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Vekilime 
Dokunma !

Konu yüzeysel açıklamalar ile geçiştirilecek bir ni-
telik taşımıyor. Bir devlet operasyonu ile karşı karşıyayız. 
TBMM’deki tüm vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılması 
gerekirken, CHP’nin işbirliği ile AKP ve MHP’nin sadece var 
olan fezlekeler ile ilgili dokunulmazlıkları kaldırmaları, 17-
25 Aralık ve 14 yıllık AKP Rejimi’nin tüm pisliklerini gizleme 
ve yargılama dışında tutma amacını taşıyor.

Bu uygulama 1 Kasım Darbesi’nin beklenen uygula-
malarından sadece bir tanesidir. Ülke hızla ordu ve kontr-
gerilla yönetiminde teokratik-faşist bir diktatörlüğe ilerli-
yor. İşbirlikçi oligarşik devletin tüm taşıyıcı kolonları çatır 
çatır yıkılıyor. Kendini kurtarmak için ordu ve kontr-gerilla 
güçlerine sığınan ve uzlaşan AKP-Saray Rejimi can havliyle 
bu yıkımı durdurmaya çalışıyor. Ordu ve kontr-gerilla güç-
leri de, ülkenin doktriner devlet güçleri olarak, işbirlikçi 
tekelci sermaye ile işbirliği içinde devletlerini kurtarmaya 
çalışıyor.

Bir ülkede devlet, kendi halklarına karşı vahşi bir imha 
savaşına girme noktasına gelmişse, bu olgu onun bittiği-
nin işaretidir. Can çekişirken, can havliyle saldırmaktır. 1 
Mayıs’ta işçi sınıfı Türkiye ve Kürdistan’ın bütün kentlerin-
de meydanlara çıkarak rejimin, işçi-emekçi ve halk düşma-
nı politikalarını protesto etmiştir. 

Tüm ilerici, devrimci, demokrat, yurtsever, anti-kapi-
talist, anti-faşist ve anti-emperyalist güçlerin görevi tek 
vücut olmak ve bu gidişi tersine çevirmektir. Vekilime Do-
kunma ! Bu slogan bir Kampanya niteliğinde, HDP vekille-
ri ile dayanışma amacıyla, ama çok daha derin bir içerikle 
yürütülebilmelidir. AKP-Saray Rejimi’nin anti-demokratik 
uygulamalarını reddeden, demokratik bir Türkiye’nin güç-
lerini bir araya getiren bir hareketin yaratılması fırsatı de-
ğerlendirilmelidir. 

Kürt halkına karşı imha savaşını durdurmak, işçi ve 
emekçilerin kazanılmış haklarını yok etmeye yönelik gi-
rişimleri engellemek, ülkede eğitim sistemi ve toplumsal 
yaşamın gericileştirilmesine dur demek, anti-emperyalist, 
anti-kapitalist, anti-faşist demokratik bir iktidar için müca-
delede kaybedecek zamanımız yok. HDP’li vekillerle daya-
nışma bu nitelikte bir direniş ve muhalefet cephesinin inşa 
edilmesine yol açsın diyoruz. 
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TEOKRATİK FAŞİST 
İKTİDARA GEÇİT YOK !

NOKTAYI YIĞINLAR 
KOYACAK !

GEZİ DİRENİŞİ

1 MAYIS MİTİNGİ
AMED NEWROZ

10 EKİM KATLİAMI PROTESTO
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3 Mayıs 2016 tarihinde HDP’nin Mec-
lis’teki grup toplantısında konuşan Sela-
hattin Demirtaş’ın açıklamaları şöyle: 

“Belki de yükseklere çıkan, Saray’lara çıkanlar 
Miraç’tan biraz ders çıkarırlar. Belki bu gece onların 
da yüreğine nur iner. 

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü kutlanıyor. Ül-
kemize çok yabancı bir kavram. Aramızda çok basın 
mensubu var. Patron baskısı, yargı baskısı, hükü-
met baskısı altında sayıları yüzlerce... Havuzdakiler 
de baskı altındalar... Havuzda ters yüzen, binlerce 
dolar maaş alıp tetikçilik yapanlar hariç... Umuyo-
rum, en kısa zamanda Türkiye’de tutuklu gazeteci 
kalmaz. 

Figen Yüksekdağ hedef gözetilerek 1 Mayıs’ta 
gaz atıldı. Adana’da, Urfa’da mitingler iptal ettirildi. 
Tam da hükümetin zıvanadan çıktığı bir dönemde 
kitlelerin yüz binlerle alanlara  akmasını engelledi-
ler.

Halk kadar hiç kimseden korkmuyorlar. Kendi 
aralarında büyük bir panikle konuşuyorlar. Güven-
lik güçleri halkın gücünü bastırmaya yetmediği için 
15 bin polis alımı yeni yasalaştırıldı. Böylesi dönem-
lerde iktidarın zulüm konusunda sınırsız zorbalık 
uyguladığı dönemlerde, adım adım diktatörlüğe 
gidilen dönemlerde halkı baskı altında tutmak çok 
önemlidir.

Sizin göreviniz darbe anayasası denen cunta 
anayasasında bile şu yazar: Yurttaş izin almaksızın 
gösteri yapar. Sadece valilikler bunu düzenleye-
bilirler. İçişleri Bakanlığı ve hükümet güvenliğinizi 
sağlamakla yükümlüdürler. Ne yapıyorlar, Urfa’da, 
Antep’te, aylarca gösteri yasağı koyuyorlar.

‘Sokak meşrudur, yasaldır, legaldir, hak-
tır, demokrasi sokakta kazanılmıştır’

Her türlü tehdide rağmen başaramadılar. Yüz 
binler alanlara çıkarak öylesine güçlü bir mesaj 
ortaya koydular ki, bugünlerde parlamentoya ge-
tirilmek istenen kıdem tazminatının hiç edilmesi 
ve kölelik işçi yasasını protesto ettiler. Ama bunun 
büyümesi lazım. Sokak meşrudur, yasaldır, legaldir, 
haktır, demokrasi sokakta kazanılmıştır. Faşizmden 
kurtulma yolunun sadece parlamento olduğu tek 
bir istisna dahi yoktur.

Bu hakkı elimizden almaya çalışan herkese di-
renmek de meşru bir haktır. Bunu bastırdıkları anda 
faşizmi kurumsallaştırmak son derece mümkün 
olacak. Parlamentoda yaptıkları da sokakta yaptık-
ları terörü milletvekilleri üzerinden kalıcı hale ge-
tirmektir. Bir kez daha bütün emekçilerin 1 Mayıs 
İşçi Bayramı’nı buradan kutladığımızı ifade etmek 
istiyorum.

‘Her yerde  hedefe giden roket-
ler nedense  Kilis’e yanlışlıkla dü-
şüyor’

Bir başka önemli mevzu, her nedense durup 
dururken Kilis’e düşen roket meselesi. Arkadaş öyle 
bir roket yapmışlar ki her yere giderken hedefe 
gidiyor, Kilis’e yanlışlıkla düşüyor. Böyle bir roket 
icat etmişler. Bunu göstere göstere, barbar tecavüz 
ordusu yapıyor. Her seferinde Genelkurmay’dan 
açıklama yapılıyor. Yarım saat, bir saat sonra. 300 
IŞİD üyesi öldürüldü, 250 IŞİD üyesi öldürüldü. 
Bari birkaç gün sonra yapın açıklamayı. Ne zaman 
öldürdünüz, ne zaman saydınız. Bütün ülke büyük 

bir aldatmacayla karşı karşıya. Ne IŞİD’e karşı mü-
cadele vardır, ne top atışı vardır, ne havadan atış 
vardır. Ahrar ül Şam ve Nusra hükümetin işbirliği 
yaptığı örgütlerdir. Terör örgütü listesinde bile de-
ğildir. Kendi aralarında iktidar mücadelesi verirken 
Türkiye’ye “Aman bize desteği bırakma” diye roket 
atıyor, bizimkiler de roket düştü diyor.

‘Tecavüzcü ordu, Saray’ın ve Davutoğ-
lu’nun öfkeli çocukları...’

PYD bizim hükümetimize göre azılı bir terör ör-
gütü. Kilis’e 60 roket atıp 20 yurttaşı sınır ötesinden 
katleden, Ankara Garı’nda, Suruç’ta yüzlerce insa-
nımızı katleden tecavüzcü ordusu öfkeli çocuklar. 
Onlar Saray’ın ve Davutoğlu’nun öfkeli çocukları. 
Tetikçi orduları. O yüzden kızamıyorlar. Bir türlü 
IŞİD Kilis’i vurdu diyemiyorlar. Roket düştü diyor-
lar. Başbakan Yardımcısı, 100 metre yanına roket 
düşüyor, paniğe gerek yok, sokağa çıkmayın diyor. 
Vali zaten komedyen midir, şaka mıdır nedir. Nasıl 
düşmesin, yer çekimi var diyor. Kilis Valisi bunu söy-
lüyor.

‘Silahla, zorbalıkla bütün Türkiye’yi di-
zayn etmeye çalışıyorlar’

Kendi partisini yönetmekten aciz bir hüküme-
te dönüştü. Güvenlik kaygısı herkeste var. Haksız da 
sayılmaz vatandaşlarımız. Her gün İstanbul’da, An-
kara’da, Adana’da, Kilis’te, doğunun herhangi bir il-
çesinde katliamlar yaşanıyor, hükümet sanırsınız ki 
1 Kasım’da ilk kez iktidara geldiler gibi davranıyor-
lar. Parlamentodaki, bakın, birkaç gündür, tartışma 
ve biçimi. Özellikle AKP cenahının seçip komisyon-
lara gönderdiği tetikçi ekibin de niyetinden anla-
şılıyor ki, bunlar şiddetle, silahla, zorbalıkla bütün 
Türkiye’yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Parlamento 
başkanı öyle yanlışlıkla değil, Saray’dan habersiz 
de değil, laiklikle ilgili yaptığı açıklamalar bütün bu 
süreçle alakalıdır.

Başkanlık ve laikliğin olmadığı, bütün yetkile-
rin sözde halifede olduğu bir anayasa, bunu kabul 
etmeyenlerin de sopayla yola getirildiği bir süreç. 
İnsanlarımız korksun istiyorlar. İnanın ki hepsi top-
lumu bir anda korkuyla şoka uğratarak, reflekslerini 
çalışamaz hale getirerek referandumla mümkünse 
kendi yeni sistemlerini getirme çabalarıdır.

Bu zorbalık, bu tehditler karşısında geri adım 
atarsak, irademizi bunlara teslim edersek, bizim ço-
cuklarımız ve torunlarımız kapkaranlık bir ülkede, 
ortamda büyümeye mahkûm olacak.

‘AKP ve MHP 7 Haziran öncesinde anlaş-
ma sağladı’

Başka türlü bu faşizan gidişat durdurulamaz, 
bakın, dokunulmazlıklar mevzusu bu darbe süre-
cinden asla bağımsız ele alınmayacak bir girişim-
dir. 7 Haziran akşamı Türkiye’de bir saray darbesi 
gerçekleşti. 7 Haziran’dan bir hafta önce planlandı, 
anketler netleşince, tek başına iktidar olamaya-
cakları ortaya çıkınca, HDP’nin barajı aştığı ortaya 
çıkınca sarayda darbe planı yapıldı ve MHP Genel 
Başkanı’yla 7 Haziran öncesi anlaşma sağlandı. Se-
nin de gidişatın iyi değil, bizim de değil diye anlaş-
tılar. Güvenlik kaygısıyla oylar toparlanacak, rejim 
değiştirilecek. 7 Haziran darbesi Türkiye’de askeri 
darbelerin dışında gerçekleşmiş başka tür bir dar-
bedir. Darbe şu anda işlemeye devam ediyor. Hala 
amacına ulaşabilmiş değil. İnanç, kimlik, etnisite, 
mezhep açısından hiçbir farklılık asla kabul edilme-

yecek. Darbe amacına ulaşırsa eğer, tek tip bir insan 
tipi yaratacaklar.

