve ideolojiyi paylaşan-
lar neden beraber çalışamıyorlar? Tepeden halka 
bakarsan halk sana küser, darılır. Halen kongre-
lerde aşiretler belirleyici oluyorsa halk gelmez, 
kimse kusura bakmasın. 

İki türlü HDP vardır. Metropolde mükem-
mel örgütlenen parti, mahale meclisleri, halk 
meclisleri, gençlik meclisleri, emek meclisleri, 
işçi konseyleri, kadın meclislerini durmadan 
yorulmadan inşa eden HDP, bir de Mardin ve 
ilçelerinde aşiretsel zinciri kırmayan, ailecilik, 

kabilecilik, aşiretçilik ve ihale peşinde koşup 
partiyi çıkarına göre örgütleyen kesim. İşte 
KRAL ÇIPLAK.

Geçmiş süreçte elde edilen tecrübeler ile 
birlikte bu süreçte halka dayalı, toplumun tüm 
renklerine karşı eşit, çevreye duyarlı, alternatif 
demokratik yerel yönetimler modelinin gelişti-
rilmesi temel hedef olmalıdır. Gerçek anlamda 
siyaset yapmayı bilen neredeyse kimsenin olma-
dığını, halka öncülük yapılamadığını ifade edi-
yoruz. Paradigma her şeyi bize açıkça anlatmak-
ta. Bölgede tartışma kültürü kalmamış, tartışma 
ortamı yok. Halk kayyımları bertaraf ediyorsa 
onurlarını çiğnemek istemedikleri içindir. Diğer 
yandan gerçektir ki, bölgenin oy potansiyeli % 
76’lardan 51’e inmiş durumdadır. Cahil insan-
ları başa getirirsen, partide hesap sormaktan 
çekinirsen, korkarım gelecek dönem aday da 
bulamayız.

Komünal belediyecilik, demokratik bele-
diyecilik konularında düşünerek, gelişme kay-
dedilmesi gerekir. Demokratik Kürt siyaseti bu 
gerekçelere sığınmadan öz eleştirel bir yaklaşım 
içinde olmalı ve içinde bulunduğumuz bu dö-
nem bu konuda gelişme yaratabilmelidir. Geç-
miş süreçte elde edilen tecrübeler ile birlikte bu 
süreçte halka dayalı, toplumun tüm renklerine 
karşı eşit, çevreye duyarlı, alternatif demok-
ratik yerel yönetimler modelinin geliştirilmesi 
temel hedef olmalıdır. Demokratik siyaset ku-
rumu tüm bileşenleriyle radikal demokrasi ek-
senli toplumla yeniden buluşmalı. Toplumsal 
kesimlerle yıpranmış, kırılmış güven bağlarını 
yeniden onarmanın yaratıcı yol ve yöntemlerini 
tabandan örgütlenerek yaratabilmelidir. Kutsal 
yerler, bayramlar, manevi mekanlar, mezarlıklar 
kısaca halkla direkt buluşma ve temas alanları 
doldurulmalı ve boşluk bırakılmamalıdır, seyyar 
kütüphaneler, bedava su, bedava taşıma, kadın-
lara bedava toprak dağıtımı, öğrencilere bedava 
ulaşım, tiyatro, tartışma ortamı, her mahalede 
çamaşır yıkama yerleri açılmalı, bedava bisiklet 
dağıtılmalı, sportif faaliyetler organize edilmeli. 
Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü  kamusal 
alan gayrimeşrudur ve devrilmelidir. HDP de 
olsa, belediyelerimiz de olsa bu geçerlidir. Dev-
rimci ahlak ve ilkeler bunu gerektirir. 

Kendini aşamayanlar, köylülük düşüncesin-
den kopamayanlar demokratik devrimde rol ala-
mazlar. Komünal ekonominin olmazsa olmazı 
kooperatiflerdir. Tarla kiralamakla modern koo-
peratifler kuramazlar.

Toplumsal sorunlara çözüm konusunda üre-
tim, yaratıcılık ve inşa temelli demokratik si-
yasal kültürüne yatkın bilinçli karşı koyuşların 
örgütlülüğü esas alınırsa, siyasi ideallerini ye-
nilemiş toplumun kalıcı başarı kazanması kaçı-
nılmazdır. Ne güzel söylemişler; Sosyalizm’den 
şüphe etmek insandan, insanlıktan şüphe etmek-
tir. Gelecekteki  yeni örgütlenme, demokratik si-
yaset, demokratik kültürdür, dogmatizm değidir. 
Demokratik toplumun, demokratik cumhuriye-
tin geleceği SOSYALİZMDİR.n

Belediyeler, Yeni Örgütlenme ve HDP



Fındıklı Halk Meclisi
Toplantısı Gerçekleştirildi 

‘Belediyeyi Meclislerle yöneteceğiz’ 
anlayışıyla yola çıkan Fındıklı Belediye 
Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu eşli-
ğinde 137 kişiden oluşan ilk Fındıklı Halk 
Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. İlk olarak 
yapılan saygı duruşunun ardından toplantı 
gündemine geçildi. Toplantıya geçtiğimiz 
bir buçuk ay içerisinde oluşturulan Esnaf 
Meclisi, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, 
Ticari Araç Esnafı Meclisi, Engelsiz Yaşam 
Derneği temsilcileri, muhtarlar, belediye ça-
lışanları, İl ve İlçe Meclis Üyeleri, sendika 
ve dernek temsilcileri katıldı. Bu meclis-
lerden de gönüllülük esasına dayalı olarak 
bir Yürütme Kurulu oluşturuldu ve yapılan 
tartışmalar sonucu Fındıklı Halk Meclisi’nin 
ayda bir kere toplanmasına karar verildi. İlk 
olarak gündem önerilerini alan Çervatoğlu, 
meclislerin işleyişinin, amaç ve kapsam-
larının ne olduğuna dair taslak çalışmasını 
sundu ve önerilerle taslağın geliştirilmesi 
gerektiğini belirtti.

1,5 aylık sürede yapılanları ve alınan 
kararları meclise sunan Çervatoğlu, hemen 
hemen bütün meclislerde dile getirilen çöp 
sorununun ilk çözüme kavuşturulacak konu-
lardan biri olduğunu ve bununla ilgili geri 
dönüşüm kapsamında çalışmalara muhtar-
larla toplanarak başladıklarını dile getirdi. 
Bir diğer öncelik olan sahilde yapılması 
planlanan sosyal tesislere dair de gerekli 
çalışmalara başlandığını ve ilerleyen süreçte 
imeceye tüm Fındıklı Halkını çağırdıklarını 
yineledi.

Kardeş Belediyeler ile de ortaklaşa ça-
lışmalara başlandığının altını çizen Çervat-
oğlu, Fındıklı’yı geliştirmek ve güzelleştir-
mek adına yapılan her türlü eleştiriye açık 
olduklarını belirtti. Birçok sorunun çözümü-
ne yönelik detaylı bilgi ve üretimine başla-
nan projeler meclis gündeminde paylaşıldı 
ve tartışıldı. Yoğun ilgi ve katılımın olduğu 
toplantı iki buçuk saatin ardından sona erdi. 

Coşkulu1 Mayıs Mitingi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Fın-
dıklı'da da kutlandı. Tahiroğlu Köprüsünden 
Hayati Aykut Parkına yapılan yürüyüşün ar-
dından miting gerçekleştirildi. 

Mitingte siyasi partilerin mesajları 
okunduktan sonra 1 Mayıs tertip komite-
si, sendika temsilcileri ve Fındıklı Beledi-
ye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu 
konuşmalarını gerçekleştirdi. Çervatoğlu: 
“Emek en yüce değerdir. Tüm işçilerin ve 
emekçilerin önünde saygıyla eğiliyorum.” 
diyerek tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ını 
kutladı.

Konuşmaların ardından Mustafa Eyü-
poğlu, Serdar Albayrak ve Korhan Özyıldız 
müzik dinletisi gerçekleştirdi. Horonlar ve 
halayların ardından etkinlik sona erdi.

Fındıklılı Kadınlar:  ‘Artık 
yönetimde biz de söz sahibiyiz’

Fındıklılı kadınların bir araya gelip ken-
di sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaş-
tıkları 2. Kadın Meclisi toplantısı gerçek-

leştirildi. Açılış konuşmasını yapan Fındıklı 
Belediye Başkanı Çervatoğlu yapılan önce-
ki iki toplantıya kıyasla Kadın Meclisi’nin 
kendisi için dönüm noktası olacağını belir-
terek söze başladı. Çervatoğlu kadınların 
siyasette daha çok var olmasına görünürde 
engel teşkil eden bir durum olmadığını ama 
görünenin ardında kadınların yemekten, ço-
cuklardan, diğer ev işlerinden sorumlu tu-
tulduklarından dolayı önlerinin tıkandığını 
ve bunu yıkmak için meclisin toplandığını 
açıkladı. Toplanan kadınlara, canımız paha-
sına da olsa sizin değerinizi yere düşürme-
yeceğiz diyen Çervatoğlu, sözü problem-
lerini ve isteklerini tartışılmak üzere dile 
getirmesi için kadınlara bıraktı.

“Bizler artık susmayacağız”

Kadınlar adına ilk sözü alan Beyhan 
Yıldız, yönetimde üretimden gelen gücün 
gösterilmesini sağlamak için yapılan top-
lantının ve Kadın Meclisi’nin öneminden 
bahsetti. Yıldız: “Bizler evde, tarlada, fab-
rikada, kamusal alanda her yerde varız. 
Fakat temsiliyet noktasında bütün yetkileri 
maalesef ki erkeklere bırakmış ya da sessiz 
kalmışız. Bizler artık susmadan ilçemizin, 
mahallemizin, köyümüzün yeniden yapı-
landırılması için sosyal, ekonomik, kültürel 
haklarımız için karar süreçlerinde yer ala-
cağız’’ dedi.

Mecliste ilk dile getirilen problemlerden 
biri Esnaf ve Gençlik Meclisi’nde de sıklıkla 
tartışılan konulardan biri olan çöp mesele-
siydi. Sokaktaki hayvan dostlarımızın çöp-
leri dağıtmasının önüne geçilmesi için bir 
çözüm üretilmesi gerektiği belirtildi.

“Erkeklere siyasetin nasıl yapıldığını 
biz anlatacağız, çünkü biz daha iyi yapa-
rız; çünkü biz kadınlar daha hümanistiz’’

Kadın dayanışmasına vurgu yapan bir 
başka vatandaş da “Kadınların kadınlara 
yaptığını başkası yapmıyor. Bu yüzden Ercü-
ment Başkanımızdan Kadın Destek Merkezi 
kurulmasına öncülük etmesini istiyorum. 
Kadınlar çoğu zaman yeterli desteği göre-
medikleri için erkek şiddetine boyun eğip 
boşanamıyor. Bu yüzden birbirimize destek 
olabileceğimiz bir sistem oluşturulmalı. 
Aynı zamanda kadınların üreten ve yöneten 
olması, mücadelenin içinde olabilmesi için 
kadınların çocuklarını bırakabileceği bir 
kreş açılmasını istiyorum. Böylece çocuk-
larımızı buraya bırakıp, biz sahaya çıkıp 
erkeklere siyasetin nasıl yapıldığını anla-
tabiliriz. Çünkü biz kadınlar bunu daha iyi 
yaparız’’ dedi.

“Kooperatifleşelim!’’

Kadınların ürettiği ürünlerin belediye ta-
rafından oluşturulan imkanlarla halka daha 
çok ulaşmasının sağlanması da sıklıkla ifade 

edilen bir başka konuydu. Bu konuda yine 
kooperatifleşmenin önemi vurgulandı. Aynı 
zamanda belediyenin yerli tohumların kulla-
nılmasına ve paylaşılmasına daha çok teşvik 
etmesi de istendi.

Kadınların kamusal alanda daha çok gö-
rülmesinin, bulunmasının de önemine vurgu 
yapılırken, kadınlara öz savunma eğitimleri-
nin verilmesine yönelik çağrıda da bulunul-
du. Aynı zamanda kadınlara sağlık hizmeti, 
psikolojik destek hizmeti ve hukuksal des-
tek hizmetinin de belediye tarafından ücret-
siz sağlanmasının gerekliliğine değinildi.  
Kadınlara yönelik sosyal kültürel faaliyet-
lerin de artırılması da mecliste sıklıkla dile 
getirildi.

“Siz varsanız biz varız!’’
Fındıklı’da Kadın Olmak başlıklı 2. 

Meclis toplantısının gündemini bu konular 
oluştururken Başkan Çervatoğlu da kadın-
lar için daha yaşanabilir bir Fındıklı’nın bu 
meclis sayesinde hep birlikte oluşturulaca-
ğını da yineledi. Çervatoğlu, “Siz varsanız 
biz varız, siz varsanız biz bütün bu projeleri 
gerçekleştirebiliriz’’ dedi.

Gençlik Meclisi 1. Toplantısı
Gerçekleştirdi

Fındıklı’da Esnaf Meclisi’nin ardından 
Gençlik Meclisi de Fındıklı’yı yöneten eki-
bin bir parçası olma yolunda ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıya gençlerin ilgisi yo-
ğundu. Meclis divanı oluşturulduktan sonra 
divanda yürütücü görevini üstlenen Gök-
men Turna ‘Gençlik gelecek Fındıklı güzelle-
şecek’ şiarını benimsediklerini vurguladı.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı 
Ercüment Şahin Çervatoğlu ilk olarak tersi-
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ne düşünmenin gerekliliğine değindi. Genç-
liğin aykırı fikirler üretmesinin Fındıklı 
için daha verimli sonuçlar doğuracağını da 
ekledi. Çervatoğlu, ‘Genç denince kafamızda 
oluşan soru işaretlerini ve kaygıları öncelikle 
kırmamız gerekiyor. Gençlik gelecek ve gelecek 
aydınlanacak. Biz nasıl ki yeni mezun olmuş 
bir doktora canımızı emanet edebiliyorsak 
politik alanı da gençlerle paylaşmalı ve ge-
rekli deneyimi edinmelerine öncülük etmeli-
yiz.’ dedi. Başkan, Fındıklı Belediyesi’nin en 
sağlıklı şekilde gençlikle yönetilebileceğini 
önemle vurguladı.  

Fındıklı Belediyesi gençlik olmadan 
yönetilmeyecek sözünü de yineleyen Çer-
vatoğlu, belediye olarak gençlerin önünü 
açacaklarını açıkladı. Mecliste görev ala-
cak temsilcilerin de Fındıklı halkına zaman 
ayırmaya özen göstermeleri gerektiğinin ve 
toplumsal olaylara sahip çıkacak nitelikte ol-
malarının önemi üzerinde durdu.

Daha sonra Fındıklılı gençlerin sorunla-
rı ve çözüm önerilerine yönelik tartışmaya 
geçildi.  Gençler yoğunlukla kültürel ve sos-
yal faaliyetlere yönelik taleplerini dile getir-
di. Bir diğer talep ise gençlerin istihdamına 
yönelik çalışmaların yapılabileceğine dairdi.

Toplantıya Ardeşen’den katılan bir grup 
genç de Fındıklı’dan beklentilerini dile getir-
di. Fındıklı’da yapılacak kültür, sanat ve spor 
faaliyetlerinin yoğunlaşmasına yönelik ken-
dileri de katkı sunacaklarının altını çizerken 
Fındıklı ile dayanışma halinde olacaklarını 
belirtti.

Daha sonra gönüllülük esasına dayalı 
olarak Belediye Meclisi’nde gençliği temsil 
etmek üzere 15-30 yaş aralığında içlerinde 
üniversite ve lise öğrencisi de bulunan yedi 
kişi görev aldı. 

1. Esnaf Toplantısı

 1. Çocuk Meclisi
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q Kemal ATAKAN

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri geride kaldı. 23 Ha-
ziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini hesaba 
katmazsak, 31 Mart seçimlerinde dönen binlerce alavere dalavere 
sonucunda ülkenin birçok yerinde kimi il ve kimi ilçe belediye 
başkanlıkları, devrimcilerin, demokratların hatta sosyalistlerin se-
çilmesi ile sonuçlandı. Birçok il ve ilçede ise rejimin tezgahları 
iyi çalıştı, sonunda hak eden değil hak etmeyenler o makamlara 
geldiler. 

Halklarımız bu seçimlere uzun uzun isimler takmıyor. “Be-
lediye Seçimleri” diyor geçiyor. Biz seçilen devrimci, demokrat, 
sosyalist adayları göreve gelmiş olarak niteliyoruz ve kutluyoruz. 
Düzenin uzantıları seçilenleri ise makamlarına geldiler olarak 
niteliyoruz. Bu sadece bir kelime oyunu değildir. Göreve gelen 
başkanlar, halka hizmet etmek için kimisi makam masalarını bir 
kenara koydular, kimileri “makam” odalarının kapılarını sökerek 
halka açtılar, kimileri de belediyelerin önüne örülen üçer metre 
yüksekliğindeki beton duvarları yıktılar. Makama gelenlerin derdi 
başka. Onlar çalmak ve ceplerini doldurmak için hizmet verecek-
ler. Yani verdikleri o “hizmet” sayesinde zengin olacaklar. Onun 
için de o kadar “hizmet” de vermek zorundalar. Göreve gelenlerin 
ise öyle bir anlayışları yok. Onlar halkın güvenine layık olmak, ve 
kendilerini seçen seçmenlere ve de aynı zamanda onlara oy ver-
meyen seçmenlere de aynı oranda hizmet vermek için çalışacak-
lar. İmece’ler, Meclis’ler, Komisyonlar, Kooperatifler kuracaklar. 
Sorunları halkla beraber tespit edip halkla beraber çözecekler.

