
14 Nisan 2017                 Yıl: 3                    Sayı: 40                   On Beş Günlük Gazete                    Fiyatı: 1.5 TL                  Yurtdışı: 1.5 EUR/1.5 USD

olitikaP

HAYIR Kazanacak, Yeni Bir 
Türkiye Kurulacak!

17 Nisan’da yeni bir Türkiye’ye mi uyanacağız? Bu 
bizlerin elinde… Ülkedeki tüm veriler Halk Oylaması so-
nucunda HAYIR eğiliminin “evet” oylarını ezeceğini gös-
teriyor. Rejimin tüm çabalarına, olanaklarına, çarpıtma 
ve demagojilerine karşı gerçek bu. Ancak büyük devrimci 
Stalin’in dile getirdiği gibi “Kapitalizmde seçim sonuçları-
nı oy verenler değil oyları sayanlar belirler”. Bu gerçeği de 
dikkate alarak “evet” sonucu çıkarmayı becerirlerse de mo-
rallerimizi bozmayacağız. 

17 Nisan’da her koşulda yeni bir Türkiye’ye uyanaca-
ğız. HAYIR sonucu, tüm HAYIR oyu kullanan yurttaşlarımı-
zın mücadele edilirse bütün maddi ve manevi olanakları 
bünyesinde toplayan rejimin yenilgiye uğratılabileceğini 
göreceği bir atmosfer yaratacaktır. Başarı, özgüven ve mü-
cadele azminin güçlenmesi toplumsal muhalefetin bilinci-
ne çıkacaktır. Bu saatten sonra rejimin uygulayacağı tüm 
baskı ve yıldırma politikaları, konuşmalarına yansıyacak 
olan tüm yalan, dolan ve demagojik ifadeler artık sonuç 
getirmeyecektir. Rejime karşı mücadele yeni bir aşamaya 
yükselecektir.

“Evet” çıkarırlarsa ne olur? Rejim aymazlaşabilir, ken-
dini olduğundan daha güçlü hissedebilir. Ancak bu hissi-
yat bizi yanıltmamalı. Çünkü bilmeliyiz ki eğer çıkarsa bu 
“evet” kirli ve yalana dayalı bir kampanya sonucu, bin bir 
türlü entrika ile elde edilmiştir. Erdoğan, Yıldırım ve Bah-
çeli’nin “toplu açılış” konuşmalarını anımsayın. İncir çekir-
değini doldurmayacak, içerikten, somutluktan yoksun bir 
siyasi demagojiden başka bir ifade yok. Ekonomi çökmüş, 
sunni yöntemlerle ayakta tutuluyor. Bunun hiç mi siyasi 
sonuçları olmayacak? Ne kadar kandırabilecekler bu ülke-
nin yurttaşlarını?

Sonucu hep birlikte göreceğiz ve yaşayacağız. Bildiği-
miz tek bir doğru var. Bu rejim nesnel olarak ömrünü çok-
tan doldurmuştur. Aslolan onu tarihin çöplüğüne süpüre-
cek işçi sınıfının öncülüğünde demokratik halk hareketinin 
yükselmesidir. HAYIR çıkarsa da, “evet” çıkarmayı tezgah-
larlarsa da Halk Oylaması kampanyası sürecinde oluşan 
demokratik halk muhalefeti hareketinin kalıcılaşması, sü-
reklileşmesi, genişlemesi ve yükseltilmesi bu ülkenin tüm 
onurlu yurttaşlarının odaklanacakları en önemli ve belir-
leyici görev olacaktır. HAYIR çıkarsa yeni bir hamle, “evet” 
çıkarırlarsa bıkmadan, usanmadan, tüm yaratıcılığımız ve 
tükenmeyen enerjimizle mücadeleye devam… Yeni bir 
Türkiye her hal ve şartta bu şekilde kurulacak. 
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Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam... (Sy:2’de)

16 NİSAN’da



q Kemal ATAKAN

16 Nisan 2017 Anayasa için Halk Oyla-
masına yönelik HAYIR ve EVET temelinde 
kampanya sürüyor. Bizlerin HAYIR cephe-
sinde yer aldığı aşina. Fakat biz sadece oy-
lanacak olan Anayasa değişikliklerine HA-
YIR demiyoruz. Bizler üzerinde onlarca kez 
değişiklik yapılan ve bugün hala 18 madde 
değişikliği ile temcit pilavı gibi önümüze 
sürülmeye çalışılan Faşist 12 Eylül Anaya-
sasına HAYIR diyoruz. 16 Nisan’daki HA-
YIR’ımız bu olguyu da kapsamaktadır.

Aklına geldikçe 12 Eylül darbecilerine 
eleştiri yönelten rejim, Cumhurbaşkanı kol-
tuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bir cenaze vesilesiyle faşist Kenan Evren’le 
karşılaşmasında “ben sizin döneminizde 
Belediye Başkanı olsaydım İstanbul’u uçu-
rurdum” ifadesi her şeyi anlatıyor. Erdoğan 
şimdi Türkiye’yi “uçurma” planları içinde 
ve bunun için de aynen Kenan Evren’e ifade 
ettiği gibi 12 Eylül faşizmi gibi bir döneme 
ihtiyacı var. 7 Haziran 2015 seçimlerinden 
beri tüm yaşadıklarımız bunu ispatı değil 
mi?

Ekonomi 
Tam Takır Kuru Bakır
Evet, maalesef çok karanlık bir dönem-

den geçiyoruz. İnşaat hamlesi ile işgücü 
pazarında yaratılmaya çalışılan ekonomik 
hareketlilik ile ekonomik kriz gerçeği giz-
lenmeye çalışılıyor. İnşaat sektörüne te-
darikçi ve üretici olarak hizmet eden tüm 
sektörler böylece hareketli günler yaşıyor. 
Kamyonlara, vinçlere, çimentoya, tuğlaya, 
kuma, boyaya, demire, pimapene, kapıya, 
bacaya, kombilere, su ve elektrik tesisatla-
rına, çelik kapılara, güvenlik kameralarına, 
yollara, bahçelere, tohumlara, araçlara, her 
şeye ihtiyaç var. En önemlisi işgücü istih-
damı yaratılıyor. Sadece inşaat işçisi anla-
mında değil, mühendisinden, mimarına, yan 
sanayii ve tedarikçilerin işgücüne dek, her 
alanda iş alanları hareketli. 

Yollar, metrolar, köprüler, tüneller, ha-
valimanları, limanlar bu hamle ile doğru 
orantılı geliştiriliyor. Pekiyi, bütün bunlar 
güzel ve hoş desek ne değişecek? Bu yapı-
lan inşaatlardaki daireleri kim satın alacak 
veya kiralayabilecek. Ülkenin yurttaşı buna 
elverişli bir gelire sahip mi? Bunun yanıtı-
nı tüm okurlarımız biliyor. Çok “yaratıcı” 
iktidarımız bunun yolunu da bulmuş. Alım 
satım vergilerini kaldır, harçları kaldır, ban-
ka faizlerini düşür ve bu yolla talebi arttır. 

O da yetmez “Gayrimenkul Sertifikası” adı 
altında bir tezgah kur, ev sahibi olamayacak 
yurttaşlarımızın ceplerindeki son kuruşu da 
al, ve hatta onları bankalara borçlandır. 

“Varlık Fonu” adı altında ülkenin elde 
kalan tüm kamu değerlerini talan etmek 
üzere özelleştirdikten sonra “Gayrimenkul 
Sertifikası” ile işçi ve emekçi yurttaşlara 
bir darbe daha vurulmuş oldu. Bu son dar-
beydi diyemiyoruz, çünkü arkasından ne 
geleceğini kestiremiyoruz. Boynuna kadar 
suya batmış misali ekonomik krizin içinde 
debelenen bir ülkede, yurttaşlarının gözleri-
ni kulağa hoş gelen palavralarla boyayarak 
kandıran bir iktidardan her şey beklenir.

Düşünün, topraklarının yüzde sekseni 
tarım alanı olan bir ülke yurt dışından pirinç, 
bulgur, buğday, nohut, kuru fasulye ithal 
ediyor. Hayvancılığın yok edilmesinden ve 
et ithalatından hiç söz bile etmeyelim. Bu 
nasıl bir mantık, nasıl bir “beceri”? Kendi 
köylüne tütün ekmeyi yasakla dışarıdan it-
hal et. Bunu kim nasıl açıklayabilir. Demek 
ki iş inşaat, yol, köprü, tünel yapmakla ol-
muyormuş.

Bu Korku Neden?

Basın ve ifade özgürlüğü alanında aldık-
ları “önlemler” ile yurttaşların ülke gerçek-
lerini öğrenmelerini engellemiş olmaları da 
senaryonun diğer bir yanı. İstesen de görüş-
lerini ulaştıramıyorsun. Her alanda önüne 
engel çıkıyor. Demokrat gazeteciler tutsak, 
TV’ler kapatılmış, İnternet haber siteleri her 
gün engelleniyor, yayınlarını sürdüren gaze-
te ve dergiler soruşturmalar ile baskı altına 
alınıyor… Kısacası bu ülkede görüş açıkla-
mak ve bu görüşleri bu ülkenin yurttaşlarına 
ulaştırmak da zor. 

Sokaklarda HAYIR bildirisi dağıtanları 
polis şiddeti ile engelle, mitingleri, kapalı 
salon toplantılarını yasakla ama devlet ola-
nakları ile “toplu açılış” tiyatrosu adı altında 
“evet” için çalış... Tüm TV’ler, kapanmayan 
günlük gazeteler ve erişimi engellenmeyen 
boyalı burjuva basın da bunu bir meziyetmiş 
gibi yayınlasın. 

Aklını yitirmemiş her ülke yurttaşı bu 
gerçeği görüyor. Kimisi karşı çıkıyor, ses 
veriyor, kimisi de ses çıkarmıyor, bu iktida-
rın ayakta kalmak için kendisine sağladığı 
maddi olanaklardan faydalanma adına bo-
yun eğiyor. Fakat inanın ki boyun eğenler 
de ne yaptıklarının farkında. Halk Oylaması 
kampanyasında yürütülen mahalle çalışma-
larında, iş yerlerinde, tezgah başlarında bu 
yurttaşlarımız ile konuşma olanaklarımız 
oldu. Rejime destek verir gözüken yurttaşla-

rın yarısı hatta belki de fazlası diken üstünde 
olduklarının farkında. Güçlü bir umut gör-
düklerinde ve bu umut onlar için de bir alter-
natif olduğunda bir anda tavır değiştirecek 
durumdalar. AKP çevresinde beslenen, otla-
nan daha kemikleşmiş yurttaşların durumu 
da AKP için istikrar garanti etmiyor. AKP 
sallanmaya, bölünüp parçalanmaya başladı-
ğında sırtını AKP’ye dönecek seçmen sayısı 
az değil. 

Bu “önlemler” neyin ifadesi? Görüş-
lerine, icraatlarına ve kendine güvenen bir 
iktidar böyle uygulamalara ihtiyaç duyar 
mı? Gerçeklerden korkuyorlar, kendi icraat-
larından, aldıkları kararlardan korkuyorlar. 
Çünkü biliyorlar  “keser döner, sap döner, 
bir gün hesap döner”. Kendi seçmenlerine 
ve tabanlarına da güvenmiyorlar. Dini has-
sasiyetlerini istismar ederek ve milli duygu-
larını okşayarak, bunun üstüne de devletin 
tüm maddi olanaklarını seferber ederek ya-
rattıkları bu taban onlara gelecek vaat etmez. 
Bunu kendileri de biliyorlar. Fakat tüm güç-
lerini seferber ederek bu tabanı ve seçmeni 
gittiği yere kadar götürmek amacındalar.

Toplumda istedikleri kalıcı kırılmayı 
yaratamadıklarını ve yandaşlarının samimi 
olarak onlara güvenmediklerini bildikleri 
için, bu tabanı zorla ve zorbalıkla etrafların-
da tutma yolunu seçiyorlar. İçi boş söylem-
lerin, düzeysiz ifadelerin, kasaba politikacısı 
ağızlarının sebebi de bundan başka bir ge-
rekçeye dayanmıyor. 

Görevimiz Ne Olmalı?
Tüm baskı, terör, tehdit, tutuklama ve 

yasaklamalara karşı öncelikle dik durmalı-
yız. Haklı olduğumuzu, işçi sınıfının, emek-
çi halkların, ezilenlerin, yoksulların sorunla-
rının çözümünü savunduğumuzu biliyoruz. 
Buna inanmamız ve kesinlikle bu inancımız-
dan taviz vermememiz, umutsuzluğa kapıl-
mamamız ilk şartımız olmalı. 

Bugüne dek CHP’nin, MHP’nin 
AKP’nin oy aldığı kitlesel seçmen tabanı 
gerçekte onların seçmeni, yandaşı, tabanı 
değildir. Eğer biz savaşsız, sömürüsüz ve 
sınıfsız bir Türkiye için mücadele ediyorsak 
bu amaç ülkemizin nüfusunun yüzde doksan 
beşinin arzusu ve istemidir. Biz onlara bu-
nun gerçekleşebileceğini göstermek, onların 
güvenini, inancını kazanmak ve gerçek dev-
rimci bir alternatif oluşturmak zorundayız. 
Sadece eleştiri temelinde, negatif söylem-
lerle değil, varolan barbar düzenin yerine ne 
önerdiğimizi, halkların çoğunluğunun anla-
yacağı dilde onlara anlatmalıyız. Her kesi-
min sorunları, içinde yaşadıkları problemler 
temelinde onlara sosyal, ekonomik ve poli-

tik alanda alternatiflerimizi sunmalıyız. 

Bütün baskı, tehdit ve teröre, tüm yasak-
lara rağmen bunu başarmak için mahalleler-
de, semtlerde, sokak sokak çalışmamız, ör-
gütlenmemiz, halk meclislerimizi kurmamız 
gerekir. İşyerleri, üretim birimleri, günlük 
çalışma yaşamımızda bulunduğumuz her 
tezgah, ofis, dükkan bizim çalışma alanımız-
dır. Gerek 7 Haziran ve 1 Kasım seçim çalış-
maları, gerekse de Referandum için HAYIR 
kampanyalarımız bizlere bu gerçeği somut 
olarak gösterdi. İşçi sınıfına, emekçilere, 
yoksullara, ezilenlere, kısacası halka gidildi-
ğinde, doğru dil ile konuşulduğunda, bildiri-
lerimizi onların sorunlarına yanıt verir içerik 
ile bastığımızda sonuç alabiliyoruz. 

İçinde bulunduğumuz referanduma HA-
YIR kampanyasında yüzbinler ile temas 
ettik, onbinler ile yüz yüze konuştuk ve bu 
çalışmalarda binlerce yeni aktivist mücade-
leye daha aktif ve örgütlü katılacak bilince 
ulaştı. Klasik sınırları zorlamalıyız. Yığınlar 
ilk aşamada bizim arzu ettiğimiz örgütlü-
lüklerin içinde gelemezler. Bunu beklemek 
veya bu amaca yönelik hedefler koymak 
abesle iştigaldir. Biz onların örgütlenmesi-
ne yardımcı olmalı, katkı sağlamalı, onların 
kendi deneyleriyle örgütlenip öğrenmeleri-
ni, öz güven kazanmalarını başarmalıyız. Bu 
temelde yaratıcı ve yeniye açık olmalıyız. 
Ve unutmamalıyız ki, tüm bu çalışmaların 
kurmayı işçi sınıfının öncü politik örgütlen-
mesidir. Bütün bu çalışmalar onun dalları, 
kolları, kökleridir. Sendikal çalışma da, ma-
halli dernek çalışmaları da, halk meclisleri 
de, mesleki örgütler de, bunların tümü, in-
sanların sınıfsal duruşları temelinde siyasi 
parti ayrımı yapmadan bir araya geldikleri 
alanlardır. Bir işçi AKP’li de olsa, MHP’li 
de olsa, CHP’li de olsa işçidir ve sömürü-
lüyordur. Nasıl ki asgari ücretle veya günü-
müz koşullarının çok gerisinde kalan emekli 
maaşı ile ay sonunu zor getiren emekliler 
de sömürülmeye devam ediliyorsa. Eğitim-
de eşitsiz yasalar nedeniyle paralı okula 
gidemeyen emekçi gençler, sadece SGK’lı 
olduğu için özel hastahane kapılarına gire-
meyen işçi ve emekçiler bu hukuksuzluğun, 
adaletsizliğin son bulmasını istemez mi? 
Her yurttaşın makul kira karşılığı bir dairede 
oturma hakkı olmamalı mı, TOKİ kime hiz-
met ediyor? Toplu kent taşımacılığı devletin 
bir hizmeti değil midir, olmamalı mıdır? 
Bankalara, kredi kartlarına onbinlerce, hatta 
yüzbinlerce lira borçlanan işçi, emekçi, işsiz 
ve emekliler bu borç batağının nasıl ve niçin 
örgütlendiğini öğrendiklerinde buna karşı 
bilinçli mücadeleye yönelmezler mi?      *
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İşte, bizlerin görevi, kapitalizmin bu ger-
çek yüzünü işçi ve emekçilere, ezilenlere ve 
yoksullara, kendi yaşamlarından örnekler 
ve deneylerle anlatmaktır. HAYIR ve Ötesi 
çalışması bu alanda kısa zamanda ciddi bir 
deney biriktirdi. Bu deneyi 17 Nisan’dan 
itibaren koşullar ne olursa olsun sürdürmeli, 

daha da geliştirmeli ve demokratik bir halk 
hareketinin bileşen nüvesi haline getirmeli-
yiz. Toplumun değişik alanlarında gelişen 
benzer çalışmalar Edirne’den Hakkari’ye, 
Samsun’dan, Antalya’ya ülkenin 81 vila-
yetinde kendi özgünlüklerini taşıyarak, de-
relerin birleşmesi misali bir sel olup kendi 

çıkarlarından başka hiç bir şey düşünmeyen 
Ankara’daki sınıf ve halk düşmanlarını te-
mizleyip götürecektir. Onun için HAYIR da 
çıksa, “evet” de çıksa, sonucun oluşturacağı 
koşullara bağlı olarak, ama her koşulda “Bu 
daha başlangıç, mücadeleye devam” diyo-
ruz.

HAYIR 
Kazanmalıdır

AKP-SARAY 
Rejimi fiili olarak 
uygulamaya koy-
duğu başkanlık 
sistemini şekilsel 
olarak onaylatmak 
istiyor. Egemenle-
rin amacı bu olabilir. 
Ancak, buradan şöyle                                                                                                                                            
bir sonuç üretmemek 
gerekir: ‘Nasıl olsa fiili olarak uygulanıyor, 
EVET de çıksa HAYIR da çıksa durumda pek 
bir değişiklik olmayacak’. Son zamanlarda 
oldukça bilinçli olarak yaygınlaştırılmaya 
çalışılan bu “görüş” içinde ciddi tehlikeler 
barındırıyor ve kamuoyunu yanlış yönlen-
dirmeyi amaçlıyor.

HAYIR sonucu çıkma olasılığı ciddi 
olarak mevcuttur. Gücümüzü küçümseme-
yelim. İyi çalışılırsa, tüm kamu olanaklarının 
EVET için seferber edilmesine rağmen 
HAYIR eğilimi yüzde altmışların üzerinde 
çıkabilir.

HAYIR  çıkması için özellikle EVET 
propagandası etkisi altında kalabilecek 
yurttaşlarımıza yönelik çalışma yürütmemiz 
ve onları doğru gerekçelerle ikna etmemiz 
gerekmektedir.

HAYIR sonucu çıktığında , AKP-SARAY 
Rejimi ‘fiili olarak Başkanlık Sistemini sürdü-
rürüm’ diye tasarlasa dahi, bu plan pek öyle 
kolay işlemez.

NEDEN? ÇÜNKÜ;

1- HAYIR sonucu toplumun devrimci, 
demokratik, özgürlükçü ve barış isteyen 
muhalefet güçleri arasında çok ciddi bir gü-
ven duygusu yaratacaktır. ‘Mücadele edince 
sonuç alınabiliyormuş’ bilinci oluşacaktır.

2- Egemen güçler kullandıkları tüm 
olanaklara rağmen yenilmiş olacaklardır.

3- HAYIR  çıkması için AKP ve MHP’nin 
seçmen tabanı parçalanmış ve zayıflatılmış 
olacaktır.

4- Sosyalist, devrimci ve demokratik 
güçlerin güçlenmesi sağlamış olacaktır.

Bütün bu olguların ışığında kazanılacak 
bir Referandum Mücadelesi, sınıf müca-
delesinin yeni bir aşamaya yükselmesini 
tarif eder. Bizim de amacımız bu olmalıdır. 
AKP-SARAY Rejimini yaralamak, geriletmek, 
sınıf güçlerinin yeni mevziiler kazanmasını 
sağlamak... HAYIR VE ÖTESİ’nin içeriği bu 
anlama gelmektedir.

Bu nedenle  KAMPANYA sürecini çok 
iyi değerlendirmek ve bu süreçte gücümü-
ze güç katmak zorundayız. Tüm kısıtlama, 
baskı ve engellemelere rağmen, devrimci 
uyanıklık ve yaratıcılığımızı sonuna kadar 
değerlendirerek bu mücadeleyi kazanma 
noktasına odaklanıyoruz. Tüm parti örgütle-
rimiz ve yoldaşlarımız GÖREV BAŞINA!

Merkez Organı Atılım BaşyazıŞubat 2017
(sayı: 280)  (www.türkiyekomünistpartisi.org  

sitesinden alınmıştır.)

HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, 
Genel Merkezde düzenlediği basın 
toplantısında cezaevlerinde devam eden 
açlık grevlerinin kritik bir aşamaya geldiğini 
söyledi. Hükümete adım atma çağrısında 
bulunan Baydemir, “insan hayatı referan-
dumdan da, her türlü siyasi çıkardan da daha 
mühimdir” dedi.

Referandum sürecinde yaşanan hak ihlal-
lerine de değinen Baydemir, HDP’ye ve diğer 
siyasi gruplara yönelik ihlallerin bilanço-
sunu açıkladı. Hükümet, Cumhurbaşkanı ve 
MHP’nin ‘evet’ kampanyasına da gönderme 
yapan Baydemir, “Paralel devlet kampanya 
yürütüyor” ifadesini kullandı.

Baydemir’in konuşmasından öne çıkanlar 
şöyle:

OHAL rejiminin ilanından bugüne ülke 
yarı açık cezaevine dönüştürüldü. Dışarıda 
bulunanların da can güvenliğinin olmadığı bir 
rejimi yaşıyoruz. Ama Türkiye siyasal tarihine 
baktığımızda en ağır ihlallerin cezaevlerinde 
yaşandığını kabul etmek gerekir.

HDP Cezaevi Komisyonu, mahpus 
yakınları, insan hakları örgütlerinin verdiği 
bilgiler doğrultusunda bir rapor hazırladık. 
Katmerleşerek artan ihlallerin olduğunu görüy-
oruz. Darp hakaret, işkence, kötü muamele, 
çıplak arama, keyfi disiplin cezaları, savunma 
hakkının engellenmesi, avukat görüşlerinin 
kısıtlanması, iletişim hakkının engellen-
mesi, Türkçe dışında dillerde konuşma yasağı, 
doluluk oranından kaynaklı beton zeminde 
bırakılma gibi pek çok şikayet alanıyla karşı 
karşıyalar.

Açlık grevlerinde riskli evreye girildi

11 Nisan 2017 tarihi itibariyle 20 cezae-
vinde 182 mahpus süresiz ve dönüşümsüz açlık 
grevinde. Şakran T2 ve T3 cezaevinde 57. Gün, 
Şakran kadın cezaevinde 53. Gün, Sincan kadın 
cezaevinde 49. Gün, Şakran T4’te de 44. Güne 
girilmiş durumda. Özellikle Şakran ve Sincan’da 
ciddi sağlık sorunları baş göstermeye başladı. 
40-50. günler hayati açıdan çok riskli bir evreyi 
içermektedir. Üstelik açlık grevindekilere daha 
da farklı bir muamele uygulanmaktadır, darp 
etme, gayrı insani uygulamalar gözlenmekte-
dir.

Cezaevlerinden yükselen diyalog 
zemininin çığlığıdır

Cezaevlerinde gayrı insani muamele ve 
OHAL’in yarattığı hukuksuzluk alanlarının 

ortadan kaldırılması bir yana, bugünkü 
çatışmalı sistemin temel nedeni olan tecrit 
uygulamasının ortadan kaldırılması tale-
plerden biri. Bir başka talep siyasi soykırım 
operasyonlarının sonlanması. Elbette her 
şeyden önce çatışmasız bir zemine ihtiyaç var. 
Çatışmayı oluşturan temel etmenlerden biri 
tecrit uygulaması. Taleplere baktığımızda, 
bunların son derece insani olduğunu görürüz. 
Aslında diyalog rejiminin çağrısıdır, çığlığıdır. 
OHAL bahanesiyle gasp edilen haklarının geri 
iadesi talebidir.

İktidar adım atmazsa olası trajedil-
erden sorumludur

Cezaevleri bir ülkenin demokrasi karne-
sine ilişkin en güçlü veriyi sunar. Maalesef 
bu ülkenin cezaevleri de acı hatıralarla 
doludur. Hükümeti cezaevlerinin ve grevlerin 
başlamasının en büyük nedeni olan 7 Haziran 
sonrası ayyuka çıkan baskıcı politik arzu-
sundan bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz. 
Eğer iktidar açlık grevleriyle ilgili somut adım 
atmazsa olası her türlü trajediden kendisi 
sorumlu olacaktır.

Hükümetle görüşmeden sonuç 
alamadık

Sayın Buldan ve Sayın Önder, Adalet 
Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiler. En 
az 2 aydır cezaevlerinde açlık grevlerinin 
başlamaması, yaygınlaşmaması, başlayan 
açlık grevlerinin süresiz greve dönüşmemesi 
için var gücümüzle çaba gösterdik ama 
maalesef etkin bir sonuç alamadık, etkin bir 
duyarlılığa tanık olmadık. Bir insanın hayatı 

referandumdan daha mühimdir. İnsan hayatı, 
her türlü siyasi çıkardan daha mühimdir. Bir 
kez daha Hükümeti adım atmaya çağırıyoruz.

HDP’nin referandum hak ihlalleri 
bilançosu

Bütün bu acılar bir başka açıdan da 
toplumun önüne sunulan ve adına anayasa 
değişikliği denilen dayatma paketinden 
ayrı tutulamaz. Başından bugüne değin 
referandum ortamının meşru bir atmosferde 
geçmediği tespitimizi yineliyorum. Bir siyasi 
partinin eş başkanları, milletvekilleri, belediye 
eşbaşkanları, il ilçe yöneticileri cezaevinde.

Şimdi, “OHAL rejiminde referanduma 
gitmek muhalefet açısından ne anlama gelir” 
diye sorarsanız; sandık görevlisinin listeyi 
götürürken gözaltına alınmasıdır, mitinge 
bir hafta kala miting yasağı konmasıdır, 
mitingi organize eden il ve ilçe yöneticilerinin 
gözaltına alınması demektir. Miting oto-
büsünün bağlanması, şoförünün tutuklanması 
demektir. Onca baskıya rağmen binlerin 
kameraya alınarak katılması mitingden sonra 
gözaltına alınması demektir. Milletvekillerinin 
gözaltına alınması demektir. Seçim şarkılarının 
yasaklanması demektir. Eşbaşkanların 
afişlerinin yasaklanması demektir. Böyle bir 
atmosferde referandum çalışması yürütüyoruz.

Bugüne kadar 1718 arkadaşımız gözaltına 
alındı, 398 arkadaşımız tutuklandı. HDP 
ve HDP olarak 11 saldırıya maruz kaldık. 5 
arkadaşımız yaralandı. Referandum materyal-
lerimiz 22 yerde engellendi. Sadece biz değil, 
bizim dışımızda da benzer saldırılara maruz 
kaldık. 103 saldırı gerçekleşti. 59 yasaklama ve 
engelleme yasaklandı. 284 kişi gözaltına alındı, 
22 kişi tutuklandı, 23 kişi yaralandı, 1 kişi de 
hayatını yitirdi.

Bu atmosferde referanduma sözüm ona 
adil bir atmosferde gidiyoruz. Adil olmayan 
bu atmosfer içinde, şiddete baskıya dayalı bu 
atmosfer içinde 17 Nisan sabahı bu ülkedeki ilk 
tartışma bu paketin meşruiyet krizi olacaktır.

Cumhurbaşkanı duymak istemedi ama 
Kürtler sesini 16 Nisan’da duyuracak

Bu paketin esas sahibi Cumhurbaşkanı, 
spikerin Kürtlerden mesaj var dinlemek ister 
misiniz beyanına karıştırmayın yanıtını veriyor. 
Kürt seçmeninin beli AKP’ye oy verse bile Kürt 
seçmeninin sesini dahi duymak istemeyen bir 
dayatmayla karşı karşıyayız. Kürt halkı sandık 
başına gidecek. Hayır diyerek sesini bir kez 
daha duyuracak.

HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir:

”Cezaevlerinden yükselen 
diyalog zemininin çığlığıdır”



Değerli Basın Emekçileri, Renault 
işçileri,

Sizlerin de bildiği gibi 2012’den bu 
yana Bursa’da OYAK Renault işçilerinin 
mücadelesini takip ediyoruz. Bu süreç 
içinde bir çok defa Bursa’ya gelme 
ve OYAK Renault işçileriyle buluşma 
imkanımız oldu. Bugün ise yine burada 
Bursa’daki metal işçileriyle dayanışma-
mızın hiç eksilmediğini bir kez daha vur-
gulamak için Avrupa’da Renault-Nissan 
Grubu fabrikalarında örgütlü sendikalar 
olan İngiltere’den Unite, İspanya’dan 
Commissiones Obreras, Fransa’dan 
CGT sendikaları olarak sizlerleyiz.

Burada bulunduğumuz iki gün için-
de, tüm vardiyalardan OYAK Renault işçi-
leriyle buluştuk. OYAK Renault işçilerinin 
daha iyi çalışma koşulları, kendi sendika-
sını özgürce seçme hakkı, insanca yaşam 
sürdürebilecek bir ücret ve sakatlanma-
dan hastalanmadan çalışabilme hakkı 
için sürdürdüğü mücadele hem bizlere, 
hem de Avrupa’daki tüm Renault işçileri-
ne örnek oldu. 