Saray’daki zatın konuşmalarına dikkat edin. 
Yaratmak istediği gençlik tipini anlata anlata dola-
şıyor. Nasıl bir düzen istediğini anlata anlata gezi-
yor. Bu zat bir filozof, bir entelektüel değil. Bugüne 
kadar toplumsal sorunların çözümüyle ilgili tek bir 
fikri yoktur. Zaten üniversiteyi bitirip bitirmediği 
muammadır. Kitap okumadığını zaten kendisi söy-
lüyor.

Bir insan ilkokulu bile bitirmemiş olabilir, ceha-
let başka bir şey. Kitap okumam diyor. Danışman-
larım okur, anlatır diyor. Entelektüel birikimi bu. 
Ve bu adam ülkenin gelecek yüz yılını ben dizayn 
edeceğim diyor.

Adaletten, demokrasiden, insan haklarından 
anlamaz. Tarih bilmez, emperyalizm bilmez, sabah 
akşam buna saydırır. Ona sorsanız, bütün millet 
cahildir, her şeyi kendisi bilir. İşte en tehlikeli insan 
tipi.

Ey halkım, ben darbe yaptım. Önünde de 
HDP’liler engel, o yüzden dokunulmazlıklarını kal-
dırıyorum. Çin malı milliyetçi partiyle ortak oldum 
diyemiyor. O yüzden yalan atıyor. 50 üniversiteyi 
bitirseniz, onun kadar yalancı olamıyorsunuz. Yalan 
Üniversitesi’ni bitirmiş. Stajyer başbakan öyle de-
ğil, yalan söyleyince belli ediyor. Ustası öyle değil. 
Maşallahı var.  Ne dediler,  milletvekilleri bagajında 
silah taşıdılar, dokunulmazlıklarını kaldıracağız. Bu 
yalanla başladılar.

‘Faysal Sarıyıldız’ın aracından çıktı deni-
len silahlar başka yerde ele geçirilmiş’

Uzun uzun okumayayım fezlekeyi. Silah, mü-
himmat ve diğer malzemelerin Faysal Sarıyıldız’ın 
aracına yerleştirilmediği, çünkü söz konusu operas-
yonun yapıldığı yerde Sarıyıldız’ın aracı 18 saat ön-
cedir. Polis muhtemelen bir yerde silah yakalamış, 
18 saat sonra bir tane akıllının orada birden bire bir 
komplo aklına gelmiş. Biz bunu Faysal Sarıyıldız’ın 
üstüne yıkalım demişler. Fakat operasyon saatleri, 
tutmamış. Bu ekip kötü çalışmış olacak ki, savcı işin 
içinden çıkamamış. Fezleke düzenlenmiş. Faysal 
Sarıyıldız’dan kilometrelerce uzakta. Faysal Sarıyıl-
dız benzin alırken fotoğraf çekilmiş. Sadece bu var. 
Bu iki görüntü birleştirmeye çalışılmış. Savcı, ‘Evet, 
silahın Sarıyıldız’ın aracına yerleştirilmediği anlaşılı-
yor. Fakat yine de, dokunulmazlığının kaldırılması-
na... HDP’li vekiller silah taşıdı’ fezlekesi budur.

Bu şatafatlı, gösterişli, hakaretler de içeren bu 
operasyonlarda PKK’ye bir zarar verdilerse, sivil hal-
ka 100 zarar verdiler. Birkaç milletvekilimiz üzerin-
den fırtına koparıp, mümkünse içeri attırıp kamu-
oyunun gazını almaya çalışıyorlar. Evladı askerde 
olan, nöbette olan, güvenlik görevlisi, polis olan 
anne babalar bilsinler. Bu hükümet sizi kandırıyor. 
Ortada başarı yok, felaket var. İnanılmaz bir hükü-
met başarısızlığı var. Şimdi bizi sözde bu yargının 
önüne atıp, sizin duygularınızı okşayarak bütün bu 
ölümlerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Sözde terör-
le mücadele ediyorlar ya, bundan yine PKK kaybet-
meyecek, yine kazanacak.

 ‘Tezkereni aldın, gidiyorsun; 23 Nisan’da 
çocuklar bile o koltukta daha keyifli oturdu’

Sur’da yaptığın akılsızlık, burada yaptığın akıl-
sızlık, dağda yaptığın akılsızlık, bağda yapıldığın 
akılsızlık. Ortada bir şiddet var, bunun bitmesi la-
zım, doğru. Bunun çözümü Sur’da yaptığınız da de-

ğil, parlamentoda yaptığınız da değil. Bunun yolu 
müzakeredir. Bunu anlatmayalım diye tetikçi bir 
ekip göndermişler. Özellikle kafası basmayan bir 
grup tetikçiyi, kazma olarak, kalas olarak kullanmak 
için özellikle seçmişler. Stajyer başbakan bunları 
kutluyor, “Destan yazdılar” diye. Senin tezkereni 
yazmışlar haberin yok.

Aldın tezkereni gidiyorsun işte. 50 defa seni 
uyarmadım mı? Kazansan da, kaybetsen de gidici-
sin demedim mi? HDP büyürse sen de kurtulursun 
demedim mi? Ne oldu, dediğimize geldi. Hiçbir 
zaman gelemedin gerçi. 23 Nisan’da oturan çocuk-
lar bile daha keyifli oturdu, sen o koltukta bir gün 
oturamadın.

‘Bizi kendi bağımlı mahkemelerinizde 
yargılamanıza izin vermeyeceğiz’

Peşini bırakmayacağız diyor. Şu grubun ömrü 
cezaevinde geçmiş ya. Mesele biz olsak, biraz 
da kafa dinlemek için gider yatarız. Demirtaş’tan 
Davutoğlu’na: Tezkereni aldın, gidiyorsun; 23 Ni-
san’daki çocuklar bile o koltukta daha keyifli otur-
du. Dün komisyonda büyük iş başarmış gibi bir-
birlerini kutluyorlar. Olacaklardan korkmasak evet 
oyu verip bir an önce süreci hızlandırabiliriz. Bizim 
vicdanımız var, ahlakımız var, halka verdiğimiz söz-
ler var.

Komisyon aşaması geçildi, genel kurula ge-
tireceksiniz. Parmak sizde, kol sizde, sayı sizde. 
Gücünüz yeterse çıkarır, kaldırırsınız. Bunların adı 
dokunulmazlığın kaldırılması değil, HDP’nin tas-
fiye edilmesi yasasıdır. Dokunulmazlık yasası hala 
geçerli. Korktular, direniyorlar diyorlar. Bizim teklifi-
miz sizinkinden daha radikal. Şu süreye kadar değil, 
tümden kürsü dokunulmazlığı hariç hepsi kalkıyor. 
Evet diyorsanız, hemen bunu komisyona alalım, 
evet oyu vermeye de hazırız.

Bir grup milletvekilimizi, AKP hukuk komisyo-
nu haline gelmiş mahkemelerin önüne atıp linç 
ettirmeye çalışacaklar. Biz buna karşı sessiz mi ka-
lacağız. Daha önce de ifade ettim. 330 ya da 367’yi 
bulursanız, bizi kendi bağımlı mahkemelerinizde 
yargılamanıza izin vermeyeceğiz. Asla böyle bir 
şey yapamayacaksınız. Tek bir arkadaşımız, ifade 
vermeye çağrıldığında polise, savcıya, mahkemeye 
gitmeyeceğiz. Tutuklamak mı istiyorsunuz? Biz tıpış 
tıpış kendi ayağımızla gitmeyeceğiz. Bu parlamen-
to sizin babanızın malı değil, halkın malıdır.

‘Milletvekilleri tutuklanırsa hiçbir seçe-
nek tartışılmaz olmaz, halk isterse birden 
fazla parlamento kurar’

Sende irade kalmamış, saraydaki seni eze eze 
yerin dibine sokmuş, Meclis’e gelmeye yüzün yok. 
Bizi Meclis’e sokmamakla tehdit edeceksin.

Parlamento halkın iradesidir. Savunacağız. 
Ama arkadaşlarımız tutuklanır, milletvekilliklerinin 
düşürülmesine kadar gidilirse, hiçbir seçenek bizim 
açımızdan tartışılmaz olmayacaktır. Parlamentoyu 
partiler değil, halk kurar. Halk isterse birden fazla 
parlamento da kurar. Halk böyledir.

AKP yenilecektir. Saray yenilecektir. Bundan 
şüpheniz olmasın. Kazanacak olan biz olacağız. Bir 
kez daha bu zorlu dönemde tek vücut halinde du-
ran bütün milletvekili arkadaşlarıma, kendisinden 
çok kendisini seçen halkın iradesine bağlı olan, 
saygı duyan arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür 
ediyorum.”

Selahattin Demirtaş: 

“Sokak meşrudur, yasaldır, legaldir, 
haktır, demokrasi sokakta kazanılmıştır”



Britanya’nın en büyük sendikalarından 
Unite ve GMB’nin öncülüğünde Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için 
başlatılan kampanyanın startı Britanya parla-
mentosunda verildi. Tarihi Avam kamarasının 
10 numaralı komite odasında yapılan top-
lantıya aralarında sendikacı ve milletvekilli-
lerinin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. 
Yoğun ilginin gösterildiği toplantıda yapılan 
konuşmalarda Öcalan’ın özgürlüğünün başta 
Türkiye olmak üzere tüm Ortadoğu barışına 
büyük katkı sunacağı belirtildi.

Kısaca Unite olarak bilinen Unite The 
Union sendikası resmi olarak kayıtlı 1.5 mil-
yon üyesiyle İngiltere ve Galler’in en büyük 
emekçi örgütü. Onlarca farklı emek alanla-
rından üyelerinin bulunduğu ve 650 bin üye-
siyle İngiltere’nin üçüncü büyük emek örgü-
tü olarak bilinen GMB (Genel İş Sendikası) 
daha önce de Kürt sorununun demokratik 
yollardan çözümü için çalışmalar yürütmüş-
tü. Panele katılan Unison sendikası İskoçya 
yetkilisi de kampanyaya destek verdiklerini 
açıkladı. Unison sendikası da 1.3 Milyon üye-
siyle Britanya’nın ikinci büyük sendikası.

İskoç Milletvekili Natalie Mc Garry’nin 
moderatörlüğünde yapılan toplantıda GMB 
sendikası adına Bert Schouwenburg, Uni-
te the Union sendikası adına Steve Turner, 
Unison sendikası adına Stephen Smellie, 
Unite sendikası uluslararası direktörü Simon 
Dubbins, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran 
Yüksek, HDP Milletvekili Dilek Öcalan ve 
Lordlar Kamarasından Lord Rea birer konuş-
ma yaptılar.