Gazetemiz yazarlarından Ahmet Çavlı sadece seçimler öncesi 
veya sonrası değil, mütemadiyen yerel belediyecilik ve yaşanan 
sorunlar üzerine örnekler vererek yazılarını gazetemizde bizimle 
paylaşıyor. Bu sayıda da yine bu içerikte bir yazısını yayınlıyoruz. 
Ahmet arkadaşımız şunu söylemeye getiriyor. Bir kişinin sade-
ce devrimci veya demokrat olması yetmiyor. İyi bir belediyecilik 
yapması, onu seçen ve daha önemlisi seçmeyen yurttaşların da 
gönlünde taht kurması için bilgili olması veya en azından öğren-
meye açık olmasının gerekliliğinin altını çiziyor. Geçen dönem 
110 adet belediyeyi yöneten HDP belediyelerinin feodal ilişkiler 
ve yıpranmış kişiliklerin etkisinde nasıl hatalar yaptıklarını örnek-
liyor. Bunun olmaması gerektiğini vurguluyor ve bunu yazarken 
içi kan ağlayarak yazıyor. Öyle olduğunun en azından şahidi biziz.

Yıllarca vekil olarak hizmet vermiş ve şimdi HDP adayı ola-
rak Kars Belediye Eş Başkanı olan Ayhan Bilgen dostumuz da bu 
sayıda yayınladığımız bir söyleşisinde “dost acı söyler” düşüncesi 
ile devrimci ve demokrat belediyelerde yapılan hata ve eksiklik-
ler üzerinde duruyor. Sorunları ve nedenlerini sonuca bağlayarak 
çıkarılması gereken dersleri ve tekrarlanılmaması gereken pratik-
leri açıklıyor. Bu söyleşiyi açık ve yapıcı bir özeleştiri gözü ile de 
okuyabiliriz. 

31 Mart seçimlerinde AKP-MHP ittifakının % 72,99 oy aldığı  
ve tüm ilçelerin AKP veya MHP’de olduğu Rize ilimizin Fındıklı 
ilçesinde CHP listesinden aday olan devrimci, demokrat ve sos-
yalistlerin adayı Ercüment Şahin Çervatoğlu, kefeni yırtarak 
Belediye Başkanı seçildi. Ercüment Çervatoğlu seçimlere birkaç 
ay kala karar verip aday olmadı. Çervatoğlu seçimlerden yaklaşık 
üç sene önce çalışmalarına başladı. Fındıklı’daki tüm devrimci ve 
demokrat kurumlar ile görüşerek ve de onların desteğini alarak 
yola koyuldu. Seçim çalışmalarını birkaç aya sıkıştırmadı. İki yılı 
aşan bir hazırlık çalışması sürecinde köy köy, mahalle mahalle 

gezerek sorunları tespit etti. Hane hane dolaşarak hemşehrileri 
ile konuştu. CHP’den aday oldu ama CHP’nin çok ilerisinde bir 
programla seçmenin karşısına çıktı. Onun için de kazandı. 

Seçimleri kazandıktan sonra Çervatoğlu hiç yabancılık ve ace-
milik çekmedi. Çünkü ilçesini karış karış gezmiş, sadece sorunları 
değil çözümleri konusunda da hazırlık yapmış bir başkan olarak 
göreve geldi. “Halk için halk ile birlikte belediyecilik” yapmak 
için kollarını sıvadı. İlk iş olarak “makam” odasını makam odası 
olmaktan çıkarıp halka açtı. Kapıları söktü... Protokolü kaldırdı. 
Yurttaş odasına girip sırasını bekliyor. Birinin işi bitmeden biri ge-
liyor, bazen birkaç aile ile birlikte görüşüyor. Makam masası oda-
nın bir köşesine itilmiş duruyor. Çervatoğlu ya toplantı masasında 
ya da koltuk oturma grubunda yurttaşlar ile görüşüyor. Anında 
iletilen sorunlara müdahil oluyor, çözüm üretiyor, ilgili dairenin 
yetkilisini çağırıyor ve birlikte konuşuluyor. Bu konunun bir yanı.

Diğer yandan, Esnaf Meclisi, Kadın Meclisi, Gençlik Mec-
lisleri seçimin hemen ardından ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. 
Çocuk Meclisi, Başkan’ın odasını dekore ederek göreve başladı. 
Artık Başkanın odasının bir odası rengarenk çocuk elleri izi ile 
boyanmış olarak kullanılıyor.

Fındıklı halkı ilk defa Belediye pankartı altında 1 Mayıs yürü-
yüş ve mitingi düzenledi. Görülmeye değer bir tablo ortaya çıktı. 
Genci yaşlısı, köylüsü şehirlisi, işçisi çiftçisi binlerce Fındıklılı 
1 Mayıs’ta DİSK’in 12 Eylül öncesi gelenekselleşen 1 Mayıs 
pankartının arkasında saf tuttu. Meclis toplantıları yapılıp gerek-
li kararlar alındıktan sonra Mahalle Meclisleri çalışmaya koyul-
dular. Son aylarda da mahallelerde, köylerde ve ilçe merkezinde 
hummalı bir kazı, inşa ve imar çalışması başladı. Halkın yıllardır 
hasretini çektiği düzenlemeler, düzeltmeler ve güzelleştirmeler 
yaşama geçmeye başladı. Halk “hayal idi gerçek oldu” diyor.

Asıl hayalin gerçekleşmesi bölgede başta çay olmak üzere ta-
rımsal ve hayvansal ürünlerin kooperatifler yoluyla örgütlenmesi 
ve üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılmasının yaşama geçme-
si ile olacak. Belediye Başkanı Çervatoğlu ve ekibinin bu alanda 
ciddi hazırlık çalışmaları içinde olduğunu duyuyoruz. 

Fındıklı halkı, nesillerdir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü, 1 Mayıs İşçilerin Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü gibi 
günlerde sokaklara akan bir halktı. Şimdi kendi iradeleriyle seç-
tikleri yerel yönetimin kendilerini yansıttığının bilincinde bu gele-
neklerini resmi hale getirdiler. Fındıklı’nın çok insanın bilmediği 
bir özelliği daha vardır. Fındıklılı gençlerin dedeleri ve nineleri 
arasında Nazım Hikmet’e, Bilen yoldaş’a yoldaşlık etmiş bir-
çok unsur vardır. Onlar çocuklarını ve torunlarını zamanında ücra 
köylerin evlerinde, serenderlerinde “Bizim Radyo” ve “TKP’nin 
Sesi” radyolarının kısa dalga cızırtıları arasında, Nazım Hik-
met’in şiirleri, Bilen yoldaşın derinden gelen okkalı sesiyle yaptı-
ğı değerlendirmeler ile büyüttüler. TKP geleneği Fındıklı halkının 
genlerinde yer etmiştir. Aynen Ardeşen, Pazar, Arhavi ve Hopa’da 
da olduğu gibi. İşte şimdi o cızırtılı kısa dalga yayınları arasında 
büyüyen ve serpilen günümüzün orta yaşlı “gençlerine” önemli 
görevler düşüyor. Bölge ahalisinin Viçe olarak tanıdığı ve bildiği 
Fındıklı ilçesi nedensiz ve hiç yoktan gericiliğin içinden sıyrılıp 
böyle bir yerel yönetime sahip olmadı. 78 kuşağından orta yaşlı 
gençlerimizin bu başarıyı tatmaları ve hemşehrilerine tattırmaları 
bir tesadüf değil ama bir o kadar da onların sırtına sorumluluk 
yüklüyor. Terzi Fikrilerin anısını da onlar yaşatıyor. Bizler ise on-
ların bu sorumluluğu onurla taşıyacak ve yaşama geçirecek ruha, 
bilince ve güce sahip olduklarını biliyoruz. Rastgele arkadaşlar, 
rastgele Ercüment Başkan...n

Rastgele Fındıklı! 
Halkçı Belediyecilik Anlayışı ve Omuzlarımızdaki Sorumluluk...



q Kavel ALPASLAN 

Moskova’da 1926 yılında 
bir cenaze töreni... Muhtemelen 
döneminin en kalabalıklarından. 
Cenazenin solunda Stalin, sağında 
Troçki duruyor. Önündeyse Ka-
manev ve Kalinin var. Kefenin 
içinde yatan Feliks Cerjinski iki 
yıl önce Lenin’in cenazesinde en 
önde duruyordu. ‘Proletaryanın 
sadık şövalyesi’... Cerjinski’nin 
ölümünün ardından Stalin onu 
böyle tanımlıyordu. Tabii herkes 
ona övgü dizmede Stalin ya da 
döneminin diğer Bolşevik liderleri 
kadar cömert davranmayacaktı. 
Sovyet istihbarat servisinin de 
temeli olan Çeka’nın kurucusu 
Cerjinski, Beyazlar için ‘şeytanın 
ta kendisi’ydi! Fakat seveniyle 
sevmeyeniyle üzerinde mutabık 
olunan bir başka lakabı daha var-
dı: Demir Feliks! Kimisi için yön-
temlerinin sertliği, kimisi içinse 
12 yılını hapislerde sürgünlerde, 
çalışma kamplarında geçirdikten 
sonra karşı devrimcilerle mücade-
le edişi onu ‘demir’ kılıyordu.

Cerjinski hakkında çok şey 
söylendi, Çeka’nın yaptıkları 
defalarca tartışmalara konu oldu, 
farklı iddialar nedeniyle söylenti-
lere kesin bir son yazılamadı. Yer 
yer Çeka’dan bahsetmezsek ol-
maz, fakat biz komplolar, söylen-
tiler veya olaylar üzerinden değil, 
Cerjinski’nin kendi yaşamını bir 
bütün olarak okumaya çalışalım. 
‘Cerjinski ne yaptı?’ sorusundan 
ziyade Cerjinski kimdi ve neden 
‘demir’di, sorusunu yanıtlamaya 
çalışalım.

Rahip olmak için girdiği
okuldan komünist çıktı
Cerjinski, günümüzde Litvan-

ya’da bulunan fakat o dönem Rus 
Çarlığı’na bağlı Vilnius kentin-
de, zengin olmasa da hali vakti 
yerinde, soylu bir ailede, 1877 
yılında dünyaya gelir. Sadece 
Lehçe konuşulan bir evde yetişir. 
Polonya-Litvanya ile Rusya İmpa-
ratorluğu arasındaki ulusal sorunu 
derinlemesine incelemeyeceğiz 
ancak kısaca şöyle açıklayabiliriz, 
19. yüzyılın başında Polonya, Rus 

Çarlığı sınırlarına dahil edilir, 
1863’deki ayaklanmanın ardından 
ciddi bir Ruslaştırma politikası 
güdülür. Böylece okullarda, ka-
musal ve resmi alanlarında Rusça 
hakim olmaya başlar.

10 yaşına geldiğinde katı 
disipliniyle bilinen Vilnius Gym-
nasium’una girer. Fakat burada 
kötü Rusçası ve öğretmenleriyle 
atışmasıyla birlikte zamanının 
çoğunu sınıf yerine disiplin hücre-
sinde geçirmeye başlar. Bir dersin 
ondaki yeri ayrıdır: Din bilgisi. 
Kendisi okul yıllarında dinle 
olan ilişkisini şöyle açıklıyor: 
“Ben oldukça dindardım. Hatta 
Roma Katolik papaz okuluna dahi 
gidiyordum. Tabi bu hiç gerçek-
leşmedi, altıncı sınıfa geçince ani 
bir değişim yaşandı. Tüm bir yılı, 
tanrının aslında varolmadığını 
düşünerek ve bunu herkese anlata-
rak geçirdim.”

Cerjinski’nin kişiliğine dair de 
pek çok söylenti var. Cerjinski’nin 
hayatındaki kimi olaylar -doğ-
ru ya da yanlış- bu söylentilere 
ivme kazandırmıştır. Örneğin kız 
kardeşinin ölümü bunların başında 
gelir. Cerjinski küçükken, kardeşi 
Stanislav’la birlikte babalarının 

tüfeğiyle atış talimi yapmaktadır. 
Bu sırada vurdukları hedeflerin 
yakınında bulunan 12 yaşındaki 
kız kardeşleri Wanda, kaza sonucu 
vurulur ve hayatını kaybeder. 
Kimileri Cerjinski’nin ‘kafayı 
silahlarla bozmuş, sorunlu bir 
kişiliği olduğunu’ ileri sürmekte 
ve kız kardeşinin ölümünün bir 
kazadan ibaret olmadığını öne 
sürdü bu yüzden. Cerjinski’nin bu 
olayın ardından gelen dönemde 
ailesiyle olan iyi ilişkisi düşünül-
düğünde buna inanmak oldukça 
güç. Aksi takdirde ciddi anlamda 

ailevi sorunların yaşanacağı ve 
diğer kardeşleriyle ilişkisinin geri 
dönülmez bir biçimde bozulacağı-
nı öngörmek çok zor değil.

Okuduğu okulda kendinden 
bir üst dönemde, ileride Polon-
ya’nın devlet başkanlığını da 
yapacak olan Józef Piłsudski’nin 
olması ise oldukça ilginç bir de-
tay. Hele hele ileride ikilinin karşı 
karşıya geleceğini düşünürsek, 
bu tesadüf daha da ilginçleşiyor. 
Piłsudski, Feliks Cerjinski için 
yıllar sonra şöyle diyor: “Duyarlı 
ve tevazusu yüksek bir öğrenci 
olarak ayrışıyordu. Oldukça uzun 
boylu, zayıf ve ağırbaşlıydı (...) 
İşkence çektirdi ya da çektirmedi, 
bu tarihin aydınlatacağı bir konu: 
Fakat her halükarda nasıl yalan 
söylemesi gerektiğini bilmeyen 
biriydi.” Her ne kadar çekingen 
bir öğrenci olarak görünse de bu 
yıllarda okuldaki kimi öğrenciler 
aracılığıyla Marksist düşünceyle 
tanıştı ve örgütlü mücadeleye 
katıldı. Mezuniyetine iki ay kala 
‘devrimci hareketleri’ gerekçe 
gösterilerek okuldan atılır, duvar-
lara çizdiği komünist semboller ve 
yazdığı sloganlar okul yönetimi-
nin sabrını taşırmıştı!

Sürekli sürgün, 
sürekli firar 
Böylece hayatında yeni bir 

sayfa resmen açılmış olur. 1885 
yılında Kaunas kentindeki Litvan-
ya Sosyal Demokrat Partisi’nin ör-
gütlenmesine katılır. Ulusal sorun 
konusunda Rosa Luxemburg’un 
takipçisidir. Burada kaldığı evde 
bir kopyalama makinası olan hek-
tograf vardır. Bu yöntemle evde 
pek çok bildiri ve ‘Kaunas İşçisi’ 
isimli bir gazetenin basılması 
görevini üstlenir. Bir gün yine taze 
basılmış bildirileri ceketinin içine 
saklayarak evden ayrılır. Amaç, 
dağıtmak üzere parkta bekleyen 
yoldaşlarına ulaştırmaktır. Fakat 
bu sırada peşine gizli polisler 
takılır ve yakalanır. Bu olaydan 
sonraysa kendisini bekleyenlerin 
muhbir olduğu anlaşılır. Böylece 
Cerjinski cezaevine ilk adımını 
1897 yılında atmış olur. Hapis-
hane günleri tahmin edilebileceği 
gibi yoldaşlarını ele vermesi için 
yoğun işkencelerle geçer. ‘Samimi 
bir pişmanlık’ karşılığında ceza-
sının düşürülmesi teklif edilse de 
genç Cerjinski geri adım atmaz. 
İlk cezaevi deneyimi bir yıl sürer. 
Bu sırada kız kardeşine yazdığı 
bir mektupta şöyle der:

“Bana ‘ruhun zavallı’ di-
yorsun ama korkunç bir şekilde 
yanılıyorsun. Tüm inancımla söy-
leyebilirim ki daha da mutluyum. 
Anlamsız hayatlarını ‘özgürlüğe’ 
sürenlerden çok daha fazla. Ve 
eğer hapis ve dışardaki amaçsız 
hayat arasında bir seçim yapmam 
gerekseydi, ben ilkini seçerdim; 
diğer türlü var olmak için hiçbir 
gerekçe olmazdı. Bu yüzden hapis-
te olsam bile keyifsiz hissetmiyo-
rum. Hapis sadece zayıf bir kalp 
için korkunçtur.”