Mayıs 2015’deki grev sırasında bizler 
de kendi fabrikalarımızda Bursa’da Re-
nault işçilerinin mücadelesini konuşuyor 
tartışıyorduk. Şimdi sizlerin sürdürdüğü 
bu mücadele son aşamasına geldi. Önü-
müzdeki bir ayın tüm bu mücadele için 
kritik bir süreç olduğunun farkındayız ve 
bu süreçte de tüm gücümüzle yanınızda 
olduğumuzu bir kez daha belirtmek 
isteriz.

2015’den bu yana, CGT’nin gerçek-
leştirdiği müdahaleleri sizlere çeşitli 
kereler bahsettik. Bunlar şirketin genel 
yönetimine ve aynı zamanda CEO Carlos 
Ghosn’a, Renault İnsan Kaynakları Mü-
dürlüğüne ve Renault Grubu Komitesi 
toplantılarında gerçekleştirilmiştir. 

Her seferinde, işçilerin ifadelerine 
dayanarak genel yönetime burada 
yaşanan sorunları hatırlattık. CGT olarak, 
1998 de imzalamış olduğu Sosyal adalet 
ilkeleri, evrensel insan ve çalışma hak-
larının korunmasını belirten anlaşmaya 
uyulmadığını ve bu anlaşmayı ihlal eden 
hareketler olduğunu göstermiş olduk.

Örgütlenme özgürlüğü ve isçilerin 
istediği sendikaya katılma özgürlüğüne 

karşı OYAK-RENAULT 
yönetimi senelerdir direnmektedir. Teh-

dit, korkutma ve her turlu baskılar, isten 
çıkarmalar... Bunlar işverenin dünyanın 
her yerinde kullanmakta olan bir nevi 
silahıdır, ne zaman emekçiler çıkarlarını 
savunmak istese anında patronlar bu 
silahı kullanıyorlar. 

Ve bu gün, içerisinde bulundukları 
zor ortama rağmen, Bursa OYAK-RE-
NAULT çalışanlarının göstermiş olduğu 
çaba, seferberlik ve cesaretten dolayı, 
bizler Fransa’dan CGT, İspanya’dan 
CCOO ve İngiltere’den Unite sendikaları 
olarak onları selamlamak istiyoruz.

Açıkça görünüyor ki, Bursa OYAK-
RENAULT çalışanları çoğunluk olarak Bir-
leşik Metal İş tarafından temsil edilmek 
istediğini belirtmiştir. Oyak Renault 
çalışanlarının açık bir çoğunluğunun 
Birleşik Metal İş Sendikası üyesi olduğu 
geçmişte Fransa’daki Renault Genel Mer-
kezi tarafından da doğrulanmış ve teyit 
edilmiştir.

Maalesef şu anda geldiğimiz süreçte 
görüyoruz ki, fabrikanın içindeki baskılar 

gitgide artmakta, işçiler açıkça istifaya 
zorlanmaktadır. Bunu açıkça ve net bir 
şekilde belirtmek gerekir, bu suçtur. 
Hem Türkiye kanunlarına göre suçtur, 
hem uluslararası sözleşmelere aykırıdır, 
hem de daha önemlisi Renault Grubu-
nun kendi iç kurallarına göre de suçtur. 

Renault’nun, IndustriALL Küresel 
Sendikası ile imzaladığı ve altında 
bizim sendikamızın imzasının da olduğu 
Küresel Çerçeve Sözleşmesi açıkça 
Türkiye’de ihlal edilmektedir. Biz bunun 
takipçisi olacağız, bunun için Fransa’da 
yasal yolları denemek de dahil. Buradan, 
işçilere yönelik baskılara alet olan tüm 
orta kademe yöneticilere, UET Şefle-
ri, Atölye Şefleri ve diğer yöneticilere 
seslenmek istiyoruz, yönetimin sizi 
işçilere baskı uygulamak için kullanma-
sına alet olmayın. Çünkü bu hareketler 
suçtur ve bir süre sonra sizi işçilere baskı 
uygulamaya zorlayanlar, sorumluluktan 
kurtulmak için sizleri kurban edecek-
lerdir. Nasıl ki, kanunsuz emir olmazsa, 
yöneticileriniz de sizden kanunsuz ve 
Renault’nun kendi taahhütlerini ihlal 
eden bir şey yapmanızı isteyemezler.  

Dediğimiz gibi, bu uygulamaları 
Fransa’da da mahkeme konusu yapmaya 
hazırlanıyoruz ve bunun sonucunda bu 
uygulamaları gerçekleştiren yönetici-
ler hakkında yaptırımda bulunulması 
ihtimali vardır. 

Şirket, şu ana kadar bize, kimsenin 
sendikalaşma nedeniyle işten çıkarılma-
dığını ve işten çıkarılmayacağını söyle-
diler. Herkesin sendikal tercihinde özgür 
olduğunu söylüyorlar.  İşten çıkarılan 
işçilerin, kesinlikle sendikal tercihleri ne-
deniyle değil, katıldıkları bazı eylemler 
nedeniyle işten çıkarıldıklarını bize be-
lirttiler. Oyak Renault işçilerinin istedik-
leri sendikayı seçmekte özgür oldukları 
bize Renault yönetimi tarafından çeşitli 
kereler dile getirildi. 

Ancak burada işçi arkadaşlarımızdan 
dinlediklerimiz, Bursa’da Oyak Renault 
fabrikasının içindeki durumun, şirket 
genel merkezinin bizlere söylediğinden 
çok daha farklı olduğunu ve burada 
işçilerin sendikal tercihine saygı gösteril-
mediğini açıkça gösteriyor. Bu ihlallerin 
çözülmesi için de, gereken çabayı göste-
riyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. 

Burada OYAK Renault işçileriy-
le yaptığımız görüşmelerden sonra 
önümüzdeki süreç için aynı zamanda 
bir uluslararası eylem planı da çıkardık. 
Mart ayı içinde bir gün Avrupa’daki 
tüm Renault fabrikalarındaki işçilere 
bir eylem günü çağrısı yapacağız ve bu 
tarihte kendi ülkelerimizdeki fabrika-
larda, OYAK Renault işçilerinin sendika 
seçme özgürlüklerine saygı gösterilmesi 
talebiyle eylemler gerçekleştireceğiz. 
Yine Fransa’da Renault Grubuna kar-
şı açacağımız bir davanın hazırlıkları 
neredeyse tamamlanmış durumda ve 
önümüzdeki günlerde Renault Grubuna 
karşı Fransa’da mahkemeye gideceğiz.

Bizim temel talebimiz Dünya’nın 
her yerindeki Renault işçilerinin eşit 
koşullarda çalışması ve sendikal özgür-
lüklerinin hayata geçmesidir. Renault 
Grubunun dünyanın her yerindeki 
işçilere, hak ettikleri ücretleri ve çalışma 
koşullarını sağlayacak durumu vardır. 
Sadece 2016 yılında Renault Group 3,18 
milyon araç üretmiştir, bu rakam 2015 
yılında 2,81 milyon adetti. 2016 yılında 

Renault Bursa işçileri ile Fransa CGT, 
İspanya CC.OO, İngiltere Unite 
Sendikalarının buluşması
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cirosu 2015’e göre yüzde 13 artmış ve 
51 milyar 243 milyon Euro olmuştur. 
Net kârı ise yüzde 16,45 artarak 3 milyar 
543 milyon Euro olmuştur. Renault 
Group’u hissedarlarına 2016 yılında 932 
milyon Euro dağıtmıştır ve kasasında 
ise hali hazırda 13 milyar Euro nakit 
vardır, üstelik geçen sene 2 milyar Euro 
harcayıp Mitsubishi’yi satın almıştır. Tüm 
bu paralar, OYAK Renault işçileri ve tüm 
Dünya’daki Renault işçileri sayesinde 
kazanılmıştır. Dolayısıyla Bursa’daki Re-
nault işçileri de bu zenginlikten hakkını 
istemekte haklıdır. Renault Grubunun 
CEO’su Carlos Ghosn’un yıllık maaşı 16 

milyon Euro’dur. Bu rakam günlük 45 
000 Euro’ya denk gelir. Yani Cumartesi, 
Pazar her gün, Renault CEO’su günde 45 
000 Euro kazanıyor. 

Farklı ülkelerden Renault işçileri 
olarak bizler de bu zenginlikten kendi 
payımızı alacağız ve bunun yolunun 
birlikte mücadeleden geçtiğini biliyoruz. 
Bu nedenle önümüzdeki süreçte Bur-
sa’daki OYAK Renault işçileriyle müca-
delemizi daha fazla ortaklaştıracağız ve 
hep birlikte 2015 Mayıs’ında başladığınız 
bu mücadelenin başarıyla sonuçlanması 
için yanınızda olacağız.
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Grev Yasağı Ardından Yayın Yasağı
Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenen Akbank grevi için yayın yasağı getirildi. 

İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile grevle ilgili haberler yapılması 
yasaklandı.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası’nın 
(BANKSİS) Akbank’ta aldığı grev kararına yayın yasağı getirildi. İstanbul 1’inci 
Sulh Ceza Hakimliği’nin yasak kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık 
Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bugün gazetelere 
gönderilen yazıyla duyuruldu.

Mahkeme kararında, Akbank AŞ’nin, BANKSİS’in grev kararına ilişkin 2 Mart 
2017 tarihinde Sabah gazetesine verdiği ilanın ardından aynı başvuru yaptığı be-
lirtildi. Kararda başvurunun İstanbul 14’ncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından “ilanın 
içerdiğinde grev kararı sürecinin devam ettiği, ilgili bankanın kişilik haklarına 
saldırıda bulunulduğu ve itibarını olumsuz olarak etkilendiğine dair herhangi bir 
delil ve emare bulunmadığından” gerekçesiyle 17 Mart’ta reddedildiği hatırlatıldı.

Gebze Sendikalar Birliği Açıklaması
Petrol-İş Gebze Şubesi’nde 23 Mart Cuma günü, 16 Nisan 2017 tarihinde 

gerçekleşecek olan Referandum ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Basın 
açıklaması metnini Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz okudu. Toplantıya 
Tekgıda-İş, Tümtis, Lastik-İş, Birleşik Metal-İş, Nakliyat-İş, Çelik-İş, Eğitim Sen, 
Eğitim-İş Sendikaları, Emekliler Derneği, TMMOB, CHP Emek Bürosu katıldı. 

Süleyman Akyüz’e toplantı divanında Eğitim-İş, BMİS ve Çelik-İş Gebze Şube 
Başkanları eşlik etti.

Gebze Sendikalar Birliği, 16 Nisan 2017 günü gerçekleşecek referanduma 
ilişkin olarak açıklamasında öngörülenin aksine net bir tavır açıklamadı ama tüm 
emekçilerin sandığa gitmeden önce gerek mevcut gerek değiştirilmesi istenilen 
Anayasa’nın neresinde yer aldığını sorgulamasını istedi. Petrol-İş Sendikası Gebze 
Şubesi’nde gerçekleşen basın açıklamasında metin Gebze Sendikalar Birliği 
sözcüsü ve Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz tarafından okundu. 
“Anayasa değişikliklerinden emekçiye fayda yok! Emeğin haklarını merkeze 
almayan tüm yasalara emekçiler karşı çıkmıştır” başlıklı açıklamada emekçilerin 
sandığa gitmeden önce sorgulamasını istenilen maddeler şöyle sıralandı:

Bosch’ta ‘Gestapo Düzeni’
Alman tekeli Bosch’un Bursa’daki fabrikalarında öfke ve tedirginlik hakim. Se-

bebi ise üretimde daralma yaşanacağının açıklanması ve çalışma koşullarının hızla 
kötüleşmesi. Sudan sebeplerle tutanak tutma, işten atma, ücretsiz izin dayatması, 
‘hizaya geleceksiniz’ azarları... Öyle ki işçiler, Bosch’taki koşulları ‘Gestapo 
düzeni’ne benzetiyor. İşçilerden biri hükümete tepkisini “Almanya’ya ‘Nazi zih-
niyeti’ suçlamasında bulunanların, Bosch’taki ‘Gestapo düzeni’ne sessiz kaldığını” 
ifade ederek dile getiriyor. İşçiler, fabrikada örgütlü Türk Metal’e de tepkili: “Herkes 
tedirgin ama sendikacılar sessiz. Sendikanın eğitimlerinde global krizden, sıcak para 
akışından bahsedip, altına yatırım yapın diyorlar.” 

 Çanakkale’de Emekli Sen 
Yeniden Örgütleniyor
1995 yılında başlattıkları Örgütlü Mücadele geleneğinin takipçisi ve temsilcisi olan 

emekliler Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Çanakkale’de de yeniden örgütlendi. 3 
kişilik geçici bir yönetim oluşturan Çanakkaleli emekliler, ardından ilçelerde de yoğun bir 
örgütlenme çalışmasına başladı. Yürütülen HAYIR kampanyası yanında, emeklileri yaşadığı 
çevreye duyarlı olmaya çağıran Çanakkale Emekli Sen, “Çanakkale’den hava soluyan, 
ürünleri ile beslenen ve suyunu içenler gün bugündür. Emperyalist tröstler ve yerli işbirlikçileri 
tek su kaynağımızın üzerinde yani Atikhisar Baraj Gölümüzün su toplama havzasında Kirazlı/
Balaban tepesinde dev cehennem çukurları açacakmış! Amaçları siyanürlü yıkama yöntemi 
ile metalik maden ayrıştırmak. 100 binden fazla kişinin yaşamına kast edecek böylesi bir 
girişime dünyanın hiçbir başka yerinde izin verilmez. Bizler de 2 nisan pazar günü Kirazlı/Bala-
ban tepesinde buluşarak tepkimizi ve itirazımızı ortaya koyacağız. Haydi, çocuklarımız, can 
dostlarımız, büyüklerimiz ile birlikte; yediden yetmişe herkes Kirazlı/Balaban’da buluşmaya...” 
çağrısını yaptı. 

Kısa... Kısa... Kısa... Kısa... Kısa...

PETKİM işçileri direnişte
SOCAR’ın Star Rafinerisi’nde çalışan işçileri PETKİM bünyesine almak istemesine karşı 

PETKİM ve Star işçileri fabrika önünde direnişe başladı. 

Azerbaycan devlet şirketi SOCAR’ın sahibi olduğu PETKİM’de hareketli günler yaşanıyor. 
Bunun nedeni ise patronun halen inşaatı süren Star Rafinerisinde sendikasız bir çalışma 
düzeni kurmak istemesi. Bunun adımı olarak şu an PETKİM’de çalışan ve inşaatın bitmesinin 
ardından Star’a geçecek olan Petrol-İş üyesi 132 Star Rafinerisi işçisine “PETKİM bünyesine 
geçin ya da işten atarız” dayatmasında bulunuldu. Patron, diğer yandan Star Rafinerisine 
sendikasız çalışmak üzere yeni işçi almak için duyuru yapıyor. PETKİM işçisine ise 3 yıllık ve 
işçi haklarını geriye götürecek bir sözleşme dayatan SOCAR’ın sendikasızlaştırma politikası 
işçilerin sabrını taşırdı. Uyarı amacıyla yarım gün eylem yapan PETKİM işçileri, bir gün sonra 
da işyeri kapısı önünde yine uyarı amacıyla 1 saat eylem yaptı. Sabah vardiyası işçileri daha 
sonra üretime başlarken, diğer vardiyaların işçileri ise işyeri içinde mal çıkarılmasını engel-
leyerek satışları durdurdu. 



Politika: Bize öncelikle HAYIR ve 
Ötesi’nin amacı, kapsamı ve oluşum 
süreci hakkında bilgi verir misiniz? 
Anladığımız kadarıyla bu salt bir sandık 
müşahitliği çalışması değil, bu durumda 
kendinize nasıl bir görev tarifi yapıyor-
sunuz?

Doğan ERGÜN: HAYIR ve Ötesi, 
16 Nisan’da düzenlenecek olan referan-
dumda HAYIR’ın kazanması amacıy-
la, oyları ve sandıkları korumak üzere 
kurulmuş bir yurttaş hareketi. Yazılımcı, 
hukukçu, tasarımcı, akademisyen, aydın, 
gazeteci, demokratik kitle örgütü temsil-
cisi, genç, yaşlı, kadın, erkek alınteriyle 
geçinen binlerce gönüllünün katkısı ve 
emeğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ba-
şından itibaren Birleşik Haziran Hareketi 
tarafından desteklenen bu hareket, bugün 
geldiği nokta itibariyle, HAZİRAN’ın 
ötesinde bir kapsama ve zenginliğe ulaştı. 
Türkiye’de çok ihtiyacını duyduğumuz 
yeni bir yurttaş bilincinin oluşturulmasın-
da yeni bir deneyim haline gelmiş oldu. 

HAYIR ve Ötesi, salt bir sandık mü-
şahitliği çalışması değil. Harekete katılan 
yurttaşlarımızın yalnız 16 Nisan günü 
değil, ondan önce de HAYIR’ı örgütle-
mek ve korumak üzere inisiyatif almasını 
hedefliyor. Diğer bağımsız müşahit örgüt-
lenmelerinden farklı olarak, referandum 
sürecinde tarafsız kalınamayacağını 
savunduk. Bu bizi başka örgütlenmeler-
den ayıran temel özelliğimiz. Daha önce 
bu oluşumlarda görev yapmış yüzlerce 
yurttaşımız ise, bu referandumun tarihsel 
niteliği nedeniyle bugün HAYIR ve Öte-
si Hareketi’nin içinde yer alıyor.

Politika: Bugüne kadar yaklaşık 1,5 
aydır yürüttüğünüz çalışmaların bir 
bilançosunu çıkarmak gerekirse, koy-
duğunuz hedefler nelerdi, ne kapsamda 
bu hedeflere ulaşıldı veya aşıldı? Bu 
durumu nasıl yorumlarsınız?

Doğan ERGÜN: Küçük bir salonu 
doldurabilecek kadar insanla yola çıktık. 
Mesele sonuçta teknik yanları da olan ve 
bizim için yeni bir örgütlenmeydi. İşin 
yazılım, hukuk, maliye, eğitim, propa-

ganda ve saha örgütlenmesi gibi boyutları 
bulunuyordu. Çalışmanın mimarisini 
oluştururken bütün bu alt başlıkları 
birer departman halinde örgütledik. Her 
departman, kendi içinde çalışmalarını 
yaptı ve bunların temsilcilerinden oluşan 
bir koordinasyon kurulu kurduk. Katı-
lımcı bir tarza da önem verdik. Yani yeni 
bir örgütlenme modeli olarak, insanların 
katkılarını en üst düzeyde alabileceğimiz 
bir çalışma üzerinde çalıştık.

Ve nihayet, sandık bazındaki hede-

fimiz Türkiye genelinde bir örgütlenme 
yapabilmekti. 

Bütün bu hedefler üzerinden düşün-
düğümüzde, geldiğimiz nokta itibariyle 
başarılarımızın ve başarısızlıklarımızdan 
biraz daha ağır bastığını söyleyebilirim.

Sonuçta, az sayıda insanla başlattığı-
mız bu hareket bugün on binlere ulaşmış 
durumda. İnsanların katkı koyabilecek-
leri mekanizmalar oluşturduk. Yeni bir 
örgütlenme modelinin nasıl inşa edilebi-

leceğine ilişkin deneyim edindik. Onlarca 
yazılımcı, tasarımcı, yüzlerce hukukçu bu 
işin organik birer parçası haline geldi. 

Öte yandan, Türkiye’nin tamamını 
kapsayan bir çalışma haline gelememiş 
olduk. Hâlâ ulaşamadığımız ciddi sayıda 
sandık bulunuyor. Bu bakımdan daha 
yapacak çok işimiz var. 

Politika: Üretim alanlarında, Or-
ganize Sanayii Bölgelerinde HAYIR ve 
Ötesi çalışmaları nasıl yürütülüyor?

Doğan ERGÜN: HAYIR ve Ötesi 
gönüllülerinin genel karakterine baktığı-
mızda zaten, emekçilerin katkı koyduğu 
bir hareket olduğu rahatlıkla görülebilir. 
Hazırladığımız tanıtım ve örgütlenme 
materyalleri emekçilerin yoğun yaşadığı 
bölgelerde ve çalışma alanlarında kul-
lanılıyor. Bunun dışında İzmir, İstanbul, 
Kocaeli, Bursa gibi önemli kentlerin işçi 
sınıfının yoğun bir şekilde bulunduğu 
bölgelerinde fena olmayan bir çalışmanın 
sürdüğünü söyleyebilirim. İzmit-Gebze 
hattını da özellikle belirtmek isterim. 

Politika: HAYIR ve Ötesi sürecine 
katılan gönüllülerin, bulundukları 
yerellerde kendi koşullarına özgün bir 
komünal örgütlenmesi, örneğin meclis 
çalışması gelişebiliyor mu?

Doğan ERGÜN: HAYIR ve Ötesi 
hareketinde yurttaşların örgütlü hale gel-
mesinin ve katkıda bulunmasının çeşitli 
yolları bulunuyor. Birincisi, gönüllüle-
rimizin fikirlerini beyan edebilecekleri, 
gerektiğinde oylamalara katılacakları, 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
verebilecekleri bir kapalı forum sayfamız 
bulunuyor. 

Bunun dışında, HAYIR ve Ötesi 
çalışmasını HAZİRAN meclisleriyle eş-
güdümlü olarak sürdürmeye çalışıyoruz. 
HAZİRAN meclislerinin olmadığı yer-
lerde ise yeni meclisleşmelerin kurulma-
sını sağlıyoruz. Bu açıdan İstanbul’da pek 
çok yeni ilçe ve mahallede yeni meclis-
leşmelerin oluştuğunu söyleyebilirim. 
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HAYIR ve Ötesi Sözcüsü Doğan ERGÜN:

“Küçük Bir Salonu Dolduracak 
İnsanla Yola Çıktık...”

“HAYIR ve Ötesi gönüllülerinin genel karakterine 
baktığımızda zaten, emekçilerin katkı koyduğu bir ha-
reket olduğu rahatlıkla görülebilir. Hazırladığımız ta-
nıtım ve örgütlenme materyalleri emekçilerin yoğun 
yaşadığı bölgelerde ve çalışma alanlarında kullanılı-
yor. Bunun dışında İzmir, İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi 
önemli kentlerin işçi sınıfının yoğun bir şekilde bulun-
duğu bölgelerinde fena olmayan bir çalışmanın sürdü-
ğünü söyleyebilirim. İzmit-Gebze hattını da özellikle 
belirtmek isterim.” 



Politika: Yerel çalışmalarda ilişki 
kurulan yurttaşların eğilimlerini ve 
bu eğilimleri yaratan motivasyonları, 
nedenleriyle birlikte nasıl değerlendiri-
yorsunuz? “evet” yanlısı olanlar nasıl 
bir profil çiziyor? Politik inanç mı ağır 
basıyor yoksa şahsi çıkar mı?

Doğan ERGÜN: HAYIR ve Ötesi 
çalışması yaparken, EVET cephesinin te-
mel olarak iki noktadan beslendiğini gö-
rüyoruz. Birincisi, siyasal İslam ile mil-
liyetçiliğin birlikte yıllardır inşa ettikleri 
ideolojik yapı. Bu AKP ile başlamadı ama 
AKP bunun meyvesini yiyen parti konu-
munda. Türkiye toplumu gericileştirildi 
ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz. EVET’in 
ikinci temel motifi ise, kriz/istikrarsızlık 
endişesi. Bunun da yalnıza AKP’ye özgü 
olduğunu söyleyemeyiz. Faşizan rejimle-
rin tamamı emekçileri ve küçük burjuva-
ziyi krizle ve istikrarsızlıkla korkutarak 
yol alır. Türkiye’de de benzeri oluyor. 
“Kredi çektim ya kriz olursa”, “çocuğum 
AKP’liler sayesinde iş buldu ya işten 
atılırsa”, “KOSGEB’den destek aldım ya 
destek sona ererse”, “Muhtarlık yardım 
yapıyor ya artık yapmazsa” türünden 
endişelerin yoğun olduğunu görüyoruz. 
Türkiye halkını satın almaya çalışıyorlar. 

Politika: HAYIR ve Ötesi 17 Ni-
san’dan sonra ne olacak? Belirginleşen 
bir yönelim var mı?

Doğan ERGÜN: HAYIR ve Öte-
si’nin 17 Nisan sonrasındaki geleceğine 
ilişkin bir değerlendirme henüz olgunlaş-
mış değil. Çalışmanın tabii ki HAYIR ve 
Ötesi kimliğiyle devam etmesi pek müm-
kün görünmüyor ancak edinilen birikim 
ve deneyimin, çalışmaya katılan binlerce 
yurttaşımızın elbette önemli bir kalkış 
noktası olacağını söyleyebiliriz. 

Politika: Doğan arkadaş, bu çalışma 
sürecinden çıkardığınız sonuçlar açısın-
dan okur çevremizi 16 Nisan’dan sonra 
bilgilendirmek üzere size tekrar baş 
vuracağız. Bu çalışmayı önemli ve yara-
tıcı bir deney olarak değerlendiriyoruz. 
Bizce önemli olan 17 Nisan’dan itibaren 
bu çalışmaya katılan yurttaşların duyarlı 
bir şekilde örgütlü toplumsal mücadele-
ye katılımlarının sürmesinin sağlanma-
sıdır. Bu konudaki görüşlerinizi sizinle 
tartışmak isteriz. Şimdilik teşekkür eder 
başarılarınızın devamını dileriz.

Doğan ERGÜN: Ben teşekkür ederim 
ve böyle bir görüşmeyi muhakkak ger-
çekleştirelim isterim. Şimdi tüm dikka-
timizi son kalan birkaç gün HAYIR ve 
Ötesi’ne yoğunlaştıralım. Tüm Politika 
okurlarını selamlıyorum.
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q Kemal ÇELİK

Sanat çalışmalarını Almanya`nın Hannover şehrinde sür-
düren Özden Çiçek, Suruç katliamında yitirdiğimiz 34 gü-
zel insanın anısına Suruç adlı eserle dinleyicilerle buluştu.

Müzik eğitimini İstanbul`da tamamladıktan sonra 
Almanya`nın Hannover şehrine yerleşti. Müzik eğitimciliği-
nin yanı sıra çeşitli demokratik kurum ve kuruluşların etkin-
liklerinde sesiyle katkılarda bulunuyor. Diğer yandan  kültür 
ve sanat alanında yazdığı yazılar çeşitli gazete ve dergilerde 
de yer aldı. Bu anlamıyla kendisiyle gerçekleştirdiğimiz  
sohbette , ‘’dayanışmak her koşulda insanın en yalın hali, 
kapitalist sistemin panzehiri dayanışmadır. Sesimle, sözümle 
okyanusta bir damla olabiliyorsam ne mutlu bana... ’’ diyor.

2014 yılında Ersen Bucak`la Anadolu halk ezgilerin-
den derledikleri  cd çalışmasının yanı sıra farklı kültürlerin 
mozaiği olan Katre müzik grubununda da vokal olarak yer 
almaktadır. 

Sözü ve müziği  Abdullah Efe`ye ait olan Suruç eserinin 
düzenlemesini Kemal Sahir Gürel gerçekleştirdi. Eserin 
kayıtları Almanya ve Türkiye`de tamamlandı. 

‘’Adorno`nun işaret ettiği gibi kültür endrüstrisi popüler 
kültürün eli kolu, ne yazık ki alternatif üretimlerde bulunan ve 
sanatla ilgilenen arkadaşlar da bir biçimiyle bu tür reflekslerle 
hareket ediyorlar. Konserler, hazırlanan videolar bu durumu 
apaçık yansıtıyor. Sadece müzik  dinlemek neredeyse güçleşti 
ve bu nedenle müzik, kültür endrüstrisi içersinde izlenilir bir 
nesne halini aldı. Bu sebeple müzisyenler varlık koşulunu gö-
rünür olma mecburiyetinde hissediyorlar. Suruç eserinin dijital 
ortamda duyulmasına yardımcı olacak görüntülerle bir video 
hazırlamayı tercih ettik. Bir film şeridi edasıyla ve  gösterişli 
görüntülerle anlatılamayacak bir eser olduğu düşüncesin-
deyim. Bir katliam ağıdı daha başka nasıl anlatılır ki? Sözler 
yetiyor zaten, üstelik katliamın görüntüleri kimin hafızasından 
silindi ki?’’ 

 20 Temmuz 2015`in üzerinden bir buçuk  yıl geçmesine 
rağmen acıların izleri halen sıcak ve taze. Özellikle Suruç 
katliamının ardından bildiğimiz üzere 10 Ekim Ankara 
katliamı ve sonu gelmeyen katliamlar birbirini izledi. Gezi 
eylemleri /isyanı ve ardından  7 Haziran 2015 seçimlerin-
den sonra  Kürt halkı ve  sol sosyalist kesimlerce ülkede 
barışın daha güçleneceği umudu yeşermişti. Bir anlamıyla 
bir moral üstünlüğü oluşmuştu. Devletin bilinçli yürüttüğü 
gerilim siyaseti ve de Işid`e gösterilen bariz yardımlarla 
Türkiye İşid`in merkezlerinden biri haline geldi. Bu anlamıy-
la Reyhanlı, Diyarbakır ve Suruç`la devam eden katliamlar 
birbirini izledi.

‘’Sosyalist gençler kendilerine Gezi`nin çocukları diyor-
lardı ve Gezi`de yaşanan kısa komün deneyimini Kobane`ye 
taşımak istiyorlardı. Kobane`nin yeniden inşasına bir el de 
onlar vereceklerdi. Vahşi dünyanın panzehirini yüreklerinde 
ve bilinçlerinde taşıyanlardı onlar. Kobani`nin özgürlük, eşitlik 
ve özellikle kadın devrimi en ilgi çekici kısmıydı. Yitirdiğimiz 
gençler arasında kadınlar da bunun göstergesi. Kadınsız bir 
hayat, kadınsız bir özgürlük mücadelesi düşünülemez. Göğün 
ve yerin yarısı bizleriz.’’

Özden Çiçek ile sohbetimiz sırasında müziğin insanı, 
toplumları birleştici yönüne işaret ederken özellikle de en-
ternasyonal tutum, sanatla uğraşanların görevlerinden biri 
olması gerektiğini söylüyor. ‘’Sanat;  lokal ve yerel sorunların 
ötesinde koca bir dünyayı kucaklar. Sanatı toplumsal koşullar-
dan soyut ele alamadığımız gibi sanat sadece eğlencenin ara-
cı  da değildir. Sanat sayesinde yaşama  başka bir pencereden 
bakarız, o pencere bize aydın bir dünyayı hep tasvir etmede 
önemli bir araçtır. Bu anlamıyla toplumcu sanat anlayışı kay-
nağını gerçeklerden alır ve yeniden insana ayna tutar.’’