Büyük bir tabuyu kırdık 
Bir süre önce Amed’i ziyaret eden Unite 

sendikası uluslararası direktörü Simon Dub-
bins toplantıda yaptığı konuşmada, bir tabu-
yu yıkarak Britanya parlamentosunda Öca-
lan’a özgürlük çağrısı yapabilmelerinin çok 
önemli olduğunu belirterek bu adımın büyük 
bir kampanyanın başlangıcı olduğunu ifade 
etti. Kürtlerin tek dostunun artık sadece dağ-
lar olmadığını söyleyen Dubbins, uluslararası 
dayanışmaya dikkat çekti.

Dubbins, “Uluslararası dayanışmanın gü-
cünü küçümsemeyin. Doğru yolda olduğumu-
za yüzde yüz inanıyorum. Tarihsel olarak doğru 
zamandır. Öcalan’ın özgürlüğü ve Türkiye’de 
barışçıl bir çözüm için hep birlikte çalışalım.’’ 
diyerek uzun konuşmasını bitirdi.

Masa devrildi, 
ülke kaosa sürüklendi
HDP Milletvekili ve aynı zamanda Kürt 

Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın yeğeni olan 
Dilek Öcalan da, Öcalan’ın 17 yıldır İmralı 
adasında tek kişilik bir hücrede tamamen 
haklarından yoksun bir şekilde kaldığını ha-
tırlatarak, son bir yıldır da kendisiyle hiçbir 
görüşmenin yapılmadığını belirtti. Türk dev-
letinin Öcalan ile 3 yıl boyunca yaptığı görüş-
melerin tüm Türkiye halklarına büyük umut 
verdiğini belirten Dilek Öcalan, Türk tarafının 
masayı devirmesinden sonra ülkenin büyük 
bir kaosa girdiğini ifade etti. 

Öcalan, “Bu kaostan çıkmanın tek yolu İm-
ralı üzerindeki tecritin kaldırılıp müzakerelere 
tekrar başlanmasıdır.’’ dedi.

Mandela ve Öcalan ağır bedel-
ler ödediler

GMB sendikasından Bert Schouwen-
burg, Öcalan’a Özgürlük kampanyası baş-
kanı ve GMB sendikası eski başkanı Paul 
Kenny’nin mesajını okudu. Kenny mesajında 
Mandela ile Öcalan arasındaki benzerliğe de-
ğinerek ikisinin de halklarının özgürlüğü için 
mücadele verdiğini ifade etti. 

Penny mesajında, “Bu önemli ve belki de 
tarihi günde orada olamadığım için özür dile-
rim. Geçenlerde bana, GMB ve benim bir çok 
kişi tarafından terörist olarak tanımlanan bir 
adamı neden desteklediğim soruldu. Etiketler 
bir çok zaman barış ve diyalogu önlemek is-
teyenler tarafından veriliyor cevabını verdim. 
Abdullah Öcalan, Nelson Mandela değildir, 
ama ikisi arasındaki benzerlik çarpıcıdır. İkisi de 
halkları için özgürlük arayışı içindeydi. İkisi de 
özgürlüklerinden olarak ağır bir bedel ödediler. 
Daha çok ta Öcalan uzun süreli tecritlere maruz 
kaldı. Her iki insan da özgürlük arayışlarından 
dolayı terörist ilan edildiler. Savaşların uzun ta-
rihinde, çözümler sadece eşit yurttaşlar arasın-
daki diyalog ile çözüme ulaşabileceğinin kabul 
edilmesiyle gerçekleşmiştir.” diye yazdı.

Kampanya doğru yerden başladı
Unite sendikası adına Steve Turner, sen-

dikalar olarak yıllarca Kürt halkının yaşadıkla-
rını göz ardı ettiklerini ve bu hatayı düzeltme-
lerini gerektiğini ifade ederek, Britanya’nın 
Kürt halkının yaşadığı acılarda payı olduğunu 
ve bunun için kampanyanın Britanya parla-
mentosundan başlamasının önemli ve doğru 
olduğunu belirtti.

Turner, ‘‘Kampanyanın amacı Kürtler için 
özgürlük ve insan hakları sağlamak ve Türki-
ye toplumunda demokratik değişim için katkı 
sunmak, ama en başta Öcalan’ın özgürlüğü-
nü sağlamak. ... Tarafların birisi hapisteyken 
ve temel insan hakları inkar ediliyorsa ve halkı 
katlediliyorsa barış müzakeresi gerçekleşemez. 
Bunun durması gerekiyor. Bunda Britanya dev-
letinin de rolü olmalı. Bu Parlamento Türkiye 
devletinin yaptıklarını kabul etmemeli.’’ dedi.

Atalarımızın başaramadığını
biz başaracağız
DBP Eşgenel Başkanı Kamuran Yüksek 

yaptığı konuşmada toplantının tarihi önemi-
ne değinerek, bazen küçük adımların büyük 

gelişmelerin yaratıcısı olduğunu ifade etti.
Yüksek, ‘‘Türkiye’de şiddetle çözülmeye 

çalışılan Kürt sorununu demokratik yollarla çö-
zülmesini sağlayacak yegane lider sayın Öca-
lan’dır. Sayın Öcalan’ın fikirleri Ortadoğu’nun 
barış ve demokrasisi açısından çok önemli. 
Çünkü sayın Öcalan dini milliyetçiliğe karşı, 
mezhepsel ayrılıkçılığa karşı , etnik milliyetçili-
ğe karşı bir şahsiyet ve liderdir.

Bugün Ortadoğu’da yaşanan savaş ve ça-
tışmaların en önemli nedenlerinden biri dini 
milliyetçiliktir, mezhepsel milliyetçiliktir, etnik 
milliyetçiliktir. Ortadoğulu toplulukların batıy-
la yaşamış oldukları çatışmaların ve savaşın da 
nedeni dini mezhepsel milliyetçiliktir. Batı dün-
yasıyla Ortadoğu’nun kültürel barışı ve enteg-
rasyonu orta doğunun demokratikleşmesinden 
geçer. Sayın Öcalan Ortadoğu’nun demokratik-
leşmesini savunan, Ortadoğu Demokratik Kon-
federalizmini savunan bir liderdir.

Özellikle İngiltere parlamentosunda bu 
konuşmayı yaparken şunu da ifade etmek is-
tiyorum. Yüzyıl önce I. dünya savaşıyla dünya 
sistemi şekillenmişti. Ve İngiltere özellikle Orta-
doğudaki sistemin kuruluşunda önemli bir rol 
oynadı. Orta doğu yeniden kurulurken sınırlar 
çizilirken biz Kürtler maalesef birbirimize ka-
vuşamadık. Bu kez yeni yüzyıl şekillenirken biz 
Kürtlerin de özgürlüğünü elde edebileceği bir 
rol oynamasını bekliyoruz İngiltere’den. Ataları-
mız bir çok nedenle başaramamıştı yüzyıl önce. 
Ama inanıyoruz biz başaracağız.’’

Öcalan barışın sesi
Sinn Fein Partisi de toplantıya gönderdi-

ği bir mesajla destek verdi. Sinn Fein Partisi 
milletvekilleri Pat Dowerty, Paul Maskey, 
Framic Molloy ve Mickey Brady imzalı ya-
zılı mesajda, “Sinn Fein olarak kampanyanıza 
dayanışma duygularımızı gönderiyor, Kürt hal-
kının mücadelesini desteklemeye devam ediyo-
ruz. Abdullah Öcalan’ın devam eden tutsaklığı 
yalnış olup, Türk devletine Öcalan’ın bırakılması 
çağrımızı yineliyoruz.

Uzun süreli farklılıkları ve çatışmaları bitir-
mek, sorunları diyalog yoluyla çözebilmek, düş-
manı ikna etmek iyi bir liderlik gerektirir. Abdul-
lah Öcalan bu liderliğin gerekliliklerini yerine 
getirmiş ve barışın sesi olmuştur. Bu liderliği ve 
vizyonu için kendisini takdir ediyoruz.

Türk devleti, Kürtlere yönelik saldırılarını 
derhal durdurup müzakere masasına geri dön-
meli. Biz Kürt halkının özgürlük mücadelesini 
desteklemeye devam edeceğiz.’’ denildi.

Toplantıya katılan parlamenterler
Toplantıya farklı siyasi partilerden, Avam 

Kamarasından Britanyalı parlementerler An-
gela Rayner, Jim Shannon, Kelvin Hopkins, 
Diana Johnson, Dave Anderson, Julie Elli-
ot, Valerie Vaz, Andrew Gwynne, Neil Gray, 
Tania Mathias, Ruth Smeeth ve Lordlar 
Kamarasından Lord Rea, Lord hylton, Lord 
Dholakian ve Lord Judd da katılarak kam-
panyaya destek verdiler.   /  Özgür Gündem
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KOMÜNİST
Komünistler, kesin hat-

larıyla belirlenmiş a-
maçları olan ve bu 
amaca ulaşmak için 
mücadele eden bi-
reylerdir. “Amacımı-
za ulaşmak” değil, 
“amaca ulaşmak” ni-
telemesini kullanmamı-
zın sebebi, bu amacı kendileri için bir 
amaç olarak belirlememelerini nitelemek 
içindir. Örgütlü oldukları, Türkiye Komü-
nist Partisi vasıtasıyla, işçi, emekçi, yoksul 
kitlelerin içinde çalışarak, sınıfı bilinçlen-
direrek, en geniş işçi, emekçi, yoksul halk 
kitlelerinin düşü olan toplum düzenini 
gerçekleştirmeye yardım ederler, öncülük 
ederler.

Bu süreç otomatik bir süreç değildir. 
Sabır ister, kararlılık ister, fedakarlık ister. 
Kendisini bu davaya adamayı şart koşar. 
Ezilen, sömürülen kitleler içinde yapıyı 
tuğla tuğla örmeyi, bazen yapı yıkılırsa, 
yeni baştan örmeyi gerektirir. Ve bu çalış-
ma olmadan hiç bir amaca ulaşmak müm-
kün değildir.

Devrimci yükseliş iki türlü olabilir. Ola-
ğanüstü uluslararası veya ulusal çapta ge-
lişen bir tepki hareketinde oluşan kıvılcım 
da buna sebep olabilir; İlmik ilmik örülen 
ulusal çapta sınıf içinde yürütülen çalış-
maların sonucunda oluşacak farklı devrim 
ocakları yoluyla da gelişebilir. Ancak her 
iki durumda vazgeçilmez olan ve dev-
rimci yükselişi daha ileriye taşıyacak olan 
tek bir faktör vardır, o da örgütlülüktür, 
mücadele yeteneği ve öncülük rolüdür. 
Bu olmadan çakılan kıvılcım, yakılan ateş, 
saman alevi gibi tutuşur, yanar ve söner.

Dönem dönem gelişen kitlesel hare-
ketlerin, hatta yükselişlerin, devrimci bir 
ayaklanmaya dönüşememesinin altında 
yatan neden budur. Parti bunun için var-
dır. Partinin örgütlenme ilkeleri onun için 
belirli kıstasları içerir. Üretim ve yerleşim 
birimlerine göre örgütlenmeyi öngörür. 
Disiplini, eğitimi, teorik çalışmayla pratik 
çalışmayla birleştirmeyi, yığınlarla bağ-
lanmayı, eylemliliği gerekli kılar. Bunlar 
olmadan sonuç almak mümkün değildir. 
Partide örgütlü olmaz ve onun gerekleri-
ni yerine getirmezsen devrimci olabilirsin 
ama komünist olamazsın. Onun için, ama-
cımız, sınıfın en iyi unsurlarını mücadele-
ler içinde sınayarak partiye kazanmaktır.