Sırada sürgün yılları vardı. As-
lında bakarsanız Felix, döneminde 
en fazla sürgün ve hapis yüzü 
gören devrimcilerdendir. Yasadışı 
yayınların dağıtımı suçlamasıyla 
3 yıllığına Kazan’ın kuzeyindeki 
Nolinsk kentinde sürgün cezası 
alır. Buradan da daha doğuya 
doğru tekrar sürülür. Fakat hemen 
kaçma planları yapmaya başlar. 
Başta günlerinin neredeyse ta-
mamını ormanda balık tutarak ve 
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Kızılların ‘Şövalyesi’, Beyazların 
‘Şeytanı’: Demir Feliks!

Cerjinski kolay sevilen ya da takdir edilen biri olarak tarihe geçme-
di. Kimsenin üstlenemeyeceği görevleri üstlendi ve bununla birlikte is-
temeden de olsa ‘şeytanlığın’ yükünü de omuzlarına aldı. Ama onu ezen, 
kendisine yakıştırılan bu yük olmadı, kendi aldığı ağır sorumluluklar ve 
azmi oldu.

Feliks Cerjinski

Lenin’in cenazesinde tabutun önünde Cerjinski...



avlanarak geçirmektedir. Bir süre 
geçtikten sonra da yerel polisler 
onun bu ritüellerine alışır. Bir gün 
geri dönmez ve ilk kaçış serüveni 
böyle başlar. Polisler kurulu düze-
ne öyle alışmıştır ki Cerjinski’nin 
firarı ancak yedinci günde fark 
edilir. Sonunda hiç de küçümsen-
meyecek bir yolu katederek Varşo-
va’ya kadar ulaşır. Burada illegal 
çalışma yürütür, sadece geceleri 
işçilerle görüşür. Fakat yakalan-
ması da uzun sürmez. İki yıl hapis 
yatar ve 1902 yılında 5 yıllığına 
bu sefer Sibirya’ya sürülür. Tüm 
bu yorucu ve yoğun yaşantıya 
en sonunda Cerjinski’nin sağlı-
ğı dayanmaz ve 5 yaşındayken 
babasının da ölümüne sebep olan 
tüberküloza yakalanır. Sibir-
ya’da daha zor koşullarda da olsa 
Cerjinski yine sürgünden kaçmayı 
başarır, hem de bir tekneyle! So-
nunda Berlin’e kadar ulaşır ve ka-
tıldığı Polonya ve Litvanya Sosyal 
Demokrat Partisi’nin kongresinde 
yüksek mevkilerde görev alır. 
Bu sırada Rosa Luxemburg gibi 
Polonya sosyal demokrat hareke-
tinin önemli isimleriyle ilişkileri 
gelişmiştir.

Aynı yıllarda nişanlısı Julia 
Goldman da İsviçre’de tüberküloz 
tedavisi görmektedir ve Cerjinski 
onun yanına gider. Ancak sevdiği 
kadın 1904 yılında kollarında ölür. 
Kız kardeşine yazdığı mektup-
larda ciddi anlamda umutsuzluğa 
kapıldığından ve ‘hayatın anla-
mını kaybettiğinden’ bahseder. 
Depresyon dönemi Rusya’daki 
1905 Devrimi’ne kadar sürer. 
Örgütlenme çalışmalarda yer 
alır ancak devrimin başarısızlığa 
uğramasının ardından Cerjinski’ye 
yeniden cezaevi yolları görülür. 
Onun çeşitli istihbarat servisleriy-
le, polisle, jandarmayla olan kova-
lamacası uzun yıllar devam eder. 
Bu baş döndürücü hıza yetişmeye 
çalışmak oldukça güç, 1917 Şubat 
Devrimi’ne kadar hayatı ceza-
evlerinde, sürgünlerde ve illegal 
örgütlenmelerle geçecektir.

Aftan faydalanıp hapis-
ten çıkan Cerjinski’nin siyasi 
hayatındaki büyük bir değişim 
1906 yılında Vladimir Lenin 
ile iletişime geçip Rusya Sosyal 
Demokrat İşçi Partisi’ne [RSDİP] 
katılmasıyla gerçekleşecektir. 
Kısa süre içinde RSDİP’de önemli 
görevler alır. Buradan sonra 
hayat hikayesi Sibirya’dan Capri 
Adası’ndaki Maksim Gorki’nin 
yanına sürgünlerle ve daha önce-
kilerden çok daha korkunç cezaevi 
koşullarıyla devam eder. Toplam 
11 yılı aşkın süreyi böyle geçir-

dikten sonra onun ‘Demir Feliks’ 
lakabını nasıl kazandığını anlamak 
çok zor değil. Tüm bu zorlu sü-
reçlerin karakterinde ciddi etkileri 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Hele hele son döneminde kaldığı 
hapishanelerden özellikle bah-
setmek gerekiyor. Burada Feliks 
eşi ve çocuğuyla hiçbir iletişim 
kuramaz. Yoğun işkencelerle karşı 
karşıyadır. Neredeyse her hafta bir 
siyasi tutsak intihar etmektedir. 
Polislerin düzenli şiddeti sonucun-
da Feliks’in çenesinde ve ağzında 
kalıcı şekilde bozukluklar olur.

Ekim ve ÇEKA 

Cerjinski’nin hücresinin kilidi 
Şubat Devrimi’nden sonra açılır. 
Bu andan itibaren hapishane 
kıyafetlerini çıkarıp yerine askeri 
kıyafetler giyer ve ordu içinde 
örgütlenme çalışmaları yapmaya 
başlar. Ağustos günlerinde, ön-
cesinde olduğu gibi Lenin’i takip 
eder ve ardından Bolşeviklerin 
merkez komitesine seçilir. İleride 

Lenin ile anlaşamadığı noktalar 
da olacaktır tabii. Kendisi Ekim 
Devrimi’ndeki ve sonrasındaki 
rolünü şöyle açıklıyor: “Ekim 
Devrimi’nde ben Askeri Devrimci 
Komite’nin bir üyesiydim ve sonra 
Bütün Rusya’nın Karşı Devrim ve 
Sabotajla Mücadele Olağanüstü 
Komisyonu’nun [Çeka] sorum-
luluğu bana emanet edilmişti. 
Başkan olarak görevlendirildim, 
aynı zamanda İçişleri Komiserliği 
görevini de tutuyordum.” Bu mü-
tevazi sözler bir yana, Cerjinski 
Ekim Devrimi’nde stratejik nokta-
ların ele geçirilmesinde ve askeri 
örgütlenmede ciddi başarılara 
imza atar. Disiplini ve soğukkanlı-
lığıyla aldığı görevlerde liderliğini 
kanıtlar. Böylece yine kendisinin 
de bahsettiği ancak bu sözlerde 
detaylarına inmediği gibi karşı 
devrimle mücadelenin en güçlü 
isimlerinden olur. Bu, Sovyet gizli 
servisinin kuruluşu anlamına gel-
mektedir. Böylece Cerjinski’nin 
zor anlarda aldığı inisiyatiflerin 

haklılığı ve haksızlığının hâlâ tar-
tışıldığı döneme, devrim sonrasına 
adımımızı atıyoruz...

Devrimin ertesinde Rusya, 
karşı devrimci güçlerle boğuşmak-
tadır. Beyazların örgütlemelerin-
den de öte, sabotajlar, suikastlar, 
yağma... Cerjinski zaman kaybet-
meden tüm bunlara karşı müca-
deleye atılır. Fakat esas kıyamet 
Bolşevik liderlere suikastlardan 
sonra kopacaktır. 1919 yılında 
yüzlerce kişi tutuklanır ve yargısız 
infazlar başlar. Bu ‘Kızıl Terör’ 
olarak belirtilen dönemin ‘Beyaz 
Terör’ün ardından başladığı ger-
çeğini unutmamak gerekiyor. Aksi 
takdirde yapılacak yorumlar cılız 
kalacaktır. Fakat biz Cerjinski’nin 
‘diğer’ yanıyla ilgilendiğimiz için, 
bu konuyu 1919 tarihinde yazdığı 
bir mektupla ele alalım:

“Bugün, daha önce olduğu 
gibi, sevgi benim için her şeydir. 
Kalbimde çalan şarkıyı duyu-
yor ve hissediyorum. Bu şarkı, 
mücadelenin bükülmez isteğine 
ve yorulmak bilmeyen çalışmaya 
çağırıyor. Bugün benim hareketle-
rim yalnızca düşünce tarafından 
belirleniyor -adalet için mücadele. 
Yazmayı çok zor buluyorum... 
Daimi bir gezgin olarak, değişi-
min yoğunluğunda ve yeni hayatın 
yaratılışında, her zaman hareket 
halindeyim... Geleceği görüyo-
rum ve bu yaratımda yer almak 
istiyorum -hareketin içinde olmak, 
tıpkı sapandan fırlayan bir taş 
gibi, ta ki hedefe varıncaya kadar. 
Hiç savaşın gerçek resminin ne 
olduğunu merak ettin mi? Top 
mermilerinin parçaladığı insan 
bedenlerini, savaş alanında hâlâ 
yaşayan yaralıların gözlerini 
gagalayan kargaların resmini bir 
kenara ittin. Gözlerin karşılaştığı 

günlük korkunç resimleri bir kena-
ra ittin. Dünyada daha fazla ada-
letsizliğe yol açmamak ve böylece 
milyonlarca insanı zenginliğin 
fethindeki merhamete atmamak 
için savaşan bir devrim askerini 
anlayamazsınız. Savaş korkunç bir 
şeydir. Zenginlerin tüm dünyası 
bize karşı hareket etti. En mutsuz, 
en bilgisiz insanlarsa kendi hakla-
rını savunmak için ayağa kalkan 
ilk insanlar -ki onlar tüm dünyaya 
karşı taarruza geçiyorlar.”

Burada konunun merkezinde 
yer almasa da ‘çalışmaya çağrı’ 
kısmı Cerjinski’yi farklı bir açıdan 
anlamak için doğru olacaktır. 
Hayatının son yıllarında hastalı-
ğı ciddi seviyelere ulaşır. Karşı 
devrimci ‘tehdit’ eskisi gibi yoğun 
olmasa da o kendini ulaşım ve sa-
nayileşme gibi alanlara adar. Yine 
bu yoğun tempoya vücudu daya-
namaz, kalp krizi kendisini yoklar 
fakat doktorların en fazla 6 saat 
çalışma tavsiyesine kulak asmaz. 
Sabahlara kadar çalışmalarına 
devam eder. En sonunda hararetli 
bir Merkez Komite toplantısında 
2 küsur saat tüm gücüyle konuş-
tuktan sonra kalp krizi geçirir ve 
hayatını kaybeder.

Cerjinski kolay sevilen ya da 
takdir edilen biri olarak tarihe 
geçmedi. Kimsenin üstlene-
meyeceği görevleri üstlendi ve 
bununla birlikte istemeden de olsa 
‘şeytanlığın’ yükünü de omuzları-
na aldı. Ama onu ezen, kendisine 
yakıştırılan bu yük olmadı, kendi 
aldığı ağır sorumluluklar ve azmi 
oldu. Cerjinski olmasaydı, belki 
de yerine başka bir ‘Cerjinski’ 
görevlendirilebilirdi belki. Ama 
ister ‘beyaz’ ister ‘kızıl’ taraftan 
olsun, onun yazdıklarını, hayatını 
okuduğumuzda ondan başka kim-
senin ‘Devrim’in Cerjinski’si’ 
olamayacağı görülüyor. n
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Cerjinski’nin cenazesi: Solunda Stalin, sağında Troçki duruyor. Önündeyse Kamanev ve Kalinin var.



q Murat ÇAKIR

Mayıs ayında yapılan Avrupa Parla-
mentosu Seçimlerinde yüzde 20,5 ile beş 
yıl öncesine nazaran oylarını ikiye kat-
layan Alman “Birlik 90/Yeşiller Partisi” 
(Yeşiller) SPD’yi geride bırakıp, Alman-
ya’nın ikinci büyük partisi hâline gelerek 
burjuva medyasının “sevgilisi” oldu. Ser-
maye temsilcileri dahi basına verdikleri 
demeçlerde, “diğer partiler de Yeşiller 
gibi iklim konusuna ağırlık vermelidirler” 
diyerek, Yeşillere gülücükler dağıtıyorlar-
dı. Ne de olsa salt CDU ve CSU seçmenle-
rinden 1,2 milyon oyun Yeşillere kayması, 
bu partinin Almanya’nın geleceğinde yeni 
bir rol oynayacağına işaret ediyordu. Hatta 
sadece sol-liberal burjuva kalemler değil, 
muhafazakâr Welt gazetesi bile, Yeşillerin 
eş başkanları Annalena Baerbock veya 
Robert Habeck’in gelecek Şansölye ola-
bileceğini yazıyorlardı.

Peki, nasıl oldu da, bir zamanların al-
ternatif ve pasifist partisi böylesi bir “ba-
şarı hikâyesini” yazabildi? Ocak 1980’de 
parlamento dışı muhalefet güçlerince, bil-
hassa nükleer enerji ve savaş karşıtlarının 
katılımıyla kurulan (ki o zamanlar “Orto-
doks sola korku salan yeni sol” olarak lan-
se ediliyorlardı) ve 1993’de Demokratik 
Almanya Cumhuriyeti’ndeki karşı dev-
rimci “Birlik 90” hareketiyle birleşerek, 
şimdiki adını alan Yeşiller, uzun yıllar bo-
yunca muhafazakârlar tarafından bir uma-
cı gibi görülüyorlardı. Halbuki komünist-
ler daha ilk kuruluş günlerinde bu partinin 
kitlelerin nükleer enerji ve savaş karşıtı 
yaklaşımlarını sisteme entegre edecekleri-
ni ve kitle hareketlerini anti-komünist çiz-
giye kanalize ederek, ehlileştireceklerini 
iddia ediyorlardı.

Nitekim aradan geçen 39 yıl sonra ge-
riye dönüp baktığımızda, Alman komü-
nistlerinin 1980’de yaptıkları tespitin doğ-
ruluğunu ve Yeşillerin her iki noktada da 
“başarılı” olabildiklerini görebiliriz. Gerçi 
Alman ordusunun Yugoslavya’ya yönelik 
emperyalist savaşa katılmasının baş ak-
törlerinden dönemin Dışişleri Bakanı Jo-
seph Fischer’in hızlı dönüşümünden bu 
yana Yeşillerin “pasifizm boyası” çoktan 

döküldü, ancak parlamentarizmin “oyun 
kurallarını” çabucak kavrayan Yeşil opor-
tünistler partinin güya “alternatif, çevreci 
ve barışçıl” güç olduğu demagojisini – 

burjuva medyasının da üstün gayretleriyle 
– bugüne dek iyi kullanabildiler.

Bilhassa dünya çapında, özellikle zen-
gin coğrafyalarda genç insanların iklim 
değişimine karşı kitlesel olarak sokaklara 
döküldükleri bugünlerde, dünya komünist 
hareketinin zayıflığı ve parlamentarizm 
batağında debelenen reformist solun ba-
siretsizliği nedeniyle, “Yeşil pazarlama-
cılar” hayli başarılı olabiliyorlar. “Fridays 
for Future” hareketine katılan Alman-
ya’daki genç seçmenler, Yeşillerin parla-
mento dışı muhalefetteki kökenlerine ve 
“Yeşil pazarlamacıların” demagojilerine 
kanarak, oylarını kullandılar. Yapılan araş-
tırmalar Avrupa Parlamentosu Seçimlerin-
de 30 yaş altı seçmenlerin yüzde 33’ünün 
oylarını Yeşillere verdiğini ortaya çıkardı.

Yeşil demagojinin 
gizledikleri
Nedense Ren Kapitalizminin sosyal 

devlet tavizlerini yok eden ve “sosyal 
piyasa ekonomisinin” sembolik mezar 
taşı hâline gelen gerici Hartz-Yasalarının 
1998’den sonra bizzat Schröder-Fischer 
hükümetlerince gerçekleştirilmesinden bu 
yana neoliberal politikaların taşıyıcısı olan 

Yeşillerin ekoloji alanındaki gericilikleri 
dikkate alınmıyor. Hâlâ “ekoloji partisi” 
olarak kabul gören Yeşiller, çeşitli Eyalet 
Hükümetlerinin ortakları olarak çevreye 

zarar veren sayısız kararların altına imza 
attılar. Örnek vermek gerekirse: Hessen 
Eyalet Hükümetinin ortağı olan Yeşiller, 
1980’lerden bu yana toplumsal dirençle 
karşılaşan Frankfurt Hava Limanı genişle-
tilmesini onayladılar. Kuzey-Ren Vesfal-
ya Hükümetinin ortağı olarak son yıllar-
da ekolojik direniş sembolü hâline gelen 
“Hambach Ormanı”nın yok edilmesine 
karşı küçük parmaklarını dahi oynatma-
dılar. Ya da Baden-Württemberg Eyalet 
Hükümetinde Eyalet Başbakanı düzeyin-
de temsil edilen Yeşil oportünistler, bütün 
“ekolojik değerlerini” Daimler (Merce-
des –Benz) otomobil tekelinin çıkarlarına 
harcadılar. Mütemadiyen ırkçı çıkışlarıyla 
burjuva basınında yer alan Yeşil Büyük-
şehir Belediye Başkanlarını saymıyoruz 
bile.