‘’Bundan böyle de  sanatımda toplumsal duyarlılığı ve 
de sorumluğu yerine getirmek için  elimden geldiğince çaba 
içersinde olacağım, aslında başka da bildiğim, tanıdığım  bir 
dünya yok. Sığındığım tek yer eşitlik, özgürlük ve barış. Bir de 
insanın insanla dayanışması...’’  

Sistemin Panzehiri 
Olarak Dayanışmayı Büyütmek



q  Ümit AKÇAY

“Geç kapitalistleşmiş ülkele-
rin finansallaşması da geç ama 
hızlı oluyor. 2000’ler boyunca 
neoliberal popülist uygulamalar 
finansallaşmanın derinleştiril-
mesine dayanıyordu. GSS’nin 
getirilmesinden anlaşılan, fi-
nansal derinleşme dolu dizgin 
sürecek.”

Türkiye ekonomisi için inşaat sektörü 
her zaman önemliydi. Ancak 2001 krizin-
den sonra inşaat ile finans sektörü arasın-
daki bağların kuvvetlenmesi, 2001 sonrası 
ile öncesi arasında niteliksel bir farkın oluş-
masına neden oldu. Daha önceki yazılarda, 
inşat-finans bütünleşmesinin dinamiklerine 
ve 2000’li yıllardaki temel doğrultunun kent 
mekanının finansallaştırılması olduğuna 
işaret etmiştim. Bu yazıda, geçtiğimiz haf-
ta yapılan düzenleme ile uygulamaya geçen 
Gayrimenkul Sertifikası Sistemi’ne (GSS) 
odaklanacağım. GSS, bir taşla altı kuş vur-
mayı amaçlıyor. Bu amaçların her biri, in-
şaat-finans bütünleşmesini kuvvetlendirecek 
yönde. Konuya ilgili yaptığı açıklamasında, 
TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan da 
bunu teyit ediyor: “gayrimenkul sertifikası 
ihracı sadece gayrimenkul sektörü değil fi-
nansal piyasalar için de önemli”.

1. İnşaat Firmalarının 
Finansmanı

Ekonomik ve siyasal istikrarsızlık orta-
mında, kurdaki oynaklıkların arttığı ve 2017 
Ocak ayından itibaren örtülü faiz artışlarının 
yapıldığı bir dönemde büyük inşaat firma-
larının finansman sorunları yaşadıkları bi-
liniyor. Dahası, inşaat-finans bütünleşmesi 
tamamıyla konut fiyatlarının artışının sür-
mesi üzerine kurulu. Fiyat artışı sürmesine 
rağmen artış hızındaki duraklama, bu alan-
daki sorunları daha da ciddileştiriyor. Böy-
lesine sıkışık bir ortamda uygulamaya geçen 
GSS’nin ilk ve öncelikli hedefi, finansman 
anlamında tıkanan inşaat sektörü için yeni 
kaynakların sağlanması.

Bu yeni kaynağın kökeni ne yurt dışın-
dan borçlanma, ne de banka kredisi olacak. 
Yeni kaynağın, konut satın almaya dahi gücü 
yetmeyen kesimlerden toplanacak paralar 
olması hedefleniyor. Geçtiğimiz yıllarda 
yaşanan mağduriyetler nedeniyle “projeden 
satış” işlemleri sınırlanmıştı ve bina tamam-
lama sigortası zorunlu hale getirilmişti. An-

cak GSS ile hem proje tamamlanmadan satış 
mümkün hale geliyor, hatta teşvik ediliyor. 
Hem de inşaat firmaları (henüz mevcut ol-
mayan) için konutun tümünün değil, konu-
ta dayalı hisselerin satılması suretiyle gelir 
elde etme olanağı oluşturuyor.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli 
konuyu şöyle açıklıyor: açıklıyor: “Ev veya 
işyeri projelerinin tamamının gayrimenkul 
sertifikası ile finansmanı mümkün kılındı. 
Aynı zamanda, bu projelerin gayrimenkul 
sertifikasının yanı sıra başka finansman 
kaynakları ile de finanse edilmek istenmesi 
durumunda gayrimenkul sertifikası yatırım-
cılarının haklarına zarar vermeden projenin 
sadece sertifika ihracına konu edilmeyen bö-
lümleri üzerinde kısmi teminat verilmesine 
imkân sağlandı. Bu suretle projenin finans-
man kaynakları çeşitlendirildi”.

2. Yoksulların Sisteme 
Entegrasyonu

 Hürriyet’ten Levent Sefer, TOKİ başka-
nı Mehmet Ergün Turan ile yaptığı görüşme 
sonrasında GSS’nin somutta nasıl çalışaca-
ğını şöyle özetlemiş: “Başakşehir Park Ma-
vera 3 projesinin yüzde 30’a yakın bölümü 
bir anlamda halka arz ediliyor. Bu yüzde 
30’luk bölümde 218 daire var. İşte bu dai-
reler pay pay satışa çıkıyor. Payın ilk çıkış 
yani halka arz fiyatı 42,5 lira. Siz aldıktan 
sonra bu pay fiyatı düşebilir ya da artabilir. 
Artarsa para kazanırsınız. Düşerse kaybe-
dersiniz”.

Sertifikaların 42.5 lira olması, normalde 
konut almaya parası yetmeyen kesimlerin, 
yani dar gelirlilerin ve yoksulların da inşaat-
finans bütünleşmesine dahil edilmesi amacı-

nın somut bir göstergesi. Ev sahibi olma, o 
olmuyorsa konut fiyatlarındaki artıştan ya-
rarlanabilme hayali ile alınan sertifikalar ise, 
getiri garantili yatırım araçları değil. Ben-
zerleri ABD’de sıkça bulunan türev ürünler. 
Her türev ürün gibi dayandığı bir temel de-
ğer var. Ancak bundan bağımsız olarak alım 
satım işlemi yapılacağı için, temel değerden 
ilgisiz bir şekilde fiyat hareketlerinin oluş-
ması mümkün. Finans tarihi, bu tip ürünlerin 
fiyat artışı ve artan fiyatların çöküşü ile dolu. 
Dolayısıyla sertifika satın alan kişi, ürünün 
borsa fiyatındaki dalgalanmaların yaratacağı 
riskleri de üstlenmiş oluyor. Parası artabilir, 
azalabilir de!

3. Fiyat Artışını Destekleyecek
Talebin Süreklileştirilmesi

Normal şartlarda ev sahibi olması müm-
kün olmayan kesinlerin GSS yoluyla ser-
tifika sahibi olması, bir yanıyla neoliberal 
popülizmin fiiliyatta nasıl işlediği ile ilgili 
güzel bir örnek. Yoksulların ev sahibi olma 
rüyasının gerçeğe dönüştürülmesi vaadi, si-
yasetçiler tarafından her zaman seçmenden 
oy almak için kullanıldı. ABD’deki “Ame-
rikan rüyası” orta gelirli bir çalışanın da bir 
ev ve bir araba sahibi olabilmesine dayanır. 
1990’larda Tansu Çiller’in “iki anahtar” va-
adi bunun bir kopyasıydı. Oysa günümüzde 
yoksulların ev sahibi olamayacağı herkes ta-
rafından biliniyor. Ama yine de umut fakirin 
ekmeği! Yoksul vatandaşa (mealen) şöyle 
deniyor: “Ev sahibi olmasan da konut serti-
fikası sahibi olabilirsin. Konut sahibi olma-
san da, konut fiyatlarındaki artıştan yararla-
nabilirsin”. Eğer GSS yaygınlaştırılabilirse, 
bu konut yapımı için gerekli talebin sürekli-
leştirilmesine, talep artışı ise fiyat artışının 
sürmesine neden olabilir.

4. Kentin Finansallaştırılması

Finansallaşmanın tipik mekanizmaların-
dan olan menkul kıymetleştirme  GSS’nin 
temelini oluşturuyor. Finansallaştırılan kent 
mekanında ise konutların kullanım değerin-
den çok değişim değeri öne çıkıyor. Yani ko-
nut sertifikasına sahip olan bir kişinin nihai 
amacı ev sahibi olmak olmayabilir. Konutlar 
ve bunlara dayanarak üretilen sertifikalar 
sadece bir yatırım aracı olarak değerlendi-
rilebilir. Kent mekanının metalaşması ve bu 
süreçte giderek değişim değerinin öne çık-
ması, hem yoksulları inşaat-finans sistemi 
ile bütünleştiriyor hem de finans sisteminin 
gündelik hayata nüfuzunu artırıyor. Buna ek 
olarak GSS ile finans sistemi için, aracılık 
faaliyetinden gelir sağlayacak yeni bir finan-
sal ürün çıkarılmış oluyor.

5. Hazine Borç Çevriminin 
Kolaylaştırılması

7 Mart 2017’de Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Tebliğ’in Tebliğ’in 7. maddesinin 
4. fıkrasına göre, ihraç gelirlerinin tamamı, 
tek seferde inşaat firmasına aktarılmayacak. 
İnşaat başlamadan önce yüzde 10’u, inşaat 
başladıktan sonra hazırlanacak ilerleme ra-
porlarına göre ihraç gelirinin yüzde 80’i ve 
proje tamamlanınca da kalan yüzde 10’u in-
şaat firmasına aktarılacak. Ancak bu sürede 
para bir yerde değerlendirilecek. Nerede? İl-
gili Tebliğ’in 7. maddesinin 1. fıkrasına göre 
Hazine kağıtlarında ve devlet tahvillerinde. 
Böylelikle GSS sayesinde biriken fonlar ile 
Hazine borcunun çevrilmesi kolaylaştırılmış 
olacak.

6. Helal Finans
2 trilyon doları bulan ve giderek büyü-

yen İslami finans sektöründe en büyük mer-
kez halen Londra.  GSS’nin yaygınlaşması 
ile Türkiye’nin de İslami finans pastasından 
pay alması amaçlanıyor. GSS’nin bu boyu-
tu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başka-
nı Vahdettin Ertaş tarafından dile getirildi: 
“Faizsiz finans sistemine de uygun olarak 
tasarlanmış olan gayrimenkul sertifikaları-
nın yaygınlaşması, hedefi uluslararası bir 
finans merkezi olmak olan ülkemizin bu 
amacına da katkı sağlayacaktır”. Gerçekten 
de GSS’deki getiri oranı, vadeli mevduat fa-
izinden yüksek olabilirse bu mümkün olabi-
lir. Ancak bu sistemde bir kar garantisi yok, 
yani yatırımcı tamamen piyasa güçlerinin 
insafına bırakılmış durumda!

Körfez’den Balkanlara!
GSS, Türkiye’de inşaat-finans bütünleş-

mesinin daha da derinleşmesi için atılmış 
önemli bir adım. Temel hedefi inşaat sektörü 
için finansman olanaklarının çeşitlendiril-
mesi olmasına rağmen, yukarıda sıraladığım 
maddeler GSS ile hedeflenmiş durumda. 
Geçtiğimiz günlerde, Borsa İstanbul Yöne-
tim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, şöyle 
bir açıklama yaptı:  “Türkiye’deki tüm tarım 
arazilerinin toplulaştırılmış şekilde borsada 
alalım satalım… Tapuda en likit olmayanı 
likit hale getireceğiz. Körfez’den Balkan-
lar’a kadar tüm menkul kıymetlerin (borsa-
da) satışı olmasını istiyoruz”. Gördüğünüz 
gibi hedefler büyük. Geç kapitalistleşmiş 
ülkelerin finansallaşması da geç ama hızlı 
oluyor. 2000’ler boyunca neoliberal popü-
list uygulamalar finansallaşmanın derinleş-
tirilmesine dayanıyordu. GSS’nin getirilme-
sinden anlaşılan, finansal derinleşme dolu 
dizgin sürecek.

(Kriz Notları blogspot sitesinde yayın-
lanmıştır.)

6 Maddede Gayrimenkul 
Sertifikası Sistemi 
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Güneşli Dünya yolunda birlikte müca-
dele, devrimci yenilenme ve örgütsel sürek-
lilik kazanmanın çekirdeği, işçi sınıfının en 
bilinçli, en örgütlü ve en deneyimli gücü 
olan Parti’dir. Bu gücün, bu çekirdeğin can 
suyu ise gençliktir. Bunun için diyoruz ki, 
işçi sınıfının devrimci yolunda yürüyen 
gençlik, geleceğimiz ve gözbebeğimizdir.

Söz konusu olan gözbebeği ise onu en 
iyi, en sağlam ve en güvenilir biçimde ko-
rumak çok büyük bir sorumluluk gerektirir. 
Düşmanın acımasız baskı ve şiddetinden, 
ideolojik saldırılarından, çürüme ve apo-
litik konuma getirme yönelimlerine karşı 
durulmalıdır.

Kapitalist ülkelerdeki Komünist 
Partiler, gençliğin burjuvazinin ideolojik 
etkisinden kurtarılması görevini her zaman 
başa almışlardır, almak zorundadırlar. 
Ülkemizde de bu görev başarılmadan, 
gençlik işçi sınıfının saflarına kazanılamaz. 
Gençliğin devrimci ve hümanist nitelik-
ler kazanması komünistler için yakıcı bir 
sorundur.

Sınıf egemenliğinden, üretim araçlarına 
sahip olmasından ve devlet geleneğinden 
dolayı burjuvazi çok büyük ekonomik, sos-
yal, politik, ideolojik olanaklara ve dene-
yime sahiptir. Sınıf kininden ve çıkarından 
dolayı dünü-tarihi asla hiç unutmaz. Bugün 
ve yarın için nasıl davranacağını gayet 
iyi bilir. Gelecek için sürekli yeni plan ve 
projeler hazırlar. Dünyadaki kapitalistlerle 
işbirliği içinde çalışır.

Komünistler tarihleri boyunca karşıla-
rında duran gücü, sınıf düşmanları burju-
vaziyi hiçbir zaman ne küçümsediler, ne 
de abarttılar. Konuya objektif yaklaşarak 
mücadele stratejilerini nesnel gerçekliğe 
göre çizdiler. Taktiklerini güncel sorunlara 
göre uyguladılar. Bu, komünistlerin bir 
mücadele ilkesidir. Onları, oportünistlerden 
ve diğer “sol” sapmalardan ayıran temel bir 
niteliktir.

Özel mülkiyetin temelinde var olan, 
işçi sınıfının, emekçilerin sömürülmesiyle 
varlığını ve devletini sürdüren kapitaliz-
me karşı devrimci mücadeleyi işçi sınıfı 
verir. İşçi sınıfının öncü politik örgütü olan 
Komünist Partisi, ekonomik, sosyal, politik 
ve ideolojik olarak çıkarları kapitalistlerle 
çelişen, zarar gören bütün toplumsal ve sı-
nıfsal kesimleri eğitir, örgütler, tek bir cep-
henin altında toplar ve kendi hegemonyası-
na alır. Bu olgu, hem burjuvazinin yarattığı 

faşizmi ve savaşı durdurmak ve yok etmek 
için hem de sosyalist devrimi gerçekleştir-
mek için zorunludur. Sömürünün ortadan 
kaldırılması, savaşların önlenmesi, ulusal 
kimliklerin tanınması, ulusların eşitçe, 
özgürce gelişmesi, kardeşçe bir arada 
yaşaması tam anlamıyla ancak ve ancak 
sosyalist bir düzende mümkün olabilir.

Türkiye ve Kürdistan’da mücadele veri-
lerek kimi reformlar gerçekleştirilebilir. Sö-
mürü, sınırlandırılabilir ve ulusal saldırılar 
azaltılabilir. Nihayetinde azınlık teşkil eden 
uluslara ve Kürtlere karşı uygulanan inkar 
ve imha politikası, sömürü ve eşitsizlik tam 
anlamıyla ortadan kaldırılamaz. Burjuvazi 
her zaman kendi bekasını düşünür. Burju-
vazi, kapitalizm istikrarda olduğu zaman 
yumuşar, kimi özgürlükler verir, popülist 
bir politika izler. Ülkenin “demokrasinin 
beşiği”, iktidarın onun koruyucusu olduğu-
nu tekrarlar. Bunu bir yere kadar yapar. İs-
tikrarın bozulduğu, kaosun derinleştiği, işçi 
sınıfı ve bağlaşıklarının devrimci yürüyüşü 
güçlendiği zaman koyundan kurda bürünür. 
Hırlayarak kanlı güçlü dişlerini göstermeye 
başlar.

Bugün ülkedeki manzaraya baktığı-
mızda işçi sınıfının devrimci hareketinin, 
komünistlerin işinin hiç de kolay olmadığı 
görülüyor. Ülke, AKP-MHP-Saray rejimi 
tarafından faşist diktatörlüğe doğru gidiyor. 
Referandumu yasal bir zemin ve meşrutiyet 
kazandırmak için kullanıyorlar. Bu süreçte 
komünistler ne yapmalıdır? Bu sorunun ya-
nıtını Türkiye işçi sınıfının ve uluslararası 
işçi sınıfının tarihi bize veriyor. Her ilerici, 
devrimci ve komünist Türkiye işçi sınıfının 
devrimci mücadele tarihini, uluslararası işçi 
sınıfının devrimci mirasını çok iyi özümse-

melidir.

Coğrafyamızda enternasyonalizmin 
güçlü bir öznesi olabilmek için somut ve 
güncel çalışmaları kolektif devrimci bir ruh 
içinde yerine getirmeliyiz. Bunu başarabil-
mek için gençlik, sendika, fabrika ve yerel-
lerde yoğunlaşmalıyız. Dünyanın en büyük 
güçlerinin, emperyalistlerin odaklandığı 
bölgemiz Orta Doğu Bölgesi’ne karşı ilgi-
siz, duyarsız kalmamalı tam aksine derin 
bir ilgi duymalıyız. Güncel politik değer-
lendirmelerde eksiğimizi tamamlamalıyız. 
Politika boşluk kabul etmez. Kürdistan ko-
nusunda özellikle Kürt komünistlerine ağır 
görev ve sorumluluk düşmektedir. Her Kürt 
komünist bugünden başlayarak da olsa 
anadilini, kültürünü, halkını ve coğrafyası-
nı tam anlamıyla öğrenmeli ve tanımalıdır. 
Bu olmadan yurtsever, enternasyonalist, 
komünist ve de Bolşevik olduğunu nasıl 
iddia edebilir?

Aralık 1933’de Komintern Yürütme 
Komitesi’nin 13. Genel Toplantısı’nda 
“tekelci sermayenin en gerici, en şoven ve 
en emperyalist unsurlarının açıktan açığa 
kan dökücü diktatörlüğü” şeklinde faşizm 
tanımı yapıldı. Alman Komünist Partisi ve 
lideri Ernst Thaelmann ve Bulgaristan 
Komünist Partisi ve lideri Georgi Dimit-
rof’un savaşa ve faşizme karşı verdikleri 
mücadele destansıdır. E.Thaelmann ve 
G.Dimitrof, ülkelerinin işçi sınıfını ve tüm 
bağlaşıklarını “Tek Vatan-Tek Parti-Tek 
Cephe” belgisiyle ‘iğne ile kuyu kazımak’ 
misali sabırla, kararlılıkla ardıcıl mücadele 
verdiler. E.Thaelmann, Hitler faşizmine 
karşı Alman işçi sınıfını örgütledi. Kaypak 
bir politika izleyen sosyal-demokratları 
anti-faşist konuma getirmek için can-

la başla çalıştı. Nazi faşistlerinin eline 
düşerek hücrede kaldığı günlerde, özgür-
lüğüne kavuşmasına az zaman kalmış iken 
ve Naziler tarafından kurşuna dizilmeden 
önce yanındaki Nazi görevlisine, “Stalin, 
Hitler’in kafasını koparacak!” diyerek 
cesaretini ve umudunu belirti. 22 yıl yurdu 
Bulgaristan’dan uzakta ve illegal koşullar-
da yaşayan G.Dimitrof ise uluslararası işçi 
sınıfının kurmayı Komünist Enternasyo-
nal’i (Komintern) yönetti. Uluslararası işçi 
sınıfına örgütsel, politik ve teorik katkılar 
sundu. Bulgaristan Komünist Partisi’nin 
öncülüğünde işçi sınıfını, çiftçileri, sosyal-
demokratları ve anti-faşistleri örgütledi. 
Vatan Cephesi’ni kurarak, faşizmi yendi. 
Tekelci sermayenin egemenliğine son 
vererek sosyalizme açılan demokratik halk 
iktidarını işbaşına getirdi. Ülkenin özgün 
koşullarına uygun olarak kurduğu Halk 
Demokrasisi ile halka refahın ve barışın 
yolu açıldı.

Dimitrof’un yapıtları, yazıları, söylev-
leri ve özellikle Komintern’nin 7. Kongre-
si’nde sunduğu tarihsel rapor, günümüzde 
de, emperyalizme ve savaşa karşı geniş 
cephe kurmak üzere çaba harcayan partiler 
tarafından bir eylem kılavuzu olarak kulla-
nılmaktadır. G.Dimitrof, Türkiye Komünist 
Partisi’ne de büyük katkılar sundu. TKP 
Genel Sekreterlerinden İsmail Bilen, bu 
konuyu Dev adlı anı kitabından ayrıntıla-
rıyla anlatır. “1978 yılında Polit Büro’nun 
Mayıs Kararları’ndan sonra Parti kesin bir 
dönüşüme, yükselişe geçti” der, “Bugün 
ilerici gençliğin en çok sevdiği, saydığı 
ve savaşlarına bayrak edindiği Dimitrof 
Yoldaş’tır” sözleriyle ona olan sevgisini, 
saygısını, hayranlığını belirtir.

E. Thaelmann ve G.Dimitrof, “Ko-
münist olmanın ölçütü, Sovyetler Birliği’ne 
olan yaklaşımdır.” ortak görüşündeydiler. 
Onların anılarına bağlı kalarak büyük bir 
gönül rahatlığı içinde diyoruz ki, Bugün 
devrimciliğin ve komünist olmanın kıstası, 
Marksizm-Leninizm’e olan bağlılıktır, J. 
Stalin’e yapılan değerlendirmedir, Kürt 
Demokrasi ve Özgürlük Hareketine karşı-
sındaki duruştur.

Türkiyeli komünistlerin, ilerici-
devrimci gençliğin E.Thaelmann ve 
G.Dimitrof’tan öğreneceği çok şey var.

Bugün, “Yolumuz, işçi sınıfının 
yoludur!” savaş bayrağını taşıyan, gözleri 
sosyalizme olan umutla pırıl pırıl parlayan, 
“Özgürlük Seferberliği” nde yürüyen, 
“HAYIR ve Ötesi”ni örgütleyen, canla baş-
la çalışan işçi ve öğrenci gençler, gücümü-
ze güç, umutlarımıza umut katıyor. 

Anti-faşist Mücadele, Gençlik ve 
İşçi Sınıfının Öncülüğü
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q Mehmet DEMİR

Bir Newroz’u daha geride bıraktık. 
Bu yılki Newrozun da ana teması Kürtle-
rin birliğiydi. Her yıl „yeni bir başlangıç 
olur“  dilekleriyle gündeme  getirilen bu 
birlik meselesi, bir dönem daha gündem-
deki yerini koruyacağa benzemektedir. 
Birlik konusunda çeşitli çevrelerden gelen 
iyi niyet gösterilerinin, ete kemiğe bü-
rünmesi için daha çok çaba gösterilmesi 
gerekmektedir. Şimdiye kadar bu konuda 
yapılan çalışmaların tatmin edici bir so-
nucu yaratmadığını gözlemlemekteyiz. 
Zaman zaman ayrılıkları derinleştiren 
sorunların, şiddet öğesi öne çıkarılarak 
çözülmeye çalışılması karamsar bir hava 
oluşturmaktadır. Kürtler ve onların tem-
silcilerinin bu konuda gerekli adımları 
atmada yetersiz kalmalarının nedenleri 
konusunda da farklı yaklaşımların var ol-
duğunu belirtmek gerekir. Tam da birliğe 
gereksinim duydukları ve bölgedeki den-
gelerden yararlanarak parçalanmışlığın 
zincirlerini kırabilecekleri bir dönemde, 
Kürtlerin birliğin önemini kavramadık-
larını söylemek yanlış olur. Siyasi örgüt-
lenmeler de açıklamalarında bu konunun 
önemini sık sık vurgulamaktan geri kal-
madıkları gibi adım atmak için çağrı üstü-
ne çağrı yapmaktadırlar.

Aslında herkesin istekli göründüğü 
ortak Ulusal bir  Kongrenin toplanmasın-
da, taşları yerine oturtmak için, neden bu 
kadar yavaş hareket edilmekte ve engel-
ler çıkarılmaktadır? Bazı sorunların var 
olduğunu kabul etmekle birlikte bunların 
çözümü konusunda yeterli bir duyarlılık 
gösterilmemektedir. Var olan sorunların 
bir kısmının şimdilik ertelenmesi, çözü-
mü için en uygun koşulların beklenmesi 
gerekmektedir. Bu konuda farklılıklar 
gözardı edilmeden hem Kürt halkı ve 
hem de bölge halkları için en uygun çö-
zümün yolları aranmalıdır. Dış etkenlerin 
çözümü zorlaştıran yönü de gözardı edil-
memelidir. Mümkün oldukça bu etkiler 
zayıflatılmalı ve doğru çözüm yolları ko-
nusunda ısrarlı olunmalıdır. Parçalanmış-
lığın getirdiği farklılıklar ve bu parçaları 
ellerinde tutan egemen güçlerin oyunları 
gözönünde bulundurulunca birliğin kolay 
bir şekilde gerçekleşmeyeceği görülebil-
mektedir. Egemen güçler sadece kendi el-
lerinde tuttukları parça ile yetinmemekte 
aynı zamanda egemenliklerini tehlikeye 

atacak gelişmeler karşısında diğer parça-
lara da müdahalede bulunmaktadırlar. Her 
ne kadar bugün Irak ve Suriye’nin eski 
güçleri kalmamışsa da Türkiye ve İran’ın 
müdahalelerini farklı boyutlarda da olsa 
görmekteyiz. Kürtlerin zamanı dediğimiz 
günleri yaşadığımız bu günlerde, bu her 
iki gücün, farklı boyutlarda da olsa süreç-
ten  kendi çıkarları temelinde bir sonuçla 
çıkmak için her türlü yolu denediklerini 
görmekteyiz. Bu ülkelerde demokrasi ve 
sosyalizm gelişmedikçe, bu düşmanlığın 
devam edeceğini de belirtmek bilinen bir 
gerçeğe parmak basmaktan öte bir şey de-
ğildir.

Birlik, Dengeler Kurulurken
Daha da Önem Kazanıyor
Bölgede dengeler yeniden kurulma-

ya çalışılırken Kürtlerin kazanımlarını 
nasıl bir evreye vardıracakları cevabını 
tam olarak bulunmamış bir soru olarak 
önümüzde duruyor. Her şey yeniden başa 
mı dönecek? Ya da en çok dile getirilen 
bir ifade ile yüz yıl sonra yeni bir hüs-
ran mı Kürtleri bekliyor? Yüzyıl önce, 
birinci dünya savaşı koşullarında Kürtler 
bugünkü kadar gelişmiş bir örgütlenme 
ve mücadele içerisinde değillerdi. Ulusal 
bir mücadeleyi örgütleyecek  kapasiteden 
uzak olmakla birlikte, bunun halk des-
teği de eksikti. Ekim devriminin Çarlık 
egemenliği altındaki halklarda yarattığı 
ulusal kurtuluş uyanışı Kürdistan’da etki-
sini göstermemiştir. Uluslararası koşullar 
her ne kadar uygun da olsa belirttiğimiz 
sebeplerden dolayı bu şans kaçırılmış ve 
emperyalistlerin çizdiği sınırlar içerisinde 
Kürdistan  parçalanmıştır. Bugün durum 
tamamen farklıdır. Kazanımların heba 
edilme tehlikesi yok mudur? Tabi ki var-
dır, ama Kürtler de eski Kürtler değildir. 
Bunun da görülmesi gerekmektedir. Kürt 
Özgürlük Hareketi’nin her parçada önem-
li bir mücadele düzeyini yakaladığını gör-
mekteyiz. Bugün, Kürtler her parçadaki 
örgütlülükleriyle, bölgenin geleceğinde 
önemli bir rol oynayacak bir mücadele yü-
rütmektedirler. Her dört parçada mücade-
le, farklı düzeylerde de olsa kesintisiz bir 
şekilde sürmektedir. DAİŞ’e karşı verilen 
mücadele, özellikle  Rojava Kürtlerine ve 
Güney Kürdistan’a  önemli bir uluslara-
rası destek sağlamakla kalmamış, Kürdis-
tan’ı dünya komuoyunun gündemine de 
taşımıştır. Dünya halkları Kürtlere sadece 
sempati duymakla kalmıyor aynı zamanda 
sıcak desteklerini de sunuyorlar. Kobani 
direnişi etrafında örülen destek ağlarının 

güçlenerek devam edeceğini söyleyebili-
riz. İlk kez bu yıl, Newroz dolayısıyla bir 
çok batılı devlet adamı ve politikacı Kürt-
ler ile dayanışmalarını dile getirdiler. Ko-
bani direnişi, sadece bölgenin değil dünya 
demokratik ve sosyalist güçlerinin gerici-
liğe karşı mücadelelerinde de önemli bir 
çıkış noktası olmuştur. Kürtler için ise 
mücadele ile nelerin kazanılabilineceğini 
göstermesi bakımından büyük bir direniş 
olmuştur.

Böylesine bir mücadele gücü gösteren 
Kürtler, ulusal birlik için Kobani ruhunu 
yeniden canlandırabilecekler mi? DA-
İŞ’in saldırılarına karşı yükselen Kobani 
direnişi, Kürtlerde birlik ruhunu geliş-
tirmiş ve şimdiye kadar görülmemiş bir 
dayanışmayı ortaya çıkarmıştır. Kobani 
ruhunu bugün yeniden canlandırmanın 
önünde ne gibi engeller var? DAİŞ teh-
didi geçmiş değil.  Ne Türkiye ve ne de 
İran, Kürtlerin kazanmalarına ve bölgede 
güçlenmelerine karşı sessiz kalacak gibi 
görünmemektedirler. Uluslararası güçle-
rin bölgeyi yeniden şekillendirirken nasıl 
bir yol izleyecekleri henüz tam netleşmiş 
değil. Kuşkusuz çıkarlarına en uygun bir 
modeli bölge halklarının boynuna yeni-
den geçirmek isteyeceklerdir. Eğer bölge 
halkları ve Kürtler mücadelelerini, daya-
nışmalarını güçlendirmezlerse kaybede-
cekler ve bir dönem daha emperyalistlerin 
boyunduruğunda ezileceklerdir. Kürtler 
yeni dengeler kurulurken söz sahibi olmak 
istiyorlarsa, ulusal birlik yolunda zaman 
kaybına yol açmadan gerekli adımları at-
mak zorundadırlar. Kısa vadeli çıkarların 
cazibesinden kurtulmaları ve uzun vadede 
hem Kürtlere ve hem de bölge haklarına 
kazandıran mücadele etrafında birliğin 
yolunu açmalıdırlar. Birliğin gelişmesi, 
Kürtlerin ortak çıkarlar etrafında biraraya 
gelmelerinin yolunu açacak ve bölgede 
dengeler yeniden kurulurken söz sahibi 
olmalarının yolunu kolaylaştıracaktır. 