Parti tüzüğümüz üyeliği şöyle tarif 
eder: “Partinin program ve tüzüğünü kabul 
eden, partinin temel örgütlerinden birinde 
çalışan, parti kararlarına uyan, üyelik öden-
tilerini düzgün ödeyen herkes TKP’ye üye 
olabilir.“

 
(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Nisan 

2016, 270. sayısı başyazısı. www.türkiyekomü-
nistpartisi.org sitesinden alınmıştır.)

Britanya Parlamentosu’nda Start Verildi:

“Öcalan’a Özgürlük!”



q Armağan BARIŞGÜL

 Ülkede sendikalı olan işçilerin ço-
ğunluğu TÜRK-İŞ, HAK-İŞ’e bağlı sarı sen-
dikalarda örgütlüdür. Diğer kesimi ise 
DİSK’de örgütlüdür. Çok az bir kesim ise 
iş yerlerinde yeterli örgütlenmeyi sağ-
lamayan, toplu iş görüşmeleri için yetki 
kazanmamış bağımsız sendikalarda ör-
gütlüdür. İşçi sınıfının bu örgütsüzlüğü 
ve dağınıklığı burjuvaziye yaramaktadır. 
İşçi sınıfının bu dağınıklığı, örgütsüzlüğü 
ve bilinçsizliği ne zaman 
ortadan kalkarsa ve burju-
vaziye karşı tek bilek, tek 
yürek olursa işte o zaman 
tarihi sınıfsal rolünü oyna-
maya başlayacaktır.

Dünyanın neresinde 
olursa olsun burjuvazi 
hiç bir zaman işçilerin 
örgütlülüğünü ve sendikal 
birliğinin sağlanmasını 
istemez. Onun için “böl ve 
yönet” politikasını uygular. 
İlerici sendikaların işlevini 
yerine getirmemesi için 
engel çıkarır, baskı uy-
gular. Aynı iş kolunda bir 
biriyle didişen, işçilerin 
güveninden yoksun, üye 
kazanmayan ve etkinlik 
sağlamayan birden çok 
yapı ortaya çıkar. İdeolojik 
çalışma ağırlıklı, dar kadro 
anlayışlı ve iş yerlerinde 
yığınsallığı bir türlü kaza-
namayan bu tip örgütlenme anlayışları, 
önünde sonunda burjuvaziye karşı yenik 
düşmektedirler.

Türkiye işçi sınıfının  tarihine bak-
tığımızda sendikal mücadele alanına 
damga vuran örgütlülüğün Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 
olduğunu görüyoruz. Yığınsal 1 Mayıs 
kutlamaları, başarılı toplu iş sözleşme-
lerinin bağıtlanması, ulusal çapta genel 
grev ve genel direnişlerin örgütlenmesi, 
demokratik hak ve özgürlükler için veri-
len mücadele ve anti-faşist mücadelenin 
örgütlenmesi DİSK’in öncülüğünde 
gerçekleşmiştir. Kuruluşundan 1980’e 
kadar işçi sınıfı denilince akla ilk gelen 

DİSK, eylemleri ve onun kurucusu ve 
karizmatik önderi Kemal Türkler oluyor-
du. DİSK’in demokratik, sınıf ve kitle sen-
dikacılığı alanında tek konfederasyon 
olması, eylem ve mücadeleleriyle işçi 
sınıfının güvenini kazanarak kısa sürede 
bir çığ gibi büyüyerek adını işyerlerine, 
fabrikaların duvarlarına, dağlara taşlara 
yazması ve kazıması, onlarca üyesinin, 
dostunun ve genel başkanının yaşamını 
yitirmesi pahasına olmuştur. 

Ayrıntıları yazmak bu sayfalara 
sığmayacağı gibi bu yazının konusu da 

değildir. Sadece okuyucunun hafızasını 
tazelemek için bir kaç cümle yazmanın 
sorumluluğunu hissettim.

Kabul etmek gerekir ki nitelik ve 
niceliğiyle bugün DİSK farklıdır. Aynı 
zamanda ülkenin koşulları, işçi sınıfının, 
emekçilerin ve ezilenlerin durumları, 
örgütlülüğü ve öznel yapıları da fark-
lıdır. Bu gerçeklikten dolayı sendikal 
alanda yeniden harmanlanmaya ihtiyaç 
var. İşçileri burjuvazinin işbirlikçisi sarı 
sendikaların etkisinden kurtarmak gere-
kiyor. Tutarlı ve programatik bir sendikal 
mücadele yürütülmelidir. Bunun için 
günümüzün realitesine uygun yeni bir 
yol ve yöntem ortaya koymak ve gerçek-

leştirmek zorunluluğu kendisini daya-
tıyor. Bu yol ve yöntemin özü, örgütlü 
ve egemen olan, sömürüyü dayatan, 
sermayenin güvenliğinden başka bir 
şey düşünmeyen burjuvaziye karşı işçi 
sınıfının örgütlülüğü ve sendikal birliği-
nin sağlanmasıdır. Bütün çalışmalar bu 
noktaya yönelik yapılmalıdır. Çalışma 
yapılırken DİSK’e çamur atılmamalıdır. 
Eleştiri ve özeleştiriler uygun ve sorum-
luca yapılmalıdır. İşyerlerinde ve işçiler 
arasında yürütülen sendikal çalışmalar-
da veya sohbetlerde  DİSK’in ve kuru-

cularının, ona yaşam veren işçi sınıfının 
öncü politik örgütü Türkiye Komünist 
Partisi’nin onuru ve şanlı mücadele ge-
leneği gözetilerek davranılmalıdır. Nasıl 
ki burjuvazi sınıfsal çıkarı söz konusu 
olduğunda birlik oluyorsa, tek düşünce, 
tek çatı ve iktidar etrafında birleşiyorsa 
işçiler de sınıfsal çıkarları gereğince tek 
bir konfederasyonun çatısı altında bir-
leşmeli, örgütlenmeli, mücadele vererek 
dayanışmak zorundadır. Başka türlü 
nasıl başaracağız?

Sendikalar, işçilerin işyerlerindeki de-
mokratik ve ekonomik ortak çıkarlarını 
savunan örgütleridir. Sömürüyü ortadan 
kaldıramazlar, sömürüyü sınırlandırmak 

için mücadele verirler. Bu, çok önemli 
bir noktadır. Çoğu kişiler ve anlayışlar, 
bu olguya farklı ve yanlış baktıkları için 
sendikalara farklı misyon yüklerler. Hatta 
devrim yapma misyonunu yükleyenler 
bile olmuştur. Sendikalara yanlış yükler 
verilince altında kalarak ezilmişlerdir.

Burada işçi sınıfının kadrolarına, 
komünistlere düşen görev, işyerlerinde 
birlikte çalışan, birlikte sömürülen ve 
burjuvaziye karşı ekonomik çıkarları 
ortak olan işçilerin birliğini ve sendi-
kal örgütlülüğünü sağlamaktır. İşçileri 

bilinçlendirerek burjuva-
ziye karşı tavır almalarını 
sağlamaktır. Bunu başa-
rabilmek için ipeği üreten 
böceğin titizliğini gös-
termekten geçmektedir. 
Devrimci olan ve sınıfsal 
sorumluluğu gösteren her 
kişi bu görevi rahatlıkla 
yerine getirmeyi başarabi-
lir. Bu yola baş koyan her 
sendikacı, işçi, kadro ve 
komünist işçi sınıfına karşı 
sorumludur. İşçi sınıfıyla, 
onun çıkarlarıyla ve politik 
örgütlülüğüyle bütünleş-
mek zorundadır. 

Eleştiri ve özeleştiri 
mücadeleye dinamizm 
kazandırır. Yanlış ve yersiz 
eleştiriler ise sendikal 
mücadeleyi ve dostlukları 
zedeler.

İşçi sınıfının sendikal 
alandaki kadrolarına düşen görev, bir 
yandan işçilerin sigortalanması, sendi-
kaya üye olmaları, ekonomik ve sosyal 
haklarının sağlanması için mücadele 
vermektir. Diğer yandan ise kimi işyer-
lerinde var olan birden fazla sendikal 
örgütlenmenin birleşerek sermaye 
sahiplerine karşı tek yumruk olmalarını 
sağlamaktır. İşçilerin ve kadroların sınıf 
öğretisiyle donanarak bilinçlenmesi, 
mücadele vermeleri, çok çeşitliliği 
birlikteliğe dönüştürebilir. DİSK, nitelik 
ve nicelik olarak güçlendirilmelidir. 
Sendikal alanda tutulması ve güçlendi-
rilmesi gereken devrimci çizgi budur. Bu 
bir görevdir ve bu görev günceldir.
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Sendikal Alanda Çok Çeşitlilik 
ve Devrimci Çizgi



Çerkezköy Kent Konseyi toplantı salonunda; 
Umut-Sen, Batis, Bamis, Giyim-Sen tarafından bir 
panel düzenlendi. 

Panelde Özel İstihdam Büroları, Kiralık İşçilik, 
Taşeron Yasası, Kıdem Tazminatı Fonu, İş Güvenliği 
konuları üzerinde düşünceler dile getirildi. 

İlk sözü alan Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Ba-
şaran Aksu: “İşçilerin var olan hakları sermaye 
tarafından budandı. İşçiler var olan ücretlerle geçi-
nememekte, dolayısıyla sağlıklı ve yeterli olarak bes-
lenmemektedir. TÜSİAD asgari ücrete şerh koydu. 12 
milyon işçinin içinden 1 milyon 200 bin sendikalı işçi 
var. Örgütlenme anayasal haktır. İşçi yönetmiyorsa o 
sendikanın anlamı yoktur.” 

Batis Çerkezköy Temsilcisi Fahri Koçan: “Çer-
kezköy ve Çorlu’da hak ihlalleri konusunda bir çok 
tespit yaptık. Bu konuda şikayetlerde bulunduk. Bu-
nun üzerine iş güvenlikleri alındı. İşçi işten çıkarılır-
ken patron ile sarı sendika yan yana durunca işçiler 
sendikal örgütlenmeye yanaşmıyor.”  

Avukat Sevgi Evren: “Kıdem Tazminatı ve iş gü-
venliğimize sahip çıkmalıyız. İşçinin elinde sadece bir 
iki hak kaldı.” 

Avukat Mürsel Ünder: “Hükümet tarafından 
çıkarılmaya çalışılan kanun tasarılarını bilince çı-
karmak gerekiyor. Hükümet Kıdem Tazminatı fona  
devretmek istiyor. Bürokrat sendikacıların yaşamı, 
duruşu farklıdır. Gerçek sendikacı işçinin içinde olur. 
Onun gibi yaşar. 2014 yılında açılan davaların sayısı 
188.200’dür. İşçinin kazanma oranı %70’dir.  Kıdem 
tazminatı, yıpranma payıdır. Kıdem Tazminatı, işçi-

nin alacağının bir parçası, saklanan kısmıdır. İşçinin 
işinden ayrıldığında biriken kısmının geri verilmesi-
dir. İşçiler mücadele ederlerse haftalık çalışma süre-
leri düşecektir. Hakları kanunda yazarsa hukuki, yaz-
mıyorsa meşru hak olur.” 