Komünistler her zaman ekoloji po-
litikalarının bir sistem sorunu olduğunu 
söylüyorlardı. Bu tespitte değişen bir şey 
yok aslında. Bilhassa nükleer enerji söz 
konusu olunca. Nükleer karşıtı olarak ün 
yapan Yeşil oportünistlerin ortak oldukla-
rı Eyalet Hükümetlerinde nükleer atıklar 
konusunda yürüttükleri politikalara bakıl-
dığında, çevreci maskelerinin de ne denli 

tahrip olduğunu görmek mümkün. Nükle-
er enerjiden vazgeçilmesi tartışmalarında 
ve Federal Hükümetin Almanya’daki nük-
leer santralleri kapatma kararını almasın-
da Yeşillerin belirli bir etkisi oldu elbette. 
Aslına bakılırsa Yeşiller sayesinde toplum 
genelinde yaygınlaşan hassasiyetin etki-
sinden bahsetmek gerekir. Ve Yeşiller bu 
noktada da toplumsal hassasiyetleri siste-
me uygun bir yöne kanalize etmede başa-
rılı oldular.

Bir tarafta emisyon ticaretini destek-
leyerek, çevre kirliliği üzerinden sermaye 
birikim olanaklarını yarattılar, diğer taraf-
tan da “Yeşil kapitalizm mümkün” safsa-
tasıyla nükleer atıkların depolanması ko-
nusundaki suskunluklarını gizleyebildiler. 
Örneğin Hessen Eyaletinde kapatılan Bib-
lis Nükleer Santralinde 2006 Mayıs’ından 
bu yana 1.400 ton nükleer atık bulunma-
sına rağmen, eyaletin Yeşil bakanlarından 
ses çıkmıyor. Aynı tavrı, nükleer atık için 
uygun jeolojik formasyona sahip olan Ba-
den-Württemberg Hükümetinde de gör-
mekteyiz. Tüm bunlara rağmen Yeşiller 
“ekoloji partisi” olarak pazarlanabiliyor-
lar.

Yeşil şahinler
Yeşil oportünistlerin belki de en önem-

li dönüşümleri, muhafazakâr ve liberal 
burjuva partilerinin beceremeyeceği es-
neklikteki savaş kışkırtıcıları hâline gel-
meleridir, ki bu 1990 sonrasında hızla 
gelişen bir durumdur. Sürece kısaca bir 
bakalım:

Yugoslavya Savaşı: 1992 Ağustos’un-
da dönemin AP milletvekili Claudia Roth 
ve Yönetim Kurulu üyesi Helmut Lippelt 
“Batı müdahale etmelidir” açıklamasını 
yaparak, kamuoyunda tartışma başlattılar. 
1993 Ekim’inde yapılan bir parti kurulta-
yında Joseph Fischer ve 1968’in “öğrenci 
liderlerinden” Daniel CohnBendit (“Kızıl 
Danny”) Batı’nın “askerî müdahalede bu-
lunmasını” talep ettiler. CohnBendit daha 
da ileri giderek, “Belgrad’ın bombalanma-
sını” ve Bosna-Hersek’in askerî müdahale 
ile “korunmasını” istedi. 1996 Ekim’inde 
Saraybosna’yı ziyaret eden Fischer, “Yu-
goslavya’daki soykırımı pasifizmle dur-
duramayız” diyordu. Fischer taleplerinde 
öylesine radikaldi ki, 19 Haziran 1998’de 
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YeşillerAlman Emperyalizminin 
Gönüllü Tayfası: 

Cem Özdemir’in Tobias Lindner ile birlikte üniformayla çektirdikleri fotoğraf. Lindner vicdani 
retci olarak askerlik görevini yapmamıştı. Bu fotoğrafı çektirdikten sonra, vicdani ret açıklama-
sını geri çektiğini açıkladı.



Federal Parlamento’daki bir oturumda dö-
nemin CDU’lu Savunma Bakanı Volker 
Rühe onu, “reel politika yarışında önce 
olmak için bizden fazla şahinlik yapıyor-
sunuz” diye eleştirecekti.

Kosova 1999: Nitekim SPD-Yeşil-
ler hükümeti kurulduktan sonra 16 Ekim 
1998 Federal Parlamento oturumunda Ye-
şiller fraksiyonu büyük bir çoğunlukla BM 
Şartı’na aykırı olan NATO müdahalesine 
“Evet” oyu verdiler. 1999 Mart’ında Er-
furt’ta yapılan Parti Kurultayı savaşa katıl-
mayı onaylayınca 24 Mart 1999’da F. Al-
man savaş uçaklarının da 1945 sonrasında 
ilk kez katılımıyla NATO bombardımanı 
başladı. Yeşiller bir kez daha burjuvaziye 
hizmet ettiler: Anti-faşizmi, anti-kapitalist 
ve anti-emperyalist özünden kopararak. 
“Faşizme karşı mücadele” lafı artık rejim 
değişiklikleri, hammadde ve piyasalara 
engelsiz ulaşımı sağlayan müdahale sa-
vaşları, kısacası Alman emperyalizminin 
yayılmacılığı için kullanılan bir dema-
gojiye dönüştürüldü. İlginçtir, CDU’nun 
şahinlerinden olan Jürgen Rüttgers, F. 
Alman uçakları Kosova Savaşına katıl-
mak için havalanırken şu tespiti yapacak-
tı: “Biz iktidarda olsaydık ve aynı kararı 
alsaydık, tüm ülke ayağa kalkardı. SPD ve 
Yeşiller ilk kez savaşa onay veriyorlar ve 
ne sendikalar, ne kiliseler, ne de başkaları 
tek bir itirazda bulunmuyorlar.”

2001 Afganistan Savaşı: 11 Eylül sal-
dırılarından sonra başlatılan Afganistan 
Savaşı, Alman emperyalizmi için yeni fır-
satlar yaratmıştı. Nitekim hükümet ortağı 
olan Yeşiller, 24 Kasım 2001’de Alman 
ordusunun savaşa katılmasını onayladı-
lar. Aynı tarihlerde Claudia Roth, “bizim 
savaşa karşı olmamız veya savaş tarafta-
rı olmamız söz konusu edilemez. Biz, sa-
vaş karşıtı bir partiyiz” diyordu –hem de 
SPD-Yeşiller Hükümetinin Afganistan’a 
1.200 Federal Ordu mensubunu gönderme 
kararını aldıktan sonra. Yeşillerin kurucu 
üyelerinden ve Fischer’in müsteşarlığını 
yapan Ludger Vollmer, savaşa katılma 
kararını, “Elbette vicdanımız sızlıyor, ama 
koalisyonun planlanan sosyal reformla-
rı yaşama geçirmesi için ayakta kalması 
gibi stratejik konular da vicdanımızın par-
çasıdır” diyerek savunacaktı. Vollmer’in 
“sosyal reform” dediği, Hartz Yasalarıyla 
istihdam piyasasını esnekleştiren, çalışma 
ve ücretlendirme koşullarını kötüleştiren 
ve tekellere yarayan “sosyal giderlerde 
tasarruf” politikalarından başkası değildi.

2011 Libya Savaşı: Fransız emperya-
lizminin öncülüğündeki NATO orduları 
“Arap Baharını ve demokrasi mücadele-
sini desteklemek” gerekçesiyle Libya’ya 
saldırmak için hazırlıklara başladıklarında, 

dönemin muhafazakâr-liberal Federal Hü-
kümeti BM Güvenlik Konseyi’nde çekim-
ser oy kullanması üzerine, bizzat Fischer 
ve önde gelen Yeşiller temsilcileri Dışişle-
ri Bakanı FDP’li Guido Westerwelle’yi, 
“Almanya’nın kurulduğu günden bu yana 
en büyük dış politika fiyaskosuna neden 
olmakla” suçlamış, “ülkemizin dünyadaki 
pozisyonuna zarar vermemek için askerî 
harekata katılma kararının alınmasını” 
talep etmişlerdi.

Aynı şekilde Arap dünyasında 2011 ve 
sonrasında başlayan devinimlerde özel-
likle Yeşillerin müdahaleci tavırları ve 
çekingen davranan muhafazakâr-liberal 
hükümete karşı çıkışları dikkat çekiyordu. 
Yeşillere yakın olan siyasî vakıf Heinrich-
Böll-Vakfı elindeki devasa bütçeleri Arap 
dünyasındaki “sivil toplum örgütlerinin 
geliştirilmesine” ve Alman tekellerinin çı-
karlarının korunmasına harcıyordu – hâlen 
de harcamaya devam etmekte. Federal Or-

du’nun Suriye’de “daha aktif” katılımını 
savunan Yeşiller, Katrin Göring-Eckar-
dt gibi Meclis Grup Başkanlarının ağzıy-
la DAİŞ gibi örgütleri gerekçe göstererek 
“demokrasi düşmanlarına karşı sessiz ka-
lamayız. Ortak stratejiye ihtiyacımız var. 
Eğer karada askerî olarak müdahale ede-
ceksek, bunu hemen yapmalıyız” diyerek, 
ne denli “pasifist” ve “savaş karşıtı parti” 
olduklarını kanıtlıyorlardı.

Transatlantikçi sermaye
fraksiyonlarının borazanı 
oldular
Yeşillerin 1990’lı yıllardan bu yana 

giderek ABD taraftarı bir savaş partisi ol-
dukları artık su götürmez bir gerçek. Ye-
şiller sayesinde Almanya’nın “güvenliği” 
artık sadece Hindukuş’ta değil, Somali’de, 
Mali’de, Irak’ta, Litvanya’da ve deniz aşı-
rı bölgelerde “savunuluyor”. Bir zamanlar 
barış hareketinin kucağında doğan parti, 
aynı barış hareketine “hayalperest naif 
hareket” suçlamasında bulunurken, aynı 
zamanda Washington’daki NeoCon şa-
hinlerle işbirliğine giriyor. Örneğin parti-

nin dış politikalar uzmanı Cem Özdemir 
ve AP temsilcisi Reinhard Bütikofer, 
ABD’li NeoCon’ların başlattıkları ve AB 
ile NATO’dan “Rusya ile olan ortaklığı 
sonlandırmalarını” talep eden çağrının ilk 
imzacıları olmaktan çekinmiyorlar.

Aslına bakılırsa Yeşillere “göçmen 
yanlısı” resim çizmeye yardımcı olan ve 
partinin “demokratik, genç ve modern” ol-
masının kanıtı olarak gösterilen Özdemir, 
Yeşillerin renginin ekolojik “Yeşilden” 
Alman militarizminin “fıstıkî yeşiline” 
dönüştüklerinin en güzel kanıtı. Daha ge-
çenlerde Yeşiller Meclis Grubunun “gü-
venlik politikaları” sözcüsü (ve bir döne-
min “vicdani reddicisi”) Tobias Lindner 
ile birlikte üniforma giyip, Federal Or-
du’da “staj” yapan Özdemir uzun zaman-
dır ABD politikalarını savunuyor. Elbette 
bu kendiliğinden olan bir gelişme değil. 
Özdemir uçak bileti skandalı nedeniyle 
görevinden istifa ettikten sonra “German 

Marshall Fund of the United States” tara-
fından burslandırıldı ve 2002’de Dünya 
Ekonomik Forumu’ndan “Geleceğin Kü-
resel Lideri” ödülünü aldı. Silah tekelle-
rinin PR çalışmalarını yapan ve burjuva 
medyasının dahi sorgulayarak baktığı 
Mority Hunziker’in maddi desteğini alan 
Özdemir, transatlantikçi Alman serma-
ye fraksiyonlarının temsilciliğini yapan 
“Atlantik Köprüsü” adlı örgütün üyesi. 
Göring-Eckardt, Roth, Bütikofer gibi 
Yeşil politikacılar da bu örgütün üyesi. 
Yeşil milletvekili Omid Nouripour hem 
“Atlantik Köprüsü”, hem de “Alman At-
lantik Topluluğu” adlı örgütlerin yönetim 
kurulu üyeliğine devam ediyor. Özdemir 
ise aldığı burstan sonra beklenmedik bir 
biçimde AB ve ABD arasındaki politika-
ların tartışıldığı tüm kurumlarda yer alıp, 
kariyer yaptı.

Benzer bir kariyeri eski milletvekili 
Marieluise Beck ve Heinrich-Böll-Vak-
fı’nın eski başkanı Ralf Fücks de yaptılar. 
Bu ikili “Liberal Modernite Merkezi” adlı 
bir düşünce kuruluşunu kurup, bilhassa 
Rusya karşıtı politikaların desteklenme-

sine kendilerini adadılar. 2019 Ocak’ın-
da basına sızan bilgilere göre, Britanya 
gizli servisi tarafından geliştirilen ve 
“Batılı hükümetlerin Rusya karşıtı dış 
politika ajandasını destekleme” hedefini 
güden “Integrity Initiative” girişiminin 
Almanya “partneri” olan Beck ve Fücks, 
1972’den bu yana CIA’nin yan kuruluşu 
olan “RAND Corporation”un uzmanı, azı-
lı antikomünist Hannes Adomeit ile bir-
likte girişimin sözcülüğünü yapıyorlar. 77 
yaşındaki Adomeit’ın “Kiel Üniversitesi 
Güvenlik Politikaları Enstitüsü”nün onur 
başkanı olması ve bu enstitünün Federal 
Savunma Bakanlığı tarafından finanse 
edilmesi, Yeşillerin askerî-sınaî kompleks 
ile ne denli içli dışlı olduklarının da bir 
göstergesi. Ne zaman burjuva basınında 
Rusya’ya yönelik bir suçlama gerekli olur-
sa, “sivil toplum temsilcisi” olarak Becks 
veya Fücks’ü gazeteler ve televizyon 
programlarında görmek olanaklı oluyor. 
Becks ve Fücks özellikle Ukrayna’daki 
neo-faşistleri destekliyorlar ve Rusya’ya 
yönelik yaptırımları savunuyorlar.

Sonuç yerine

Haziran 2019 araştırmalarına göre 
CDU/CSU’nun (yüzde 26) ardından yüzde 
25 ile ikinci parti durumunda olan Yeşiller 
Partisi’nin, 1980’lerdeki “Yeşil Hareket” 
ile yakından uzaktan bir ilgisi kalmadı 
artık. Orta ve uzun vadede Yeşillerin mu-
hafazakâr CDU/CSU için ideal partner 
ve çoğunluk sağlayıcı güç olmasından 
hareket edilebilir. Eyaletler düzeyinde 
“olağanlaşan” işbirliği, federal düzeyde 
de “olağan Siyah - Yeşil - Koalisyonlar” 
dönemine işaret ediyor. Gelir düzeyi or-
talamanın üzerinde, belirli bir egoist çev-
recilik yaklaşımında olan, “küreselleşme” 
kazananı seçmen gruplarının temsilcisi, 
ama aynı zamanda da ABD emperyalizmi 
ile işbirliğini savunan bir “Lobiciler Der-
neğinden” ibaret olan Yeşillerin, neolibe-
ral ekonomi politikalarına ve emperyalist 
yayılmacılığa kozmetik rötuşlarla toplum-
sal rıza üretme görevini üstlenen gönüllü 
tayfa olduklarını tespit etmek için siyaset 
bilimcisi olmaya gerek yok. Yeşiller, bu-
gün geldikleri noktada dış ve güvenlik po-
litikalarında militarizmi, sosyal politikalar 
alanında gericiliği ve ekoloji politikala-
rında da sisteme entegre sermaye birikimi 
teşvikini temsil ediyorlar. Transatlantikçi 
ve neoliberal politikaların taşıyıcısı olan 
Yeşillerin bu dönüşümü, kapitalizmi ala-
şağı etmeden ne çevreci ve barışçıl, ne de 
demokratik ve sosyal bir sürecin başlatı-
lamayacağını kanıtlıyor. Hiç şüphe yok; 
gelecek “Yeşil kapitalizm” ile değil, Sos-
yalizm ile şekillendirilebilecektir! n
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Bilhassa dünya çapında, özellikle zengin coğrafyalarda 
genç insanların iklim değişimine karşı kitlesel olarak so-
kaklara döküldükleri bugünlerde, dünya komünist hareketi-
nin zayıflığı ve parlamentarizm batağında debelenen refor-
mist solun basiretsizliği nedeniyle, “Yeşil pazarlamacılar” 
hayli başarılı olabiliyorlar. 



q Mehmet KADIRGA

23 Haziran 2019 İBB seçimleri süre-
cinde partimiz Türkiye Komünist Partisi 
ile bu adı kullanan resmi icazetli sahte 
SİP/“TKP” arasındaki fark tekrar pratikte 
ortaya çıktı. Birçok yurttaşımız TKP adına 
bakarak bizleri karıştırıyor. Kalpazanlar 
kimi il ve ilçelerde tabela astıkları ve dev-
letin icazetiyle seçimlere dahi katıldıkla-
rı için konuyu ayrıntılı olarak bilmeyen 
yurttaşlarımız kalpazanların tabelalarını 
bizim parti zannediyor. Sadece yurttaşlar 
arasında değil, örneğin HDK bileşenleri 
veya demokratik güçbirliği platformları 
içerisinde de TKP çizgisini savunan yasal 
oluşumların varlığı bazen kalpazanlar ile 
karıştırılıyor.