Şengal İlk Değil 
Ama Son Olmalı
Kürt siyasi hareketleri arasında çatış-

maların ilki değil Şengal. Ama herkesin 
dileği bunun son olması. Şengal’in kısa 
süreli de olsa böylesi bir çatışmaya sah-
ne olması, Kürdistan üzerinde oynanan 
oyunların öyle yabana atılacak cinsten 
olmadığını göstermektedir. Şengal, DA-
İŞ’in saldırılarına kadar ismi öyle sık sık 
duyulan bir bölge değildi. Özgürlük ha-
reketinin Şengal ve Ezidiler arasındaki 

çalışmaları çok eskilere dayanmaktadır. 
73 fermana maruz kalmış Ezidiler, Kürt 
Özgürlük Hareketiyle bir bakıma kendi 
tarihlerini yeniden yazma şansına kavuş-
tular. Ezidiler arasında bir söz vardır: “ 
Em Ezidiné, daré şıkestine” (Biz Ezidi-
yiz, kırılmış ağacız) Bu yıllar boyu devam 
etti. Kürt Özgürlük Hareketi onları diğer 
Kürtler ile aynı seviyede gördü ve yıllar-
dır süren ayrımcılığa son verdi. Yani kı-
rılmış ağaca yeniden yeşerme ve özgürce 
yaşama şansını kazandırdı. Bu da Ezidile-
rin, kendilerini Özgürlük Hareketinin bir 
parçası olarak görmelerinin yolunu açtı. 
Şengal’de DAİŞ’in saldırılarına karşı Ezi-
dilerin yardımına ilk koşanların, peşmer-
gelerin  değil de  YPG ve HPG’nin  olması 
bu bağı daha da güçlendirdi. Bu var olan 
sempatinin daha derinleşmesine, yerleş-
mesine yol açtı. Bununla birlikte Ezidiler 
kendi öz savunmalarını kurup yeni bir 
aşamaya daha adım attılar.

Şengal’in Rojava ile Güney Kürdistan 
arasındaki geçiş noktasında olması bura-
nın önemini bir kat daha artırmaktadır. 
Şimdiye kadar ilgi alanının dışında gibi 
görünen Şengal önem kazanmaya başladı. 
PKK’nin burada yeni üs alanları kurma-
sı Kandil’den Kobani’ye kadar olan bir 
hatta Kürt Özgürlük Hareketinin etkisinin 
hissedilmesini de beraberinde getirdi. Bu 
durum, en başta da Kürtlerin kazanımla-
rını sıfırlamak için yoğun bir çaba içeri-
sinde olan TC’nin yeni saldırıları geliştir-
mesine yol açtı. Mesut Barzani’nin Şubat 
sonlarındaki Ankara ziyaretinin ardından 
Şengal’e “Roj Peşmergeleri” adı verilen 
ve Türk devleti tarafından eğitildikleri  
ve içerisinde  eski PKK’lıların da olduğu 
söylenen birliklerin sevkedilmesi ve çatış-
ma çıkması, dengelerin ne derece hassas 
olduğunu göstermesi bakımından önem 
arz etmektedir. TC’nin Şengal’e dönük 
uzun zamandır tehditlerde bulunduğunu 
biliyoruz. KDP adına açıklamalarda bulu-
nan Neçirwan Barzani de “gerekirse zor 
kullanarak” Şengal’e müdahalede bulu-
nacaklarını açıklamıştı. Böylesi bir çatış-
manın, son Ankara ziyaretinde düğmeye 
basılarak hızlandırıldığını ve uygulandığı-
nı görmekteyiz. KDP, bu çatışma emrini 
kimin verdiğini açığa çıkarmak için bir 
iç soruşturma başlatmış, gözler Neçirwan 
Barzani, Aziz Weysi üzerine çevrilmiş de 
olsa bir sorumlu henüz bulunamamış ya 
da açıklanması ertelenmiştir. Tıpkı Şen-
gal’den peşmergelere kimin çekilme emri 
verdiğinin hala muğlak da kalması gibi.

Kürtler Ulusal Birlik Yolunda 
Hangi Durakta?
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Çatışmalar uzun sürmeden ve daha 
geniş bir alana yayılmadan durdurulmuş 
da olsa yeniden başlama tehlikesi yok 
olmuş değildir. Öyle görülüyorki KDP 
içerisinde TC ile öteden beri çıkar ilişkisi 
kurmuş  olan bir kesim, bu çatışmaların 
fitilini ateşlemek için pusuya yatmış ha-
zır beklemektedirler. DAİŞ’e karşı oluşan 
koalisyon güçleri ile Kürt halkı ve siyasi 
kurumlarının karşı çıkmaları karşısında, 
ateşkes sağlansa da, burada yeni oyun-
ların devreye sokulmasını önlemek için 
Ulusal Birlik temelinde bir mücadelenin 
gereği daha net olarak ortaya çıkmış du-
rumdadır. Nitekim TC, Şengal’e dönük 
saldırılarından vazgeçmiş değil. Konuyu 
sık sık gündeme getirerek KDP üzerinde 
baskı kurarak ve tehditlerle onları yeni bir 
çatışma içerisine çekmek istemektedir-
ler. KDP içerisinde de bazı kesimlerin bu 
konuda çok istekli oldukları Şengal’deki 
çatışmaların ardından görüldü. DAİŞ’e 
karşı savaşta yer almaları gerekirken, ka-
nına ellerini buladıkları Kürt gençlerinin 
ölümü üzerinden kahramanlık gösterileri 
yapmaları, bunların her an yeni bir çatış-
manın fitilini ateşlemeleden geri durma-
yacaklarını göstermektedir. Bunlara karşı 
her Kürt yurtseverinin sesini yükseltmesi 
gerekmektedir. Taraf olmadan, kesin ola-
rak  çatışmaların ve birliğe zarar veren gi-
rişimlerin karşısında yer almalıdırlar.

Şengal, Kürt Özgürlük Hareketinin 
Rojava’dan sonra yeni bir egemenlik sa-
hası olarak ortaya çıktı. DAİŞ ile mücade-
le içerisinde Celavla, Kerkük, Mahmur ve 
Şengal hattında Kandil, Ranya ve Behdi-
nan’dan sonra, PKK’nin  askeri ve siyasi 
olarak etkinliğinin geliştiğini görmekte-
yiz. Burada Ezidi Kürtlerinin kendi öz sa-
vunma güçlerini oluşturmaları, tamamen 
savunma amaçlıdır ve yeni saldırılara kar-
şı halkın kendisini korumasına yöneliktir. 
Bundan tüm Kürtler sevinç duymalılar. 
Bu hem Kürtlere ve hem de bölge halk-
larına kazandıran bir gelişmedir. Birileri 
rahatsızlık duyuyorsa bunun Kürt düş-
manlığından kaynaklandığını söyleye-
biliriz. Kürtlerin çatışmaları körükleyen 
ve düşmanlığı yaymak isteyen  oyunlara 
gelmemesi gerekmektedir. Özellikle Kürt 
Özgürlük Hareketine karşı husumet içeri-
sinde olan bazı çevrelerin kışkırtmalarına 
da fırsat  bırakılmamalıdır. Beklentilerini 
Kürt Özgürlük Hareketinin yenilgisi üze-
rine kuran bu çevrelerin öfkeleri, kazanı-
lan yeni mevziler ve uluslararası arenada 
artan desteklerden dolayı artsa da, Kürt 
halkı bunlara prim vermeyeceği gibi, 
demokrasi ve sosyalizm güçleri de   bu 
oyunları bozacak uyanıklıktadırlar. Şen-
gal’de bırakujinin önüne geçilmesinden, 
kuşkusuz kısa  vadede Kürt halkı ve mü-
cadelesi kazanmış gibi görünse de kaza-
nan tüm bölge halklarıdır. Sorunlar varsa 
da bunların kışkırtmaların ve baskıların 

etkisinde kalarak şiddete başvurmadan 
görüşmeler yoluyla çözümlenmesi ge-
rekmektedir. Şengal’in kendi öz savunma 
güçleri YBŞ’nin varlığı herkes tarafından 
kabul görülmeli ve Ezidilerin kendilerini 
yönetmelerinin yolu açılmalıdır. Saldırı 
tehlikesinin geçmediği bir ortam da hal-
kın kendi öz savunmasını oluşturması, 
DAİŞ’e karşı yürütülen mücadeleye de 
önemli bir destektir.

KDP ile PKK arasındaki siyasi ve as-
keri mücadelenin Şengal ve Rojava üze-
rinden bir dönem daha devam edeceğini 
söyleyebiliriz. Rojava’ya gönderilmek 
istenen Roj Peşmergeleri’ne ABD ve Ko-
alisyon güçlerinden de ret geldi. KDP, 
Türkiye’nin dayatmaları sonucu, ardından 
YPG’ye karşı savaşta destek de vaat etti-
ği Roj Peşmergeleri’ni ayrı bir güç olarak 
Rojava’ya göndermek istemektedir. DA-
İŞ’e karşı bir savaşın içerisinde yer almak 
istiyorlarsa neden YPG’ye katılmadık-
ları cevap bulmamış bir soru. ENKS ve 
KDP’li bazı çevrelerin PKK ve YPG aynı-
dır diyerek uluslararası desteğin kesilmesi 
için TC ile aynı cephede yer almasının bir 
mantığı yoktur. Tüm bu girişimlere rağ-
men koalisyon güçlerinin YPG’nin başı-
nı çektiği Suriye Demokratik Güçleriyle 
Rakka operasyonunu sürdürmek istemesi 
sadece bu güçlerin savaş kabiliyeti ile de 
açıklanamaz. SDG’nin demokratik değer-
leri savunması onları diğer güçlerden ayı-
ran temel bir faktördür.

Güney Kürdistan 
Bağımsızlığın Neresinde?
Kürdistan’ın bağımsızlığına demokra-

siden ve sosyalizmden yana olanların kar-
şı çıkacağını düşünmek bilerek gerçekleri 
çarpıtmaktan başka bir şey değildir. Hem 
devrimciler ve hem de sosyalistler bunu 
amasız desteklemektedirler. Bugün bazı 
çevreler bilerek, gerçekleri çarpıtarak, 
bağımsızlık karşıtı tarafların içerisine 
devrimcileri ve sosyalistleri koymaya ça-
lışmaktadırlar. Kürdistan’ın bağımsızlığı-
na ve Kürtlerin eşit ve özgür yaşamasına 
karşı çıkanlar tabi ki var ama bunlar ara-
sında devrimciler ve sosyalistler yoktur. 
Halkların birlikte yaşamalarını savunmak 
ve ortak bir gelecek için birlikte müca-
dele etmelerinin yollarını aramak başka 
bir şeydir. Halkların veya ulusların kendi 
kaderlerini tayin etmelerine hakkı başka 
bir şeydir ve birbirinin karşıtı değildir. 
Her zaman söylediğimizi tekrar ediyoruz; 
Kürdistan’ın parçalanmışlığı bölgemizde-
ki sorunların esas kaynaklarından biridir. 
Kürtler de diğer  halklar  gibi özgür ya-
şama hakkına sahiptirler. Bazı çevrelerin 
ısrarlı çarpıtmalarının nedeni kendi milli-
yetçi görüşlerine haklılık kazandırma ça-
basından başka bir şey değildir. Halkların 
dayanışmasını yok sayan ve kendisini di-
ğer halklardan soyutlayan  milliyetçiliğin, 
hiç bir halka faydası olmamıştır, Kürtlere 
de bir faydası olmayacaktır.

Güney Kürdistan’da bir dönemdir ba-
ğımsızlık için referandum yapılacağı dile 
getirilmektedir. Bu konuda sözler var ama 
atılan herhangi bir adım henüz yok. Peki 
neden bu konu sık sık dile getirilmektedir. 
Bu konu, Kürtler arasındaki siyasi çekiş-
melerde bir malzeme olarak kullanılmak 
istenmektedir. Güneyli Kürt örgütlerin 
kendi içerisinde birlik oluşturma da bir 
başarı sağlamadıkları ortadayken, bağım-
sızlık için ciddi bir planlama yokken bu 
tür iddialar sadece ağızlara bir parmak 
bal çalmaya benzemektedir. Bu konuda 
partisel ve aşiretsel çıkarlar bir kenara 
bırakılmadığı gibi bunların daha da öne 
çıkarılması için çabalayanların var oldu-
ğunu görmek ağzımıza sürülen bala da acı 
bir tat vermektedir. Bölgede demokratik-
leşmeye ve toplumsal ilerlemeye hizmet 
eden her adım halklarda karşılığını bula-
caktır. Ama oyunlar ile kandırmaya dönük 
girişimler, sadece sahiplerine kısa vadede 
kazandırıyor gibi görünse de kaybettire-
cektir.

Güneyde kurulmuş bir federe devlet 
olmasına rağmen bunun kurumlaşma-
sı yaratılamamıştır. Ne siyasi ne askeri 
ve ne de ekonmik olarak gerekli adımlar 
atılmış değil. Seçimler yapılmış ama şu 
an ne parlementosu ne de hükümeti çalış-
maktadır. Parlamento başkanı ve bazı hü-
kümet bakanları Goran ve KDP arasında 
baş gösteren ayrılıklardan dolayı Erbil’e 
bırakılmamışlar ve KDP tek partiye da-
yalı hükümet olma durumunu devam et-
tirmektedir. Mesut Barzani’nin başkanlık 
süresi dolmasına rağmen yeni bir seçim 
yapılmamış ve görevini devam ettirmek-
tedir. Son günlerde her parti kendi içeri-
sinde bazı yeniliklere gitmiş, ama bunlar 
da eskinin üstüne yeni bir astar çekmekten 
öteye gitmemiştir. Yenilik adıyla sunulan 
eskiler arasında görev değişiminden başka 
bir şey olmamıştır. Seçimler yenileneme-
mekte, yeniden bir araya gelmek için yü-
rütülen görüşmeler kerhen yapılıyormuş 
gibi bir izlenim vermektedir. Güneyin 
kendi sorunlarını çözememiş olması Ulu-
sal Kongre’nin toplanması önünde de bir 
engel oluşturmaktadır. Petrole dayalı bir 
ekonomi geliştirilmek istenmiş, bunda da 
başarısız kalınmıştır. Ekonomik sıkıntılar 
Irak merkezi yönetimi ile yaşanan sorun-
lar nedeniyle de daha da ağırlaşmıştır.

KDP’nin AKP ile yakın işbirliği de 
Kürdistan’ın bağımsızlığı önünde ciddi 
bir engeldir. İstanbul ve Ankara’da ası-
lan Kürt bölgesel yönetiminin bayrakları 
sadece referanduma dönük bir oyundur. 
Diktatörlüklere güvenerek Kürdistan ba-
ğımsızlığa ulaşmaz. Geçmişte de bunun 
örnekleri yaşandı. AKP’nin Kürt düşman-
lığını, KDP ile olan ilşkileri gizleyemez. 
Özgürlük Hareketinin mücadelesi KDP 
için de bir nefes borusudur. Geçmişte Gü-
neyde bir Kürt oluşumuna izin vermeyiz 
diyenler bugün değişmiş olamazlar. Farklı 

biçimlerde de olsa bu düşmanlıkları de-
vam etmektedir.

KDP’nin TC ile ilişkilerine PKK de 
bir şekilde anlam veriyor ve tümden kar-
şı çıkmıyor. Ekonomik ve siyasi çıkarlar 
temelinde bir ilişki kaçınılmaz görünüyor. 
Bu ilişkide TC’nin oyunlarına gelmemesi 
ve Kürt düşmanı politikasına alet olma-
ması da önemle vurgulanmaktadır. Son 
zamanlarda bazı kesimler ısrarla İran, Irak 
ve Suriye’nin Kürt düşmanlığından bah-
sederek Türkiye’ye teğet geçmektedirler. 
Bunlar, KDP-TC ilişkişlerinden medet 
uman ve Sur, Nusaybin, Şırnak, Cizre 
ile  Yüksekova’nın  yakılıp yıkılmasını 
hendek ve barikatlarla açıklamak isteyen, 
Kürt düşmanlığını kendi beklentileri için 
görmek istemeyenlerdir. Kürdistan’ın 
şehirlerini yakıp yıkanlar ve Rojava’da 
Kürtler üzerine çeteleriyle saldıran islam-
cı-milliyetçilerden Kürtlere ne geçmişte 
bir fayda geldi ne bugün ne de yarın ge-
lecektir.

Kürdistan bağımsızlığa adım atacaksa 
da bu Kürt düşmanı politikaları yürütenle-
re dayanarak olmayacaktır. Bölge halkla-
rının mücadele ve dayanışması ile ancak 
bu mümkün olabilir. Gayri resmi olarak 
28 büyük devletin Kürdistan’ın bağım-
sızlığını tanımaya hazır olduğu söylen-
mektedir. Durum böyleyse, KDP’nin TC 
ile ilişkilerinde eskinin o zayıf gücü ola-
rak masaya oturmaması gerekmektedir. 
Hani sıkıştırılmışlık durumunun aşılması 
söz konusudur. Buna göre adım atması 
gerekirken, TC’nin Özgürlük Hareketine 
karşı olan düşmanlığından da yararlan-
maya çalışarak, kendisine yeni mevziler 
açmaya çalışmaktadır. Referandumda do-
laylı ve direk olarak evet çıkması yönün-
de KDP’nin etkisinde olan güçlerin bir 
çalışma yürüttüklerini biliyoruz. Bunlar 
gerekçe olarak da Kürt meselesinde yine 
muhatap alınacak partinin AKP olduğu-
nu dillendirmektedirler. KDP içerisinde 
bazı sorunların olduğu basına yansısa da 
görünen o ki şimdilik Kürt ulusal birliği 
yönünde bir çalışma içerisine girmekten 
kaçınıyorlar. Bu daha ne kadar böyle sü-
rer şimdilik bir şey söylemek için erken. 
Bölgede bazı dengelerin hızlı değişebildi-
ğini gözönünde bulundurunca bu konuda 
da değişikliklerin olması kaçınılmazdır. 
Suriye ve Rojava’nın geleceğinin netleş-
mesi bölgede taşları yerinden oynatacak 
ve yeni gelişmelere yol açacaktır. Bunun 
güneyde (Başur ) bağımsızlığa giden yolu 
açması da mümkün. O gün geldiğinde 
bölge halkları da Kürdistan ile aynı se-
vinci paylaşacaklardır. Nasıl ki Kobani de 
dayanışmacı bir ruh ortaya çıktıysa bura-
da da yeniden yaşam bulacaktır. Halkların 
dayanışması yükseldikçe bu mümkün ola-
caktır. Yoksa diktatörlere dayanarak hiç 
bir sorun çözümlenemez. Rojava’da oluş-
turulan demokratik birlik, bölgede sorun-
ların çözümü için de önemli bir örnektir.
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Hazırlayan:
Onur BAKIR  

AKP’nin Türkiye’nin 
dört bir yanında pano-
lara astığı, basında ve 
sosyal medyada dolaşı-
ma soktuğu referandum 
afişlerini mercek altına 
aldık.

16 Nisan yaklaşırken, AKP 
referandum çalışmalarına hız 
verdi. Bu çalışmalar sırasında 
aldatmaca, manipülasyon ve çe-
şitli kelime oyunlarıyla, Anayasa 
değişikliği maddelerinin çarpı-
tıldığını görüyoruz. Bu dosyada, 
afişlerden broşürlere, söylemler-
den vaatlere kadar gizlenmeye 
çalışılan gerçeklere dikkat çek-
meye çalışacağız. ... Türkiye’nin 
dört bir yanındaki panoları süsle-
yen, basında ve sosyal medyada 
da dolaşıma giren afişleri mercek 
altına alıyoruz. 

‘CUMHURBAŞKANI İKİ 
DÖNEM SEÇİLECEK’ YA-
LANI

Afişte diyor ki: “Bir kişi 
en fazla iki defa cumhurbaşka-
nı seçiliyor. Görev süresi 10 yıl 
ile sınırlanıyor.” 2007 yılında 
yapılan Anayasa değişikliği ile 
Cumhurbaşkanının halk tarafın-
dan seçilmesi kuralı getirildi ve 
görev süresi iki dönem ve toplam 

10 yıl ile sınırlandı. Dolayısıyla, 
AKP aslında 2007 yılında zaten 
yapılmış olan değişikliği, bugün 
yeni bir değişiklikmiş gibi su-
nup oy istiyor. Ancak aldatma-
ca bununla sınırlı değil. Çünkü 
Anayasa değişikliği paketinin 
11’inci maddesi ile şu değişiklik 
getiriliyor: “Cumhurbaşkanının 
ikinci döneminde Meclis tara-
fından seçimlerin yenilenmesine 
karar verilmesi halinde, Cumhur-
başkanı bir defa daha aday olabi-
lir.” Adrese teslim bir değişiklik 
bu! Amaç, Erdoğan’a, üç dönem 
Cumhurbaşkanlığının yolunu aç-
mak. Böylece AKP, 2007’deki 
değişikliği yeniden paketleyip 
halka “hediye” diye yutturmaya 
çalışırken; aslında “Üç dönem, 
15 yıl Cumhurbaşkanlığının” 
önünü açmaya çalışıyor. 

‘GÜÇLÜ MECLİS VE 
TEMSİLDE ADALET’ YALA-
NI

Afişte diyor ki: “Güçlü Mec-
lis. Milletvekili sayısı 550’ten 
600’e çıkarılıyor. Temsilde ada-
let geliyor.” Milletvekili sayı-
sının 600’e çıkarılacağı doğru, 
gerisi külliyen yalan! Değişiklik 
ile Meclisin çok önemli yetkileri 
elinden alınıyor. Artık hükümet 
kurmak için Meclisin güvenoyu 
gerekmeyecek. Meclis gensoru 
ile hükümet ya da bakan düşü-
remeyecek. Meclis, hükümeti 
denetleyemeyecek. Meclisin 
Cumhurbaşkanının yargılanma-
sına karar vermesi neredeyse 

imkânsız hale gelecek. Meclis, 
Bakanlıkların kurulmasına, kal-
dırılmasına, görev ve yetkilerine 
karar veremeyecek. Meclis, üst 
kademe kamu yöneticilerinin 
atama usul ve esaslarını belirle-
yemeyecek. Meclisin bu yetkileri 
Cumhurbaşkanına verilecek; bir 
yandan da Cumhurbaşkanı, tek 
imza ile çıkaracağı, kanun değeri 
taşıyan “Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnameleri” ile Meclisin yasama 
yetkisini kısmen gasp edecek. 
Meclis, hükümetin başına yazılı 
olarak soru soramayacak. Mec-
lis ara veya tatildeyse, Cumhur-
başkanı toplantıya çağırmadığı 
sürece, toplanamayacak. Cum-
hurbaşkanı, canı istediği zaman, 
hiçbir koşul aranmaksızın, Mec-
lisi feshedebilecek. Liste uza-
yıp gidiyor. Böyle bir Meclisin 
milletvekili sayısı 600’e çıksa 
ne çıkmasa ne? İçi boşaltılmış, 
işlevsizleşmiş bir Mecliste ister-
se 600 değil 600 bin vekil olsa 
bile, temsilde adalet sağlanabilir 
mi hiç?

‘KANUNLARI SADECE 
MECLİS YAPIYOR’ YALANI

Afişte diyor ki: “Güçlü ve 
yetkili Meclis. Kanunları sadece 
Meclis yapıyor.” Anayasa de-
ğişikliği ile Bakanlar Kurulu ve 
Kanun Hükmünde Kararnameler 
kaldırılıyor. AKP, buradan ha-
reketle kanunları sadece Meclis 
yapacak diyor. Oysa değişik-
lik paketinin 8’inci maddesi ile 
Cumhurbaşkanına “yürütme yet-
kisine ilişkin konularda Cumhur-

başkanlığı kararnamesi” çıkarma 
yetkisi veriliyor. Yani Bakanlar 
Kurulu’nun çıkardığı KHK’lerin 
yerini Cumhurbaşkanının ka-
rarnameleri alıyor! Kanunla eşit 
değerde olan bu kararnameler ile 
Meclisin yasa yapma yetkisi bu 
sefer de Cumhurbaşkanı tarafın-
dan gasbediliyor. Cumhurbaş-
kanına tek bir imza ile Meclisi 
baypas etme; yürütmeye ilişkin 
her konuda her kuralı koyma 
yetkisi tanınıyor. Bugün Mecli-
sin yetkisinde olan Bakanlıkların 
kurulup kaldırılması, görev ve 
yetkilerinin belirlenmesi; üst ka-
deme kamu yöneticilerinin atan-
malarına ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesi yetkileri de Cum-
hurbaşkanlığı kararnamelerine 
terk ediliyor. Sonra da çıkıyor, 
“Kanunları sadece Meclis yapı-
yor” diyorlar.

‘BAĞIMSIZ VE TARAF-
SIZ YARGI’ YALANI

Afişte diyor ki: “Bağımsız ve 
tarafsız yargı. Tarafsızlık Anaya-
sa hükmü oluyor.” Şurası doğru, 
değişiklik paketinin 1’inci mad-
desi ile mahkemelerin başındaki 
“bağımsız” sıfatının yanına “ta-
rafsız” sıfatı ekleniyor. Ancak 
bir kelime oyunu var burada. Ba-
ğımsız olabilmesi için yargı za-
ten tarafsız olmakla da yükümlü. 
Bu nedenle, bu değişikliğin so-
mut bir karşılığı yok. Bu kelime 
oyununu bir kenara bırakıp, Ana-
yasa değişikliği paketinin bütüne 
baktığımızda ise yargının açıkça 
Cumhurbaşkanının tarafına itil-

diği görülüyor. Anayasa değişik-
liği paketinin 14’üncü madde-
sine göre Hakimler ve Savcılar 
Kurulu’nun 13 üyesinden 6’sını 
Cumhurbaşkanı belirleyecek. 
16’ncı maddeye göre ise Anaya-
sa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 
12’si  Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenecek. Bugün de Cum-
hurbaşkanının yüksek yargı or-
ganlarının üyelerinin bir kısmını 
atama yetkisi var. Ancak bugün 
Cumhurbaşkanı Anayasa gereği 
siyaseten tarafsız olmak zorunda. 
Oysa Anayasa değişikliğinden 
sonra Cumhurbaşkanı artık siyasi 
olabilecek, hatta bir siyasi parti-
nin liderliğini yapabilecek. Do-
layısıyla Anayasa değişikliği ile 
Cumhurbaşkanı siyaseten taraf 
haline gelirken; Cumhurbaşka-
nına yargıyı da taraflaştırma ola-
nağı tanınıyor. Yargı bağımsızlığı 
tümüyle tarihe karışıyor…

‘HÜKÜMETİ MİLLET 
SEÇECEK’ YALANI

Afişte diyor ki: “Milletin hem 
Meclisi hem hükümeti seçme-
si için evet.” Gören de bakanlar 
seçimle belirlenecek sanır. Millet 
sadece Cumhurbaşkanını seçe-
cek, hükümeti ise Cumhurbaş-
kanı! Değişiklik paketinin 8’inci 
maddesine göre bakanları atama 
ve görevden alma yetkisi, yani 
hükümeti kurup dağıtma yetki-
si tek başına Cumhurbaşkanına 
verilecek. Oysa bugün hüküme-
tin kurulabilmesi için milletin 
temsilcilerinin tümünden yani 
Meclisten güvenoyu alınması ge-
rekiyor. Değişiklik ile bu konuda 
tüm karar tek başına ve Meclisin 
onayı aranmaksızın Cumhurbaş-
kanına veriliyor. 
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‘CUMHURBAŞKANINA 
CEZAİ SORUMLULUK GE-
LİYOR’ YALANI

Afişte diyor ki: “Yetkili ve 
sorumlu Cumhurbaşkanı. Cum-
hurbaşkanına cezai sorumluluk 
geliyor.” Cumhurbaşkanının 
“yetkili”, hatta “süper yetkili” 
olacağı kesin ama Cumhurbaş-
kanına cezai sorumluluk geldi-
ği koca bir yalan. Değişiklik ile 
Cumhurbaşkanı tek başına yü-
rütmenin başı haline geliyor. Do-
layısıyla karşılaştırmayı, bugün 
hükümetin başı olan Başbakanın 
ile yarın hükümetin başı olması 
planlanan Cumhurbaşkanı ara-
sında yapmak gerekiyor. Bugün 
Başbakan hakkında, Meclis üye 
tam sayısının 10’da 1’i ile so-
ruşturma açılması istenebilir, 
toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile soruşturma açılabilir, 
üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile Başbakan yargılanmak üzere 
Yüce Divana (Anayasa Mah-
kemesine) sevk edilebilir. Oysa 
Anayasa değişikliği paketinin 
9’uncu maddesine göre Cumhur-
başkanı hakkında, üye tam sayı-
sının salt çoğunluğu ile soruştur-
ma açılması istenebilecek, üye 
tam sayısının 5’te 3’ü ile soruş-
turma açılabilecek, üye tam sayı-
sının 3’te 2’si ile Cumhurbaşkanı 
Yüce Divana gönderilebilecek. 
Yani Cumhurbaşkanına “cezai 
sorumluluk” gelmiyor; aksine 
inanılmaz güçlü bir koruma kal-
kanı geliyor. Öte yandan Cum-
hurbaşkanı, göreviyle ilgili suç-
lar bakımından, görevi bittikten 
sonra da bu korumadan yararla-
nabilecek. 600 milletvekilinden 
400’ü “yargılansın” demediği sü-
rece Cumhurbaşkanı ömür boyu 
yargılanmayacak. Yani Mecliste 
referandumsuz Anayasayı değiş-
tirecek kadar yüksek bir çoğun-
luk olmadığı sürece Cumhurbaş-
kanına dokunulamayacak. 