Avukat Sevgi Evren: “İş Yasasında zaten ‘Kiralık 
İşçi’ diye bir şey vardır. Çetin Grup’un 3.500 civa-
rında işçisi var. Sokak muhalefetini öremezsek bütün 
tasarılar meclisten geçecek. Özel İstihdam Bürola-
rı’nın bünyesinde çalışacak ve işten atılacak işçiler, 
çalıştıkları fabrikaların önüne giderek hak iddia ede-
meyeceklerdir. 700 bin TL teminat yatıran ÖİB kura-
bilecek.” dedi. 

Söz alan işçiler, sendikalı olmanın ve birlikte mü-
cadele vermenin önemine değindiler.

Politika  / Çerkezköy 
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“Kıdem Tazminatıma Dokunma!”
Çerkezköy’de Panel: Bireysel Emeklilik 

Sigortası (BES) İçin 
Zorunlu Kesinti

q Tufan ŞİŞLİ

AKP hükümeti ‘’çalışanlar için otomatik bireysel 
hesap’’ tanımıyla anılan bir düzenleme gerçekleşti-
riyor. Sistem, 21 Haziran’da, 50 kişiden fazla çalışanı 
olan tüm işyerlerinde uygulamaya sokulacak. Daha 
sonra tüm işyerleri buna dahil edilecek.

Çalışanın isteğine bakılmaksızın sisteme dahil edi-
leceği bu düzenlemede, her ay kişi başına 100 TL üc-
retten kesilecek. İşverenin herhangi bir katkısı olma-
yacak. Devlet katkısının olup olmayacağı ise belirsiz.

İsteyenlerin, 6 ay sonra sistemden ayrılabileceği 
söylense de düzenleme konusunda henüz netlik bu-
lunmuyor. Sistemden erken çıkanlar, bırakın getiri al-
mayı, ödedikleri paranın bile tamamını alamıyor.

Devlet ve işverenler, emekliliğin tüm yükünü çalı-
şanların sırtına vurmakta kararlı adımlar atıyor.

Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak yürürlüğe so-
kulacak uygulamanın 21 Haziran’da başlaması düşü-
nülüyor.

Hükümet bu uygulamayı tasarrufa alıştırmak 
olarak tanımlıyor. Ücretlilerin geçim zorluğu çektiği 
ve borç batağında bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. 
Bir milyon kişiden fazla insan kredi kartı borçlarını 
ödeyemiyor. Haklarında yasal takip yapılıyor. Toplam 
kredi kartı borcu 67 milyar TL’ye yükselmiş durumda. 
Tüketici kredilerinde durum farklı değil. Ödenemeyen 
kredi borcu 50 milyar TL’ye yükseldi. Borçlu olanların 
hepsi ücretli çalışanlar.

BES’lerin getirisi söylenildiği gibi değil. 
Katılımcılar zarar ediyor.

2011 yılında bankada hesabı bulunanlar yıllık 8.6 
kazanım elde ederken BES’e yatırım yapanlar kazan-
mak şöyle dursun, -0.6 zarar ettiler. 2013 yılında bu 
zarar -0.3 oldu.

Enflasyon etkisinden arındırılmış olarak incelen-
diğinde 2011 yılında -10.35, 2013 de -7.60  oranında 
katılımcıların zarar ettiği istatistiklerde yer aldı. 2015 
yılın ilk dört ayında -3.4 lük bir zarar görülmektedir.

Zorunlu BES uygulaması çalışanların ya-
rarına değildir.

Katılımcılarına vaat ettiği getiriyi veremeyen BES 
sistemden ayrılanlar yüzünden çökme tehlikesiyle 
karşılaşınca devlet sigorta şirketlerinin yardımına ko-
şuyor. Ücretlilerin cebinden büyük şirketleri finanse 
etmek için projeler geliştiriyor.

Zorunlu BES sistemi 21 Haziran’da devreye sokula-
cak. Daha geç olmadan tüm çalışanların örgütlü güç-
leri kitlesel tepki vermelidir. Bir günlük protestoların 
bir işe yaramadığını tecrübelerimizle biliyoruz. Talebi-
miz karşılanıncaya kadar tepkimizi devam ettirebilme 
becerisini gösterebildiğimiz gün kazanmaya başlarız.



Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 13 
Mayıs 2014 tarihinde Manisa - Soma’da 
meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını 
kaybettiği büyük maden kazasının ar-
dından, Soma Eynez Maden Ocağı’nda 
yaptıkları incelemenin sonuçlarını rapor 
haline getirdi. Soma Maden Faciası İn-
celeme Raporu, 12 Nisan 2016 tarihinde 
TMMOB’de düzenlenen bir basın toplan-
tısı ile kamuoyuna açıklandı.

Basın toplantısına, TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Soğancı ile inceleme heyetinde yer alan 
komisyon üyeleri katıldı.

TMMOB’den Maden Mühendisi Meh-

met Torun, Maden Mühendisi Serdar 

Ömer Kaynak, Jeoloji Mühendisi Ayhan 

Kösebalaban, Elektrik Mühendisi M. Ke-

mal Sarı, Makina Mühendisi Bedri Tekin 
ile Türk Tabipleri Birliği’nden İşyeri He-
kimi Doktor Atınç Kayınova’dan oluşan 
komisyonun hazırladığı rapora ilişkin 
basın açıklaması TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından 
okundu.

BASINA VE KAMUOYUNA

Öncelikle, bugüne kadar iş kazası ve 
meslek hastalığı sebebi ile yaşamını yiti-
ren tüm emekçileri saygıyla anıyoruz.

Manisa-Soma’da, 13 Mayıs 2014 tari-
hinde yüzyılın en büyük iş faciasında 301 
canımızı yitirdik.

Ülkemizin işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında yılların birikimine sahip meslek 
örgütleri olan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB) olarak toplumsal ve 
mesleki sorumluluğumuz gereği, deliller 
karartılmadan inceleme yapmak ve rapor 
hazırlamak için hızla bir heyet oluşturduk. 
Yaşanan faciadan hemen 10 gün sonra 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
başvurarak inceleme izni istedik.

Ne yazık ki isteğimize Bakanlığın ya-
nıtı olumsuz oldu. Siyasi iktidarın daha 
en başından yurttaşlarımızdan gerçeklerin 
kaçırılması yönündeki bu çabasını kabul-
lenmedik. Bakanlığın hukuk dışı, kamu 
yararı gütmeyen, meslek odaları olarak 

yetkilerimizi yok sayan bu kararına An-
kara 12. İdare Mahkemesinde itiraz ettik.

Mahkemenin “Meslek odalarının in-
celemelerde bulunmaya, belge ve bilgile-
re ulaşmaya, rapor hazırlama konusunda 
yetkili olduğuna karar verilmiştir” kararı 
ile tarihin en büyük iş cinayeti ile Soma 
Eynez’de öldürülen maden emekçilerimiz 
için ve bu gözü dönmüşlük içerisinde daha 
nicelerinin de ölmemesi adına yola koyul-
duk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile yapılan sözlü ve yazılı görüşmeler son-
rası 07 Ekim 2015 tarihinde heyetimiz So-
ma-Eynez ocağına gitmiştir. Ancak, ocak 
yetkililerinin konudan haberdar olmadık-
ları gerekçesi ile bu tarihte de inceleme 
yapmamız engellenmiştir. Bakanlıkla tek-
rar yapılan yazılı görüşme sonrası heyeti-
miz tüm baskı ve engellemelere rağmen 
kazadan 19 ay sonra, 15 Aralık 2015 tari-

hinde Soma-Eynez yeraltı kömür ocağına 
giderek hem yeraltında hem de yerüstünde 
incelemelerde bulunabilmiştir.

Diğer yandan mahkemece ve Bakanlık 
birimlerince işletmeden alınarak el ko-
nulan ve denetimlerde bizim ulaşmamız 
mümkün olmayan bilgi ve belgelerin ta-
rafımıza iletilmesi için Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na yazı ile başvurduk. 
Bir kısım belgeler DVD’ler şeklinde ta-
rafımıza verilmiş ancak eksikliklerin gi-
derilmesini isteyen yazımıza Bakanlıkça 
halen bir olumsuz yanıt dahi verilmeyerek 
siyasi iktidarın yurttaşlarımızdan gerçek-
leri saklama çabası sürmüştür.

Tüm bu yaşanan olumsuzluklara kar-
şın, mevcut belgeler üzerinden ve heyet-
lerin olay yeri incelemeleri sonucu yaptığı 
çalışmalarla inceleme raporu ancak çıka-
rılabilmiştir.

Olayın kaynağı olarak bilinen bölge-
nin barajla kapatıldığı ve kül basılarak 
doldurulduğu yetkililer tarafından beyan 
edilmiştir. Üretim yapılan yerlere ulaş-
mak için kullanılan ana galerinin su ile 
dolu olduğu için üretim panolarına giri-
şin olanaksız olduğu heyete aktarılmış-
tır. Üretim yapılan yerlerin (panoların 
ve ayakların) malzemelerinin sökülerek 
kapatıldığı ocak yetkililerince bildirilmiş 
ve bu alanlara ulaşılamamıştır. Kısaca, 
yeraltı ocağında ana giriş galerisinin bel-
li bir noktasına kadar gidilebilmiş ancak 
ocakta detaylı bir inceleme yapmak müm-
kün olmamıştır. Ocak imalat haritaları ve 
belgelerin incelenmesi ile birlikte galeri 
içerisindeki teknik inceleme sonucu rapo-
rumuz hazırlanmıştır.

Heyetin tespitlerine göre, facianın 
nedeni yeraltı maden ocağındaki kömür 
yangınıdır. Olayın meydana geldiği Soma 
havzasında yaklaşık 100 yıldır üretim ya-
pılmaktadır. Havzadaki linyitlerin bu bölü-
münde kendiliğinden ısınmaya ve yanma-
ya müsait olduğu onlarca bilimsel makale 
ile tespit edilmiş ve çözüm önerileri payla-
şılmıştır. Ayrıca havzada defalarca bu tür 
yangın olayları meydana gelmiş ve üretim 
sekteye uğramıştır. Ocak yangınının; eski 
imalat panolarında bırakılan kömürlerin 
oksijenle temas etmesi sonucu içten içe 
yandığı, yarım yanma sonucu karbonmo-
noksit gazının biriktiği, bu yanma olayının 
zamana bağlı olarak artarak devam ettiği 
düşünülmektedir. Kömürün bünyesinde 
bulunan metan gazının da yanmasıyla eski 
imalat içindeki yangının daha hızlandığı, 
yüksek sıcaklık ve basınç altında biriken 
zehirli ve zararlı gazların, zayıflatılmış 
olan zondan, açık alevle ve basınçlı bir 
şekilde ana galeriye aniden boşaldığı dü-
şünülmektedir. Boşalan kızgın malzeme; 
galerideki lastik bantı, demir tahkimat ara-
larındaki ahşap elemanları (fırça, kama), 
sert plastik olan basınçlı hava borularını 
tutuşturmuştur. Eski imalattan boşalan gaz 
ile galeride meydana gelen yangın sonu-
cu oluşan duman ve zehirli gaz birleşerek 
belli bir basınçla ve hızla kısa bir sürede 
tüm çalışma alanlarına yayılmış, ocağın 
değişik kısımlarında çalışan işçileri etki-
leyerek ölümlere, yaralanmalara neden 
olmuştur.
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TTB -TMMOB Soma Maden Faciası 
İnceleme Raporu açıklandı 

- Üretimin aşırı yükseltilmesi katliamın ana sebebi!
- Eski üretimde yangın çıktı ve yayıldı! Önlem alınmadı!
- Madende 25 derece olması gereken ısı 45 derece!
- 301 işçi karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 ila 15 dakika 

içinde öldü! 
- 900 işçi madenden kaynaklı meslek hastalıkları nedeniyle 

ölüm riski ile karşı karşıya!
- Suçlu; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanlığı, TKİ ve Soma Kömürleri AŞ’dir! 
- Sonuç: SUÇLU OLAN KATİLDİR!