Bu bir sorun mu, evet bir sorun. An-
cak, bu sorunun çözülmesi partimiz sınıf 
mücadelesinin her alanına tekrar dam-
gasını vuracak örgütlü etkiye gelmesiyle 
mümkün olacak. O zaman kalpazanlar bu 
ismi taşıyamayacaklar. TKP ismi onlara 
ağır gelecek. Kısacası bu sorun sınıf sava-
şımının içinde çözülecek. Ve de kesinlikle 
çözülecek. Bundan hiç bir yoldaşımızın 
şüphesi olmasın.

Kalpazanlar 31 Mart 2019 Yerel yö-
netim seçimlerinde adaylar çıkardılar. 
Ülke genelinde 75 bin 476 oy aldılar. İs-
tanbul’da ise 10 bin 349 oranında oy aldı-
lar. Bu oyları da büyük oranda TKP adını 
kullandıkları için alabildiler. Partimizin 
desteklediği HDP’nin ülke genelindeki 
oy oranının 6 milyon ve İstanbul’daki oy 
oranının 1 milyon olduğunu düşünürsek 
aldıkları oyların hiç bir anlamının olma-
dığını da ayrıca tespit edebiliriz. Kaldı ki 
komünistler burjuva devlet yapısının se-
çimler ile yıkılmayacağını da çok iyi bilir-
ler. Seçimler komünistler için sınıf savaşı-
mı sürecinde yığınlarla yeni bağlar kurma, 
propaganda ve örgütlenme aracıdır.

MHP destekli AKP-Saray rejimi iste-
diği sonucu alamayıp adayını İBB Başka-
nı seçtiremediği için YSK eliyle İstanbul 
seçimlerini iptal ettirdi ve 23 Haziran 
2019 için yeniden seçim tarihi belirledi. 
Kalpazanlar bir açıklama yaparak CHP 
adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendileri 
açısından seçilmiş meşru İBB Başkanı 

olduğunu ilan ettiler ve 23 Haziran se-
çimleri için İstanbul adaylarını geri çek-
tiklerini açıkladılar. Yani aslında CHP ve 
adayı İmamoğlu’nu desteklemiş oldular. 
İmamoğlu’nu da meşru Belediye Başka-
nı olarak gördükleri için seçimlerin yeni-
lenmesini kabul etmemek adına CHP’yi 
seçimleri boykot etmeye çağırdıklarını id-
dia ettiler. 23 Haziran seçimlerini boykot 
etmek demek AKP-Saray adayının İBB 
Başkanlığı koltuğuna yüzde doksanlık 
ezici bir oy oranı ile oturmasını sağlamak 
anlamına gelir. Çünkü iktidar birileri boy-
kot ediyor diye seçimleri iptal etmeyecek-
tir. Seçimlerin boykot edilmesi sadece ve 
sadece oy kullanmaya giden seçmenlerin 
sayısını düşürecek ve istatistiklere böyle 
yansıyacaktır. İstanbul’da yüzde 83,86 
olan 31 Mart seçimlerine katılım oranı 
belki yüzde 60’a düşecektir. Aslında CHP 
adayına oy vermek isteyen azımsanmaya-
cak sayıda mütedeyyin seçmen de gidip 
oyunu AKP adayına verecektir. Bu da 
AKP-Saray rejiminin seçim “zaferini” pe-
kiştirecektir.

Kaldı ki İBB Başkanlığı seçimleri sa-
dece bir İstanbul seçimi olmaktan çıkmış, 
Türkiye genelinde bir referandum olma 
niteliğine ulaşmıştır. Bu referandumun bir 
kefesinde de yenilgiye uğratılması gere-
ken MHP destekli AKP-Saray rejimi var-
dır. Ülkeyi baskı ve terörle yöneten, faşi-
zan yöntemlerin tümünü uygulayan, halk 
düşmanı bir iktidarın İstanbul’da istediği 
sonucu alamaması onlar açısından ciddi 
bir yenilgi olacaktır. 31 Mart seçimlerinin 
meşru sonuçlarının tanınmayıp 23 Hazi-
ran için yeniden seçim düzenlenmesinin 
anlamı da bu gerçeğin altında yatmakta-
dır. Bu durumda komünistlerin duruşu, 
MHP destekli AKP-Saray rejimine yeni 
bir darbe indirecek seçim taktiğini uygu-
lamaktır. Yani İktidarın adayının karşısına 
çıkan adayı desteklemek, seçtirmek ve ik-
tidarı yenilgiye uğratmaktır.

Kalpazanlar seçime on gün kala yeni 
bir açıklama yayınlayarak bu sefer üye-
lerini seçimlerde oy kullanmamaya ça-
ğırmışlardır. Bunu bir boykot olarak 
adlandırmamışlar siyasi tavır olarak ni-
telemişlerdir. Bu yolla 31 Mart’ta oy al-
dıkları seçmenleri de sandığa gitmeme 
konusunda yönlendirmeye çalışmışlardır. 

Aldıkları bu karar öncelikle kendi içle-
rinde, üyeleri arasında ama aynı zamanda 
çevreleri ve seçmenleri arasında ciddi tep-
kilere yol açtı. Bunun üzerine kalpazanla-
rın başı Okuyan efendi kendi kendine bir 
söyleşi yaparak kararlarının gerekçeleri-
nin parti içinde de tepkiyle karşılandığını 
kabul ederek demagojilerle üyelerini ikna 
etmeye çalıştı. Belli ki bu açıklamaları 
kendi tabanlarında sancılar yarattı. Bazen 
keskin “sol” söylemler gibi gözüken poli-
tikalar sağ oportünist ve reformcu sonuç-
lar doğururlar. Bu siyaset tarihi pratiğinde 
defalarca yaşanmış ve kanıtlanmış bir ol-
gudur. Kalpazanların İstanbul seçimlerine 
yaklaşımları da bunun ötesinde bir sonuç 
vermeyecektir. Ciddi sayıda üye ve çevre-
leri bu karara uymayıp seçimlerde iktida-
rın adayına karşı oy kullanacaklardır.

Kalpazanların sandığa gidip oy kullan-
mama kararına uyan her bir ferdin kullan-
madığı oy MHP destekli AKP-Saray reji-
minin adayının oy hanesine yazılacaktır. 
Bu da AKP-Saray rejiminin adayının oy 
oranını artıracaktır. Siyasette tarafsızlık 
olmaz. Ya o tarafı desteklersin ya da diğer 
tarafı. Komünist politikada ise tarafsızlık 
hiç yoktur. Bütün olanakların ile burju-
va iktidarının karşısında tavır alırsın ve 
mücadele edersin. Faşist diktatörlüklerin 
veya ülkemizdeki gibi faşizan yöntemler 
kullanan gerici diktatörlüklerin iktidarda 
olduğu ülkelerde de faşizme karşı en ge-
niş güçlerin birliğini savunarak o dikta-

törlüğe karşı kesin tavır alınır. Anti-faşist 
mücadele kavramını literatürlerine alma-
yan kalpazanlar tabii ki bunu yapmazlar, 
yapamazlar. Dolayısıyla anti-faşist mü-
cadelenin bileşiminde sadece komünist-
ler yoktur, iktidar ile çıkarları çelişen en 
geniş politik güçlerin ortak mücadelesidir 
anti-faşist mücadele. Bu ortak mücadele 
içinde olan kimi güçler komünistler gibi 
burjuva devletin yıkılmasını hedefleme-
yebilirler. Ancak, anti-faşist mücadele 
süreci burjuva devletin iktidarını hedef al-
dığından, objektif olarak politik güçlerin 
niyetlerinin ötesinde devrimci bir karak-
ter taşımaktadır. Uluslararası Komünist 
Hareketin önderlerinden Bulgar komünist 
Georgi Dimitrov yoldaş Faşizme Karşı 
Birleşik Cephe çalışmasında bu konuyu 
ayrıntıları ile ortaya koymuştur. Komin-
tern’in VII. Kongresi’nde yapılan faşizm 
tahlili ve faşizme karşı mücadele analizle-
ri bugün de komünistler için yol gösterici 
ilkesel anlayışları kapsamaktadır.

Özetlersek devletin resmi icazeti ile 
tabela partisi olarak faaliyet gösteren 
SİP/“TKP”, önerdiği seçim politikası ile 
iktidarın ekmeğine yağ sürmektedir ve 
“Sahibinin Sesi” olduğunu kanıtlamakta-
dır. Partimiz TKP’nin ise İstanbul seçim-
lerine yönelik politikası nettir: MHP des-
tekli AKP-Saray rejimi adayını yenilgiye 
uğratmak ve rejimin bağrına darbe indir-
mektir. Onun için iktidarın adayına karşı 
tüm barış ve demokrasi güçlerinin destek-
lediği aday olan CHP adayı Ekrem İma-
moğlu’na oy vermektir. İktidarın İstanbul 
seçimlerinde yenilgiye uğraması sınıf sa-
vaşımı açısında yeni olanaklar açabilecek 
niteliktedir. Diğer yandan partimiz CHP 
adayı İmamoğlu’nu bu seçimlerde destek-
lerken onların politikalarına onay vermiş 
olmuyor. Biz CHP’nin de yıkılması ge-
rektiğine inandığımız ve bu uğurda mü-
cadele ettiğimiz TC devletinin bir parçası 
olduğunu biliyoruz. Sınıf savaşımı süre-
cinde TC devletinin tümü komünistlerin 
hedefindedir. Ancak verili koşullar devlet 
içindeki ve egemen sınıflar arasındaki çe-
lişkilerden yararlanarak bir seçim taktiği 
belirlemeyi gerektiriyorsa, bu taktik de 
faşizan diktatörlüğe karşı yürütülen sınıf 
savaşımının bir gereğidir. n

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

Anti-faşist mücadelenin bile-
şiminde sadece komünistler 
yoktur, iktidar ile çıkarları 
çelişen en geniş politik güçlerin 
ortak mücadelesidir anti-faşist 
mücadele. Bu ortak mücadele 
içinde olan kimi güçler komü-
nistler gibi burjuva devletin 
yıkılmasını hedeflemeyebilirler. 
Ancak, anti-faşist mücadele sü-
reci burjuva devletin iktidarını 
hedef aldığından, objektif ola-
rak politik güçlerin niyetlerinin 
ötesinde devrimci bir karakter 
taşımaktadır.

Burjuvazini Ekmeğine Yağ Süren, 
“Sahibinin Sesi” Sahte “Komünistler” 
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q İsmail Hakkı YORULMAZ

  Sahte SİP/“TKP”nin 23 Haziran 2019 
İstanbul BB Başkanı seçimleri konusunda 
yaptığı ve kendilerinin bir “devlet projesi” 
olduklarını yeniden kanıtlayan, üyelerinin 
seçimde sandığa gitmemeye telkin yö-
nündeki açıklama, partimiz TKP’yi 80’li 
yıllarda likidasyona sürükleyen devr-i sa-
bık Genel Sekreter Haydar Kutlu, nam-ı 
diğer Nabi Yağcı’ya da bir mesaj yazdır-
mış. Nabi Yağcı’nın sorunu kalpazanların 
seçim taktiğinin yanlışlığı ve onların ikti-
darın değirmenine su akıtmaları değil. O 
isim konusunda rahatsız olmuş ve bizzat 
tasfiye etmeye çalıştığı TKP’nin “tarih-
sel” TKP olarak anılmasını ön görmüş. 
Dolayısıyla “tarihsel” TKP ile şimdilerde 
aynı adı kullanan SİP/“TKP”si birbirine 
karıştırılmamalıymış.

SİP/“TKP”sinin partimiz TKP ile ala-
kası olmadığı, kurucu kadrolarının dev-
letin adamı olduğu defalarca ispatlanmış 
Yalçın Küçük’ün çömezleri olduğu parti-
mizce defalarca ifade edilmiştir.

Ama Nabi Yağcı SİP’i bahane ederek 
başka bir şey söylemeye çalışıyor. Parti-
mize dil uzatıyor.

TKP son kongresinde kendini fesih et-
tiğini ve bundan dolayı kimsenin bu ismi 
kullanamayacağını, kullanırsa da bunun 
TKP’nin organik bir devamı olamayaca-
ğını iddia ediyor. Bunu şu sözlerle yazıya 
dökmüş “TİP ve TKP’nin son kongrele-
rinde aldıkları birleşme kararıyla oluşan 
TBKP Anayasa Mahkemesi tarafından ka-
patılmazdan önce yaptığı son kongresinde 
solu dağınıklıktan kurtarabilmek ve solun 
geniş birliğini sağlayabilmek için kendi 
örgütsel varlığından feragat etmiş ve daha 
geniş bir sol birlik için çaba harcama 
kararı almış,…” TKP’nin son Kongresi 
olarak adlandırdığı VI. TKP Kongresidir. 
Evet bu kongre uğursuz ve sınıf düşmanı 
bir görevi yerine getirerek Türkiye Ko-
münist Partisi TKP’yi fesih kararı almış-
tır. Ancak bu karar tüm parti örgütlerinin 
ve üyelerinin iradesini yansıtmamaktadır. 
Yüzlerce parti üyesi ve binlerce parti sem-
patizanı TBKP ve sonrasında zincirleme 
gelişen SBP, BSP, ÖDP süreçlerinde yer 
almamışlardır ve TKP’nin devamını sa-
vunmuşlardır.

Sevsinler Nabi Yağcı’yı. Siz gidin o 
dönemde 70 yıllık bir tarihe sahip olan 
TKP’yi tasfiye etme kararı alın, sonra da 
“solu dağınıklıktan kurtarabilmek” için 
“kendi örgütsel varlığından feragat et-
miş” olduğunu yazın. Solu dağınıklıktan 
kurtarmak için o ülkede öncelikle Mark-
sist-Leninist ilkeler temelinde örgütlenen 
ve politika yapan bir TKP’ye ihtiyaç var-
dır. Bu yazdıklarınıza kargalar bile güler. 
Adama “hadi oradan” derler.

Nabi Yağcı ayrıca o dönemin likidas-
yonu onaylayan üyelerinin bugün HDP 
içinde siyaset yaptıklarını yazmıştır. Bunu 
da şu cümlelerle ifade etmiştir: “Kısa-
cası 1991’de Ankara’da yapılan TBKP 
kongresi hem Tarihsel TKP hem Tarih-
sel TİP açısından son kongredir. Bundan 
sonrasında artık komünistler/sosyalistler 
bireysel olarak kendi tercihleriyle var ol-
muşlardır. Biliyorum ki bugün pek çoğu 
HDP içinde yer aldılar.” SBP, BSP, ÖDP 
süreçleri yetmedi, likidasyona çanak tutan 
T(B)KP’liler daha da geniş bir sol kitle 
partisi olarak HDP’de yer alıyorlar demek 
istiyor.

Likidasyona çanak tutan TKP’lileri 
bilemeyiz ama likidasyona karşı çıkan 
ve yeniden partiyi örgütlemeye çalışan 
TKP’liler önce HDK sonra da HDP bi-
leşeni olmuşlardır. Ancak Nabi Yağcı ile 
aramızda çok ciddi bir görüş ve yaklaşım 
farkımız var. Bizler bugün parti olarak, 
yani TKP olarak en geniş barış, demokra-
si, bağımsızlık, emek, özgürlük ve sosya-
lizm güçlerinin birliğini, bu birliğin Cep-
he, Kongre, Meclis veya yasal bir siyasi 
parti bünyesinde de oluşabileceğini savu-
nurken, işçi sınıfının politik öncü örgütü 
Türkiye Komünist Partisi’nin varlığını gi-
derek örgütlenerek ve daha da güçlenerek 
sürdürülmesi gereğine inanıyoruz. Bu tür 
geniş birliklerin sigortasının ve kalıcılı-
ğının ülkede güçlü Marksist-Leninist bir 
Komünist Partisi olduğunu savunuyoruz. 
Uluslararası pratik de bu konuda bizi doğ-
ruluyor. Bugün Venezuela’da Venezuela 
Birleşik Sosyalist Partisi iktidarını sürdü-
rebiliyorsa bu Venezuela Komünist Parti-
si’nin Chaves’in tüm baskılarına rağmen 
kendini tasfiye edip o partiye katılmaması 
nedeniyledir. Ancak bu, VKP’nin VBSP 
içinde bir bileşen olarak ayrıca çalışmadı-
ğı anlamına gelmez. Bu örnek Federal Al-
manya için de geçerlidir. Alman Komünist 
Partisi, sıralarındaki birçok oportünist ve 

döneğin çabalarına rağmen DKP’yi fesih 
ederek Sol Parti’ye (dönemin Demokra-
tik Sosyalist Partisi PDS)  katılmamış ve 
bağımsız politik örgütsel varlığını sürdür-
müştür. Ancak bugün Sol Parti’nin gele-
ceğinin teminatı yine de Alman Komünist 
Partisi DKP’nin varlığının ve Sol Parti 
içinde yürüttüğü çalışmaların belirleyici-
liğidir.