‘MECLİS GENÇLEŞE-
CEK’ ALDATMACASI

Afişte diyor ki:“Gençlerimize 
güveniyoruz. 18-24 yaş arası 
gençler Meclise giriyor. Temsil-
de adalet sağlanıyor.” Milletve-
kili seçilme yaşının 25’ten 18’e 
düşürüleceği doğru ama 18-24 
yaş arası gençlerin Meclise gire-
ceği ve yaş bakımından temsilde 
adalet sağlanacağı iddiaları ger-
çekten çok uzak. 2006 yılında 
yapılan Anayasa değişikliği ile 
milletvekili seçilme yaşı 30’dan 
25’e düşürülmüştü. Peki, Meclis 
gençleşti mi? Gençlerin temsili 
arttı mı? Hayır! Bugün Meclis’te 
30 yaşından küçük sadece 9 mil-
letvekili var. Bunların 6’sı HDP, 
1’i CHP, sadece 2’si AKP’den. 
Meclisin yaş ortalaması 50; Mec-
liste genç milletvekillerinin oranı 
ise sadece yüzde 1,9. Yani seçil-
me yaşını düşürmekle, gençlerin 
önü açılmıyor. Milletvekili olma-
nın (istisnaları olmakla birlikte) 
para, güç ve lidere biat etmekten 
geçtiği Türkiye’de seçimle yaşı-
nı düşürmekle Meclis gençleşmi-
yor; temsilde adalet sağlanmıyor. 

‘SIKIYÖNETİM UYGU-
LAMASI SON BULUYOR’ 
ALDATMACASI

Afişte diyor ki:“Sıkıyönetim 
uygulaması son buluyor.” Bir 
gerçeğin bir kısmını söyleyip, bir 
kısmını saklı tutmak; yalandan 
da beter! Evet, “sıkıyönetim” 
Anayasadan çıkarılıyor. Ancak 
madalyonun öbür yüzünde güç-
lendirilmiş bir OHAL var. Sıkı-
yönetim kaldırılırken, sıkıyöne-
tim ilan edilebilmesi için gereken 
koşullar, OHAL’e taşınıyor. De-
ğişiklik paketinin 12’nci madde-
si ile OHAL ilan etme yetkisi tek 
başına Cumhurbaşkanına veri-
liyor. Ayrıca Cumhurbaşkanına, 
OHAL süresince, vatandaşların 
temel hak ve özgürlüklerini sınır-
lama, hatta durdurma yetkisi ta-
nınıyor. Cumhurbaşkanı OHAL 
sırasında çıkaracağı Cumhur-
başkanlığı kararnameleri ile tüm 
temel hak ve özgürlükleri askıya 
alabilecek. Bundan ala sıkıyö-
netim mi olur? Böyle bir OHAL 
varken, sıkıyönetime ne hacet?

‘MECLİS HÜKÜMETİ 
DENETLEYECEK’ YALANI

Afişte diyor ki: “Milletin 
seçtiği Meclis, hükümeti denet-
liyor.” Trajikomik bir yalan bu! 
Çünkü Anayasa değişikliği ile 
Meclisin hükümeti denetleme 
yetkisi büyük ölçüde yok edili-
yor. Anayasa değişikliği paketi-
nin 5’inci maddesi ile Meclisin 
bugünkü Anayasada yer alan şu 
yetkisi Anayasadan çıkarılıyor: 
“Bakanlar kurulunu ve bakan-
ları denetlemek.” Öte yandan 
Anayasa değişikliği paketinin 
6’ncı maddesi ile Meclisin hü-
kümeti denetlemek bakımından 
en önemli yetkilerinden biri 
olan “gensoru” da kaldırılıyor. 
Bakanları atama ve görevden 
alma yetkisi tümüyle Cumhur-
başkanına verilirken, Meclis bu 
konuda tamamen saf dışı bırakı-
lıyor. Değişikliğe göre Meclisin 
artık gensoru yetkisi olmayacak; 
Meclis hükümeti ya da bir bakanı 

“güvensizlik” oyuyla düşüreme-
yecek. Bugün milletvekillerinin 
hükümetin başı olan Başbaka-
na yazılı soru sorma hakkı var. 
Değişiklik paketinin 6’ncı mad-
desine göre milletvekilleri, hü-
kümetin başı haline gelecek olan 
Cumhurbaşkanına yazılı olarak 
soru soramayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Başbakan Yıldırım, bakanlar ve 
AKP yetkilileri, referanduma 
sunulan değişikliğin kabul edil-
mesi halinde Cumhurbaşkanının 
Meclisi fesih yetkisi olmayaca-
ğını söylüyor. Oysa değişiklik 
maddeleri tersini söylüyor. Deği-
şiklik Cumhurbaşkanına sadece 
fesih yetkisini değil; ülkeyi tek 
başına dilediği gibi yönetme yet-
kisi de veriliyor. “Darbelere karşı 
önlem” diye süslenen değişiklik, 
aksine darbelere davetiye çıkarı-
yor. 

‘TEK ADAM SİSTEMİ 
DEĞİL’ KANDIRMACASI

Tek adam deyince çok kızı-
yorlar. Lütfen Anayasa değişik-
liği ile Cumhurbaşkanına tanınan 
yeni yetkilere ve bu yetkiler ile 
Cumhurbaşkanının neler yapabi-
leceğine ilişkin tabloya bir bakın. 
Yürütme yetkisini tek kişinin 
kullandığı, tek bir kişinin yasama 
organı üzerinde ağır bir vesayet 
kurup yasama yetkisini karar-
name ile gasbedebildiği, yargıyı 
tek başına belirlediği, hem de 
bunların hepsini bir siyasi parti-
nin lideri olarak yapabileceği bir 
sisteme “tek adam sistemi” değil 
de başka ne denebilir ki!

‘MECLİSİ FESİH YETKİ-
Sİ YOK’ YALANI

AKP, Erdoğan ve destekçileri 
koro halinde aynı şeyi söylüyor: 
“Cumhurbaşkanının Meclisi fe-
sih yetkisi yok.” Gerçi bu yalan 
bizzat AKP’nin referandum ki-
tapçığı ile ifşa oldu. Kitapçık-
ta diyor ki: “Fesih yetkisi yeni 
sistemde seçimlerin karşılıklı 
olarak yenilenmesi yoluyla ger-
çekleşebilecektir. TBMM 3/5 
çoğunlukla, cumhurbaşkanı da 
dilediği zaman bu yetkiyi tek 
başına kullanabilir.” Ancak AKP 
ve Erdoğan, buna rağmen “Fesih 
yetkisi yok, seçimleri yeniletme 
yetkisi var” demeye devam edi-
yor.

Gelin, mevcut durum ile de-
ğişikliği bir kez daha karşılaştıra-
lım, fesih yetkisi var mı yok mu, 
bir daha bakalım. Anayasa’nın 
yürürlükteki 116’ncı maddesine 
göre cumhurbaşkanı, ancak ve 
ancak hükümetin kurulamadığı 

durumlarda, Anayasa’da öngö-
rülen koşullar mevcutsa Meclis 
seçimlerini yeniletebilir. Dola-
yısıyla bugün de cumhurbaşka-
nının fesih yetkisi vardır ancak 
anayasal koşul ve kurallara bağ-
lıdır. Ancak değişiklik ile Anaya-
sa’nın 116’ncı maddesindeki tüm 
koşullar kaldırılıyor ve “Cum-
hurbaşkanının seçimlerin yeni-
lenmesine karar vermesi halinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
genel seçimi ile cumhurbaşkan-
lığı seçimi birlikte yapılır” deni-
yor. Herhangi bir koşul var mı? 
Yok! Demek ki cumhurbaşkanı 
canı ne zaman isterse seçimleri 
yeniletebilecek.

İşte bu yüzden, hiçbir koşul 
ve şarta bağlı olmaksızın cum-
hurbaşkanına seçimleri yenilet-
me yetkisinin tanınması, mutlak 
ve sınırsız bir fesih yetkisidir. 
Demokrasi ile hiçbir biçimde 
bağdaşmayan bir yetkidir. Mo-
narşik parlamenter sistemlerde 
krallara tanınan yetkilere fena 
halde benzemektedir. Bu yetki, 
halkın oylarıyla seçilen Meclisin, 
tek bir kişinin iki dudağı arasına 
terk edilmesidir. 

‘DEĞİŞİKLİK DARBELE-
RE KARŞI ÖNLEM’ YALANI

AKP ve Erdoğan, anayasa de-
ğişikliğini özellikle kendi tabanı-
na satmak için 15 Temmuz darbe 
girişiminin ekmeğini yemeye ça-
lışıyor. Bu değişiklik ile benzer 
girişimlerin önleneceğini iddia 
ediyor. Gerçekten de bu değişik-
lik darbe girişimlerini önler mi?

Biz söyleyince kızıyorlar, 
sözü AKP’nin anlı şanlı Anaya-
sa Hukukçusu Burhan Kuzu’ya 
bırakalım: “Sen eğer başkana 
kanun yapma, fesih, harcama 
yetkisi verirsen sıkıntılar yaşa-
nır... ‘Başkan şu şartlar olursa 
parlamentoyu fesheder’: felaket 
bir şey bu. Bir süreden sonra 
vuruyor tekmeyi parlamentoya, 
oluyor sana diktatör.” Burhan 
Kuzu’nun da açıkça belirttiği 
üzere yetkilerin tek elde toplan-
dığı sistemler, darbelere karşı bir 
koruma sağlamıyor, adeta dave-
tiye çıkarıyor. Dünyada en çok 
darbe nerede oldu? Başkanlık 
sistemi ile yönetilen Latin Ame-
rika ülkelerinde. Türkiye’de La-
tin Amerika’da başkana tanınan 
yetkilerden çok daha geniş yetki-
ler, Cumhurbaşkanına tanınmak 
isteniyor. Darbelere çok daha 
teşne bir sistem Türkiye’de inşa 
edilmek isteniyor. Ne diyor-

(Devamı 19. Sayfada)
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Yenen Halk Özgürleşecek

q Ahmet ÇAVLI

Kürt ve Türk halklarının özgürlük 
umutlarının, zindandaki  tüm devrimci 
tutsaklar şahsında devrimcileri  boğma 
saldırısı karşısında  bir isyan olan Newroz 
ruhunun ayağa kalkışı gerçekleşmiştir. 
Kürtler açısından  Newroz zulme karşı 
direnişin ruhu, direnişin kültürüdür. Bu 
açıdan  KÖH önder kadrolarından olan 
Mazlum Doğan’ın 1982 Newroz’unda üç 
kibrit çöpü yakıp yaşamını ortaya koya-
rak zulmü protesto etmesi, Amed zinda-
nındaki zulmün nasıl alaşağı edildiğinin 
kıvılcımı olmuştur. Newroz berxedandır, 
Newroz serxedandır, Newroz jiyandır. 
Bugün Amed Newrozunda ben de var-
dım, iyi gözlemci olarak insanlarla soh-
bet ettim, onların düşüncelerini dinledim. 
Herkesin ortak düşüncesi AKP ‘nin yeni-
leceği, bizlerin, halkların, devrimcilerin 
kazanacağıydı. Tek slogan, tek yürek ol-
muşlar insanlar. Attıkları slogan “Yenile-
ceksin AKP” oldu. Referanduma sıkı sıkı 
sarıldıkları, ev ev, sokak sokak, mahalle 
mahalle dolaştıkları, mahalle meclisleri 
kurduklarını, işçi köylü konseylerini kur-
duklarını anlattılar. Dipten gelen bir dal-
gayı gördüm, fırtınada yürüyen devrimci 
kararlılığı, korkuyu yenmiş gençliği gör-
düm, azimli kız, erkek, kadın, genç, yaşlı, 
dört elle herşeye sarılan insanları gördüm, 
varlığını referanduma adayan insanla-
rı gördüm, en önemlisi de kürt halkının 
üzerine çöken korkuyu yendiğini gördüm. 
Resmi Newrozları protesto eden insanları 
gördüm, yağmur altında zorla öğrencileri 
getirip orda oynatan, demir döven yöneti-
cilere rağmen, atılımın sıfır olduğu resmi 
Newrozları da gördüm. İnanın, iki hafta 
önce ne yapacağını şaşırmış, karamsar 
halk bugün tam tersi, umutla yarınlara 
bakıyor. Faşizan baskılara rağmen halklar 
deniz dalgası gibi Newroz alanlarına akı-
yorlardı. Referanduma canla başla ken-
dine veren insanlar artık korku duvarını 
yıkmışlar.

Mazlum, eylemiyle 12 Eylül faşizmi-
nin zindanlarında, şahsında Kürt Özgürlük 
Hareketi’ni ezme, boğma saldırısına an-
cak Newroz ruhuyla, Kawa’nın direnişçi 
karakteriyle direnilebileceğinin mesajını 
vermiştir. Mazlum’un bu mesajı Newroz 
ruhuyla cevap verilmiş, Newroz ruhu dört-

lerin direnişinde, 14 Temmuz direnişinde 
büyüyerek, canlanarak 12 Eylül faşizmini 
zindanda yenilgiye uğratmıştır. Newroz 
umutsuzluğun kol gezdiği bir ortamda 
Demirci Kawa’nın zalim Dehak’a karşı 
isyanını ifade etmektedir. Koşullar zordur, 
zulüm yoğundur, bu noktada da Newroz 
ruhuyla direnişe geçilmesi gerekmektedir. 
Kürdistan’da ancak Newroz ruhuyla, ko-
şullar ne kadar zor olursa olsun, umut ne 
kadar az olursa olsun direnilerek başarının 
ve zaferin geleceği anlayışıyla zindanda 
12 Eylül faşizmi yenilgiye uğratılmıştır. 
Bu açıdan Mazlum’un 1982 Newroz’un-
da yaşamını ortaya koyması zindandaki 
direnişin gelişmesini sağlatarak 12 Eylül 
faşizmini yenilgiye uğrattığı gibi, Kürt 
halkının da Newrozlarda ayağa kalkması-
nı, Kürt halkının Newrozlara daha büyük 
anlam vererek, Newrozları mücadele günü 
haline getirmesinde önemli rol oynamıştır. 
Mazlum’un direnişi, zindan direnişinin 12 
Eylül faşizmi koşullarında Kürt Özgürlük 
Hareketi’nin gelişmesinde,  devrim mü-
cadelesinin gelişmesinde, yine 1990’ların 
başında halk serhildanlarının gelişmesin-
de çok önemli etkide bulunmuştur. Kürt 
halkında en zor koşullarda, zindanlarda 
direnilip mücadele edilebiliyorsa, biz de 
mücadele edebiliriz, biz de direnebiliriz 
zihniyeti gelişmiştir. Newroz’un bir de-
ğer olarak yükselişe geçmesi, Kürt hal-
kının direniş değeri haline getirilmesi 
çok önemlidir. Bu açıdan Çağdaş Kawa 
Mazlum’un zindandaki direniş kıvılcımını 
çakması ve bunun zindanda tarihi bir dire-

niş haline gelmesi, Kürdistan toplumunda 
da Newroz ruhunun, Newroz değerleri-
nin güçlenmesini beraberinde getirmiştir. 
İkinci önemli nokta da Türkiye devrimci 
hareketinin yok olduğu, bittiği bir dö-
nemde İstanbul’da zindanda, işkencede 
hayatı pahasına direnen, devrimcilere ışık 
olan, güneş olan Deniz yoldaşın  mücade-
le azmi, kararlılığı, cellatlara direnmesi, 
Amed’de Mazlum’un halklara ışık olması 
gibi, Deniz yoldaş da sönen devrimci ha-
reketi yeniden ayağa kaldıran Zonguldak 
işçisine, Soma halkına işçisine, Bursa’da-
ki işçilere o gün ilham olması nedeniyle 
kararlı duruşuyla komünist tavrıyla ca-
nından olan yoldaşımız bugün Mazlumla 
beraber halkların kurtuluşu için örgütlen-
melerinde öncü olmuşlardır. Onurlu, mert 
Türk ve Kürt halkı, bu iki onurlu devrimci 
insanı hiç bir zaman unutmadılar ve unut-
mayacaklardır.

Newroz her zaman yeni süreçlerin 
başlangıcı olmuştur. Bu yeni süreç Kürt 
halkının kültürel, sosyal bilinç ve örgüt-
lenmesi açısında yeni bir çığır açmıştır. 
Newroz ruhu sayesinde, yeni yaşamın 
sosyal devrimin, ulusal, sınıfsal, devrimin 
demokratik devrimin ne olduğunu Mezo-
potamya halkları anlamıştır, bu Newroz 
bilinciyle bugünlere gelinmiştir. Newroz 
yeni yaşamın ta kendisidir mücadeledir 
direniştir.

2017 Newroz’u kuşkusuz çok önemli 
hale gelmiştir. Hem 2016 yılından bu yana 
yapılanlar Newroz’u önemli hale getirmiş-

tir, hem de Türk devleti yine 1980’de ol-
duğu gibi Kürt halkının özgürlük mücade-
lesinin kökünü kazıma iddiasıyla saldırılar 
yürütmektedir. Türk devleti Newroz de-
ğerlerinin kökünü kazıyacağını ilan etmiş-
tir. Newroz’a karşı bir saldırıya geçmiştir. 
Newroz’un tarih içinde oluşmuş değerle-
rini ortadan kaldırmaya, Newroz’da var 
olan soykırımcı sömürgeciliğe karşı isya-
nı ezmeye, Newroz ve Newroz değerleriy-
le birlikte Kürdü de ortadan kaldırmaya, 
Kürt halkının özgürlük mücadelesini tasfi-
ye ederek Kürt’ü yeniden soykırım süreci-
ne sokup Newroz’u da ortadan kaldıracak 
bir saldırı içine girmiştir. Bu açıdan 2017 
Newroz’u tarihteki önemli dönemeçlerde 
olduğu gibi, Newroz ruhunun yeniden 
canlanmasını gerektiren bir süreç olmak-
tadır.

Şu anda AKP-MHP iktidarı Kürtler 
için Dehak haline gelmiştir. Kürt’ün öz-
gür ve demokratik yaşamını bitireceğini, 
Kürt’ün varlığını bitireceğini söyleyerek 
her türlü silahla saldırmaktadır. Tek dev-
let, tek millet, tek vatan, tek bayrak diye-
rek Kürt’ün Newroz ruhuyla ortaya çıkmış 
tüm değerlerini ortadan kaldırmayı hedef-
lemektedir. İşte şu anda Kürt’e karşı De-
hak’a rahmet okutacak bir zulüm iktidarı 
olan AKP-MHP iktidarına karşı Newroz 
ruhunun ayağa kalkması gerekmektedir. 
Newroz demek, zulmü kabul etmemek 
demektir. Newroz demek, zulme karşı 
mücadele demektir. Bu açıdan da 2017 
Newroz’unda Newroz’un karakterinde 
var olan bütün değerlerin, bütün ölçülerin 
ayağa kalkması, soykırımcı sömürgecili-
ğe karşı Kürt’ün var olma gerçeğini, var 
olma iddiasını ortaya koyması gerekiyor. 
Nasıl ki Newroz’un varlığı Kürt’ün varlı-
ğıysa, Kürt’ün varlığı da Newroz’un var-
lığıdır. Bu açıdan bu Newroz’da Kürt’ün 
özgür ve demokratik yaşam iradesinin or-
taya konulması gerekiyor. Kürt’ün özgür 
ve demokratik yaşam iradesi ortaya ko-
nulmadan Newrozları yaşatmak mümkün 
değildir. Bu bakımdan 2017 Newroz’u 
Kendini yok etmeye yönelik saldırıya kar-
şı kendi değerleriyle soykırımcı sömürge-
ciliğe karşı bir isyan günü olacaktır. 2017 
Newroz’unun böyle bir anlamı vardır.

AKP-MHP iktidarı 24 Temmuz’dan 
bu yana, Lozan Antlaşmasından bugüne 
uygulanan soykırımcı sömürgeciliği ye-
niden hakim kılmak için Kürt’ü yok etme 
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saldırısı başlatmıştır. Bu nedenle Kürtlü-
ğün en güçlü olduğu, Newroz’un en güçlü 
biçimde kutlandığı Cizre, Şırnak, Sur, Nu-
saybin, Gewer, Silopi, Hezex gibi ilçelere 
saldırmıştır. Bu saldırılar mevzii saldırılar 
değildir; tamamen Kürt’ü yok etmeye yö-
nelmiş, Newroz’u yok etmeye yönelmiş 
saldırılardır. Hala da bu saldırılar sürmek-
tedir. AKP-MHP iktidarı Kürt’ün varlı-
ğına sadece Bakurê Kurdîstan’da değil, 
Rojava’da da, Başur’da da, Rojhilat’ta 
da tahammül etmemektedir. Nerede Kürt 
varlığı varsa ezmek istemektedir. Kürt’ü 
ezmek için her türlü imkanını kullanmak-
tadır. 

Şu kesindir, tarihte Newrozlar aynı 
zamanda Kürt halkında ortaya çıkmış öf-
kelerin dışa vurum günleridir. Newroz bu 
yönüyle zulme karşı isyanın, tepkinin güç-
lü biçimde ortaya çıktığı günler olmuştur. 
Son iki yılda da Kürtlerin AKP-MHP ikti-
darına karşı büyük tepkileri, büyük öfke-
leri vardır. Çünkü büyük zulme uğramış-
lardır. AKP-MHP iktidarı Kürt sorununda 
çözüm politikası olmadığı için güçlenen, 
örgütlenen Kürt’ü ezme saldırısı yürüt-
müşlerdir. Buna karşı halk direnmiştir, 
Özgürlük Hareketi direnmiştir. Bu zulme 
teslim olunmamıştır. Bu zulme teslim 
olunmayacağını tarihte olduğu gibi yine 
göstermiştir. Bu Newroz da Türk devle-
tinin son iki yıldaki saldırısına karşı hem 
şehirlerde, hem de dağda direnen, teslim 
olmayan şehitlerimizin, halkımızın, ge-
rillalarımızın direnişçi karakteriyle, fedai 
karakteriyle öfkemizin, tepkimizin ulusal 
birlik ruhuyla Kürt’ün varlığına yönelik 
saldırıya sessiz kalınmayacağını, Kürt’ün 
özgür ve demokratik yaşam iradesinin 
ortaya konulacağını göstermemiz gerek-
mektedir. Newroz fedailerimizin direniş 
ruhuyla tepkimizin ve öfkemizin dile gel-
diği bir gün olmalıdır. Newroz zaten Kürt 
halkının zulme karşı tepkisinin, öfkesinin 
dile geldiği bir gün olduğu için değerlidir; 
Kürt’ün en temel değeri haline gelmiştir. 
Kürt’ün özgür ve demokratik yaşam de-
ğerlerinin içerildiği gün olmuştur. Bu açı-
dan 2017 Newroz’u karakterinde var olan 
değerler temelinde halkın zulme karşı 
tepkisinin, öfkesinin dile geleceği bir gün 
olmuştur. Halk, sokaklarda, meydanlarda, 
mahallelerde son iki yılda Kürt düşmanı 
AKP-MHP faşizminin gerçekleştirdiği 
ve bugün hala sürdürdüğü zulme karşı 
Kürt’ün bir duruşu ve bir devrimci tutumu 
olarak tarihteki yerini almıştır.

Bu Newroz’un başka anlamları ve so-
nuçları da olmuştur. Türkiye hegemonik 
soykırımcı yeni bir sistem kurmayla de-
mokratikleşme arasında bir yol kavşağın-
da bulunmaktadır. Bu açıdan AKP-MHP 
faşizminin dinci, milliyetçi, soykırımcı 
hegemonik bir sistem kurma saldırısına 
karşı demokrasi güçlerinin de Türkiye’yi 
demokratikleştirme mücadelesi verdiği 

bir dönemden geçilmektedir. Bu yönüy-
le Newroz tarihteki direnişçi karakteriyle 
hep demokratikleşmeden yana olmuş-
tur. Kürdistan’daki demokratikleşmenin 
ve Türkiye’deki demokratikleşmenin 
en temel dinamiklerinden biri olmuştur. 
Kürdistan’da demokratik devrimin ger-
çekleşmesinde, bu temelde Türkiye’nin 
demokratikleşmesinde Kürdistan’daki 
mücadelenin etkilemesi gerçeği vardır. 
Bu yönüyle 2017 Newroz’u geçmişteki 
demokratik mücadele geleneğini, demok-
ratik birikimini, demokratik tutumunu ve 
demokratik karakterini 2017’de Türki-
ye’nin demokratikleşmesi ve bu temelde 
de Kürt sorununun çözümü açısından Kürt 
halkının iradesinin ortaya konulduğu bir 
gün olmuştur. Bu yönüyle Newroz aynı 
zamanda demokrasi mücadelesinin yük-
seltildiği, demokratik iradenin yükseltil-
diği, demokratik duruşun yükseltildiği bir 
gün anlamına gelmektedir. Otoriter faşist 
iktidarlara karşı demokratik duruşun, de-
mokratik mücadelenin sembolü olmuş-
tur. Bu karakter 1990’lı yıllardan bugüne 
kadarki tüm serhildanlarda ortaya konul-
muştur.

Newrozlar gerçekten demokratik ira-
denin ortaya konulduğu günler olmuştur. 
Bu Newroz’la da bu demokratik irade 
ortaya konulmuştur. Her meydan, her 
Newroz alanı bir halk kongresi gibi Kürt 
halkının demokratik iradesinin haykırıldı-
ğı alanlar olmuştur. Kürt halkı Newroz’da 
gerçekleştirdiği halk kongresiyle nasıl 
bir Kürdistan istediğini, nasıl bir Türki-
ye istediğini, nasıl bir Ortadoğu istediği-
ni bir daha ortaya koymuştur. Kürt halkı 
Newrozlarda yaptığı kongrelerle kendi 
demokratik programını, özgürlük prog-
ramını her Newroz’da ortaya koymuştur. 
Newroz geleneğinde, gerçeğinde baskıya 
boyun eğme yoktur, zulme boyun eğme 
yoktur. Bu açıdan bu Newroz’da Kürt 
halkı her yerde Newroz alanlarını, mey-
danlarını doldurmuştur, ayağa kalkmış-
tır. Kürt halkı Türk devletinin Newroz’u 
yasaklama girişimlerine karşı da bu ya-
saklara karşı her mahalleyi, her sokağı 
Newroz alanı haline çevirmştir. Kürt halkı 
on binlerle, yüz binlerle, milyonlarla alan-
ları doldurarak iradesini ortaya koymuş-
tur. Çağdaş Kawa’lar, Mazlum ve Deniz 
yoldaşın azimli kararlı mücadeleci ruhları 
Newrozun şanlı geçmişi ve geleceği halk-
ları barışa daha da yaklaştırıyor. Bugünkü 
Amed Newrozu, çözüm Newrozu oldu, 
korkuyu yenen yeni bir dönem açtı, halk-
ların barış içinde bir arada savaşsız sömü-
rüsüz, silahların sustuğu tümden silahların 
gömüldüğü, silahlara gereksinim olmadığı 
demokratik ve sosyalist bir Türkiye’ye ve-
sile olmuş olsun Amed Newrozu.
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İşçiler Neden HAYIR Demeli?

q Nurani ERSOY

16 Nisan yaklaşırken Türkiye’nin her yerinde ve her kesimden insanlar ve örgütler, 
özellikle kadınlar, ‘HAYIR’ kampanyalarına etkin olarak katılıyor; saldırılara, korkut-
malara, tutuklamalara karşın, gün geçtikçe mücadeleyi yükseltiyor. Kadınlar, gençler, 
emekliler; demokratik birliktelikler (Forumlar ve HAYIR meclisleri), siyasi partiler, 
kendi saikleri ile, farklı ve bazen de yaratıcı ‘HAYIR’ kampanyaları düzenlerken ; 
Kürtler , tüm baskı, şiddet, saldırı ve tutuklamalara rağmen, ‘HAYIR’ bayrağını yük-
seltip ‘Seni başkan yaptırmayacağız..!’ şiarını güçlendirirken, maalesef işçi sınıfının, 
dolayısıyla sendikaların sesi oldukça cılız çıkıyor.

Asıl sorun da burada. Biz sosyalistler, deneyim ve sınıf bilincimizle çok iyi bi-
liyoruz ki işçi sınıfının öncülük etmediği hiçbir toplumsal muhalefet – geçici ve kü-
çük kazanımlar hariç- mutlak kazanımla sonuçlan(a)maz. Bunun en belirgin örneğini 
‘GEZİ’ sürecinde yaşadık. Mücadeleye –GEZİ sürecinde olduğu gibi- milyonlar da 
katılsa şalteri indirecek işçi sınıfı katılmamışsa, öncülük etmemişse o mücadele zaferle 
taçlan(a)mayacaktır.

İşçi sınıfının sesinin cılız çıkmasının sebeplerini çok iyi biliyoruz. Bu konu, baş-
ka bir yazının, tartışmanın konusu olabilir ama biz, burada, işçilerin neden ‘HAYIR’ 
demesi, kampanyalara etkin olarak  niçin katılması gerektiğini gerekçeleriyle dillendi-
relim:

Gerekçe 1: 12 Eylül 1980 Askeri - Faşist darbesi ve ardından günümüze kadar 
erki elinde tutan burjuva  partiler tarafından devrimci sendikaları, mücadelelerle edinil-
miş kazanımları elinden alınmış işçiler, ‘HAYIR’ demezse eldeki kırıntı kazanımlar da 
‘PARTİ-DEVLET’ tarafından ellerinden alınacaktır. 

Gerekçe 2: Şu anda mecliste sümen altı edilmiş ‘kıdem tazminatı’ yasası, 16 Ni-
san’dan sonra Meclis’te görüşülüp yasalaştığında -ki bu konuda AKP çok kararlı- işçi-
lerin en önemli güvencesi sayılan kıdem tazminatı hakkı ellerinden alınacaktır.

Gerekçe 3: 16 Nisan’dan sonra, tüm işkollarında geçerli olmak üzere, ‘esnek çalış-
ma yasası’ daha da genişletilerek tüm işçilerin ‘iş güvencesi’ hakkı elinden alınacaktır.

Gerekçe 4: 16 Nisan’da ‘EVET’ kazanırsa uluslar arası finans sektörü, kendini 
güvende hissetmeyeceği için, bankalara ve sigorta şirketlerine kredileri durduracak, ön 
anlaşmaları yapılmış yatırımlardan – ki bunların çoğu silah üretimi ve enerji yatırımı- 
vazgeçecek, bu da halihazırda yaşadığımız ekonomik krizi artıracak; buna bağlı olarak 
işten atılmalar yoğun biçimde hızlanacaktır.