Politika

 SOMA KATLİAMI’NIN 2. YILINDA



Bu özellikteki kömür damarlarında 
çok özel önlemler alınarak üretim yapıl-
ması gerekirken pek çok ciddi hata ya-
pılmış ve gerekli önlemler alınmamıştır.  
Bu ocakta yaşanan facianın önceden ön-
görülebileceği, önlenebileceği ve gerekli 
önlemlerin alınabileceği anlaşılmaktadır.  
Ancak sistemsel hatalar ve uygulamalar 
ile facia yaşanmıştır. Ocağın planlanma-
sından üretim yöntemine, havalandırma-
sından acil eylem planına, denetimden 
eğitime kadar tüm alanlarda ciddi noksan-
lıklar görülmektedir.

Ayrıca üretim zorlamasının da faciada 
ciddi etkisi bulunmaktadır. TKİ ile yük-
lenici firma arasında yapılan sözleşmede; 
ocaktan yapılacak tuvönan üretimin, pro-
jesine uygun şekilde 1,5 milyon ton olaca-
ğı, ancak yüklenicinin isterse bundan daha 
büyük miktarlarda üretim yapabileceği 
belirtilmiştir. Ancak, devir işleminden 
sonra yüklenici Soma Kömür AŞ. üreti-
mi hızla arttırmış ve 2009 yılında 230 bin 
ton olan üretim 10 kattan fazla arttırılarak 
2010 yılında 2,6 milyon tona yükseltil-
miştir. Üretimdeki hızlı artış, daha sonraki 
yıllarda da devam etmiş ve 2012 yılında 
3,8 milyon ton düzeyine kadar ulaşmıştır. 
Son dört yılda yaşanan hızlı üretim ar-
tışları son derece çarpıcıdır. Söz konusu 
üretim düzeyine bu kadar kısa süre içeri-
sinde aynı altyapı ile sadece işçi sayısının 
artırılması ile çıkılmasının sahanın fiziksel 
dengelerini ve ocağın geometrisini olum-
suz yönde etkilemiş olabileceği hususu da 
ciddiyetle ele alınmalıdır.

Gerekli emniyet yatırımları yapılmak-
sızın eski havalandırma, nakliyat ve galeri 
alt yapısıyla sırf kâr amacı güdülerek çok 
yüksek üretim seviyesine çıkılmış ve ça-
lışanların hayati emniyet tedbirleri ihmal 
edilmiştir.

Facia sonrası kurtarma organizasyonu 
sırasındaki başıboşluk ve kargaşa, olası 
bir iş kazasında yapılması gerekenlerin 
planlanmadığını ve buna yönelik önlemle-
rin alınmadığını göstermektedir.

Yine, Soma A.Ş Eynez kömür made-
ninde işyeri sağlık biriminin çalışmaları 
incelenmişse de kaza sonrası işletme için-
deki yapılanma, görev ve görevli değişik-
likleri yapılmış olması, mahkeme süreci 
ile ilgili olarak dosya ve kayıtların işlet-
meden alınmış olması nedeniyle, incele-
menin eksiksiz gerçekleştirildiğini söyle-
mek olanaklı değildir.

Bununla birlikte işyeri sağlık birimin-
de bizzat yerinde yapılan inceleme ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından gönderilen kayıt, bilgi ve belge 
örneklerinden edindiğimiz bilgiler verilen 
hizmetlerin temel özelliklerini değerlen-
dirmeyi olanaklı kılmıştır.

Kazadan hemen sonra yapılan ve geç-
tiğimiz günlerde yayımlanan bilimsel iki 
çalışma ile Soma Eynez Linyit Madeni 
Ocağında çalışan işçilerde neredeyse her 
4 işçiden birinde doktor tanılı solunumsal 
hastalıkların olduğu, her 3 işçiden birinde 
de pnömokonyoz (akciğerin mesleki toz 
hastalığı) vakasının olduğu kanıtlanmıştır. 
Ne var ki bu vakaların hiçbirinin işletme-
de kaydı oluşturulmamış, niteliksiz sağlık 
gözetimi ve tetkikler yapılması yolu ile 
işçiden ve kamudan bilgi saklanmış, ka-
musal denetim süreçlerinde de işçi sağlığı 
yönünden yetersiz nitelikteki denetimlerle 
yaşamın gerçeklerine uymayan bu durum 
göz ardı edilmiştir.

CO zehirlenmesi yönünden bulguların 
işlendiği yazılı bilgi/belgelere işyeri sağ-
lık birimi kayıtlarında rastlanmamış ol-
makla birlikte günde 100-150 adet ağrı ke-
sici tabletin CO etkilenimi bulgularından 

olan baş ağrısı sebebi ile yaygın ve sürekli 
kullanımı dikkat çekici bulunmuştur.

İncelememizin en önemli sonuçla-
rından birisi şudur: Meslek hastalıklarını 
belirleme ve önleme yönünden sistematik 
ve sürdürülebilir hiçbir faaliyeti olmayan 
Soma Eynez madeninde 900 dolayında 
gizli tutulmuş pnömokonyoz vakası ola-
bileceğidir. Bir anda 301 işçinin öldürül-
düğü Soma Eynez ocağında bunun 3 katı 
kadar emekçi madenci sessizce ve bilinç-
sizce ölüme yürümektedir. Topluca bir 
anda ölmeyecekleri için kimse isimlerini 
duymayacak, öldüklerini belki yakınları 
bile bilmeyecektir. 

İncelememiz sonucunda SOMA EY-
NEZ maden ocağında işyeri sağlık birimi 
ve personelinin kömür madenciliğine yö-
nelik özel, programlı, süreklilik arz eden, 
gerek ulusal-uluslararası mevzuat ve ge-
rekse de bilimsel gerçekleri kullanarak 
yapılandırmış olduğu bir sağlık gözetim 
programının olmadığı gözlenmiştir. Daha 
kötüsü bunun bilinçli olarak organize edil-
diği ve sürdürüldüğü izlenimi edinilmiştir. 
Bu hali ile bırakın kömür madenciliği ve 
EYNEZ ocağına yönelik ağır riskleri kap-
sayan bir sağlık gözetimi çalışmasından 
bahsetmek, olağan bir orta seviye riskteki 
herhangi bir işletmeye / iş koluna / işe / 
işçiye yönelik olarak bile iyi ve yeterli bir 
sağlık gözetiminden bahsetmek mümkün 
değildir.

Bu tespitler ışığında; facianın asıl so-
rumluları ve asli kusurluları; Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bu Bakan-
lıkların bağlı ve ilgili kuruluşları ve Soma 
Kömürleri A.Ş’dir.

Soma’da 13 Mayıs 2014 günü yaşa-
nan facianın ana nedenleri; uygulamaya 
konulan özelleştirme, rödevans, taşeron-
laştırma, örgütsüzleştirme, köleci çalışma 
sistemi; kamu madenciliğinin yok edil-
mesi ve kamu kurumlarında uzun yıllar 
sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi 
ve birikiminin dağıtılması gibi neoliberal 
politikalardır. Aşırı kâr hırsı nedeniyle; 
insanı, çalışanı dışlayan, yok sayan vahşi 
kapitalist sistemdir.

Bunca çabanın, emeğin bir tek amacı 
vardır:

Bu faciaların bir kez daha yaşanma-
ması için gerekli önlemler alınsın, dersler 
çıkarılsın.

Yeni acılar yaşanmasın, yeni ölümler 
olmasın, yeni cinayetler işlenmesin!

12 Nisan 2016

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR
ODALARI BİRLİĞİ                                           
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
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Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz 
vasıtasıyla 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 Ki-
tabevi ve Gazete Bayileri ile ilişki kurarak 
onların isim, adres ve telefon numaraları-
nı Gazete Merkezimize iletebilirsiniz.

İSTANBUL

Anadolu Yakası:
Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Muvakkithane Cad. No:5
Kadıköy: Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy
Avrupa Yakası:
Beyoğlu: Mephisto Kitabevi: Kuloğlu Mh. İstiklal Cad. No:125
Beyoğlu: Semerkant Kitabevi: .Süslü Saksı Sk. No:5 Tarlabaşı
Osmanbey: Beyaz Adam Kitabevi: Halaskargazi Cd. 17/A
Mecidiyeköy: Karaduman Gazete Bayii: Mecidiyeköy
Eyüp: Özgür Büfe: Karadolap Mah. Veysel Karani Cd. No: 16/A
Beylikdüzü : Barış Market: Beylikdüzü Mh. Cumhuriyet Çarşı
Esenkent: Havana Büfe: Enverpaşa Cd. No: 7 Esenyurt
ANKARA
Kızılay: Doruk Kitabevi: Mithatpaşa Cad. 28/A Kızılay
Kızılay: Tayfa KitapKafe: Meşrutiyet Mah. Selanik Cad. 82/32
Kızılay: Turhan Kitabevi: Yüksel Cad. No: 8 Çankaya - Ankara
İZMİR
Alsancak: Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri Cad. No:104/A
Buca: Emek Kitabevi: Vali Rahmi Bey, Uğur Mumcu Cd. No:2, 
ANTALYA
Merkez: Kitapkurdu Sahaf: Elmalı Mh. 25. Sk. No:5/A M.paşa
TRABZON 
Merkez: RA Kitabevi: Uzun Sk. Saray Çarşısı No:60 Trabzon
RİZE
Fındıklı: Arkadaş Kitap-Kırtasiye: Cumhuriyet Cd. No: 50/B
MARDİN
Kızıltepe: Aldemir Basım Dağıtım: Orduevi Karşısı No:6 D:6
DİYARBAKIR
Yenişehir: Aram Kitabevi: Koop. Mah. Gevran Cad. 1. Geçit
Sarıoğlu Apt. No:14/4  Ofis
Yenişehir: Özde Büfe: Ofis Ekinciler Cad. Devran Apt Altı
EDİRNE
Merkez: Bellek Kitabevi: Sabuni Mh. Muhittin Günel İş Mrk.
D:Z-08, Balıkpazarı
ESKİŞEHİR
Odunpazarı: İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh. Yeşiltepe Sk. 24/A, 
BALIKESİR
Erdek: Ekin Kitabevi: Yalı Mah. Neyyire Sıtkı Cad. No:15,      
ÇANAKKALE
Merkez: Divit Kitabevi: Kemalpaşa Mh. Fetvane Sok. N0:26/A
AYDIN
Didim: Emek Büfe: Mavi Şehir Belediye Halk Pazarı, Didim
MALATYA
Merkez: Fidan Kitabevi: Kiğılı Cami Mevki, No:1, Malatya
SAMSUN
İlkadım: Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh. Ümraniye Sk. No:27/A
ŞIRNAK
Merkez: Kelepir Kitabevi: Sökmenler Plaza, Zemin Kat, No:4
KARAMAN
Merkez: Danış Kitabevi:  Külhan Mah. 2.İstasyon Cad No:5
KIRŞEHİR
Merkez: Gül Kitabevi:  Lise Cad. Kaplan Apt. No: 21
MANİSA
Akhisar: Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad. No: 150 / A

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler



İstanbul İstinye’de kurulu Kavel kablo 
fabrikasında 1963 yılında 36 gün süren 
grev Zafer Aydın ve Melih Biçer tarafın-
dan  “Çoban ateşlerinin yandığı yerde,  
KAVEL’de”  adıyla belgesel film haline 
getirildi. Aynı adlı ayrıntılı bir çalışmayı 
içeren kitabın da tanıtımını amaçlayan 
belgesel, diğer yandan Kavel Direnişi’ni 
görsel olarak da ölümsüzleştiren değerli 
bir çalışmayı ifade ediyor. Günümüz mü-
cadelelerine ışık tutuyor. 