Buradan çıkarılması gereken sonuç 
şudur. Türkiye’de 12 Eylül’den çıkış için 
daha geniş sol güçlerin birliğini savunmak 
ile TKP’nin bağımsız politik örgütsel var-
lığının sürekliliğini savunmak arasında 
bir çelişki yoktur. TKP V. Kongresi kararı 
gereği TİP-TKP birliği dar bir kadronun 
birleşmesi ile TKP’de sağlansaydı, TİP de 
12 Eylül’den çıkışta yasal ve yığınsal bir 
sosyalist birlik partisi olarak sol güçlerin 
birliği konusunda işlevini yerine getire-
bilirdi. TKP o dönemde örgütsel varlığını 
koruyabilmiş olsaydı ÖDP deneyi de kit-
lesel ve birleşik bir sol parti olarak işlev 
görebilirdi.

Ancak Nabi Yağcı’nın sorunu fark-
lı. Onlar 1985 yılından itibaren resmiyet 
kazanan ve Sovyetler Birliği ile diğer 
sosyalist ülkelerdeki karşı-devrim ile 
sonuçlanan sürece baştan angaje olarak 
Marksizm-Leninizm’in, Bilimsel Sos-
yalizm’in savunuculuğundan vazgeç-
mişlerdir. Önce Leninizm’in sonra da 
Marksizm’in aşılması gerektiğini yazıp 
çizmişlerdir. Onlar için TKP artık amacı 
ve işlevi olmayan bir yük olmuştur. Sı-
nıf savaşımı düşüncesini terk etmişlerdir. 
Bunu değişik yazılarında, TV program-
larında ve kitabında da ifade etmiştir.  
TİP ile birleşerek TKP’yi tasfiye edip 
TBKP’yi kurarken yazdıkları program da 
bunun ifadesi olmuştur. Yurt dışında ku-
rulan illegal TBKP’nin programı ile Tür-
kiye’de yasal olarak kurulan TBKP’nin 
programları arasında da farklar mevcuttur. 
Yasal TBKP’de Marksizm-Leninizm’i ve 
Leninci parti anlayışını tamamen redde-
derek gelinebilecek son aşamaya gelin-
miştir. Artık Komünist Parti adını kullan-
mak gereksiz hale gelmiş Komünist Parti 
ve Sosyalizmin sembolleri onlar açısında 
kirlenmiştir. Çıkardıkları “Adımlar” der-
gisi bunu gerekçelendiren uzun yazılar ile 
doludur.

Eğer dürüst olsalardı “biz artık Mark-
sizm-Leninizm’in doğruluğuna, Bilimsel 

Sosyalizm’in dünya ve Türkiye halkla-
rı için kapitalizme alternatif bir toplum 
düzeni olduğuna inanmıyoruz” diyerek 
istifa edip partiden giderlerdi. Ama onlar 
“nedense” TKP’yi likide ederek yok etme 
amacıyla eylemde bulunmuşlardır. Bu-
nun nedenleri bir gün er veya geç ortaya 
çıkacaktır. Sadece Gorbaçovcu revizyo-
nist, reformist, karşı-devrim çizgisinin mi 
yoksa TC Devleti içindeki derin güçlerin 
de mi bu amacın gerçekleştirilmesinde rol 
oynadıkları gizli kalmayacaktır.

Nabi Yağcı ve hempalarının bu ic-
raatları ülkede oluşan boşluk karşısında 
devletin SİP’e alan açarak TKP adını al-
masına olanak sağlamıştır. SİP/“TKP”sini 
Türkiye işçi sınıfının başına bela olmasını 
sağlayanlar kendileridir. Onun için Nabi 
Yağcı “komünist” ismi üzerindeki yasağın 
kaldırılmasında payları olduğu konusunda 
övünmesin. Buna kimse inanmaz. Çünkü 
o zaten artık inanmadığı bir politik çizgi 
için hiç bir fedakarlığı göze alacak durum-
da değildi.

Likidasyona karşı duran TKP kadro-
ları Sovyetler Birliği ve Dünya Sosyalist 
Sistemi’nin artık olmadığı koşullarda, sı-
nıf hareketinin dünya çapında geçici ama 
ciddi yenilgiler aldığı bir ortamda iğneyle 
kuyu kazar misali partimiz TKP’yi tekrar 
örgütleme yolunu seçmişlerdir. Bu kad-
rolar Nabi Yağcı’nın yok saymak, tarihe 
karıştı anlamında “tarihsel” olarak nitele-
diği TKP kadrolarıdır. SİP ile TİP ile hiç 
bir alakaları yoktur. Mustafa Suphilerin, 
Nazım Hikmetlerin, Yakup Demirlerin, 
Bilen yoldaşların, Deniz yoldaşların Ko-
minternci Bolşevik geleneğinden gelen 
yoldaşlarıdır. Onlar koşullar olgunlaştı-
ğında TKP’nin VII. Kongresini toplaya-
rak, VI. Kongrenin aldığı fesih kararını 
fesih etme kararı alarak yollarına devam 
edeceklerdir. Bu konuda Nabi Yağcı’nın 
dezenformasyon ve karalama çabaları-
na pabuç bırakmayacaklardır. Onlar ne 
yaptıklarını çok iyi biliyorlar ve 7/24 bu 
uğurda çalışıyorlar. Sizler ise Nabi Yağ-
cı ve likidasyonu örgütleyen veya çanak 
tutan tüm hempaları, siz de artık işinize 
bakın ve yakamızdan düşün. Sizler TKP 
tarihinde varsınız ve bu tarihte partiyi tas-
fiye etme kararı alan devr-i sabık yönetici-
ler olarak anılacaksınız. Bu “şeref” de size 
yeter de artar bile. n

(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.) 
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Bizler ülkenin dört bir yanında çalış-
tık. Emeklilik koşullarını yerine getirdik 
ve emekli olduk. Dünün çalışanları bugü-
nün emeklileri olarak işçi sınıfının bir par-
çasıyız. Bugüne kadar bu ülkede üretilen 
tüm değer ve hizmetler, biriken sermaye 
bizim emeğimizin ürünüdür.

Ve bizler ödediğimiz emeklilik primle-
rinin karşılığı olarak; yaşamımızı sürdüre-
cek kadar emekli aylığı, ihtiyacımız kadar 
ücretsiz sağlık hakkı kazandık. Ama hü-
kümetlerin “Yeni Liberal, Yeniden Yapı-
landırma Politikaları ve Yapısal Uyum 
Programları” ile ekonomik güvencemiz, 
sağlık hakkımız yok sayıldı. 1 Ekim 2008 
de yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik 
Reformu” bizi yoksullaştırdı. “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı” da bize ölümü gös-
teriyor. Yaşam hakkımız tehdit altında. İk-
tidarların en yetkili ağızları da “emekliler 
ülke ekonomisine yük, ekonomik krizlerin 
sorumlusudur” diyor.

Biz emekliler, hakikatler 
konuşulsun istiyoruz!

Krizlerin sorumlusu biz değiliz. 1994 
ekonomik krizi; dış dünyanın etkileri olsa 
da, özellikle “yeterince artı değer üret-
meyen, rekabeti artıracak sanayi yatırımı 
yapmayan ve üretimi modernize edecek 
teknolojik gelişmeyi sağlamayan sermaye 
sınıfının kriziydi”. Sermayenin değerlen-
me sürecinin devam ettirilmesi için 1994 
yılında dönemin Hükümeti IMF ile kredi 
anlaşması imzaladı. Anlaşma şartının bi-
risi “Sosyal Güvenlik Sisteminin emekli-
lik ve sağlık diye ikiye ayrılması. Devlet 
tekelinde değil piyasaya terk edilmesi. 
Bölüşüm ve kuşaklararası dayanışma için 
kullanılmaması. Toplumsal değil bireysel 
sorumluluk esasına göre yapılandırıl-
masıydı.” Hükümet şartları kabul etti ve 
Devleti “Sosyal Devlet” yapan toplumsal 
kesimlere olan taahhütlerinden vazgeç-
ti. İstikrar ve yapısal uyum programları 
adıyla, sermaye çevrimi içindeki dağılımı, 
bölüşümü ve tüketimi yeniden düzenledi-
ler ve yaratılan artı değerin sermaye sını-
fı lehine yeniden dağılımının koşullarını 
oluşturdular. Ve yapısal uyumu sermayeye 

kaynak aktarma mekanizmasına dönüş-
türdüler. Devlet kontrolündeki emeklilik 
sigorta fonlarını, sermaye birikimini hız-
landıracak ve krize çözüm olacak diyerek 
piyasaya devrettiler. Yerli ve yabancı si-
gorta şirketlerinin kontrolüne sundular.

En kolay maliyet unsurunu düşürecek 
önlemler olarak: Esnek, kuralsız, güven-
cesiz çalışma ve sosyal güvenlik siste-
minin bütün finansmanının çalışanlar ve 
emekliler üzerinden yürütmek. Emekliliği 
de esnek, kuralsız, güvencesiz hale getir-
mek için sosyal güvenlik sistemini yeni-
den düzenlenmeyi tercih ettiler. Hükümet-
ler, emeklilere açlık ve yoksulluk sınırının 
altında emekli aylığı vererek, sağlık hiz-
metini ücretli hale getirerek, sistemin ya-
pısından kaynaklanan ekonomik krizin fa-
turasını emekliler, çalışanlara ödettiler ve 
ödetmeye de devam ediyorlar. Bu konuda 
gelen hükümetler gidenleri aratmadı.

Sosyal politikalar kim için!

Sosyal güvenliğin daraltılması, tica-
rileştirilmesi ve özelleştirilmesiyle oluş-
turulan alan, yaşlıların sağlık, emeklilik 
bakım ve sosyal ihtiyaçlarının tamamı 
sermayenin kullanımına açıldı. Devlet 
desteği ile kârlı bir yaşlılık ekonomisi ala-
nı yaratıldı. Hizmetler ekonomik durumu 
iyi olanlara göre planlandı.

2007’de “Türkiye’de Yaşlıların Duru-
mu ve Yaşlanma ulusal Eylem Planı” uy-

gulamaya konuldu. Fakat yaşlıların eko-
nomik, sağlık, sosyal sorunlarını çözmek 
için programlar uygulanmadı, olanaklar 
yaratılmadı. Aktarılan kaynaklar yerine 
ulaşmadı, emeklilerin, yaşlıların refah dü-
zeyi iyileşmedi, yaşlı yoksulluğu gideril-
medi. Bu planda yaşlılıkta bakımla, hasta 
bakımı aynı kabul edildi. Yaşlılık, hasta-
lık ve doktorların konusu olarak görüldü. 
Özel sağlık sektörünü beslemek için alan 
açıldı. Yaşlıya ailesi baksın denildi. Ai-
leye geçici yardım yaşlı bakımı sayıldı. 
Yaşlanmanın doğal bir süreç, yaşlılığın da 
sosyal bir olgu ve yaşlı bakımının kamu 
hizmeti olması gerektiği kabul edilmedi. 
Emeklilerin, yaşlıların yaşamı piyasa ko-
şullarına terk edildi.

Mücadelemiz emek için,
emekliler, yaşlılar için!
Yeni liberal süreçte, halen gelişmiş ka-

pitalist ülke sermayesi girdiği her ülkeyi 
kendi gereksinimine göre şekillendirme-
ye, toplumsal ilişkileri düzenlemeye de-
vam ediyor. Değiştire, dönüştüre eziyor, 
yoksullaştırıyor. Çalışanların, emeklilerin 
kazanımlarına el koyuyor. Ama demokra-
si mücadelesinin yürütüldüğü ülkelerde; 
emeklilerin özne olduğu, denetim ve yö-
netimlerinde karar sahibi oldukları sen-
dikalar, emeklilik ve emekli hakları için 
mücadele ediyor. Bizdeki gibi sınırsız hak 
gasplarına izin vermiyorlar, direniyorlar 
bizden daha iyi durumdalar.

Bu dönemde; emeğine, haklarına sahip 
çıkmak, direnenleri desteklemek ulusal ve 
uluslararası yasalarda var olan hakları kul-
lanmak, toplumun yaşam düzeyini dünya 
kriterlerine uygun hale getirmek için uğ-
raşmak insan olmanın gereğidir.

Hak mücadelesi ancak gerçekler üze-
rinden yürütülebilir. Kamu emekliliğini 
ve kazanımlarını ortadan kaldıran, Sos-
yal Güvenlik değil  sosyal yardım diyen, 
emekliliği yaşlılığın güvencesi olmak-
tan çıkaran politikalardan söz etmemek, 
emeklilerin-yaşlıların sorunlarının ekono-
mik politik boyutunu yok saymaktır. Bu 
da emeklilerin yaşamını piyasa koşulları-
na terk eden yasaları çıkaran, uygulayan 
sonra dönüp emeklilere masallar anlatan, 
emeklileri oyalayan siyasi çevrelerle aynı 
tarafa düşmek ve onların çıkarlarına hiz-
met etmek demektir.

Sendika hakkı için 
mücadeleye devam

Bizler, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 
28.01.2008 tarih 2008/689 nolu kararıyla 
kapatılmasını onadığı DİSK Tüm Emek-
liler Sendikasının kurucusu, yöneticisi, 
üyeleri, Kadıköy Şube yöneticileriydik. 
Kapatma davası sürecinde yaşanan tar-
tışmalarda bizler; 10. Hukuk Dairesi’nin 
(2005/4888 E., 2005/7608 K. ) özet kıs-
mında yer alan: “Adında sendika ibaresi 
bulunsa da yasal anlamda sendika niteliği 
taşımayan davacı dernek, kişiye sıkı sıkı-
ya bağlı olan Sosyal Güvenlik Hakkına 
ilişkin dava açamaz” kararının yok sayı-
lamayacağını söyledik. (Sendikanın tüzel 
kişiliğinin dernek statüsünde olduğunu 
Mart 2007’de yaptığımız Kadıköy Şube 
Genel Kurulu tutanak dosyasını prosedür 
gereği Sendikalar Masasına götürdüğü-
müzde “siz sendika değil derneksiniz” 
dediklerinde öğrendik. Genel Merkezden 
bu konuyla ilgili bilgi alamadık. Basın 
arşivimizi taradık bulduğumuz ipuçlarını 
birleştirdik ve UYAP’tan 2005’de verilen 
dernek kararına ulaştık. Bu iki yılımızı 
aldı. Sendikamızın dernek statüsüne düşü-
rülmesi, kapatılması haksızlıktı, sendika 
tüzel kişiliğimizin dayanağı olan Ana-
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Emekliler Dayanışma Sendikası’ndan 

Kamuoyuna Duyuru!



yasanın 90. Maddesi yürürlükteydi. Ay-
rıca Danıştay Onuncu Dairesi (Esas No: 
2004/11046, Karar No: 2007/4117) Dü-
şüncesini: “Emeklilik Statüsü içinde bu-
lunan kişilerde aktif olarak çalışmamakla 
birlikte, çalışanlar gibi korunması ve ge-
liştirilmesi gereken hak ve çıkarları bulu-
nan kişilerdir. Emekli ve yaşlılık aylıkları 
ile öteki sosyal güvenlik hakları, emeklile-
rin birey olarak tek başına sosyal güvenlik 
kuruluşlarına, yani kamu işverenine karşı 
savunabilecekleri, koruyup geliştirebile-
cekleri haklar değildir. Bu haklar da aktif 
çalışma yaşamındaki ücretlerin hakları 
gibi, sendikal örgütler aracılığıyla korun-
ması geliştirilmesi gereken haklardır.” 
şeklinde belirtmişti. Dava sürecine bakış 
açısının hatalı olduğunu düşünüyorduk. 
Kapatma kararına itiraz edelim. AİHM’e 
başvuru yapalım, hukuki bir süreçtir takip 
edelim ama “AİHM kararı uzun sürebi-
lir, olumsuz da gelebilir, beklemeyelim. 
Haksız ve hukuksuz bulduğumuz bu resmi 
tutumu boşa çıkaralım, önemli bir süre-
cin içerisindeyiz sendika tüzel kişiliğini 
tekrar kazanarak devam edelim. Haber-
Sen örneğinde olduğu gibi tekrar sendika 
başvurusu yapalım. Ayrıca sendikayı kur-
duğumuz 1995 yılındaki resmi kurumların 
işleyişi ve yapısı değiştirildi, yeniden ya-
pılandırıldı. Bütün bunları gözeterek ör-
gütlenme ve mücadele yöntemlerimizi de 
gözden geçirerek tüzüğümüzü yapalım” 
diye önerdik ve tartışma sürecinin gerçek 
bilgiler üzerinden yürütülmesi için çaba 
harcadık. Fakat önerilerimiz, eleştirile-
rimiz Merkez Yönetimi tarafından kabul 
görmediği gibi “farklı bir iş yapma” ola-
rak değerlendirildi. AİHM kararını bekle-
yeceksiniz, sendikalarda eleştiriler genel 
kuruldan genel kurula yapılır, eleştirme-
yeceksiniz dendi. İlgili çevreler de “AİHM 
kararı beklenecek” dedi. 2009 yılında ya-
pılan genel kurulda da tavır değişmedi ve 
dernek tüzel kişiliği ile devam edildi. Biz-
lerde gerçek belgeler üzerinden Merkezin 
kararlarını,  antidemokratik tutumunu, ya-
rattığı bilgi kirliliğini eleştirmeyi sürdür-
dük ve sendika tüzel kişiliğinde ısrarcı ol-
duk. Ulusal basında yer alan bir röportajda 
“emekliler için toplu sözleşme masasına 
oturacak örgüt gerekiyor” dediğimiz için 
Merkezi Yönetim tarafından Ocak 2010 
da dernek üyeliğimize son verildi.