Gerekçe 5: Son üç yıldır, sırdan sayılacak fabrikalardaki grevleri bile erteleyen 
AKP iktidarı, 16 Nisan’da ‘PARTİ DEVLETİ’ iktidarını ‘EVET’le perçinleştirirse 
‘grev’ hakkını tamamen ortadan kaldırabilecektir.

Gerekçe 6: Sayısı ve gücü zaten yetersiz olan sendikalar, türlü bahane ve gerekçe-
lerle, tamamen sindirilecek, hatta kapatılacaktır.

Gerekçe 7: Doğrudan işçileri ilgilendirmese de 657 sayılı ‘Devlet Memurluğu’ 
yasası, 16 Nisan’dan sonra değiştirilerek memur güvencesi ortadan kaldırılıp muhalif 
olan, sendikal mücadelede aktif görev alan tüm emekçiler (memurlar, öğretmenler, mü-
hendisler, teknik elemanlar, akademisyenler…) işten atılabilecektir.

Bu gerekçeleri çoğaltabiliriz. Ancak, bütün bunların dışında, İŞÇİ SINIFININ; tüm 
emekçilerin, ezilenlerin, işsizlerin, kadınların, gençlerin ve çocukların; tüm inanç ve 
azınlıkların, Kürt özgürlük mücadelesinin zaferle taçlanmasında öncülük etme görevi 
vardır. Bütün bunları da önceleyerek işçi sınıfı, işin ciddiyetinin farkına varmalı ve 
‘HAYIR’ kampanyalarına işyerlerinde, mahallelerinde etkin olarak katılmalı, 16 Ni-
san’da sandığa mutlaka gidip ‘HAYIR’ demeli ve geleceğine sahip çıkmalı. Korkunun 
ecele faydası yok.

‘Bir mevsim gördük biz / Hep dört kez açtık o mevsimde / En çok da baharın ace-
misiyiz / Ne zaman çiçeğe dursak / Yalancı bahar icat eder mevsimler’  diyor ya şair 
dostum ve yoldaşım Osman Ağaoğlu, işte biz de bu topraklarda bir günde dört mevsi-
mi yaşıyoruz bugünlerde. Hatta aldanıyoruz da yalancı baharlara. Artık yeter aldandı-
ğımız, işçi kardeşim. Çünkü:

Gelecekle ilgili kaygılarımız var ama umutluyuz sen varsın diye…
Saldırılar var ama direniyoruz sen varsın diye…
Yeniliyoruz ama teslim olmuyoruz sen varsın diye…
Yaralanıyoruz ama enseyi karartmıyoruz sen varsın diye…
UMUTLA…



q Murat ÇAKIR

Provokasyonlar, “Nazi” veya “faşist” 
benzetmeleri, Türk bakanların toplantıla-
rının iptal edilmesi, Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu’nun uçağına Hollanda’da 
iniş izni verilmemesi ve haftalardır gide-
rek daha da gerilen AB-Türkiye ilişkileri 
üstünkörü bakıldığında sanki müttefik ül-
keler değil de, iki uzlaşmaz düşman cephe 
diplomasiyi rafa kaldırıp, şiddeti artırılan 
bir soğuk savaşa girişmekteymiş gibi dü-
şünülebilir. Haber ve tartışma programla-
rındaki yorumlar, ipler kopmuş, gemiler 
yakılmışçasına dramatik bir görüntü ser-
gilemektedir. Elbette hiç bir şey görün-
düğü gibi değildir. Ve elbette Türkiye ve 
AB ülkeleri arasındaki gerilimler, sadece 
“Avrupalıların Türkiye’yi kıskanması” ne-
deniyle başlatılmadı.

Kimi yorumcu, ki sol cenahta yer alan-
ları da yok değil, kopartılan gürültünün 
sadece senaryodan ibaret olduğu, aslında 
AB ülkelerinin “Erdoğan karşıtı” görü-
nüm vererek, “Erdoğan’a destek çıktık-
ları” görüşünde. Kendilerine “komünist” 
diyen kimileri ise, senaryonun dozajının 
fazla kaçtığını ve AKP’li bakanlara yöne-
lik davranışın “ulusal onuru zedelediği” 
görüşünü savunacak derece saçmalamaya 
başladılar. Yüzeysel bir bakışla AKP tara-
fından körüklenen “gerilim yangınının” 
kararsız milliyetçi seçmeni “evet cephesi-
ne” çekmek için kullanıldığı, diğer taraftan 
da F. Almanya ve Hollanda başta olmak 
üzere, AB ülkelerinin “Erdoğan karşıtı” 
görünümü iç politik çıkarları için enstrü-
mentalize ettiklerini söylemek pek yanlış 
olmaz. Aynı şekilde F. Alman emperyaliz-
mi ile AKP rejimi arasındaki “gerginliğin” 
genel anlamda bir “kayıkçı dövüşünden” 
ibaret olduğunu söylemek de... Gene de bu 
tespitler asıl arka planı açıklamakta yeterli 
olamamaktadırlar.

Emperyalist güçlerin, bilhassa F. Al-
man emperyalizminin faşist diktatörlükler 
ve despotik rejimlerle genelde sorunları 
olmaz. Ekonomik ve stratejik çıkarlara 
dokunulmadığı sürece işbirliği devam et-
tirilir, hatta konjonktüre göre, derinleşti-
rilebilir de. Diğer taraftan da işbirliğinde 
olunan rejimler iç kamuoyu karşısında 
“insan haklarının zedelenmesi” veya “an-
tidemokratik uygulamalar” vs. nedeniyle 
eleştirilir. Ancak bu eleştiriler, emperya-
list ülkelerin işbirlikçi rejimleri “hizaya 

getirmek” için kullandıkları şartlı rehin 
olmaktan ileriye gitmezler. Eleştiriler aynı 
zamanda artan kamuoyu baskısını hafiflet-
menin bir aracıdır da. F. Hükümet üyele-
rinin güncel “gerilim” nedeniyle burjuva 
medyasına verdikleri mesajlara baktığı-
mızda, sahiden de “gerilimin” artırılması-
na yönelik bir senaryonun uygulanmakta 
olduğu hissine kapılmamak elde değil.

Ama “gerilimi” salt bir senaryo olarak 
görmek de yanıltıcı olacaktır. Çünkü AKP 

rejimi ile AB ülkeleri arasındaki ilişkiler-
de yaşanan gerçek krizin, senaryo olduğu 
kadar, maddi temelleri de bulunmaktadır. 
F. Almanya-Türkiye ilişkilerini yakından 
irdelediğimizde, kayıkçı dövüşünün arka 
planı daha net görülebilecektir.

Karşılıklı Bağımlılıklar
Kısa bir durum tespiti yaparsak, her iki 

ülkenin de birbirleri için iktisadî ve siyasî 
açıdan yaşamsal önem taşıdıklarını göre-
biliriz. Ekonomik faktörün F. Almanya 
açısından son derece önem arz ettiği söy-
lenilebilir. Türkiye, F. Alman ihracatının 
en önemli 15 hedef ülkesinden birisidir. F. 
Alman tekellerinin Türkiye’deki doğrudan 
yatırım hacmi 13,5 milyar Euro civarında. 
Türkiye bilhassa Ortadoğu ve Merkez 
Asya ülkeleri ile olan ticarette F. Almanya 
için merkezî lojistik mevkii konumunda. 
Türkiye askerî-sınaî kompleksi, F. Alman 
silah tekelleri için F. Almanya’da yürür-
lükte olan “Silah İhracatı Yönetmeliğinin” 
kısıtlamalarını aşmaya yarayan en önemli 
araç. Zaten Euro krizinin, Brexit sonuçla-
rının, Rusya’ya yönelik yaptırımların ve 
Trump yönetiminin yeni gümrük politika-
ları tehditlerinin yol açtığı bir baskı altın-
da olan F. Alman tekelleri, Türkiye gibi bir 
stratejik mevkiden feragat etme lüksüne 

sahip değiller. Kaldı ki Türkiye, başta F. 
Alman ekonomisi olmak üzere, tüm AB 
ekonomisinin enerji açlığını doyuracak 
nakil hatlarına sahip bir transit ülkesidir.

Diğer taraftan F. Almanya, Türki-
ye’nin ihracatı ve ithalatı için “atar damar-
larla” bağımlı olduğu en önemli merkez 
ülke konumunda. F. Almanya’nın dayat-
tığı AB-Türkiye Gümrük Birliği, Türkiye 
ekonomisinin taşıyıcı sütunu hâline gel-
miş durumda. Gümrük Birliğinde atıla-

cak en ufak bir geri adım, zaten fazlasıyla 
kırılganlaşmış olan Türkiye ekonomisi 
için yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Zaten 
kronik bir cari açıkla boğuşan ve 2016 III. 
Çeyreğindeki verilere göre, brüt yurtdışı 
borçlanması 416 milyar Dolara – ki bu 
borçların yaklaşık yüzde 25’i önümüzde-
ki 12 ayda geri ödenmek zorunda – ulaşan 
Türkiye için, özelde F. Almanya, genelde 
Batı ile olan ilişkilerin kopma noktasına 
gelmesinin söz konusu olmayacağı, sade-
ce ekonomik verilerden okunabilir.

Ama resmi tamamlamak için şunu da 
vurgulamalıyız: Türkiye ekonomisinin kı-
rılganlığına, siyasî istikrarsızlık risklerinin 
artmasına ve AKP rejiminin irrasyonel gö-
rünen tavırlarına rağmen, kırılgan ekono-
mi modeli ayakta durabilmekte ve yabancı 
sermaye akışı devam etmektedir. Ancak 
bunun nedeni, emperyalist ülkelerin gün-
cel para politikalarıdır. Dünya çapındaki 
birikim fazlası krizi ile boğuşan ve belirli 
sermaye gruplarını finanse etmek isteyen 
merkez bankaları piyasalara para pompa-
lamakta ve faizleri sıfır düzeyinde tutmak-
tadırlar. Bu nedenle, risklerin artmasına 
rağmen, yüksek kâr marjı beklentilerinin 
olduğu Türkiye’ye yabancı sermaye ak-
maya devam etmektedir. Ama ABD mer-

kez bankasının faizleri artırmasıyla bu 
yatırımların hızla geri dönmeleri ve Türki-
ye’de mali krize yol açması da büyük bir 
olasılıktır.

AB’nin geleceğinin belirsizleştiği, 
ABD’nin gümrük politikalarının değiş-
mekte olduğu ve Ortadoğu’daki savaş-
ların derinleştiği bir dönemde yabancı 
yatırımcıların Türkiye’ye yönelmelerinin 
bir diğer nedeni de, AKP rejiminin işçi 
haklarının budanmasına, özelleştirmelere, 
yaşamın her alanının özel sermaye biriki-
minin boyunduruğu altına alınmasına yö-
nelik sermaye lehine olan politikalarıdır. 
AKP rejimi uluslararası tekeller ve mali 
sermaye için kendilerini “cennette hisse-
decekleri” koşullar yaratmıştır.

Bu açıdan AKP hükümetinin sert reto-
riğine aldanarak, Türkiye’nin “Avrupa’dan 
kopacağına” inanmamak gerekmektedir. 
Kaldı ki 2016 TUİK verileri zaten aksini 
kanıtlamaktadır: Bu verilere göre özelde 
F. Almanya’nın, genelde AB ve ABD’nin 
Türkiye ile olan ticaret hacmi azalmamış, 
aksine yüzde 50’nin üstüne çıkmıştır. Aynı 
şekilde doğrudan yatırımların yüzde 85’i, 
yabancı kredilerin de yüzde 80’i Batı kay-
naklıdır. 

Diğer taraftan F. Alman politikacıla-
rının kullandığı retorik de gerçek resmi 
görmeyi engellemeye yarayan sis bomba-
larından ibarettir. Maalesef Türkiye’deki 
kimi muhalif kesimler bu retoriğe ve F. Al-
man burjuva medyasında yer alan propa-
gandif haberlere kanmaktadırlar. Bir örnek 
verecek olursak: Kısa bir süre önce F. Al-
man burjuva basınında yer alan bir haber 
muhalif kamuoyunun dikkatini çekmişti. 
Habere göre F. Hükümet Ocak 2016 ve 
Mart 2017 tarihleri arasında 11 kez Türki-
ye’ye yapılacak olan silah teslimatını en-
gellemişti. Muhalif kesimlerin arasındaki 
liberal ve sol-liberaller F. Hükümetin “15 
Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 
gönderilecek silahların Kürt sorununda ve 
yurt içindeki ihtilaflarda kullanılma olası-
lığının yüksek olması” gerekçesiyle silah 
satışına onay vermemesini olumluyorlar 
ve AB ile Türkiye arasındaki çatlağın ge-
nişlediğini ileri sürüyordular. F. Hükümet 
böylelikle F. Almanya toplumundaki Tür-
kiye politikalarına yönelik eleştirileri tör-
püleyebilirken, Erdoğan da yaptığı refe-
randum konuşmalarında bu kararı “Haçlı 
zihniyetinin bir işareti olarak” gördüğünü 
belirtiyor ve “NATO üyesi olarak parasını 
ödeyeceğimiz silahları bize vermiyorlar, 
teröristleri silahlandırıyorlar” şikayetin-
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de bulunuyordu.
F. Hükümetin parlamentonun bir soru 

önergesine verdiği yanıtına yakından ba-
kıldığında ise gerçeklerin çok farklı oldu-
ğu görülebilir. F. Hükümet yanıtında 2010 
ve 2015 yılları arasında 8 kez silah ihra-
catı onayını vermediğini, Kasım 2016’da 
ve 2017 Ocak’ı ve Şubat’ında ise birer kez 
onayı reddettiğini belirtiyor. Yanıtın gaze-
te sayfalarına düşmeyen bölümlerinde ise, 
sadece 2016 yılında toplam 216 kez silah 
teslimatına onay verildiği, bu teslimatların 
özellikle savaş gemileri, hava araçları ve 
teknik ekipmanları, askerî elektronik araç-
ları ve küçük kalibreli silahları kapsadığı 
vurgulanıyor. Sadece iki teslimatın değeri 
– ki bombalar, torpido ve roketler teslim 
edilmiş – 18 milyon Euro tutuyor. Sonuç 
itibariyle F. Almanya ve Türkiye arasında 
yaşanan gerginliklerin ve karşılıklı olarak 
kullanılan sert retoriğin, iki ülke arasın-
daki silah ticaretini sekteye uğratmadığı 
ortada. Onay çıkmayan silah teslimatları-
nın asıl nedeni ise, 20 yılı aşkın bir süredir 
yürürlükte olan ve bugüne kadar defalarca 
onay verilmesini engelleyen silah ihracat 
kriterlerinin tam veya kısmî olarak yerine 
getirilmemiş olmalarıdır.

Asıl Çatlağı Yaratabilecek
Maddî Temeller
F. Alman emperyalizmi ve müttefiki 

AKP rejimi arasında görünür olmayan, 
ama büyüme potansiyeli yüksek olan bir 
çatlak söz konusu elbette. Bu asıl çatlağı 
yaratabilecek iki maddî temel bulunmak-
ta, ki biri ekonomik, diğeri ise stratejiktir.

F. Alman emperyalizminin Erdoğan ve 
AKP tarafından dayatılan başkanlık siste-
mine uzun zamandır karşı çıktığını defa-
larca belirtmiştik. Bu karşı çıkışın nede-
ni, bir diktatörlük rejiminin inşa edilmesi 
değil, AKP’nin kapitalist rekabetin siyasî 
organizasyonuna devlet aparatı üzerinden 
doğrudan müdahale etme ve uluslararası 
tekellerin rekabet avantajlarını, AKP reji-
mini taşıyan sermaye fraksiyonlarının bir 
kısmının lehine kısıtlayabilme olanağına 
kavuşmasıdır. AKP’nin başkanlık sistemi 
aracılığıyla Türkiye tekelci burjuvazisinin 
kendisine en yakın kesimlerine yönelik 
olan korumacılığı, onların hamiliğine so-
yunması ve devlet müdahaleleri aracılı-
ğıyla bu sermaye fraksiyonlara tanınacak 
olan rekabet avantajları, doğal olarak 
emperyalist devletlerin, uluslararası te-
kellerin ve Türkiye’de bunlarla işbirliği 
içerisinde olan büyük sermaye gruplarının 
işine gelmemektedir.

AKP’nin dış politikada zikzaklı bir 
rota izlemesi ve “güvensiz müttefik” 
resmini sergilemesi ise, F. Alman em-
peryalizminin uzun vadeli stratejik çı-
karlarına yönelik bir tehlike olarak değer-
lendirilmektedir. F. Hükümetin doğrudan 
finanse etiği ve F. Almanya’nın dış poli-
tikasının şekillendirilmesinde özgün bir 
ağırlığı olan “Bilim ve Siyaset Vakfı” 

(SWP), “Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaş-
ması” ve “Ankara ve Moskova’nın askerî 
ve haber alma işbirliği için ortak meka-
nizmalar oluşturmalarının F. Almanya’nın 
uzun vadeli yaşam çıkarlarına ve dış po-
litika stratejilerine zarar verecek potansi-
yel taşıdığını” belirtmektedir. Ankara’nın 
Rusya’dan S-400 hava savunma roketle-
rini alması durumunda, “NATO standart-
larının zayıflayacağına” işaret eden SWP, 
“Türkiye’deki düşünce kuruluşlarından 
bazılarının NATO’dan çıkılmasını günde-
me getirmelerinden” şikayet etmektedir.

Benzer bir şekilde “Güvenlik Politi-
kaları Federal Akademisi” (BAKS) de, 
2012 yılından bu yana Şanghay İşbirliği 
Örgütünün (SCO) “diyalog partneri” olan 
Türkiye’nin bu örgüte “kur yapmasının 
kaygı verici olduğunu” ifade ediyor. Rus-
ya ve Çin Halk Cumhuriyeti öncülüğünde 

kurulmuş olan SCO’nun önümüzdeki yılki 
ajandasına Hindistan ve Pakistan’ı üyeli-
ğe davet etmeyi alması ve özellikle Rus-
ya’nın İran’ın SCO üyeliğine alınması için 
çaba gösteriyor olmasının “Washington, 
Brüksel ve Berlin’de tehlike çanlarının ça-
lınmasına neden olduğunu” belirten Fede-
ral Akademi, Türkiye’nin SCO üyeliğinin 
muhtemelen Çin Halk Cumhuriyeti tara-
fından engelleneceğini, ancak “son derece 
yüksek stratejik değeri olan Türkiye için 
bu olasılığa güvenmenin fazlaca riskli 
olacağını” anımsatıyor. Görüldüğü gibi, 
Türkiye’nin SCO üyeliğinin düşük bir 
olasılık olmasına rağmen, en yakın müt-
tefiklerinden birisinin böylesi bir olasılığı 
düşünmesi dahi F. Alman emperyalizmini 
tedirgin edebiliyor. F. Almanya tüm bu 
nedenlerden dolayı Türkiye’ye hem arka 
çıkıyor, hem de aba altından sopa göste-
riyor.

F. Hükümet AKP rejimini yanında tu-
tabilmek için her türlü çabayı gösteriyor. 
Siyasî destek çıkıyor, işbirliğinin derin-
leştirilmesini savunuyor, F. Almanya’daki 
Türkiye ve Kürdistan kökenli devrimci-
demokratik örgütlere yönelik baskılarını 
artırıyor ve siyasî yasakları genişletiyor. 

Alman gazetecilerin Türkiye’de tutuk-
lanmalarına ses çıkartmıyor ve “Nazi” 
benzetmelerini alttan alıyor. Ama aynı 
zamanda Türkiye’den kaçarak F. Alman-
ya’ya yerleşen liberal-muhalif kesimlere 
kamuoyu çalışmaları için maddi ve siyasî 
olanaklar sunuyor, “Erdoğan karşıtı” bir 
resmin burjuva medyasında yaygınlaştırıl-
masını teşvik ediyor ve Gülen hareketini 
koruması altına alıyor. Bizzat Federal Ha-
ber Alma Teşkilatı BND başkanının ağzın-
dan “15 Temmuz darbe girişiminin ardın-
da Gülen hareketinin olduğunu gösteren 
bir kanıt göremiyoruz, hem Gülen hareketi 
seküler ve diyalog yanlısı sivil örgüttür” 
açıklamasını yaptırarak, AKP rejimine göz 
dağı veriyor, silah ihracatını kısıtlayabile-
ceği tehdidini savuruyor.

F. Alman emperyalizmini rahatsız 
eden bir olgu, bir Rus savaş uçağının 

düşürülmesinin ardından gelişen süreçte 
AKP rejiminin özür diledikten sonra Rus-
ya ve İran ile noktasal işbirliğine girme-
si. Bilindiği gibi İran, Rusya ve Türkiye, 
Suriye’de sağlanan son ateşkesin garantör 
ülkeleri oldular. Batı’nın kontrolü dışın-
da gelişen bu olgu, iki temel noktada F. 
Alman emperyalizmini rahatsız ediyor: 
Birincisi, başarısız olması için müdahale 
edilmesine rağmen, bu üç ülkenin ateşkes 
antlaşmasını sağlayabilmiş olmalarıdır. 
Trump yönetiminin de sessiz kalarak fii-
len destek vermesi, F. Alman emperyaliz-
minin bölgedeki etki alanını daraltmıştır. 
İkinci temel nokta, işbirliği yapılan bir 
rejimin farklı opsiyonlara sahip olabilece-
ğini görmesi ve bu opsiyonlar üzerine dü-
şünmekte olduğunu açıkça göstermesidir.

Her iki nokta da, “düzen kurucu dün-
ya gücü” olma hedefiyle hareket eden F. 
Almanya tarafından yeni meydan okuma-
lar olarak değerlendirilmektedir. Çünkü 
Türkiye’nin, F. Almanya’nın stratejik ra-
kibi Rusya ile olan işbirliğini geliştirmesi, 
sadece Ortadoğu’ya, Kafkaslara ve Orta 
Asya’ya köprü görevini gören Türkiye 
üzerindeki etkinliğin zayıflamasına değil, 
aynı zamanda NATO ülkeleri ile çerçeve-

lenen Karadeniz’de Rusya lehine bir ge-
dik açılması anlamına gelmektedir. Zaten 
Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin Akde-
niz’de ortak manevra gerçekleştirmelerini 
“SCO Avrupa iç pazarına yaklaşıyor” diye 
değerlendiren Berlin, Erdoğan nedeniyle 
güvenemediği AKP rejimi sayesinde Su-
riye’de ve dolayısıyla Ortadoğu’da ipleri 
elinden kaçırmaktan çekinmektedir.

Çelişkilerin 
Bize Gösterdikleri...

F. Almanya bu nedenlerden dolayı 
hem destek, hem köstek politikasına baş-
vurmakta, AKP rejiminin irrasyonel çıkış-
larını görmezden gelmektedir. O açıdan 
Merkel’in, son hükümet açıklamasında 
sarf ettiği bir cümle, F. Alman emperyaliz-
minin Türkiye politikasına işaret etmek-
tedir: “Türkiye’nin, ki ne de olsa NATO 
partnerimiz, giderek bizden uzaklaşması, 
dış, güvenlik ve jeopolitik çıkarlarımıza 
aykırıdır”. FAZ gazetesinde yer alan bir 
yorum da, F. Alman tekelci burjuvazisinin 
aynı düşüncede olduğunu gösteriyor: “Av-
rupa’nın güneydoğu sınırlarında muhale-
feti sürekli ve sistematik işkenceye tabi tu-
tan ve insan haklarına uymayan bir devlet 
olsa dahi, NATO partneri ile olan diyalog 
devam ettirilmelidir”. Başka bir gaze-
te, “Die Zeit” ise şöyle yazıyor: “NATO, 
darbeler Türkiye’sini 1960’da, 1971, 1980 
ve 1998’de de üyelikten atmamıştı. (...) F. 
Hükümet soğukkanlı davranmalı, zaten 
kısa bir süre sonra duygusallık ortadan 
kalkacağından, ilişkiler düzelecektir. Aksi 
takdirde çok daha büyük bir değer, NA-
TO’nun birlikteliği zarar görür”.

İşte tüm bu çelişkiler yumağı, örtüşen 
ve çelişen çıkarlar konglomerası, güncel F. 
Almanya-Türkiye kayıkçı dövüşünün arka 
planını oluşturmaktadır. Bu gelişmenin 16 
Nisan referandumundan sonra nasıl bir yol 
izleyeceğini süreç içerisinde göreceğiz. 
Emperyalist güçler ile işbirlikçi egemen 
sınıfların eninde sonunda faturayı ezilen 
ve sömürülen halklara çıkaracakları ise 
şimdiden bellidir.

Ancak bu çelişkiler bize başka şeyleri 
de göstermektedir: Bir kere faşizm teh-
didinin emperyalist güçlerin yardımıyla 
bertaraf edilemeyeceğini. Erdoğan’a hayır 
diyen, Merkel’e ve diğerlerine de hayır 
demek zorundadır. İkincisi, faşizm ve em-
peryalist bağımlılıktan kurtuluşun, ancak 
ve ancak ezilen ve sömürülen sınıfların 
kendi eserleri olabileceğini. Ve üçüncüsü, 
emperyalist hakimiyetin mutlak hakimiyet 
olmadığını, kapitalizm koşulları altında bir 
burjuva hükümetin dahi, emperyalist stra-
tejileri boşa çıkarabilecek adımları atma 
olanaklarına sahip olduğunu. Ancak bu 
üçüncüsünün, tarihin de kanıtladığı gibi, 
ancak ezilen ve sömürülen kitleler kendi 
yaşamsal sınıf çıkarları için mücadele et-
tiklerinde olanaklı olacağını unutmadan...
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AB’nin geleceğinin belirsizleştiği, ABD’nin gümrük 
politikalarının değişmekte olduğu ve Ortadoğu’daki 
savaşların derinleştiği bir dönemde yabancı yatırım-
cıların Türkiye’ye yönelmelerinin bir diğer nedeni de, 
AKP rejiminin işçi haklarının budanmasına, özelleştir-
melere, yaşamın her alanının özel sermaye birikiminin 
boyunduruğu altına alınmasına yönelik sermaye lehine 
olan politikalarıdır. AKP rejimi uluslararası tekeller ve 
mali sermaye için kendilerini “cennette hissedecekle-
ri” koşullar yaratmıştır.



q  Clara ZETKİN *

14 Mart, Karl Marx’ın Londra’da 
ölümünün yirminci yıldönümüydü. Yaşa-
mı, 40 yıl boyunca Karl Marx’ın yaşamıy-
la en içten biçimde çalışma ve mücadelede 
bağlı olan Engels, Marx öldüğünde, ortak 
bir dosta, New York’taki Sorge yoldaşa 
şöyle yazıyordu:

“İnsanlık bir kafa boyu kısaldı, bugün 
sahip olduğu en önemli kafaydı eksilen.”

O bununla son derece isabetli bir de-
ğerlendirme yapıyordu.

Bu makale çerçevesinde, Karl Marx’ın 
bilim adamı ve devrimci savaşçı olarak 
proletaryaya ne verdiğini ve proletarya 
için ne anlam ifade ettiğini anlatmak, bi-
zim görevimiz olamaz. Bunu yapmak, bu-
günlerde sosyalist basında onun ölçülemez 
derecede zengin, derin bilimsel ve pratik 
yaşam eserini ve kendisini proletaryanın 
hizmetine sunan muazzam, mükemmel 
kişiliği hakkında yazılanları tekrarlamak 
olurdu. Bunun yerine biz, proleter kadın 
hareketinin, evet, genel olarak kadın hare-
ketinin özellikle ona ne borçlu olduğunu 
kısaca değinmek istiyoruz.

Materyalist Tarih Anlayışı ve
Kadının Kurtuluşu
Şüphesiz: Marx hiçbir zaman “başlı 

başına” ve bir “sorun olarak” kadın soru-
nuyla uğraşmamıştır. Buna rağmen o, yeri 
doldurulamaz bir şey, kadının tam hakka 
sahip olma mücadelesinde en önemli olan 
şeyi yapmıştır. Materyalist tarih anlayı-
şıyla o bize kadın sorunu hakkında hazır 
reçeteler değil ama çok daha iyi bir şeyi, 
onu incelemek ve kavramak için doğru, 
emin yöntemi verdi. Kadın sorununu ge-
nel tarihsel gelişmenin akışı içinde, genel 
toplumsal bağıntılar ışığında onun tarih-
sel olarak koşullanmışlığını ve haklılığını 
açıkça kavramayı, onun yöneldiği hedef-
leri, ortaya çıkan sorunların çözümünün 
ancak hangi koşullar altında bulunabile-
ceğini bilmeyi ancak materyalist tarih gö-
rüşü olanaklı kılmıştır.

Kadının aile ve toplumdaki yerinin 
sonsuza dek değişmez olduğu, bunların 
ahlak yasaları ya da tanrı buyrukları ta-
rafından yaratıldığı şeklindeki eski batıl 
inanç paramparça yere serildi. Toplumun 

diğer kurumları ve varoluş biçimleri gibi, 
ailenin de sürekli bir oluşma ve geçip git-
meye tabi olduğu ve onlar gibi, ekono-
mik ilişkiler ve bunlarca taşınan mülkiyet 
düzeni ile birlikte değiştiği açıkça ortaya 
çıktı. Ama üretim biçimini dönüştürerek 
ve onu iktisadi düzen ve mülkiyet dü-
zeninin karşısına koyarak bu dönüşüme 
yol açan ise iktisadi üretici güçlerin ge-
lişmesidir. Devrimcileşmiş iktisadi iliş-
kiler ve bağıntılar temeli üzerinde insan 
düşüncesinin devrimcileşmesi, toplumsal 
üstyapının kurumlarını iktisadi temeldeki 
değişmelere bağlı olarak yeniden biçim-
lendirme çabası, mülkiyet biçimlerinde ve 
egemenlik ilişkilerinde kalıplaşmış olan 
şeyleri ortadan kaldırma çabası gerçek-
leşir. Bu çaba, sınıflar savaşımı aracıyla 
kendini kabul ettirir.

Engels’in aydınlatıcı incelemesi 
“Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin 
Kökeni”ne yazdığı önsözünden, burada 
geliştirilmiş olan teorik düşüncelerin ve 
bakış açılarının büyük kısmının Marx’ın 
mirası olduğunu, arkadaşının bunları eşsiz 
sadakatle ve dahice bir mirasçı olarak işle-
diğini biliyoruz.