1963 Kavel grevi belgeselinin ilk gös-
terimi 19 Nisan 2016 Salı akşamı Şişli 
Kültür Merkezi’nde yapıldı. Gösterime 
ilgi büyüktü. Beş yüz’e yakın, ağırlıkla 12 
Eylül öncesi sendikal, gençlik ve kadın 
mücadelesi içinde yer almış “genç” hem 
hasret giderdiler, hem de bu değerli ça-
lışmayı onurlandırıcı bir mesaj verdiler. 

Kavel işçilerinin duruşmasına avukat-
lık mesleğinde genç bir devrimci olarak 
ilk katıldığı duruşma özelliği ile Av. Alp 
Selek, Kavel direnişinin öznelerinden Ha-
mit Şindi ve arkadaşları, faşist bir suikast 
sonucu katledilen DİSK Genel Başkanı  
Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soy-
dan, eski DİSK Genel Başkanı Süleyman 
Çelebi, T. Maden İş Sendikası eski Genel 
Başkanı Mehmet Karaca, İGD eski Genel 
Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü, İHD eski 
Genel Başkanı Akın Birdal, sanatçı Orhan 
Alkaya, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerke-
zoğlu, Birleşik Metal İş Genel Başkanı Ad-
nan Serdaroğlu, Sosyal İş Genel Başkanı 
Metin Ebetürk katılımcılar arasında yer 
aldılar.

Direnişin militanları işçi arkadaşların, 
belgesel gösterimi sonunda sahnede yer 
almaları ve konuşmaları, tarih ile gelece-
ği ve işçi sınıfı mücadelesinin sürekliliği-
nin anlamlı bir örneğini yansıttı.

Zafer Aydın’ın sahnede kullandığı şu 
ifadesi belgeselin amaç ve içeriğini tek 
cümle ile anlatıyordu: “Sadece tarihi kayıt 
altına almak, belgelemek değil, ‘bugün ne 
yapacağız’ sorusunu soranlara ilham kay-
nağı yaratmak için bir örnek ortaya koy-
maya çalıştık”.

Belgesel için yapılan basın duyuru-
su şöyle:

“İstanbul İstinye’de kurulu Kavel kablo 
fabrikasında 1963 yılında 36 gün süren bir 
grev yaşandı. Anayasada grev hakkının 
tanındığı ama grev kanunun henüz çı-
karılmadığı bir dönemde gerçekleşen bu 

grev, dar anlamda işçilerin ödenmeyen ik-
ramiyelerinin, geniş anlamda ise grev hak-
kının eylemiydi. İşçi sınıfı tarihinde önemli 
bir yere sahip olan, bu grev Zafer Aydın ve 
Melih Biçer tarafından  ‘Çoban ateşlerinin 
yandığı yerde, KAVEL’de’ adıyla belgesel 
film haline getirildi.

Belgeselin kurgusunu  Cihangir Köse,  
müziklerini Erdal Güney, görüntü yönet-
menliğini Sinan Güngör yaptı. Belgesel, 
Tülin Özen ve Serkan Şen tarafından ses-
lendirildi.”

Politika Gazetesi olarak, tüm emeği 
geçen arkadaşları, özellikle Zafer Aydın 
arkadaşımızı kutluyor, başarılarının de-
vamını diliyoruz. Tüm sendika, sınıf ça-
lışması yapan parti, kültür merkezleri, 
demokratik belediyeler, yurt içi ve dışın-
da faaliyet gösteren demokratik emek 
örgütlerine bu belgeselin gösterimini ve 
kitap tanıtımını içeren toplantılar düzen-
lemelerini öneriyoruz.

            Politika / İstanbul
  Fotoğraf: Şakir Sağlam
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Avcılar Belediyesinde temizlik hizmetlerinde taşeron 
bünyesinde çalışan 32 işçi işten atıldı. Türk-İş’e bağlı Belediye-
İş Sendikasına üye oldukları için işten atıldıklarını belirten 
işçiler belediyeye yürüdü. İşten atılan taşeron işçilerin işe geri 

alınmasını talep eden işçiler, CHP’li belediyeye “İşçileri işten 
atmak sosyal demokrasinin gereği midir” diye sordu. Sık sık 
“Önce insan dediler işten aştan ettiler”, “Atılan işçiler geri alın-
sın”, “Sendika hakkımız engellenemez” sloganlarını atan işçiler 
Avcılar Belediyesi önüne geldiğinde Belediye Başkanı Handan 
Toprak’ın koruması ve fotoğrafçısı olduğu belirtilen kişiler ta-
rafından sözlü saldırıya uğradı. Kısa süreli arbedenin ardından 
işçiler belediye binası önünde basın açıklamasını okudu.

Açıklamayı Belediye-İş Sendikası Eğitim Basın Yayın 
Genel Sekreteri Bayram Özkan okudu. Özkan, “Her gün 
9-10 saat sokakları süpüren, çöpleri toplayan, ancak en temel 
hakları olan ücretlerini bile zamanında alamayan, her ay 
nedensiz yere ücretlerinden 50 ila 150 TL kesilen, nedeni 
sorulunca da işten atılmakla tehdit edilen taşeron işçileri bıçak 
kemiğe dayanınca artık yeter dediler. Lafa gelince en demokrat, 
emek yanlısı olanlar birdenbire sendika düşmanı, işçi düşmanı 
kesildiler” dedi.

“Önce insan” dediler, işten aştan ettiler!



AKP rejimi, Türkiye ve Kürdistan’daki 
emekçi halklara karşı yürüttüğü kirli sa-
vaşı Avrupa’ya taşıma, Kürt düşmanlığı 
üzerinden çatışma ve provokasyon zemini 
yaratmak için çaba gösteriyor. F. Almanya 
Nisan başında bu çabalardan birisine daha 
tanık oldu: Şimdiye kadar adı-sanı duyul-
mamış “Avrupa Yeni Türkler Komitesi” gibi 
gerici-faşist paravan örgütler üzerinden 
10 Nisan 2016’da Berlin, Frankfurt, Ham-
burg, Hannover, Köln, Münih, Nürnberg ve 
Stuttgart’ta “Teröre karşı barış yürüyüşleri” 
yapılacağı ilân edildi. Basına verilen haber-
lerde, DİTİB, UETD vb. devlet örgütlerinin 
ve kimi “ulusalcı” grubun da desteklediği 
yürüyüşlere on binlerce kişinin katılacağı 
bildiriliyordu.

Örgütleyicileri doğrudan MİT ve AKP 
kadrolarından oluşan “Almanya Yeni Türk-
ler Komitesi” bu yürüyüşlerle bir yandan 
Kürdistan’daki kirli savaşı ve katliamları 
meşrulaştırmayı, diğer yandan da devrim-
ci-demokrat göçmen örgütlerini sokak 
baskısı altına almayı planlıyordu. Bu yürü-
yüşler aynı zamanda Almanya’da ilk kez bir 
çok kentte eş zamanlı ırkçı-faşist gösteriler 
olarak gerçekleştirilecekti.

Ancak, aralarında FİDEF ve Politika Ga-

zetesi Okurlarının da bulunduğu Demokra-
tik Güç Birliği Platformu, ilerici ve anti-faşist 
Alman örgütleri ile 3 Nisan’da bir araya ge-
lerek, bu ırkçı-faşist güruha karşı durmak 
ve ortak tavır almak için harekete geçti. 
FİDEF üyesi Düsseldorf Türkiyeliler Merke-

zinde yapılan toplantıda Almanya’nın 20 
kentinde anti-faşist yürüyüşler düzenleme 
kararı alındı.

Nitekim 10 Nisan’da, haftalar süren ve 
konsoloslukların, MİT elemanlarının, ge-
rici cami ve cemaatlerin el altından des-
tekledikleri hazırlıklara rağmen, anti-faşist 
güçlerin karşı gösterilerinin kitleselliği kar-
şısında bir çok yerde eylemler iptal edildi. 
Faşist yürüyüşlerin yapılabildiği belli başlı 
kentlerde ise, “binlerin katılımı” yerine sa-
yıları bir kaç yüzü geçmeyen ürkek kalaba-
lıklar katıldı. Buna karşın faşistlerin yürüyüş 
kolları binlerce Alman polisince korundu. 
Anti-faşistlerin kararlı direnişi sonucunda 
bir çok yerde faşist yürüyüşler yapılamadı 
bile. Ancak Alman polisi her zaman yap-
tığı gibi, anti-faşistlerin direnişine şiddet 
ve göz altılarla yanıt verdi. Buna rağmen 
hemen her kentte binlerce anti-faşist, dev-
rimci ve demokrat ırkçı-faşist güruhu geri 
püskürtebildiler.

AKP rejiminin çatışma ve provokas-
yon zemini yaratma, devrimci-demokratik 
birlikteliği kriminalize etme planları boşa 
çıkartılmış oldu. Demokratik Güç Birliği 
Platformu ve anti-faşist Alman örgütleri or-

tak, eş zamanlı ve kararlı 
duruşlarıyla ırkçı-faşist 
güruha geçit verilmeye-
ceğini gösterdiler. Dev-
rimci - demokratik güç-
lere özgüven katan bu 
ortak eylemler, gelmesi 
muhtemel yeni saldırı-
lara ve provokasyonlara 
karşı durmak için moral 
ve motivasyon kaynağı 
oldu.

  Politika / F. Almanya
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 q Nurani ERSOY

‘’Ahlak, emredilen ne olursa olsun, iyi olanı; din ise iyi olan ne olursa olsun, emredi-
leni yapar.’’ diyor John Ruskin.  Ahlak, belli bir coğrafyada,  belli bir zamanda , belli 
bir ortak dil ve kültür yaratan bir topluluğun,toplumun yarattığı ortak-sözel bir ‘’üst 
yapı’’dır. Ahlak, sosyolojik bir kavram olarak, tarihin tüm süreçlerinde, yaşananlarla 
ilişkili bir ‘’gerçeklik’’ olmakla birlikte, ardından gelen süreçlerde, yeni kuşaklar için 
de bir ‘geleneksel’ bakıştır.

Her topluluğun, toplumun yarattığı ahlak anlayışı, o dönemdeki üretim ilişkile-
riyle birebir ilişkilidir. Kişi ahlakı, toplum ahlakı, siyasi ahlak vb... Diğer yandan ko-
mün ahlakı, feodal ahlak, kapitalist ahlak, sosyalist ahlak. Nereden bakılırsa bakılsın, 
ahlakın değerleri, o toplumun, o dönemin toplumsal,ekonomik, siyasi yapılarıyla 
yakından ilgilidir.