Emekliler Dayanışma 
Sendikası kuruluş süreci

Bu süreçte, düşüncelerimizi, eleştiri-
lerimizi belge destekli yazılarla anlattık 
DİSK Yönetimine. İlgili, duyarlı sen-
dikalara, kurumlara, kişilere ulaştırdık, 
paylaştık. Kitapçık hazırladık dağıttık. 

“Emekliler, Yaşlılar Hareketi” olarak 
“Emeklilerin Geleceği Var mı?” sorusu-
nu sorarak ve yanıtını arayan görüşmeler, 
toplantılar yaparak yürüdük. Sorunlarımı-
zın ekonomik, politik boyutu ve çözümü 
konusunda farkındalık yaratma çalışma-
larına ağırlık vererek süreci takip etmeye 
devam ettik.

Ağustos 2011’de web sayfasında 
bulduğumuz AİHM’den Genel Merkeze 
gönderilen Hükümetin savunmasında: 
Hükümet AİHM’nin önceki kararlarından 
örnekler vererek uzunca açıklamalar ya-
pıyor ve... “sendika” adının kullanılması 
dernek hürriyetinin gerçekten kullanılma-
sı için pekte zorunlu değildir... Mahkeme 
içtihadında belirtmiştir 
ki yetkili mercilerin 
başvurana getirdiği 
ihtilafı kısıtlamanın 
kurucuların ortak bir 
çıkar konusunda top-
lu olarak hareket etme 
ehliyeti ile değil, esa-
sen sendika adıyla il-
gilidir... diyordu. Bu ifade de belirtildiği 
gibi, İç Hukukta, 2005 yılında “Emekli 
Sen’in tüzel kişiliği dernek statüsündedir” 
diyen yargı kararını kabul edip, 2008’de 
sendikamızı kapattılar diye AİHM’e gide-
rek sendika lehine bir sonuç beklemenin 
bizim için mantıklı bir açıklaması ve an-
lamı yoktu.

Sendika hakkını kullanma kararlılığın-
da olan not ve terfi derdi olmayan emek-
liler olarak tüzük ve başvuru hazırlıkları-
mıza başladık. Hazırlıklarımızı sendikalar 
yasası değişikliği sürecinde tamamladık. 
İçişleri Bakanlığına kuruluş başvurusu-
nu yaptık. Bakanlığın bize gönderdiği 
26.08.2013 tarihli cevabi yazı sonrasında 
Emekliler Dayanışma Sendikası olarak 
çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Ocak 
2014’te Kadıköy İlçe Seçim Kurulu’nun 
gözetiminde 1. Olağan Genel Kurulumu-
zu yaparak çalışmalarımıza devam ettik.

5 Ağustos 2014’te İstanbul Dernekler 
Müdürlüğü’ne Emekliler Dayanışma Sen-
dikası olarak görüşmeye çağrıldık. Sendi-
ka Başkanımızın yaptığı görüşmede:

“Emekli-Sen gibi dernek statüsünü ka-
bul edin” dendi. Sorunlarımızın kaynağı 
nedeniyle çözümünün sendikal mücadele-
de olduğunu, ulusal ve uluslararası hakla-
rımızı kullandığımızı, hukuki ve haklı ze-
minde durduğumuzu, emekli vatandaşlar 
olarak sorunlarımıza çözüm aramak zo-
runda kaldığımızı ifade ettik. “Bize zorluk 
çıkarıyorsunuz, biz de işinizi kolaylaştır-
mayacağız” dediler.

2. Olağan Genel Kurulumuza İlçe Se-
çim kurulunun gelmesi engellendi. Biz 
yasal anlamda yapılması gerekenleri yeri-
ne getirdik. Şubat 2017 de 2. Olağan Ge-
nel Kurulumuzu yaparak çalışmalarımıza 
Emekliler Dayanışma Sendikası olarak 
devam ettik.

Ekim 2017’de T.C. İstanbul (Anadolu) 
Cumhuriyet Başsavcılığı (Soruşturma No: 
2017/107843, Karar No: 2018/1018) tara-
fından şüpheli olarak GMYK Üyelerimize 
soruşturma açıldı. Yazılı olarak savunma-
mız istendi. Verdiğimiz savunma sonra-
sında bizlere gönderilen yazıda SORUŞ-
TURMA EVRAKI İNCELENDİ: İstanbul 
İl Dernekler Müdürlüğünün Cumhuriyet 

Başsavcılığımıza mü-
racaatla yukarıda açık 
kimlikleri yazılı şüp-
helilerin yönetiminde 
bulundukları Emekliler 
Dayanışma Sendikası-
nın emeklilerin sendika 
kurma hakkı bulunma-
ması sebebiyle yasa 

dışı faaliyet yürüttüğünü ihbar etmesi 
üzerine soruşturma başlatmış ise de; Şüp-
helilerin savunmalarında faaliyetlerinin 
anayasal hak niteliğinde olduğunu belir-
terek suçlamayı kabul etmedikleri, emek-
lilerin sendikal faaliyette bulunabilmele-
rine hak tanıyan kesinleşmiş idari yargı 
kararları da dikkate alındığında ihbara 
konu eylemin suç teşkil etmediği, mülki 
amirliğin varsa sendikal faaliyete ilişkin 
Hukuka aykırılıkla ilgili idari işlem tesis 
edebileceği, ancak eylemin ceza kovuştur-
masına konu edilemeyeceği anlaşılmıştır. 
Açıklanan nedenle; Şüpheliler hakkında 
KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OL-
MADIĞINA,…….” 5271 sayılı ceza Mu-
hakemesi Kanunu’nun 172 ve 173. Mad-
deleri uyarınca karar verildi. 02.01.2018

Bu karar, Tüzüğümüze madde olarak 
yazdığımız ulusal ve uluslararası yasalar-
daki sendika kurma hakkımız, bunu des-
tekleyen iç hukuktaki yargı kararları ve 
süreci hukuki ve fiili zeminde doğru yü-
rütmemizin sonucudur.

Ağustos 2013’ten bu yana “Emekli-
ler Dayanışma Sendikası” tüzel kişili-
ğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz-
den sonra da Emekli-Sen Derneği’nden 
ayrılan arkadaşlar 20.02.2017 tarihinde 
sendika başvurusu yaparak Tüm Emek-
liler Sendikasını kurdular. Emekli-Sen 
Derneğine AİHM’den gelen (18/06/2018 
tarih ve 31846/08 nolu) ret kararını biz-
ler 21.01.2019 tarihinde ulusal basından 
öğrendik. Bu karardan sonra Emekli-Sen 
Derneği’ndeki arkadaşların da sendika 

kurmaya karar vererek Mart 2019’da baş-
vuru yaptıkları duyumunu aldık.

Emekliler Dayanışma 
Sendikası olarak 
çalışmalarımız

“Yeni Liberal, Yeniden Yapılandırma 
Politikaları ve Yapısal Uyum Program-
ları sonucu” 1994’ten bugüne, 25 yıllık 
süreçte demokrasi, katılımcılık, sosyal 
devlet söylemleri kullanılarak SGK’nun 
bütün kaynakları reform adı altında özel 
sektöre aktarıldı, kamu kaynakları eritildi. 
Bugün temsili parlamenter sistem devre 
dışı bırakılarak CB Hükümet Sistemine 
geçildi. Yeni Liberal Ekonomik politika-
lar ve Türk İslam sentezli sosyal kültürel 
uygulamalar; toplumsal yaşamı aile yapı-
sını, sokakta, işte günlük insan ilişkilerine 
kadar her alanı etkisi altına aldı, var olanı 
yok etti. Emekliler olarak, “Yeni” denen 
bilimsel temelden, uygar ve çağdaş anla-
yıştan uzak, var olan tüm değerlerin ve ka-
zanılmış hakların yok edildiği, değiştirilen 
dönüştürülen toplumsal ve kentsel yaşam 
içinde yaşamakta zorlanıyoruz. Ulusal ve 
uluslararası yasalarda var olan haklarımı-
zı kullanma, yok sayılan haklarımızı yeni-
den kazanmak için uğraşmak, güç birliği 
yaparak mücadele etmek zorundayız.

Çalışmalarımızı; sorunlarımızı ekono-
mik politik boyutu ile tespit ederek fark 
etme, farkındalık yaratma, emekliler-yaş-
lılar alanında yürütülen ekonomik sosyal 
politikaları takip etme, uygulamadaki 
sorunları kamuoyuna duyurma, işçi sını-
fı mücadelesi temelinde; siyasi yapılar, 
demokratik kitle örgütleri, kurum ve ku-
ruluşlarla ilişki kurma, dayanışma içinde 
olma, kendimizi, amaç ve ilkelerimizi an-
latma biçiminde yürütüyoruz.

l İnsan, hakları ile insandır gerçeğin-
den hareket ederek: 1982 yılında kabul 
edilmiş “yaşlı hakları”  temelinde yapılan 
çalışmaları, SSK, SGK bürokratları, Ba-
kan, Vali ve Kaymakamların kutlama me-
sajlarının dışında, biz de üstümüze örtülen 
“İleri Demokrasi” örtüsünü aralama, ger-
çekleri anlatmak amacıyla özel günleri de-
ğerlendirdik. Toplumsal yaşam içinde fark 
edilme, sorunlarımıza yerel idarelerin ve 
yönetimlerin dikkatini çekmek, farkında-
lık yaratmak amacıyla çalışmalar yaptık.

Dünyada “1 Ekim Yaşlılar Günü” 
1999’dan beri kabul edilmiştir. Emekliler 
Dayanışma Sendikası olarak biz de bugü-
nü “Yaşlılarla Dayanışma Günü” ola-
rak kabul ettik. İlk olarak emekliler 2012 
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Dünya Yaşlılar Günü’nde Tak-
sim’de basın açıklaması yaptık. 
Her yıl Kadıköy İskele Meyda-
nında Basın açıklaması yaparak 
sorunlarımıza dikkat çekmeye, 
farkındalık yaratmaya çalıştık. 
Ayrıca İstanbul Avcılar Beledi-
yesi (2017), Adana Seyhan Bele-
diyesi’yle (2018) ortak etkinlik-
ler düzenledik.

l 2006’da kabul edilen 15 
Haziran “Dünya Yaşlılara Şid-
det, İhmal, ve Suistimali Far-
kındalık Günü” çerçevesinde 
İstanbul Kadıköy Kaldedon 
Meydanında (2016) ve Beşiktaş 
İskelesinde (2019) basın açıkla-
ması yaparak stand açtık. Bir kez daha, 
yoksulluk şiddeti altında yaşamakta zorla-
nan emekli ve yaşlı insanlarımızın bakım 
hizmeti ve sağlık konusunda da ihmal ve 
suiistimale uğradığını gördük. Yerel ida-
releri, belediyeleri yasal sorumluluklarını 
yerine getirmeye davet ettik. 24-26 Mart 
tarihleri arasında yaşlı sorunlarına dikkat 
çekmek, farkındalık yaratmak amacıyla 
belirlenen “Dünya Yaşlılar Haftası”nda 
İHD İstanbul Şubesiyle birlikte emekli-
lerin-yaşlıların sorunlarına, onurlu yaşam 
hakkına ve yasal dayanaklarına dikkat çe-
ken basın toplantısı düzenledik.

l Yaşlı Sorunlarını Araştırma Der-
neği’nin (YASAD) 2000’den bu yana 
üniversiteler ve yerel yönetimlerle bir-
likte organize ettiği, bilim insanları ve 
uygulayıcıları arasında paylaşım ve tar-
tışma ortamı oluşturmayı amaçlayan, 
Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Belediyeler, Üni-
versitelerden yüzü aşkın sözlü ve yazılı 
sunumların yapıldığı,  politikaların be-
lirlenmesine katkı sunan Ulusal Yaşlılık 
Kongreleri’ne katıldık.

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi’n-
de 8. Ulusal Yaşlılık Kongresine (2015), 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde 9. 
Ulusal Yaşlılık Kongresine (2017) ve yine 
Denizli’de Pamukkale Üniversitesi’nde 
10. Ulusal Yaşlılık Kongresine (2019) da-
vetli olarak katıldık. Emekli-yaşlı sorun-
larının ekonomik politik boyutunu, sosyal 
güvenlik ve yaşlılık politikalarına ilişkin 
görüşlerimizi içeren bildiriler sunduk.

l İ.Ü. Sosyoloji Araştırma Merke-
zinin (SAM) düzenlediği, Sendika ola-
rak davet edildiğimiz “İstanbul’da Yaşlı 
Hizmetleri ve yaşlıların Mevcut Durumu 
Araştırması” (2015) Çalıştayına katıldık. 
SAM tarafından düzenlenen ve davetli 
olduğumuz “2018 Yaşlılık Atölyesi” ça-

lışmasında Sosyal Güvenlik Reformu so-
nucunda kaybettiğimiz ekonomik, sosyal 
haklarımız konusunda sunum yaptık.

Kadın Çalışma Grubu’muzun hazır-
ladığı, emekli-yaşlı kadınların yürürlükte 
olan ekonomik sosyal politikalarla daha 
da ağırlaşan sorunlarını anlatan, kadın ci-
nayetlerini dikkat çeken “Ulusal Komite” 
nin hazırladığı programları eleştiren bro-
şürümüz (2015) Kadın Kütüphanesi Arşi-
vine kabul edildi.

Örgüt içi eğitim çalışmalarını ve yap-
tığımız değerlendirmelerle (2016) “Gü-
nümüzde Sendikal Mücadele ve Emek-
liler” ve “Bireysel Emeklilik Sistemi 
BES” başlıklı iki broşür hazırladık.

Basından ve resmi internet sayfaların-
dan takip ettiğimiz belediyelerin emekli-
ler ve yaşlılarla ilgili örnek çalışmalarını 
ziyaret ederek yerinde gördük ve bilgi 
aldık. Yaşlı dostu kent ve yaşlı dostu top-
lum kriterleri konusunda düşüncelerimizi 
paylaştık.

Türkiye’de ilk olan Akdeniz Üniversi-
tesi Gerontoloji Bölümü’nü ziyaret ettik.
(2016)

Bölüm Başkanı ile yaptığımız görüş-
mede bölümün çalışmaları ve yaşlılık 
politikaları konusunda bilgi aldık. Biz de 
sorunlarımız ve çözümü noktasında dü-
şüncelerimizi paylaştık.

Emeklilikte sağlıklı yaşama ve yaşlan-
ma konusunda Adana Çukurova Üniver-
sitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Yaşlı 
Sağlığı Biriminin katkılarıyla “Emeklilik 
ve Yaşlılıkta Sağlıklı Yaşama” konulu 
konferans düzenledik. (2017)

Örgütsel çalışmalarımızda ortaya 
çıkan, yaşlıların değişen toplumsal ve 
kentsel yapıdaki durumlarına dair bilgi 
eksikliği, yaşlıların mevcut ve olası so-
runlarının sağlıklı tespitinin yapılması 
gereğinin açığa çıkması üzerine bir araş-
tırma çalışması yapmaya karar verdik. Ve 
bunun bilimsel temelde olması gerektiği 
için araştırmayı birlikte yapma önerimizi 
İ.Ü. Sosyoloji Araştırma Merkezine ilet-
tik ve kabul edildi. Birlikte yaptığımız 
“İstanbul Avcılar’da Yaşlıların Mevcut 
Durum Araştırması” çalışmasını 60 yaş 
üstü 400 emekli yaşlı insanla yüz yüze gö-
rüşerek sekiz ayda tamamladık. (2017) Bu 
çalışmamızla literatüre katkı sunduk ay-

rıca Emekliler Dayanışma Sen-
dikası olarak Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdik. Araştırma Rapo-
rumuzu Haziran 2018’de kitap 
haline getirdik.

l Ocak 2019’da Sosyoloji 
Araştırma Merkezi çalışmaların-
da bildiri sunanların davet edil-
diği “Social and Health Care 
Policies for Elderly Migrants 
in Europe/Avrupa’da Yaşla-
nan Göçmenler İçin Sosyal ve 
Sağlık Bakım Politikaları”, 
“4th Transforming Care Con-
ference/4. Bakımda Dönüşüm 
Konferansı” kapsamında 24-26 

Haziran 2019’da Kopenhag’ta 
yapılacak Konferansa davet edildik. Eko-
nomik koşullarımız uygun olmadığı için 
daveti değerlendiremedik.