Bu eserden tek tek hipotez olarak 
ayıklanabilecek, evet ayıklanması gere-
ken şeyler ne olursa olsun; bir bütün ola-
rak bu esere bize, bugünkü aile ve evlilik 
biçiminin, iktisadi ilişkilerin ve mülkiyet 
ilişkilerinin etkisi altında tedricen geliş-
miş olduğu çok karmaşık koşulları berrak 
bir şekilde teorik olarak kavrayışın parlak 
bir yığınını vermektedir. Ve bu kavrayış 
bize kadının geçmişteki konumunu doğru 

bir şekilde değerlendirmeyi yalnızca öğ-
retmekle kalmaz, bilakis kadın cinsinin 
bugünkü toplumsal konumunu, özel hu-
kuktaki ve devlet hukukundaki yerini an-
lamak için de sağlam bir köprü oluşturur.

Kadının Kurtuluşunun 
Tarihsel Ön Koşulları
Bugünkü toplumsal düzende, bu du-

rumu ve hukuki yeri temelden devrim-
den geçirecek ve kadının hak eşitliğini 
sağlayacak karşı konulmaz, durdurula-
maz tarihsel güçlerin işbaşında olduğu, 
“Kapital”den ikna edici bir güçle çık-
maktadır. Marx burada klasiklere yaraşır 
bir ustalıkla, kapitalist üretiminin geliş-
mesini ve özünü en ince dallarına, en karı-
şık aşamalarına değin tahlilci bir biçimde 
ele alarak ve onun kendine özgü hareket 
yasasını artı-değer yasasında keşfederek, 
-özellikle kadın ve çocukların çalışmasını 
ele alan açıklamalarında- kapitalizmin ka-
dının eski ev ekonomisi faaliyetinin teme-
lini yıktığını, böylece eskiden kalma aile 
biçimini çözdüğünü, kadını aile dışında 
ekonomik olarak bağımsızlaştırdığını ve 
böylece onun eş, anne ve vatandaş olarak 
hak eşitliği için sağlam zemini inşa etti-
ğini ikna edici bir biçimde kanıtlamıştır. 
Ama Marx’ın eserlerinden şu da açık bir 
şekilde anlaşılmaktadır: sosyalist toplum 
düzeni ile kadın sorununun tam çözümü 
için vazgeçilmez toplumsal ön koşulları 
yaratabilecek olan ve yaratmak zorunda 
olan tek devrimci sınıf proletaryadır. Bur-
juva kadın hakları savunuculuğunun, pro-
leter kadınların toplumsal kurtuluşunu ne 
mücadele ile elde etme isteğinde ve ne de 

bu yetenekte olmadığını bir yana bırakır-
sak, onun, kapitalist toplum düzeni içinde, 
cinsiyetlerin toplumsal ve hukuksal eşitli-
ği zemini üzerinde yeşermek zorunda olan 
yeni zorlu çelişkileri çözmekte de aciz ol-
duğu ortaya çıkmıştır. Bu çelişkiler ancak, 
insanın insan tarafından sömürülmesi ile 
birlikte bununla koşullu olan çelişkiler de 
aşıldığında ortadan kalkacaktır.

“Komünist Manifesto”da ve
“Kapital”de Kadın ve 
Aile Sorunu

“Kapital”in bilimsel araştırma içinde 
ailenin dağılması ve bunun nedenleri hak-
kında öğrettiklerini, Marx ve Engels’in 
ortak eseri olan “Komünist Manifesto”, 
müthiş bir güce sahip olan şu cümlelerle 
özetlemektedir:

“Kol emeği ile yapılan işlerde beceri-
nin ve gücün gerekliliği ne kadar azalırsa, 
başka bir deyişle modern sanayi ne kadar 
gelişirse, erkek emeğinin yerini o ölçüde 
kadın emeği alır. Yaş ve cinsiyet farklı-
lıklarının işçi sınıfı için hiçbir ayırt edici 
toplumsal geçerliliği kalmamıştır artık. 
Artık yalnızca, yaş ve cinsiyetlerine göre 
farklı masraflara yol açan iş araçları var-
dır...

Burjuvazi, aile ilişkilerinin dokunaklı-
duygusal örtüsünü çekip almış ve onu ka-
tıksız bir para ilişkisine dönüştürmüştür...

Eski toplumun yaşam koşulları, ar-
tık proletaryanın yaşam koşulları içinde 
yokedilmişlerdir. Proleter mülksüzdür; 
onun kadın ve çocuklarla olan ilişkisinin 
burjuva aile ilişkisi ile hiçbir ortak yanı 
yoktur...

Bugünkü aile, burjuva ailesi hangi te-
mele dayanıyor? Sermayeye, özel kazan-
ca dayanıyor. Bu aile, tam olarak gelişmiş 
biçimiyle, yalnızca burjuvazi için vardır; 
ama bu durum, proleterler arasında aile-
nin neredeyse hiç bulunmamasıyla ve açık 
fuhuşla tamamlanıyor...

Büyük sanayiin etkisiyle proleterler 
için bütün aile bağları kopup parçalan-
dıkça, proleterlerin çocukları basit birer 
ticaret metası ve iş aracına dönüştükçe, 
burjuvazinin yapmacık bir edayla aile ve 
eğitimden, ana baba ile çocuk arasındaki 
kutsal ilişkiden dem vurması bir kat daha 
iğrençleşiyor.”
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Kadınlar Karl Marx’a 
Ne Borçludur?



Marx, tarihsel gelişmenin yalnızca 
yıkmakla kalmadığına gözlerimizi aç-
makla yetinmiyor, aynı zamanda onun 
yeniyi, daha iyiyi, daha mükemmeli inşa 
ettiğine dair zafer dolu bir inançla da bizi 
dolduruyor.

“Kapitalist sistem içinde eski aile 
yapısının çözülmesi”, diye okuyoruz 
“Kapital”de, “şimdi ne kadar korkunç ve 
iğrenç görünürse görünsün, buna rağmen 
büyük sanayi kadınlara, her iki cinsiyet-
ten genç kişilere ve çocuklara ev ekonomi-
si alanının öte yanında toplumsal olarak 
örgütlenmiş üretim süreçleri içinde verdi-
ği tayin edici rolle, ailenin ve cinsiyetler 
arasındaki ilişkinin daha yüksek bir biçi-
mi için yeni ekonomik temeli yaratır.” 

Marx ve Engels “Komünist Mani-
festo”da gururla ve üstün bir alayla, bu 
gelecek idealine ilişkin kirli suçlamaların 
karşısına, bugün varolan durumun acıma-
sız karakterizasyonunu koyarlar:

“Burjuva, karısını basit bir üretim 
aracı olarak görür. Üretim araçlarının 
ortaklaşa kullanılacağını duyunca da, pek 
doğal olarak, herşeyin ortak olmasının 
kadınların da ortak olmasına yol açaca-
ğından başka sonuca varamaz.

Gerçek amacın, kadınların basit birer 
üretim aracı olmaktan çıkarılması olduğu, 
aklının ucundan bile geçmez burjuvanın.

Doğrusu, burjuvalarımızın, komünist-
ler tarafından açıkça ve resmen kurum-
laştırılacağını ileri sürdükleri, kadınların 
ortaklaşa kullanılması karşısında duyduk-
ları erdemli öfkeden daha gülünç bir şey 
olamaz. Komünistlerin kadınların ortak-
laşa kullanılmasını getirmelerine gerek 
yoktur ki; çok eski zamanlardan beri va-
rolan bir şeydir bu.

Burjuvalarımız, bırakalım genelev fa-
hişelerini, yanlarında çalışan proleterle-
rin karılarına ve kızlarına keyiflerince el 
atmakla da yetinmez, birbirlerinin karıla-
rını ayartmaktan sonsuz bir zevk alırlar.

Burjuva evliliği, gerçekte, evli ka-
dınlarda ortaklıktır. Bu yüzden de komü-
nistler, olsa olsa, kadınların ortaklaşa 
kullanılmasını ikiyüzlülükle gizlenen bir 
şey olmaktan çıkarıp açıkça meşrulaştı-
rılmış bir şey haline getirmek istemekle 
suçlanabilirler. Nerede kaldı ki, bugünkü 
üretim ilişkilerinin ortadan kaldırılmasıy-
la birlikte, kadınların bu sistemden kay-
naklanan ortaklaşa kullanılmasının, yani 
açık ve gizli fuhuşun da ortadan kalkacağı 
açıktır.”

Proleter ve Burjuva Kadın
Hareketi Arasındaki Uçurum 
Ne var ki, kadın hareketinin Marx’a 

borçlu olduğu şey, onun, kendisinden 
başka hiç kimsenin yapmadığı gibi, kadın 

cinsini toplumsal kölelikten özgürlüğe, 
sakatlanarak körelmekten uyumlu, güçlü 
insanlığa yükselten acılı gelişmenin yolu-
nu aydınlatmış olmasından ibaret değildir. 
Bugünkü toplumdaki sınıf çelişkilerinin 
ve onların köklerinin derinlemesine, basi-
retli bir tahlilini yaparak, o, çeşitli sınıflar-
dan kadınları birbirinden ayıran aşılmaz 
çıkar karşıtlığını da ortaya çıkarmıştır. 
Burjuva bayanları ile proleter kadınları 
sözümona birleştirici bir bağla kuşatan 
büyük bir “kızkardeşlik” “gönüldaşlığı”, 
materyalist tarih anlayışının havası içinde, 
tıpkı parlak sabun köpükleri gibi sönüp 
gitmiştir. Marx, proleter ve burjuva kadın 
hareketi arasındaki bağı kesip atan kılıcı 
dökmüş ve onu kullanmayı öğretmiştir; 
ama o aynı zamanda, birincisini [proleter 
kadın hareketini-ÇN] kopmaz biçimde 
sosyalist işçi hareketiyle birleştiren, pro-
letaryanın devrimci sınıf mücadelesine 
bağlayan anlayış zincirini de yaratmıştır. 
Böylece o, mücadelemize, hedef açıklığı-
nı ve büyüklüğünü, üstünlüğünü kazan-
dırmıştır.

Güncel Sorunlar ve 
İstemlerin Temel Hedefe
Bağlanması
“Kapital”, kadın emeği sorununa, 

işçi kadınların durumuna, işçilerin yasal 
olarak korunmasının gerekçelendirilme-
sine vb. ilişkin olarak paha biçilmez zen-
ginlikte olgular, bilgiler ve yol gösterici 
fikirlerle doludur. O, hem güncel talep-
ler hem de yüce sosyalist gelecek hedefi 
uğruna mücadelemizde bizim için bitip 
tükenmez bir fikirsel donanım hazinesi-
dir. Marx bizi, tam da proleter kadınların 
savaşma yeteneğini arttırmak için yakıcı 
bir gereklilik olan küçük, çoğu halde ve-
rimsiz günlük çalışmaya layık olduğu de-
ğeri verme yönünde eğitmektedir. Ama o 
bizi aynı zamanda siyasi iktidarın prole-
tarya tarafından ele geçirilmesi uğrundaki 
büyük devrimci kavgayı sağlam, ileri gö-
rüşlü bir biçimde değerlendirecek şekilde 
de ilerletmektedir, ki bu kavga olmaksızın 
sosyalist toplum ve kadın cinsiyetininin 
kurtuluşu parlak rüyalar olarak kalır. O 
bizi öncelikle, günlük çalışmaya değer ve 
önem veren şeyin, yalnızca o yüce hedef 
olduğu inancıyla doldurmaktadır. Böylece 
o bizi, tek tek olguların, görevlerin ve ba-
şarıların kalabalığı arasında hareketimizin 
özünün büyük temel bilgisini gözden yi-
tirme ve güçleri kemiren günlük çabalar 
içinde, şafağın ışıldadığı geniş tarihsel 
ufku kaybetme tehlikesinden korumakta-
dır. O, devrimci düşüncenin ustası olduğu 
kadar, onun meydan savaşlarına katılmak 
proleter kadın hareketi için görev ve onur, 
mutluluk ve şeref olan devrimci mücade-
lenin de önderi olarak kalmaktadır. 

* Mart 1903 (Kadın Sorunu Üzerine Seçme Yazı-
lar) / İnter Yayınları, 3. baskı, s.147-154)
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(13.  Sayfadan Devam))

du Burhan Kuzu: “Başkanlık sisteminin hürriyetler için bir tehlike teşkil ettiği ileri 
sürülmüştür. Gerçekten geniş yetkilerle donatılmış devlet başkanının kolayca dik-
tatör olması düşünülebilir.” Doğru söze ne hacet! (Alıntılar Burhan Kuzu’nun “Her 
Yönü ile Başkanlık Sistemi” kitabından). 

‘SEÇİMLERİ YENİLETME YETKİSİ KARŞILIKLI’ ALDATMACASI

AKP ve Erdoğan, “Fesih yetkisi yok” iddiası tutmayınca, “Seçimleri yeniletme 
yetkisi karşılıklı” diyerek tartışmayı başka bir yöne çekmeye çalışmaya başladı. An-
cak bu söylem, Meclisi fesih yetkisinin üzerini örtmeye çalışan bir aldatmacadan 
başka bir şey değil.

Değişikliğe göre hem cumhurbaşkanı hem de Meclis, seçimlerin yenilenmesine 
karar verebilecek. Ancak mesele bu kadar basit değil! Her şeyden önce bu yetki-
yi kullanma koşulları farklı. Cumhurbaşkanı ne zaman isterse, tek başına vereceği 
kararla bu yetkiyi kullanabilecek. Ancak Meclisin bu yetkiyi kullanabilmesi için 
Meclis üye tam sayısının en az beşte üçünün oyu gerekiyor. Yani Meclis, Anayasayı 
değiştirecek bir çoğunluğu yakalayamadığı sürece bu yetkiyi kullanamayacak.

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Kemal Gözler’in “Elveda Anayasa” isimli kita-
bında da vurguladığı üzere: “…Seçimleri yenileme yetkisi bakımından TBMM’nin 
ve Cumhurbaşkanının sahip olduğu silahlar sanıldığı gibi eşit değildir. Anayasa De-
ğişikliği Teklifi kabul edilirse, Türkiye’de yasama ve yürütme organları arasında 
ayrılığın ortadan kalkacağı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Cumhurbaşkanının 
kontrolü altına gireceği tahmin edilebilir”(s.18-19). Ayrıca belirtmek gerekir ki, bazı 
yetkiler kullanılmaya gerek olmadan istenilen sonuçları verir. Cumhurbaşkanı, se-
çimleri yenileme yetkisini bir tehdit aracı olarak kullanarak Meclisi hizaya sokmaya 
çalışabilecektir. “Benimle uyumlu çalışmazsan, dediğimi yapmazsan seçimleri yeni-
letirim” diyerek Meclisin zapturapt altına alabilecektir.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİ’ ALDATMACASI
Başkanlık sistemi diye yola çıktılar. Öyle bir sistem hazırladılar ki, bunun baş-

kanlık sistemi olmadığını çok iyi biliyorlar. Kendi destekçilerinde bile “başkanlık 
sistemi” ifadesine karşı bir antipati olunca “başkanlık sistemi” demekten tümüyle 
vazgeçtiler. Sonra bir sabah uyanıp sistemin adını koydular: “Cumhurbaşkanlığı hü-
kümeti sistemi”. Başına da “Türk tipi” ifadesini eklediler. Böyle bir sistem var mı? 
Yok. Böyle bir sistem adı var mı? Yok. Dünyada örneği var mı? Yok. Eşi benzeri var 
mı? Yok. Etki ve sonuçlarını öngörme şansı var mı? Yok. Erdoğan ve AKP, dünyada 
örneği görülmemiş bir sistem icat edip; bu sisteme bir isim koydu. Peki, Türkiye bir 
deneme tahtası mı? Bu ülkenin ve yurttaşlarının geleceği yapboz tahtası mı?

(5-6 Nisan 2017 Evrensel)



q Murat CEYİŞAKAR

Stefan Zweig’ın, “Kurşun Mühürlü 
Tren” adlı kısa öyküsünü hemen herkes 
bilir. Şubat devrimini haber alan Lenin’in 
İsviçre’den her ne olursa olsun Rusya’ya, 
Petersburg’a dönme çabalarını ve bu yolcu-
luğun dünyanın nasıl bir altüst oluşa vesile 
olduğunu  ustaca anlatır. 

“1917 Mart’ının 15’inde Zürih’teki kü-
tüphane görevlisi şaşırıp kaldı. Saat 1’e gel-
mişti,  kitaplığın en devamlı okuyucusu hala 
görünmemişti. Her gün büyük bir intizamla 
oturduğu yer boştu işte... Saat 2 oldu, 3 oldu, 
nafile... Lenin ortalarda yoktu. Tükenmez bir 
okuma hırsıyla dolu olan bu adam bir daha 
kütüphaneye ayak basmayacaktı.” (İnsanlı-
ğın Yıldızının Parladığı Anlar, S. Zweig)

Takvimler 1917’nin Mart ayını  gösteri-
yordu ve neredeyse tam 15 yıl sürgünde ya-
şayan Lenin, kendisinin ve Çarlık Rusya’sı-
nın hayatını değiştirecek bir haber almıştı. 
Zürich’te Spielgasse semtinde önce yaşlı bir 
kunduracının evinde karısı ve  yoldaşı Nad-
ya Krupskaya ile birlikte alçak tavanlı kas-
vetli bir odada pansiyoner olarak kalıyor-
lardı. Sonra aynı semtte bayan Kamerer’in 
evinin bir odasında kiracı olarak kalmaya 
başladılar. Buraya taşınalı çok olmamıştı. 
Oturdukları pansiyonda müşteriler arasında 
bir hayat kadını da vardı. Akşamları toplan-
dıkları küçük salonda sık sık yaptığı işten (!) 
yüksek sesle bahsetmesi Krupskaya’yı çok 
rahatsız ediyordu. Bu nedenle oradan taşı-
nıp Zürich’in fabrikalar bölgesinde bir sosis 
fabrikasının karşısında bu küçük pansiyon-
da bir oda kiralayabilmişlerdi. Gündüzleri 
fabrikadan gelen kokular yüzünden pence-
relerini açamasalar da, Lenin’in kütüphane-

ye bisikletle kısa sürede gidebileceği kadar 
yakın bir mesafede olması iyi bir şeydi. İs-
viçre’de kendileri gibi Çarlığın zulmünden 
kaçan bir dizi politik mülteciyle iletişim 
halinde yaşıyorlardı. Krupskaya anılarında 
evde kadınların kendi aralarında yapıkları 
bir sohbet sırasında Bayan Kamarer’in ‘‘İş-
çilerin savaşa gitmektense silahlarını kendi 
hükümetlerine çevirmesi gerektiğini” söyle-
diğini anlatır.  Bu Lenin’in Enternasyonalin 
1903 Frankfurt Kongresi’nden beri söyledi-
ği şeydir... Krupskaya bu ilginç konuşmayı 
Lenin’e aktarınca Lenin ve Krupskaya artık 
o evden taşınmak istemeyecekti...

Bir gün kütüphaneden öğle yemeği için 
eve gelen Lenin, yemeğini hızla yeyip kü-
tüphaneye dönmek üzere kapıya yöneldiğin-
de kapının hızla vurulduğunu duyar. Krups-
kaya mutfaktan çıkar, kapıyı açtıklarında 
karşılarında Polonya’lı sosyalist Mieczslav 
Bronskiy’i görürler. Mieczslav nefes nefe-
sedir, heyecanla “Duymadınız mı Rusya’da 
devrim olmuş” diye bağırarak müjdeyi verir. 
Haberi bir Zürich gazetesinde okumuştur. 
Lenin’in ricasıyla en yakın bayiden bir gaze-
te alır. Gerçekten de gazetenin ön sayfasında 
Petersburg’dan gelen bir telgrafın resmi ve 
haber vardır. 

Bu tabii ki Lenin’in beklediği bir devrim 
değildi. Evet Rusya’da bir devrim olmuştu 
ama iktidara komünistler değil Sosyalist 
Devrimciler ve Liberallerden (Kadetler) 
oluşan bir geçici burjuva hükümeti gelmişti, 
başına da Kadetler’den Prens Lvov getiril-
mişti. Ancak Rusya’da bir şeyler oluyordu 
ve bunu “İsviçre’de oturarak izlemek dünya-
nın en zor şeyiydi’’ Lenin için. Çok kısa  bir  
süre önce Zü-rich’teki bir toplantıda “Ne 
yazık ki bizim kuşak devrimi göremeyecek” 
diyerek bir sürgün için en doğal olan kötüm-

serliğini dışa vurmasının üzerinden henüz 
çok geçmemişken böyle bir haber gelmesi 
Nadya Krupskaya ve Lenin’i çok sevindirdi.

Mieczslav’dan sonra Lenin’in Zim-
merwald konferansından tanıdığı Fritz 
Platten, Lenin’in Spielgasse’deki evinin ka-
pısını çaldı. O da Lenin’e müjdeyi vermek 
istiyordu... Zimmerwald ve Kienthal kong-
relerindeki enternasyonalist tutumu Platten 
ile Lenin’i yaklaştırmıştı birbirine. Beraber 
Zürih postanesine gittiler. Bern’de yaşayan 
Zinovyev’i de haberdar etmek, müjde ver-
mek istiyorlardı.  O gece Lenin hiç uyumadı 
ve kendisini Petersburg’a, devrimin şehrine 
götürecek yolları planlamaya başladı. Plan-
larının hepsi riskli ve kendisini tehlikeye 
atacak şeylerdi. Hepsi de Krupskaya tarafın-
dan reddedildi (!).

Lenin, sonuçları ne olursa olsun, Alman-
ya’yı boylu boyunca kesip İsveç ve Finlandi-
ya’yı kaçak yollardan geçerek Petersburg’a 
ulaşmaya karar verdi. Yeraltı dünyasından 
sahte bir pasaport edinmeyi bile denedi. 

Fritz Platten da Krupskaya kadar endi-
şeliydi Lenin’in savaş bölgesinden sahte bir 
İsviçre pasaportu ile geçerek Rusya’ya git-
me isteğinden. Rusya ile savaş halinde olan 
Almanlardan izin almaları gerekiyordu. Bu 
da bir dizi politik tavizi gündeme getirebilir-
di... Alman Genel Kurmay Başkanı Luden-
dorf tarafından gönderildiği sonradan anla-
şılan Helphand/Parvus ve Keskula’nın daha 
önceki görüşme taleplerindeki ısrardan bunu 
çıkarmak hiç de zor değildi.

Nihayet Fritz Palm, tam da Lenin’in is-
tediği gibi “hiç bir politik angajmana giril-
meden”, isteyen politik mültecilerin Alman-
ya’yı bir trenle beraberce geçebileceği bir 
izin belgesi için Almanya’nın Bern elçiliğine 
başvurmaya Lenin’i ikna etti. Ve böylesine 
bir girişim için Almanya’nın Bern konsolos-
luğuna başvurma işini üstlendi. Bern-Berlin 
arası yazışmalar çok sürmedi ve Alman Ge-
nel Kurmay Başkanı Ludendorf, Lenin’in 
isteklerini kabul ettiğini Bern’e bildirdi. Al-
manlarla varılan anlaşmanın iki şartı vardı. 

Birincisi, trendeki bütün yolcular Rus-
ya’dan kendi sayıları kadar Alman esirinin 

serbest bırakılması için ellerinden geleni 
yapacaktı.

İkincisi, yolculuk bir Alman treni ile 
yapılacak, trene binecek politik mültecilere 
Fritz Platen eşlik edecek ve Almanya top-
raklarında seyahat edildiği sürece trene özel 
bir statü tanınacak, Alman polisi ve gümrü-
ğü trende herhangi bir kontrol yapmayacak-
tı. Buna karşı da trendeki politik mülteciler 
Almanya içinde trenden kesinlikle inmeye-
ceklerdi. Trenin kapısı Almanya sınırında 
mühürlenecek, Almanya’dan çıkışta (Sass-
nitz’de) açılacaktı. Bunun için bütün yolcu-
lar anlaşmanın altına imza atacaktı.

Yolculuk, Singen-Offenburg, Mannheim 
üzerinden Frankfurt/Main, Berlin, Bergen-
Saßnitz, oradan İsveç’e doğru devam ede-
cekti...

Mülteci grubu 9 Nisan’da Zürich’ten 
kendilerini Bern’e götürecek trene bindi.  

Lenin’in birinde elbiseleri, diğerinde 
kitapları, bir başkasında da gazete arşivi 
olan üç tane valizi vardı. Yanlarında bol 
miktarda çay ve İsviçre’nin küçük kerosin 
ocaklarından vardı. Yolda bineceklerle bera-
ber sayıları 32 kişi oluyordu. Çarşafları ve 
yastıkları ve elbise denkleri ile tam bir Rus 
köylü grubu görünümü veriyorlardı. Ayın 
10’unda saat 3.10 da trenleri Zürich’ten 
hareket etti. Uğurlamaya bir çok yoldaşları 
da gelmişti. Bir işçi: “İlyiç kendine dikkat 
et sahip olduğumuz tek şey sensin” diye ba-
ğırdı. Uğurlamaya gelenler hep bir ağızdan 
Enternasyonal’i söylemeye başladılar, bir 
süre sonra Kurşun Mühürlü Tren, Zürich İs-
tasyonunu ağır ağır terk etti. İlk gece yolcu-
luğun düzenlenmesi ile geçti. Vagonun kom-
partımanlarında “kimin kiminle” yolculuk 
edeceği planlandı. Lenin çalışmak zorunda 
olduğundan Krupskaya ile tek bir kompar-

Kurşun Mühürlü Tren
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Hiç bir silah şu anda İsviçre sınırını aşıp Almanya’yı baştan başa geçtikten sonra Petersburg’a varan ve oradaki 
düzeni ortadan kaldıran içi yüzyılın en tehlikeli ve en kararlı devrimcileri ile dolu olan bu tren kadar etkili olamamış 
ve insan olgusunun yazgısını böyle etkileyememişti.  (Stefan Zweig)

RUSYA’NIN BAŞKENTİNDE 
DEVRİM OLDU. ÇAR’IN 
BÜTÜN BAKANLARI TUTUK-
LANDI DUMA’NIN 12 ÜYESİ 
YÖNETİMİ DEVRALDI.



tımanda yolculuk yapacaktı. Küçük Stephan 
ve annesine de ayrı bir kompartıman düştü. 
İlk ve en önemli sorun vagonda sigara içil-
mesi konusunda yaşandı. Lenin’in küçük 
biletler dağıtarak ve sıraya koyarak sınırla-
dığı sigara krizi böylece çözümlenmiş oldu. 
Sigara krizinden snra da Radek’in kaldığı 
kompartımanda anlattığı fıkralar ve yaptığı 
esprilerle çevresindeki insanları kahkahaya 
boğması oldu. Lenin gürültüden çalışamı-
yordu... Birkaç kere Radek’in bulunduğu 
kompartımanın kapısını açıp sessizce durdu, 
ortalık bir süre sakinleştiyse de kendisini tu-
tamayan Radek yeniden ‘‘şamataya’’ başlı-
yordu... Nadya’nın küçük kerosin ocağında 
bol bol çay demlediler... Savaş nedeniyle yi-
yecekleri sınırlıydı ancak sabahları güzel bir 
kahvaltı yapmalarını engelleyecek kadar de-
ğildi. Trenin camlarından Almanya’nın yeşil 
ovaları yanlarından kayıp gidiyordu.

Lenin’in çalışmadığı zamanlar en büyük 
eğlencesi grup içindeki küçük Stephan’dı, 
omuzlarında koridorda dolaştırıp onun her 
istediğini yerine getirmeye çalıştığı için 
çocuğun annesi tarafından kınanıyordu. 
Yerlerde oturup oyun oynadıkları ya da va-
gonun kanepeleri arasında saklambaç oyna-
dıkları zamanlar az değildi.

Vagondaki ilginç kuralların biri de Rus 
mültecileri denetlemekle görevli iki Alman 
subayının bulunduğu kısmın Alman Toprağı 
sayılması ve göçmenlerin kaldığı bölüm ile 
arasında Fritz Platten’in tebeşirle çizdiği bir 
sınır bulunmasıydı. Kimse kimsenin teritor-
yumuna girmeyecekti.  Anlaşmanın uygula-
nıp uygulanmadığını kontrol görevi İsviçreli 
sosyalist Fritz Platten tarafından deruhte 
ediliyordu. 

Tren Frankfurt istasyonuna geldiğinde, 
Platten’ın daha sonra yazdığı anılarına göre, 
“Solgun yüzlü zayıf bedenli işçiler kendile-
rini evlerine götürecek trenlerini bekliyor-
lardı. Bir tanesinin bile yüzü gülmüyordu”. 
Platten daha da ileri giderek bunu yaklaşan 
bir Alman devriminin habercisi olarak bile 
yorumlamıştı.

Frankfurt’u geride bıraktıklarında, Ra-
dek vagonda küçük bir ayaklanma örgütle-

mekle meşguldü. Herkesi kaldığı kompartı-
mana çağırdı ve artık, “Bu bagajlarla dolu 
odada yatmak istemiyorum” diye bağırıyor-
du. Bir şeyler yapmalıydılar... Ancak onun 
bu kışkırtma harekatı trendeki görevlilerin 
Platten’ın trenin büfesinden sipariş ettiği bir 
sürü sandviç, bira ve günlük gazeteyi getir-
mesiyle kendiliğinden dağıldı.

Berlin’de Bahnhof Zoo’da bir süre bek-
lediler, Sassnitz’e vardıklarında hava karar-
mak üzereydi. Karşıya Trelleborg’a feribotla 
geçtiler. Şimdi artık İsveç toprağındaydılar. 
İsveç’e geldiklerinde artık kendilerine sür-
gündeki bir avuç politik mülteci olarak 
bakılmıyor, yaklaşmakta olan bir devri-
min güçlü önderleri olarak görülüyorlardı. 
Stockholm tren istasyonunda kalabalık bir 
gazeteci topluluğu, İsveçli sosyalistler ve 
meraklı bir sürü insan beklemekteydi onları. 

Helphand/Parvus Efendi burada tekrar 
sahneye çıkacaktı. Radek’ten Lenin’le be-
raber bir toplantı yapılmasını ve Lenin’in 
gelecek planları hakkında bilgi sahibi olmak 
istediğini söyledi. Radek’e göre Lenin Par-
vus’u bir kez daha reddetti.

Stockholm’de tren değiştirdiler ve II. sı-
nıf bir vagonla Finlandiya-İsveç sınırındaki 
Haparand’a doğru yola çıktılar... 