Bugün beş büyük şehirde yedi bölge 
temsilciliğimizle çalışmalarımızı yürütü-
yoruz.

Emekliler Dayanışma Sendikası ola-
rak görevimiz nüfusun %8,9’unu (TÜİK 
2017) oluşturan emekli-yaşlı insanlarımı-
zın ekonomik, sosyal, kültürel yaşamın 
önemli bir parçası olduğunu ve yok sayıl-
mamaları gerektiğinin kabulü için uğraş-
maktır. Sayıları 12 milyon 300 bin olan, 
SGK’dan aylık alan, emekli ve emekli 
hakkı sahiplerinin, çok önemli olmakla 
birlikte sadece emekli aylıklarının enf-
lasyon oranında artışını talep etmekle so-
runlarımız çözülemez. Bu taleple birlikte 
Sosyal Güvenlik Reformu’yla yok edilen 
ekonomik güvence ve sağlık hakkımızı 
talep etmeliyiz. Bunu da ancak çalışan-
larla güçbirliği yaparak, kamu emekliliği 
sistemi talebimizi yükselterek haklarımı-
zı kazanma uğraşında başarılı olabilece-
ğimizi düşünüyoruz. Ancak bu anlayışla 
mücadele ederek; eşitlik özgürlük teme-
linde, kârın değil toplumsal ihtiyaçların 
esas alındığı ekonomik güvence ve sağlık 
hakkını kapsayan bir sosyal güvenlik sis-
teminin düzenlenmesini sağlayabiliriz.

Biz emekliler inanıyoruz ki: Kolektif 
akıl ve bilinçle, reklam ve rekabeti redde-
den, hak ve gerçekliğe dayalı bir sendikal 
mücadele anlayışıyla çalışarak sorunları-
mızı çözebilir, toplumsal yaşamda ahlak, 
hukuk, eşitlik, saygı kavramlarının yeni-
den tesis edilmesine hizmet edebiliriz. n

Emekliler Dayanışma Sendikası
Genel Merkez Yönetim Kurulu

30/06/2019

Bu dönemde; emeğine, haklarına sahip çıkmak, direnenleri des-
teklemek ulusal ve uluslararası yasalarda var olan hakları kul-
lanmak, toplumun yaşam düzeyini dünya kriterlerine uygun hale 
getirmek için uğraşmak insan olmanın gereğidir.
Hak mücadelesi ancak gerçekler üzerinden yürütülebilir. Kamu 
emekliliğini ve kazanımlarını ortadan kaldıran, Sosyal Güvenlik 
değil sosyal yardım diyen, emekliliği yaşlılığın güvencesi olmak-
tan çıkaran politikalardan söz etmemek, emeklilerin-yaşlıların so-
runlarının ekonomik politik boyutunu yok saymaktır. Bu da emek-
lilerin yaşamını piyasa koşullarına terk eden yasaları çıkaran, 
uygulayan sonra dönüp emeklilere masallar anlatan, emeklileri 
oyalayan siyasi çevrelerle aynı tarafa düşmek ve onların çıkarları-
na hizmet etmek demektir.
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En sonunda söylememiz gerekeni en 
başta söyleyelim. Emekli örgütlenmesi 
bir sınıf örgütlenmesidir. Emekli olduk-
tan sonra geçinme zorluğu çeken, açlık 
sınırında yaşayan, yaşlılık hizmetlerinden 
yararlanamayan ve sağlık sorunları karşı-
sında gerekli hizmeti alamayan kesim işçi 
ve emekçilerden oluşan emekli kitlesidir.

Özellikle ilerici, devrimci ve demok-
rat emekli kitle içinde hararetle tartışılan 
konu, sayıları resmi verilere göre 12,5 
milyon kişiyi bulan emeklilerin örgüt-
lenmesidir. Burada söz konusu edilen 
sendikal örgütlenmedir. Haklı olarak tüm 
emeklilerin işvereninin devlet adına SGK 
olduğundan yola çıkılarak, bu kurumla 
masaya oturma yetisine sahip bir emekli-
ler sendikasının örgütlenmesi tartışılıyor. 
Bu alanda birden fazla girişim var. Emek-
liler Dayanışma Sendikası, Emekli-Sen 
ve Tüm Emekli Sen güncel olarak bu 
alanda faaliyet yürüten sendika veya sen-
dika niteliğinde derneklerdir. Dernek mi 
sendika mı tartışması ayrı bir konu olarak 
şu aşamada gündemimiz olmasın. Çün-
kü bize göre konunun özü bu konu değil. 
Hele hele birbiriyle rekabet halinde bu 
alanda çalışma yürütmek hiç değil.

Atı alan Üsküdar’a geçmiş. Devlet 
1970’de kurulan “Türkiye Emekliler Der-
neği - TÜED” üzerinden kendi amaçlarına 
alet ettiği bir kurum oluşturarak ve bunu 
da kamu yararlı bir statüye kavuşturarak 
sözde emekliler adına kendinde söz söyle-
me hakkı görüyor. TÜED, devletin bütün 
kurumları ile iç içe çalışıyor. Emeklilik 
Maaşı Tespit Komisyonu’ndan, Ölüm ve 
Cenaze Yardım Fonu’na kadar her alanda 
temsil ediliyor. Sözde kamu yararına ça-
lışan bir dernek olduğu için üye aidatları 
kaynaktan yani emekli maaşından doğru-
dan kesiliyor. Devlet yakacak yardımını, 
yoksulluk yardımını ve genel sosyal yar-
dımları bu kurum üzerinden ulaştırıyor. 
SGK, emeklilerin sağlık karnesi dağıtımı-
nı bu kurum üzerinden sağlıyor. TOKİ bu 
kurumla işbirliği yaparak konut satıyor. 
Ziraat Bankası elindeki gizli verileri bu 
kuruma vererek bu kurumun ticarileşme-
sine temel hazırlıyor. TÜED, TÜRK-İŞ’in 
denetiminde ve yönlendirmesinde çalışı-

yor. Yani TÜRK-İŞ’in bir kolu olarak ni-
telendirebiliriz. TÜED aynı zamanda “Kı-
demli Vatandaşlar Kongresi” ve “Yaşlılar 
Platformu” gibi oluşumların kurucusu. 
Milyarlarca TL her yıl bu kurum üzerin-
den akıtılıyor ve bu kaynakların bir kısmı 
da kurumun yapısı içinde veya yöneticile-
rin cebinde takılıp kalıyor. 

TÜED’in yanısıra, yine devletin de-
netiminde kurulan “Türkiye BAĞ-KUR 
Emeklileri Derneği” ve “Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği” Mevcut. Bu üç ku-
rum üzerinden devlet 12,5 milyon emek-
linin 1,5 milyonunu kontrol ediyor. Kı-
sacası üç kurumun üye sayısı toplamı 1,5 
milyon emekliden oluşuyor. Ve üç kurum 
da özel statüde yani kamu yararına çalış-
ma statüsünde.

Şimdi hal böyleyken bizler üye sayı-
ları yüzlerle ifade edilebilecek örgütlen-
meler olarak ilerici, devrimci ve demokrat 
emekliler arasında hiç bir haklı temeli ol-
mayan bir tartışma yürütüldüğünü izliyo-
ruz. Devlet, kendi kurduğu kurumlar va-
sıtasıyla emeklilerin hakkını temsil etme 
adına amiyane tabiri ile “malı götürürken” 
ve emekliler için hiç bir faydalı iş yapmaz-
ken, biz oturup birbirimizi eleştiriyoruz.

Halbuki 12,5 milyon emeklinin en az 
10 milyonunu bünyesinde örgütlemesi 
gerekenler bu ilerici, devrimci, demokra-
tik kurumlar olmalı. Devlet adına işveren 
SGK ile emekli maaşlarını belirlemek için 
masaya bu kurumlar oturmalı. Emeklile-
rin en önemli üç sorunu a) Ekonomik so-
run b) Bakım hizmeti sorunu ve c) Sağ-
lık hizmeti sorunları konusunda devlet 
ile muhatap bu kurumlar olmalı.

Biz kısır tartışmalara prim verilmeme-
si gerektiğini düşünüyoruz ve TC devle-
tinin emeklilerin yaşamını kısalttığını gö-
rüyor, buna karşı savaşılması gerektiğini 
savunuyoruz. O anlamda bu mücadele 
sınıf mücadelesinin önemli bir parçası-
dır, ta kendisidir. Bunun için dernek mi, 
sendika mı, “ben daha doğruyum” tartış-
malarını bir kenara bırakarak pazar yerle-
rinde, emeklilerin yaşadıkları yoksul işçi 
mahallelerinde pilot örgütlenme çalışma-
ları yürütmeliyiz. Sendikalar kurup, onla-

rın il ve ilçelerde “kendin konuş, kendin 
işit” mantığıyla 3-5 emekli devrimcinin 
aralarındaki kısır ve sonuçsuz tartışmadan 
çıkarmalıyız. Sendikal ve örgütsel birliği 
savunmalıyız. Yığınlar içinde örnek ça-
lışma modelleri yaratmalıyız. Emekliler 
“biz bir işe yaramıyoruz” psikolojisin-
den çıkarılmak zorundadır. Bu psiko-
lojiyi yıkmak için en önce kendi hakları 
konusunda kazanım elde ettikleri dene-
yimleri yaratıp onlara bunu yaşatmalıyız. 
Bunu gerçekleştirecek olanlar da yine bi-
zim emekli arkadaşlarımız olacaktır. 

POLİTİKA GAZETESİ olarak yığın-
lar içinde örgütlenme çalışması fikriyatını 
benimseyen ve bunu uygulayan, emekli 
örgütlenmesini bölen yerden dernek veya 
sendika bürolarına sıkıştırmayan, gerçek 
bir yığın örgütlenmesi gerçekleştirmek 
amacını taşıyan tüm kurum ve kuruluş-
larla aktif dayanışma içinde olduğumu-
zu ve olacağımızı ilan ediyoruz. Devlet 
emeklilerin yaşamını kısaltıyor! Bunu 
tespit ediyoruz, ve bu konu insanların en 
temel hakkı olan yaşam hakkına doğrudan 
saldırı niteliğinde olan ve de yasalarla 
belirlenmiş bir uygulamadır. Devletin 
emeklilerin yaşamını kısaltma girişim-
lerine karşı, emeklilerin yaşamını uzat-
mak, onurlu bir yaşamı savunmak ve bu 
mücadeleyi bizzat emekli dostlarımızın 
yürütmesini savunmak içeriği ile hareket 
ediyoruz. Emekli maaşı en az asgari üc-
ret düzeyinde olmalı ve bunun yetersiz 
kaldığı noktada devletin sosyal yardım 
fonları devreye girerek insanca bir ya-
şam düzeyi için gerekli açığı kapatmalı-
dır. Bu çerçevede asgari ücret de enflas-
yon oranı dikkate alınarak belirlenmeli 
ve enflasyona göre sürekli uyarlanma-
lıdır. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik 
Reformu’yla yok edilen milyonlarca 
emeklinin ekonomik güvence ve sağlık 
hakkının tekrar yasalarca güvence altı-
na alınması talep edilmelidir. Böyle bir 
ana istem herşeyi kapsamaktadır ve ya-
şamda karşılığı olan bir istemdir. Emek-
liler sınıf savaşımının önemli bir bileşeni 
olarak bu mücadelede onurlu yerlerini 
alacaklardır. 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
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q Ali Özenç ÇAĞLAR

Bir yazımda değinmiş-
tim, bazı romanlar vardır, 
yazarının önüne geçmiştir, 
diye; bu eserler öyle ünlen-
miştir ki, örneğin sokakta 
herhangi birine: “Don Ki-
şot”, hangi yazarındır diye 
sorsanız, size bir çırpıda 
“Cervantes” diyemez. Ya 
da  meşhur Faust, Ütopya, 
İlahi Komedya, gibi kitap-
ların yazarlarını da söyleye-
meyebilir. Çünkü bu eserler 
gerçekten yıllar içinde 
yazarının önüne geçmiştir.

Tabi ki, Faust, Goet-
he’nin, tabi ki, Ütopya, 
Thomas Moore’nindir. İla-
hi Komedya, Dante’nindir.  
Ancak yazarların, işlediği 
konularla bu kitaplar artık 
insanlığa mal olmuştur. 
Yani klasikleşmiştir. Aynı 
yapıtları yüz, iki yüz yıl 
sonra da okumak mümkün-
dür.

İşte ülkemiz yazarla-
rından  Hasan Kıyafet’in 
‘KOMÜNİST İMAM’ roma-
nı da bu yukarda saydığım 
eserlerden biridir.

Bir işçi sınıfı erinin 
böylesi romanları okumuş 
olması, onlara kuşkusuz 

daha geniş bir bakış açı-
sı kazandırır. İşçi sınıfı 
tarihini, sınıf mücadelesini, 
kavgasını bilmek onun 
edebiyatını bilmekle başlar. 
Maksim Gorki’nin ANA 
romanı, John Steinbeck’in 
Bitmeyen Kavga’sı, bizden 
Fakir Baykurt, Kemal 
Bilbaşar, Yaşar Kemal, 
Kemal Tahir, Orhan Ke-
mal gibi yazarları gözden 
geçirmek, sürdürdüğümüz 
sınıf savaşının önemli bir 
parçası.

Gelelim ‘KOMÜNİST 
İMAM’a; eser adeta bir 
polisiye romanı gibi akı-
cı, yalın bir dille, gerilim 
ögesinin de okuyucuyu 
fazlasıyla sardığı bir tarzda 
yazılmış. Çevremde aynı 
yapıtı okuyan arkadaşlar, 
kitabı bitirmeden ellerinden 
bırakamadıklarını söylüyor-
lar. Kahramanının güçlü, 
akıllı iradesi, yılgınlık gös-
termeden hedefine ulaşma-
ya çalışması, hiç de alışık 
olmadığımız bir imam’la 
bizi karşı karşıya bırakıyor. 

İmamhatip mezunu olan 
genç imam, hiç de hurafe-
lere, gerici yoz söylemlere 
kapılmadan, toplumsal yapı 
içinde kendi yerini, kendi 
sınıfını bulmaya çalışıyor 
ve sonunda buluyor da. O 
kadarla da kalmıyor, bura-

dan, bu karanlıktan kurtulu-
şunun ancak sosyalizm ile 
olacağının farkına varıyor. 

Romanın gitgelleri, çev-
resini saran düşman yapının 
katmanlarını gören bu genç 
adam, daha çok hırslanarak, 
artık kavgayı kurtuluşunun 
bir temel taşı olarak beynine 
kazıyor. Eğer bir özgürlük 
sözkonusuysa, onun ancak 
mücadeleyle olacağını, 
bıkmadan usanmadan çev-
resine de anlatmaya kendi 
kendine and içiyor. Çünkü 
İmam bu kavganın hiçbir 
zaman yalnız olamayacağı-
nı ve örgütsüz bir başarının 
sağlanamayacağının farkına 
varıyor. Bir olgunun farkına 
varmak, onu bilince çıkar-
mak İmam için kurtuluş 

mücadelesinin de en önemli 
ögesi oluyor. Artık yılgınlık 
söz konusu değildir. Çünkü 
korkunun kaynağı bilme-
mektir, bilgisizliktir; bu 
genç adam, genç devrimci  
işte bunu keşfediyor. Geriye 
sadece kavganın üstüne 
üstüne gitmek kalıyor.

Yazar, romanın bir 
yerinde  şöye anlatıyor: “...
Karanlıkla birlikte ortalığa 
sinsi bir suskunluk çökmüş-
tü. Yaralananlar, ölenler 
vardı. Fakat ağlayan yoktu. 
İnsan, acısını paylaşacak 
birisini bulmadıkça ağlamı-
yor muydu ne?Ufuk çiz-
gisinde yabalar, tırmıklar, 
tırpanlar seçiliyordu. Süngü 
takmış asker, emre uyup 
uymamakla ikircikliydi...” 

Halkın içinde halkla birlikte 
sosyalistlerin, komünistlerin 
verdiği kavga anlatılıyordu 
bu satırlarda. İmamlar an-
latılıyordu, çiftçiler, köylü-
ler, tornacılar, duvarcılar, 
emekçiler anlatılıyordu. 
Daha doğrusu, akşam evine 
giderken eline bir ekmek 
alabilmek, okula giden ço-
cuğuna defter, kalem, çanta 
alabilmek için gün boyu ter 
dökerek kavga veren insan-
lar anlatılıyordu.

KOMÜNİST İMAM’ı 
okuduğunuzda kendinizi bir 
daha güçlü hissediyorsunuz. 
Çünkü yaşama dair yeni 
şeyler öğrenmişsinizdir. İşte 
o zaman okumanın, öğ-
renmenin ne kadar gerekli 
ve mükemmel bir uğraşı 
olduğunun farkına varıyor-
sunuz. n

* - Komünist İmam/ Hasan 
Kıyafet/ Ceylan Yayıncılık/ Şubat 
2013. Tüm internet sitelerinde 
bulunur.
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