Lenin, çantasından istasyonda aldığı 
bir sürü gazeteyi çıkarıp okumaya başladı. 
Nadya  kerosin ocağında çay demliyordu. 
Lenin birden sesini yükseltti , “Ah domuz 
herifler!.. Hainler!” diyerek öfkeyle bağır-
maya başladı. Soulashvili’ye göre Lenin’in 
bu öfkesi, savaşı devam ettirmek isteyen 
Geçici Hükümet’e destek veren Kadetlerin 
lideri Çekidze’nin makalesineydi... Sosyal 
demokratlar da aynı çizgideydi... Artık Ge-
çici Hükümet’le dayanışma içinde olan Sos-
yal Demokratlarla aynı adı taşımak aptalca 
bir şeydi... Sosyal Demokrat adını taşımak 
utanç verici olmaya başlamıştı. Artık kendi-
mizi ‘komünist’ olarak adlandırmalıyız diye 
söyleniyordu...

Haparand’a vardıklarında Nisan ayının 
ortalarındaydılar günlerden cumartesiydi. 
Petersburg’a çok yaklaşmışlardı, heyecanları 
doruktaydı. Bütün yazışmalara rağmen Rus-
ya sınırında geçici hükümetin polisinin ken-
dilerini tutuklama ihtimalini hep göz önünde 
tutuyorlardı. Haparand garını dolduran genç 
Finli sosyalistler, Finlandiya polisinin bari-
katını aşıp Lenin’in etrafını sardılar. Sorular 
bitmiyor, kalabalıksa artıyordu... Bu arada 

üzücü bir şey oldu Zürich’ten beri Lenin’in 
destekçisi ve yol arkadaşı Fritz Platten, Fin-
landiya sınırında Rus olmadığı için trenden 
indirildi. Her şeye rağmen yola devam edili-
yordu Petersburg’a 60- 70 mil kalmıştı. 

Tren Petersburg’daki Finlandiya İstas-
yonuna girdiğinde kalabalık çoktan garın 
içini ve etrafını doldurmuştu.

Bolşevik liderler büyük bir sevinçle Le-
nin’in bulunduğu vagona yöneldiler. O za-
man henüz genç bir denizci olan Bolşevik 
Raskalnikov, ‘‘Daha henüz vagona girmiş 
ve yerimize oturmaya başlamıştık ki Vladi-
mir İlyiç, ‘Pravda’da yazdığınız saçmalık-
lar neydi öyle? Bir kaç sayı elimize geçti ve 
okudukça size küfürler yağdırdık’ diyerek 
Kamanev’e sertçe çıkıştı.’’

Lenin’i karşılamaya gelenler kuşkusuz 
sadece Bolşevik liderler değildi. Geçici 
hükümeti oluşturan Sosyal Demokratlar, 
Sosyalist Devrimcilerin temsilcileri ve Ka-
det Partisinden de temsilciler Vladimir İl-
yiç’i karşılamaya gelmişlerdi. Petersburg 
Komitesi, Vyborg bölgesindeki Finlandiya 
tren istasyonuna kalabalık bir işçi grubuyla 
gelmişti. Tren istasyonunun Çar’a ayrılmış 
dinlenme odasında Komitenin temsilcisi 
Çekidze, Vladimir ve onunla salona gelen 
arkadaşlarına bir “hoşgeldiniz” konuşması 
yaptı. Konuşma çok nazik ifadelerle ama 
bir dini nasihat havasındaydı. Ortalıkta buz 
gibi bir hava esti. Lenin Vyborg yürütme ko-
mitesinin üyelerine sırtını dönerek, işçilere 
hitaben bir kısa konuşma yaptı. Çekidze’nin 
söylediklerini hiç işitmemiş gibi konuşuyor-
du, “Değerli yoldaşlar, askerler, denizciler, 
işçiler sizin şahsınızda muzaffer Rus Devri-
mi’ni kutlamaktan, dünya proleter ordusu-
nun öncüleri olarak sizleri selamlamaktan 
mutluluk duyuyorum... Emperyalist yağma 
savaşı bütün Avrupa’daki iç savaşın baş-
langıcıdır... Dünya sosyalist devrimi ufukta 
görünmüştür... Sizin başarınız olan Rus dev-
rimi yeni bir çağı hazırlamış, kapısını ara-
lamıştır. Yaşasın dünya devrimi...” diyerek 
yerine geçmişti.

Karşılamaya gelen Bolşeviklerle birlikte 
gardan dışarı çıktılar. Binlerce partili - par-
tisiz işçi, asker, köylü, Vladimir İlyiç’i ve 
arkadaşlarını büyük bir coşkuyla karşılamak 
için bekliyordu. 

Otomobil farlarıyla aydınlatılmış bir 
meydanda ‘‘savaş bir an evvel bitirilmeli, 
askerler evlerine dönmeli ve geçici hüküme-
tin yerine bir devrim hükümeti kurulmalı’’  
içerikli ünlü konuşmasını yaptı. Bu içerik 
Nisan Tezleri adıyla daha sonraki işçi ve 
köylü “Sovyet”lerinde defalarca tekrarlana-
caktı. 

Gerek Kamanev’e daha trendeyken söy-
lediği sözler gerek geçici hükümetin temsil-
cilerinin önünde verdiği söylev Nisan’dan 
Kasım’a kadar geçecek yoğun ve çatışmalı 
dönemin ideolojik mücadele hattının işare-
tini veriyordu. Hem parti içindeki kararsız 
ama etkin bir çoğunluğa hem de geçici hü-
kümete bakan vererek burjuva devriminin 
peşine takılmaya hazırlanan Sosyalist Dev-
rimcilere karşı, “gel gitlere” karşı, “devrime 
hazır değilizcilere” karşı “Geçici hükümetin 
savaşı durdurmaya karşı çekimser tavrına 
karşı “Bütün İktidar Sovyetlerin” şiarı bü-
tün işçi ve köylü Sovyetlerini sarıncaya ka-
dar devam etti...

Savaşı, şovenizmi ve barbarlığı savu-
nan Menşevikler, sosyalist devrimciler, her 
türden burjuva politikasının kalıntıları, iş-
çilerin köylülerin ve askerlerin devrimci 
ayaklanmaları karşısında yıkıldılar gittiler. 
Dünya’nın proleter devrimler çağı başlamış-
tı artık.

(Devam edecek)
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Petersburg garında Lenin’i karşılayan işçiler...



q  Engin DOĞRU

15 Temmuz sonrasında ülke ve 
toplum psikolojisinde hakim olan temel 
duygu belirsizliktir. Egemen siyasal ikti-
darın derbe girişiminden güç alarak ilan 
ettiği OHAL ve KHK’lerle ülke hızla tek 
adamlığa doğru ilerliyor. 

Siyasal İslamın uzun süredir giz-
li ajandasında taşıdığı ve parça parça 
hayata geçirdiği iktidarlaşma hedefinde 
yeni bir aşamayla yüz yüzeyiz. Darbe 
girişimini ‘Allah’ın lütfü’ olarak gören 
zihniyet toplumsal dinamikleri tasfiye 
etme anlamında adımlarını hızlandırdı. 
Başkanlık istemiyle de gizli ajandasında-
ki projelerin hayata geçirilmesinde yeni 
bir adım atmış olacak.

Türkçü-İslamcı çizginin emper-
yalizmle işbirliği içerisinde bölgenin 
yeniden dizayn edilişinde daha fazla 
pay istemesi de mevcut zihniyetin bir 
başka hedefidir. Yandaş medya üzerinden 
topluma gösterildiği gibi emperyalist 
merkezlerle bir çelişkiden ziyade ken-
disine verilenden memnun olmama ve 
Kürtler’in bölgede statü elde durumunun 
hazımsızlığı vardır.

Tek adam zihniyetinin bütün hedef 
ve heveslerine bakıldığında Türkiye’nin 
içerde ve dışarıda içerisine sokulduğu 
savaş-çatışma konseptinin gelecekte va-
racağı noktanın yoksulluk, acı, yıkım ve 
kaos olduğu aşikardır. Mevcut politikala-
rın ülke ve bölge açısından değerlendiril-
diğinde var olan açmazın derinleşmesi ve 
çatışma politikalarının yarattığı toplumsal 
kutuplaşma, halklar arasındaki düşmanlı-
ğın artarak halklar açısından en tehlikeli 
noktaya varacağını görmek gerekiyor. 

Tüm bu tehlikelere karşın referandum 
süreci tek yanlı medya desteği ile toplu-
mun gözünden kaçırılsa da gelecek po-
litikalarının alacağı yön açısından önem 
arz ediyor. Bir çok açıdan önem arz eden 
başkanlık referandumu öncelikle mev-
cut iktidarın savaş ve baskı siyasetinin 
oylanması anlamına gelecektir. Dolayı-
sıyla başkanlık referandumunda verilecek 
‘Hayır’ oyları ülke ve bölge üzerinde ik-
tidarın savaş, baskı, yoksulluk politikala-
rına karşı çıkmak anlamına gelecektir. 15 

Temmuz sonrasında her alanda toplumsal 
muhalefete, işçi sınıfına, demokrasi ve 
özgürlük güçlerine karşı yürütülen saldırı 
politikalarına ‘Dur’ demek olacaktır. 

Hayır oyu, sayısı onbinleri bulan 
ihraç edilen emekçilere, onbinleri bulan 
tutuklamalara karşı ‘Dur’ demek ola-
caktır. Hayır oyu, barış dedikleri için 
mesleğinden edilen Barış Akademisyen-
lerine verilen en güçlü destek olacaktır. 
Hayır oyu, sermayenin tek elde toplana-
rak halka dayatılan yoksullaşmaya karşı 
barikat olacaktır. Hayır oyu, sermayenin 
saldırılarına karşı fabrikalardan atılan, 
grev hakkı KHK’lerle elinden alınan işçi-
ler, emekçilerle beraber olmak anlamına 
gelecektir. Hayır oyu, Kürt Sorunu’nun 
demokratik, barışçıl çözümüne karşı 
savaş konsepti ile Kürt kentlerini yıkan, 
siyasal iradesine dönük tutuklama terörü 
vekillerinin tutuklanmasına, binlerce gen-
cini zindanlara dolduranlara karşı Kürt 
halkının yanında olmak, barışı, çözümü 
savunmak anlamına gelecektir. Hayır 
oyu, tek adam diktalığına, faşist baskı 
sistemine karşı, demokratik çoğulcu bir 
sistemi benimsemeyi ifade edecektir. 

Ülke geleceği açısından Hayır oyu bu 
anlamları içerirken olası Evet durumun-
da ise tersi anlamını doğuracağı mantık 
olarak doğru olsa da varolan koşullar, 
tek yanlı propaganda, imkan eşitsizliği, 

yoğun baskı, OHAL düşünüldüğünde bu 
durumda dahi meşruluğu tartışılacaktır. 

Devrimci tavır, örgütlenme ve genel 
tarz ne olmalıdır? Türkiye’nin geleceği 
açısından anlam ve değeri olan referan-
duma gidilirken devrimci-demokrat, ileri-
ci güçlerin göstereceği tavır, örgütlenme 
anlayışı çalışma temposunun ne olacağı 
önemlidir. Bu anlamıyla üzerinde tartı-
şılmayı fazlasıyla hak ediyor. Devrimci-
demokrat, ilerici güçler açısından Evet 
deme olasılığı olmadığına göre geriye 
kalan boykot ve Hayır tavrıdır. Bunların 
getirisini götürüsünü iyi hesap etmek, iyi 
tartışmak gerekiyor. 

Öncelikle boykot tavrının burjuva 
sistemler açısından bakıldığında dev-
rimci güçler açısından her zaman geçerli 
olduğunu kabul etmekle beraber devrimci 
mücadelede doğru taktik geliştirme-
nin önemini de unutmamak gerekiyor. 
Devrimciler açısından esas olanın ortaya 
konulan tavrın halk ve devrimsel dina-
mikler, süreç açısından oynayacağı rolü 
ve devrimci mücadeleye sunacağı katkıyı 
hesaplamak gerektiğine inanıyoruz. 

Bu anlamıyla boykotun sistemi teşhir 
etme ve halka ilerici propaganda yapma 
anlamında etki gücünün sınırlı olaca-
ğı gözüküyor. O yüzdende de boykot 
tavrının kutuplaşmış toplum gerçekliği 
içerisinde Evet  oylarına katkı anlamına 

geleceği, ona hizmet edeceğini görmek 
gerekiyor.

Egemenlerin kutuplaştırdığı toplum 
gerçeği içerisinde devrimci-demokrat, 
ilerici güçlerin Hayır Kampanyası yürüt-
mesinin devrim ve sosyalizm mücadelesi-
ne katkı sunacağı açıktır. Hayır cephesin-
de milliyetçi, Kemalist, liberal kesimlerin 
bulunması ilerici güçler açısından sıkıntı 
değil tam tersine uzun soluklu mücadele 
açısından olumlu bile görülebilir.

Hayır cephesinin ilerici güçler açısın-
dan doğru değerlendirilmesi durumunda 
gelecek açısından yeni fırsatlar doğurabi-
leceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. 
Siyasal İslamcıların, milliyetçilerin or-
taklaştığı bu süreçte devrimci-demokrat, 
ilerici güçlerin de ortaklaşabilmesi  ve tek 
adam sistemine karşı ortak bir demokra-
tik cepheyi kurabilmesi elzemdir.

İlerici güçlerin özgün bakış açılarını 
ve duruşlarını koruyarak ihtiyaçlar teme-
linde, en başta da dikta anlayışına karşı 
ortak yönleri ortaya çıkararak demokratik 
bir cephe halinde kendini örgütlemelidir. 
Yaşamın tüm alanlarında sokaklara kadar 
inerek meclisler, platformlar olarak ken-
dini örgütleyen demokratik cephenin her 
anlamda başarı şansı yükselecektir. 

Tüm farklılıkları kapsayacak ve 
kucaklayacak olan demokratik cephenin 
kitlelere ulaşırken sıkısılmış merkez ve 
alanların dışına çıkarak genel halk kit-
lesini hedeflemesi zorunluluktur. Bunun 
her zamankinden fazla imkanı vardır. 
Kaldı ki medyanın olmadığı, iletişim 
ve propaganda araçlarının kısıtlı olduğu 
gerçeği göz önüne alındığında ilerici 
güçler açısından halk ile bire bir ilişki 
kurmanın dışında başka alternatifte yok-
tur. Öte yandan ilerici güçler açısından 
sıkışıp kalınan sosyal medya darlığından 
da kurtulmak gerekiyor. Sosyal medyada 
biz bize propaganda yapmak yerine halka 
bire bir ulaşmak tarz açısından daha 
doğru olacaktır. Elbette burada kastımız 
sosyal medyayı kullanmamak değildir. 

Demokratik cephenin çalışma tarzı 
konusunda dikkat edilmesi gereken diğer 
bir husus da kurulacak cephenin önemli 
bir bileşeni olması muhtemel Kürt hare-
ketinin hazır kitlesi üzerine odaklanmak 
yerine sistemin güçlü etkisi altındaki top-
lumsal kesimlerin hedeflenmesidir. Kürt 

Referanduma Giderken 
Tavrımız ve Tarzımız
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Merhaba Yoldaşlar
İyi olmanızı diliyorum. Göndermiş olduğunuz gazeteyi aldım, çok teşekkür 

ediyorum. Zor süreçlerde siyasal süreci takip edebilmek açısından ciddi bir 
destek oluyor bizim için. Ben de yerel bir gazete olan Dersim Gazetesi’nin genel 
yayın yönetmeniydim (Listelerde ismimiz geçmezse de :) bir gazeteciliğim de 
var yani. 

Sizinle iki yazımı paylaşmak istedim. Değerlendirmek, sizin takdiriniz, bu 
süreci önemsediğim için biraz da deneyimlerimden yola çıkarak yazı kaleme 
aldım.

Yoldaşlar, sizden küçük bir ricam olacak eğer Ömer Ağın’la görüşme imkanı 
olursa lütfen selamlarımı iletin.

Tüm arkadaşlara başarılar, sevgiler.

Engin DOĞRU
 E Tipi Cezaevi  D-!  ELAZIĞ

 Not:  Değerli yoldaşımız, Ömer Ağın’a selamını ilettik. Onun da size çok selamı 
var. 



coğrafyasında yaşanan baskılar ve yıkım 
politikalarının sonucu göç ettirilmiş ve 
psikolojik baskı altında tutulan kitlenin 
üzerinde ise Kürt hareketi bileşenlerinin 
özgün çalışması gerekiyor.

 Demokratik cephenin kitle çalışma-
larında kullanacağı dil ve propaganda 
konuları ise ortaklaştırılmalıdır. Her-
kesin farklılığını korumak ile birlikte 
kampanyanın etki gücü açısından ortak 
bir propaganda yürütmek, ana hedefler, 
eksenler belirlemek gerekiyor. Herkesin 
özgün çalışmalarında propaganda serbes-
tisi olmak ile birlikte ortak çalışmalarda 
ortak dil etkili olacaktır. Yürütülecek 
propaganda çalışmalarında halk gerçeği 
üzerinden dilin sadeleştirilmesi, anlaşılır 

olması etkiyi artıracak faktörlerdir. 

Hayır kampanyasının uzun vadede 
siyasal hedefleri de göz önüne alınmalı, 
çalışmalarda Kürt sorunu, savaş gerçe-
ği, yoksullaşma ve bunların üzerinden 
sistem teşhiri yapılmalıdır. Tek adam 
sistemine karşı kısa sürede örgütlene-
bilecek ve etkili bir kampanya emek ile 
buluşturulabilirse ilerici güçler önemli bir 
eksiği giderecek ve geleceğe büyük bir 
kazanım olarak taşınabilecektir. Çalış-
ma kapsamında ulaşılacak her yeni ilşki 
uzun soluklu mücadelenin bir mevzisine 
dönüşürse bu kazanım da  mücadele 
cephesine yazılacaktır. Başkanlık sistemi 
olarak lanse edilen tek adam sistemi-
nin oylanmasına kısa bir süre de kalsa 

devrimci-demokrat, ilericiler açısından 
mücadele uzun solukludur. İlericiler için 
esas olan konjöktürün doğru bir duruşla 
karşılanması ve mücadele lehine kazanım 
elde edilmesidir.

 Referandumda ilerici demokratik 
cephe ile halklarımız üzerinde oynanmak 
istenen kirli tezgahları boşa çıkaracak ve 
halklara dayatılan savaş politikalarına 
karşı halkların  eşitlik ve kardeşliği teme-
linde bir gelecek için önemli bir başlangı-
cın vesilesi yapılabilir. 

Sürecin ve halklarımızın omuzlarımı-
za yüklediği tarihsel sorumluluğun bilinci 
ile süreci doğru anlayalım, çalışalım, 
kazanalım.

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.
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 Zemin Kat, No:4

KARAMAN
Merkez:  Danış Kitabevi:  Külhan Mah.   
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Sessizlik Ölümdür
Bu diyarlarda zaman hep aynı gösterir. Gündüz olmaksızın karanlık yaşanır vakitler. Her daim bir bekleyiş hali yaşanan, 

karanlık vakitleri gösteren zamanın duraganlığında. Gözlerin rengi korkudur, tek nefeste tek korku solunur. Hayaller uzağı 
gösterir herdaim hiç yaşanmayacakmış gibi. Gözler kara bulutların ardına gizlenmiş aydınlıkta, güneş hasret tomurcukları gibi  
bekliyorlar ama bilmiyorlar. 

Hayalsiz kalmış yaşam susuz kalmış ağaç yaprağı gibidir. Ömürler tüketildi gidilen hayallerin peşinde. Işık süzme-
sine gizlendi umut, en çok arandığında. Var olmak ne kadar gerçek ise umut da o kadar sahiciydi. Umutsuz kör kuyuların 
karanlıklarında boğulmaktansa, umudun ışığında acı çekmek yeğlenirdi zamanın serüveninde.

Umut büyüdü, Eylül karanlığındadoğan çocuklar gibi. Kör zindanlardan işkence tezgahlarından, arnavut kaldırımlarına 
vuran düşlerde beslenen bebeler gibi büyüttük umudu yüreğimizde. Yalın ayaklı çocuklar toprak kokuyordu umudun 
kavgasında. Büyürken umut çığlıklarımız asıldı bulutlara ama susmadık, beklemedik ölüm soğukluğunda üşüyen düşlerimizi 
yaşadıkça.

Gecekonduların duman tüten bacalarından yükseldi inadına adımları. Toprak damlı köylerin isyanı vardığında limanımız 
olan dağlara, yıkıldık demir canavarların paletlerinde, yakıldık cellatların kin kokan alevlerinde. Ateşte arındık kirlerimizden 
yeniden pir u pak döndük kutsalımıza. Yıkıldık, yakıldık ama beklemedik ölümün kalleşliğini. Beklemek, ölüm kalleşliğinde 
tükenmektir.

Bahar esintilerinde kanat kırpan dağ kırlangıçları olduk. Boy vermiş dağ laleleri gibi rengarenk açtık. Kök saldık, tohum 
olduk dağlardan ovalara. Her rüzgarda umut olup savrulduk, baharı özleyen yüreklere. Yüreklerde filizlendik, özgürlük çiçeği 
olduk maviliklerde.

Kar bahçevanlar dermeye çalıştı, umudun bahçesinde yeşerttiğimiz çiçekleri. Boy verirken özgürlüğün bağrında, dalından 
kopardılar en güzel çiçeklerimizi. Pes etmedik, yenilmedik bahçevanların bıçak korkusundan. Çünkü biliyorduk, korkmak 
ölüme giden yolun başlangıcıydı. 

Gün oldu devran döndü, yağmur damlaları bulutlar arasında gezinirken çaresizlikten bulamadılar düşeceği toprağı. Esir 
düştüler, karabulutların gölgesine.

Karabulut gölgeleri sarmış umudu. Görünmez olmuş gökkuşağı, yalnız kalmışçasına. Sevdasız kalmış yürekler, atımsız 
kalplar ile adımlıyorlar sessizliğin tarlasını. Bilmeden debeleniyorlar sessizliğin karanlığında. Sonunda ölüm kokan sessizliği 
yırtamayan, çaresizler gibi gözlerini yumuyorlar yaşama, duymuyorlar hakikatin çığlığını, dokunmuyorlar gerçeğin sıcak 
ateşine. 

Görmeyen, duymayan, dokunmayan masumiyet kirleniyor karanlığın gölgesinde. Kirlendikçe hızlanıyor ölümün sessizliği, 
tüketiyor umutla büyütülen sevdaları. 

Bir şey yapmalı, bir şey demeli! Yırtmalı ölüm sessizliğini dağıtmalı karanlık gölgeleri, el vermeli güneşe ve güneşi zap-
detmeye. El ele, yürek yüreğe çığlık olmalı, bağırmalı en güçlü ses ile. Susma, Haykır, Sessizlik Ölümdür!

            
Ergin DOĞRU



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Yukarıdaki başlık, Yazar, Hasan 
Oğuz’un 8. ve son kitabının ismidir. 
H. Oğuz’un daha önce de kapsamlı iki 
kitabını okumuştum; ilki, ‘İşçi Sınıfı 
Anatomisi’ 2. Baskı idi. Diğeri ise, ‘Sı-
nıf Felsefe İnsan’, iki yapıt da işçi sınıfı 
örgütlenmeleri, kadrolaşma ve teorik 
eğitim çalışmaları için ders kitapları 
niteliğindeydi. Üçüncüsü, -yani son ki-
tabı- ‘Sınıf Mücadelesi Paradigmaları’ 
da öyle. Bu alanda çok az kişinin ürün 
verdiği bir gerçektir. Bizim ülkemizde 
okuma oranının hayli düşük olduğu 
varsayılırsa, bu yapıtların okuyucu ile 
buluşma şansının da ne kadar az olduğu 
daha kolay anlaşılır sanırım. Söz konu-
su yapıtlar, şiir, öykü, roman, deneme 
gibi edebiyat türleri arasında çok az ilgi 
görüyor. Çünkü içerik olarak teorik, 
felsefi bir yapıya sahip. Onların, di-
ğerlerine göre, çok daha fazla emek ve 
özveride bulundukları bir gerçektir. Bir 
başka şey ise, bu eserlerin, öyle esin, 
ilham vs. ile yazılmadığıdır. Her biri 
ciddi araştırma gerektiren ve uzmanlık 
isteyen çalışmalardır.

‘Sınıf Mücadelesi Paradigmaları’ 
kitabında, SSCB’nin çöküşü, duvarla-
rın ortadan kalkmasından ve ABD’nin 
emperyal güç olarak yeniden tarih 
sahnesine çıkmasından sonra, dünyada 
büyük bir boşluk oluşmuş olduğunu iş-
liyor. Bu boşluk, bir bir diğer sosyalist 
ülkelerin de kapitalist yapıya evrimleş-
mesiyle, işçi sınıfı hareketlerinde önü 
alınmaz bir durgunluğa neden oldu. 
Yaklaşık 80 yıllık sosyalist yapılar on 
yıl içinde çeşitli aralıklarla varlıklarını 
geri dönülmez bir biçimde sonlandır-
dılar. Geriye, Komünist partilerin idare 
ettiği sadece Çin, Vietnam ve Küba 
kalmıştı. Çin’de iktidarda Komünist 
partisi olmasına karşın, devlet aparatı, 
-bir ölçüde- kapitalist kurumlarla yer 
değiştirerek, -bu haliyle- emperyalist 
sermayeye ılımlı geçiş olanaklarının 
taşlarını döşemiş sayılmalıdır. 

Diğer ülkelerdeki işçi, emekçi 
örgütleri, komünist partiler, ya ke-
penklerini çekmiş, ya da zorunlu bir 
likidasyon rüzgârına kapılarak, güçsüz 
düşmüşlerdir. İşçi Sendikalarının 
durumu da partilerin durumlarından 
daha farklı olmamıştır. Sonuçta hepsi 
kapitalist hükümetler için -kolay yöne-

tilebilir- birer av durumuna düşmüşler-
dir. Olan, yoksul işçi ve emekçi halka 
olmuştur. Açıkçası bedeli yine her 
zamanki gibi onlara çıkartılmıştır. Ar-
dından bölgesel savaşlar geldi tabi. En 
kötüsü, aradan 30 yıl geçmesine karşın, 
yıkımın, bu alt üst oluşun ciddi bir eleş-
tirisi yapılmadı. Geçmişte büyük büyük 
laflar eden, teori üreten otoriteler, işçi 
sınıfı hareketi teorisyenleri, bu alanda 
ürün veren yazarlar, nedense sürekli 
olarak bulanık suda balık avlamışlar-
dır. Marks’ın öngörüsüyle sanayinin 
geliştiği İngiltere, Fransa, Almanya da 
dahil olmak üzere 20 yy.da devrimci 
potansiyelin yüksek olduğu bu ülkeler-
de bile partiler için aynı geri çekilme, 
aynı likidasyon hızını kesmemiştir. 
Tüm toplumsal dinamikler o eski hare-
ketliliğini yitirmiştir.

Yazar Hasan Oğuz, ‘Sınıf Müca-
delesi Paradigmaları’ kitabıyla, bir 
ölçüde de olsa işte bu beklenilen soru-
lara yanıt bulmaya çalışmıştır. Kitapta, 
İşçi sınıfı ve sendikal hareketlerin yanı 
sıra, toplumlardaki artan yoksullukla 
birlikte, sömürünün giderek artması, 

sınıf bilincinin kendi içinde farklılık 
göstermesini de ele alıyor. Mavi yakalı 
işçilerle beyaz yakalı işçiler arası ayrış-
manın baş göstermesinin nedenlerinin 
peşine düşüp, bize çözüm önerileri su-
nuyor. Toplumda baş gösteren kırılgan-
lıkları işaret ediyor. Öte yandan yeni 
dönemde sınıfsal ve nesnel yapılarının, 
üretim ilişkilerinin geleneksel yapıya 
ters orantılı nasıl gelişim gösterdiğinin 
büyük fotoğrafını çekiyor.

Kitap yedi bölümden oluşuyor. Her 
bir başlık tekrar kendi içinde ele alınan 
tartışma konularına göre ayrılıyor. 

I. Bölümde “Sınıf Mücadelesi 
Sorunları”  yer alırken, diğerleri de 
sırasıyla, 

II. Sınıf Mücadelesi Kuramı ve 
Kapitalizm Öncesi Toplumlarda Sınıf 
Mücadelesi Düzeyi. 

III. Küresel Kapitalizm, Yeni Emek 
Süreci ve Irkçılığın Kökenleri. 

IV. Özgün Sınıf Yapıları ve Birleşik 
Sınıf Stratejisi, alt başlık: (Yoksulluğun 
Sınıf Özü, Sınıf Pratiğine Etkileri ve 
Sınıf Stratejisindeki Önemi) 

V.  Kriz Bağlamında Politika – Sınıf 
İlişkisi. 

VI. “Sınıfsız Politika - Öznesiz 
İttifak”

Yedinci ve son bölüm: VII. Milita-
rizmin Küreselliği ve İşçi Sınıfının Kü-
resel Rolü olarak kitap sonlandırılıyor.

Kitap, tarihsel ve sınıfsal olguları 
küresel boyutta ele alırken, Türkiye 
İşçi Sınıfı Hareketi özelinde, toplumsal 
geçişkenliği, değişimleri de gözden 
kaçırmıyor kuşkusuz.

Umarım bu yapıt, ülke düzleminde 
de bir çok parti, örgüt ve grup yapılan-
malarında da ışık tutucu bir rol oynar.

* Sınıf Mücadelesi Paradigmaları/ 
Hasan Oğuz/ Peri Yayınları/ 2016 - 
İstanbul 
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İki haftalık süreli yayın

2 Mayıs 2017 günü Şişli Kent Sinemasında yapılacak 
açılış gecesini oyuncu Onur Saylak sunacak. Gecede her yıl 
olduğu gibi bir set işçisine plaket verilecek.

 12 Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 4 şehirdeki 
gösterimlerden sonra, ilerleyen günlerde birçok kenti 
kapsayan ve yıl boyu sürecek uzun bir yolculuğa çıkacak. 
Gösterimler yine ücretsiz olacak.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından, emekçile-
rin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicil-
erle buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini 
özendirmeyi amaçlayan Festival; 

Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK), Tez Koop-İş (TÜRK-İŞ), Ses (KESK), 
Türk Tabipleri Birliği, Halkevleri, ÇEVBİR, CAPULTV ve Sendika.Org. tarafından 
düzenleniyor.

İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ 