Denebilir ki inançların, dinlerin ahlaki  değerleri yok mudur? Tabi ki vardır. İnanç 
ve din ne zaman ki toplumların yaşamına girmiştir, ahlakını o toplumları oluşturan 
kişilerin damarlarına zerk etmiştir. Ancak, bu ahlak, doğaldır ki insani değerler taşı-
madığı için doğal süreçlerde gelişmez. Doğrudan emredilir: Bunu yap, şunu yapma; 
böyle yapma, şöyle yap... Bu emir, bütün dinlerde aynı biçimde- farklı dillerde de 
olsa- insanlara dikte edilir. Bu emredilenler; o coğrafyanın, o dönemin, o toplumsal-
ekonomik ilişkilerin dışında bir şey değildir. Buyurucu olduğu için de sorgulanamaz. 
Böyle olunca da o insani ‘beden’e uygun düşmez.

Bir de bu dikte edilenlerin değişmezliği var ki bütün sömürücü sistemler, bu de-
ğişmez-sorgulanamaz ‘’emir’’leri, kendi sistemleri ile uyumlu hale getirerek yüzyıl-
lardır sömürü aracı olarak kullanagelmiştir.

Bütün kitaplı (!) dinlerin ortaya çıktığı coğrafyaya ve döneme bakıldığında, köle-
ci toplum düzeninin hakim olduğu bir sistemde, ahlaki değerlerin çoğunu ‘erk’i elin-
de bulunduranlar belirlemiş ve toplumlara din aracılığı ile dikte etmişlerdir . Bu ki-
tapların hiçbirinde ‘’Bütün köleleri azledin, özgürleştirin.’’ emrini göremezsiniz. Çünkü 
‘’alt yapı, üst yapıyı belirler’’ ilkesinden hareketle, o döneme ve sürece bakıldığında, 
bir üst yapı kurumu olan ‘’ahlak’’ı, o dönemin ekonomik ve toplumsal ilişkileri be-
lirlemiştir. KURAN’daki ‘’Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.’’ sözündeki 
‘’güzel’’in tanımını, neye-kime göre yapacağız?  O’nun güzel dediği ve tamamlamak 
istediği ise ‘’Tevrat’’taki on emrin restorasyonundan başka bir şey değildir. Yani, her 
yeni bir DİN, diğerinin - değişen koşullara göre- yeniden düzenlenmiş biçimidir.

Bütün kutsal kitaplar, kullarına, sosyal yaşama dair bir sürü ahlak yasaları emre-
derler. Ama bütün kitapların söylediklerinin toplamını, öğretisini Kuran’daki şu söz 
özetliyor: ‘’Ulm-emr’e itaat et.’’ Bunun açıklaması şudur: Yönetenin söylediklerini 
emir telakki et; düşünmeden, sorgulamadan yap.

Kapitalist sömürü sisteminin - bir dönem dışladığı- dinle, din adamıyla barışma-
sının gerçek sebebi de bu. Günümüzde de sömürü sistemleri, ne zaman dara düşse 
dine, din adamlarına sığınır. Türkiye’ de gerici- sömürü yönetimler ise daha da ileri 
gidip, ‘’Grev günahtır, yemek yediğin kaba tükürme’’ fetvaları hazırlayıp bunları din 
adamları aracılığıyla işçilere vaaz ediyorlar.

Dini ya da din dışı olsun, bütün köleci, feodal, kapitalist sömürü sistemlerin ya-
rattığı ahlak, temelde sömürünün kolayca sürdürülmesi için yaratılmış bir ahlak-
sızlıktır. Çünkü ahlaksızlığın temeli sömürünün ta kendisidir. İnsanlık, ancak dünya 
üzerindeki bu sömürü sistemini ortadan kaldırdığında, kendi insani bedenine ve 
insanlık onuruna uygun ‘’Komünist ahlak’’ını kuracaktır. Bir zümrenin diğerini sö-
mürmediği; erkeğin kadını, güçlünün güçsüzü ezmediği; her türlü kulluğun ayıp 
sayıldığı bir dünyayı kurmak mümkün. Yeter ki iste. İste ve devrimci ahlakın gerek-
tirdiği mücadeleye katıl..!

Din ve AhlakF. Almanya’da Faşist 
Güruha Geçit Verilmedi



Sevgili dostlar 1 Ma-
yıs ezilenle ezenin he-
saplaşmak içn kıran kı-
rana kavgaya durdukları 
günün adıdır. Sömürüye 
sendikal ağalara, vurgu-
na, soyguna, katliamlara 
baskıya, asimilasyona 
kadın kıyımına, iş kaza-
larına, açlığa, işsizliğe 
karşı bir başkaldırıdır.

Asalak sermayedar 
haydutlar kâr hırsıyla 
insanı tüketmeye ve 
doğayı da tahrip ve talan etmeye de-
vam ediyor. Tüm bu felaketler; çürümüş 
emperyalist kapitalist faşist sistemler ve 
onların gerici işbirlikçilerinden kaynak-
lanmaktadır. Faşizme karşı sınıf bilinciyle 
örgütlenelim, emeğimizi kolektifleştirip 
yoldaşlar topluluğuyla komünar bir yaşa-
ma akalım.

Bu mavi düşümüzü gerçeğe evirmek 
için yüreklerimizi birleştirip kavgayı bü-
yütmeliyiz. İnsanın insanca yaşayacağı 
tek seçenek ve kurtuluş yolu var o da 
devrim ve sosyalizmdir. Onun dışında 
bir yaşam sadece bu sadece bu çürümüş 
düzende sefalet içinde yaşayan ölüler 
demektir. Hep beraber yeraltı nehirlerini 
harekete geçirerek zulüm düzenine karşı 

alanlara akalım. Gün yoldaş Lenin’in bi-
limin ışığında bu sermayedar asalakları 
çürümüş zihniyetleriyle tarihin çöplüğü-
ne süpürme günüdüdür.

 Biz Şervanê Soreşgerên Marksist Le-
ninistên Kürdistan  dava tutsakları olarak 
bu inançla siz yürek dostlarımız olan Po-
litika gazetesinin tüm emekçileri şahsın-
da dünya proletaryasının ve ezilen dün-
ya halklarının  1 Mayıs birlik dayanışma 

ve mücadele gününü en içten devrimci 
duygularla kutluyoruz.

Yek Gulan roja yekiti u berxwedana 
karker u kedkaran! Bıdil can piroz be!

1 Mayıs’ta ölümsüzleşen tüm kızıl 
güllerimizin şahsında devrim ve sosya-
lizm mücadelesinin tüm kızıl yürekleri-
mizi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Anıları 
önünde saygıyla eğiliyoruz. Anılarını mü-
cadelemizde yaşatacağız.

Yüreğimizin olanca sıcaklığıyla o pro-
leter yüreklerinizi sevgiyle selamlıyoruz. 
Sevgi ile umut ve dirençle kalın devrimci 
selamlar saygılar serkeftin.

BIJÎ YEK GULAN.

YAŞASIN 1 MAYIS

YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM.

Kürdistan ML 
Devrimci Savaşçılar

Dava Tutsakları 

(Azad) Mehmet YAMA
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Nasılsınız? Her daim iyi olmanız dilek-
lerimizi iletiyoruz.

İşçi, emekçi ezilen toplumların 
insanca yaşayacağı eşit, adil ve özgür 
dünya yürüyüşümüzde güçlü bir 
mevziimiz olan Birlik-Dayanışma ve 
mücadele günü 1 MAYIS’ınızı kutlu-
yor, başarılar diliyoruz.
Devrimci selamlar, sevgiler

F TİPİ CEZAEVİ
Resul KOCATÜRK

B - 24 Hacılar / KIRIKKALE
 
Not: Dostlar, son bir aydan bu yana 
Politika gazetesi elimize geçmiyor. “Sa-
vaş konseptinin” bir yansıması olduğu 
düşüncesindeyiz.

Merhaba
dostlar, 

Merhaba Yürek Dostlarım

Sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. 
Politika gazetesi sürekli geliyor ama son 
süreçte sizden kaynaklı olmayan gecik-
meli ve aksamalı ulaşıyor bize bilmenizi 
isterim.

Önümüz 1 Mayıs! İşçi sınıfının ve 
emekçilerin sömürüsüz, eşitlik ve özgür-
lük taleplerinin gerçekleşeği günler için 
mücadelenin daha da yükseldiği gün.

Politika gazetesi ve dostlarının 1 Ma-
yıs’ını birlik mücadele ve dayanışmanın 
ruhuna uygun şekilde kutluyoruz. 

Yaşasın 1 Mayıs!

Bıjî yek gulan!

Sınıfın ve halklarımızın kendi geleceklerini kuracakları özgür yarınlar için 
herşey emeğin olacak diyoruz. 

Sevgiler, saygılar.

Sadık SABANCILAR

F - Tipi Cezaevi / KIRIKKALE

Merhaba 
Dostlar

Merhabalar 
Sevgili 
Politika’lı 
Düşdaşlar
Küçük Avrasya topraklarında Dünya Komünü düşüne omuz veren, gerçek kılmak 
için karınca kararınca çalışan mücadele eden tüm düşdaşlara komünar selam ve 
sevgilerimiz eşliğinde sonsuz başarılar...
Dünya işçi-emekçi ve düşdaş sınıfların Birlik- Dayanışma ve Mücadele günü 1 
Mayıs Bayramınızı Komünar kararlılık ve coşkuyla selamlayarak – kutluyoruz.
CİRTA SİMA VE ĞÊR VO !.. (*)
Yangın yerine çevrilen coğrafyamızda, kentleri tank ve toplarla yıkanlara karşı K. 
Kürdistan’da dalgalandırılan direniş bayrağını, Kızıl Taksim meydanından işçi-
emekçi sınıfların Birlik ve Mücadelesiyle daha da dalgalandırıp, Gezi ruhuyla 
direnişi tüm coğrafyaya yayıp ortaklaştırmalıyız.
Bizlere düşen sorumluluk, bu potansiyeli aktüelleştirmek için örgütlenme ve mü-
cadeleyi büyütmektir. Kızıl şafakların müjdecisi yıldızlaşanlarımızın ışığı rehberi-
miz olsun. Anılarına saygı ve bağlılıkla BİN SELAM!

Bedenimiz zindanda olsa da aklımız ve yüreğimiz sizlerle olmaya devam edecek.

Özgür Gelecek’te 1 Mayıs bayramlarını birlikte kutlamak umuduyla; sağlık, dire-
nişçi başarı ve düşlerimizle kalın. İYİ Kİ VARSINIZ!

Not: Gazete düzenli geliyor. Duyarlılığınız için teşekkürler!    
Komünar Selamlar

(* ): Yaşayan 6912 dünya dilini temsilen Kırmançki (Bayramınız Kutlu Olsun!)   

Erzurum’dan TKP/ML
Dava Tutsakları



q Ahmet ÇAVLI

1977  1 Mayısı katliamından  bu yana 1 
Mayıslar Türkiye’deki özgürlük, demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesinde çok önemli 
günler olmuştur. 1 Mayıs bir yönüyle ege-
men güçlerle emekçi halk ve demokrasi 
güçleri arasındaki mücadeleye sahne ol-
muştur. Türkiye’deki demokrasi ve özgür-
lük güçlerinin iradesini ve gücünü ortaya 
koyduğu ve güçlendirdiği günler haline 
gelmiştir. 1 Mayıs’ta Türkiye halklarının öz-
gürlük, demokrasi ve sosyalizm duyguları 
en yüksek düzeye çıkmıştır. Bu açıdan 1 Ma-
yıslar sol, sosyalist ve tüm demokrasi güç-
leri açısından çok önemlidir. Şu anda Tür-
kiye’de gündem Kürt sorununun çözümü 
ve Türkiye’nin demokratikleşmesidir. Bunu 
Türkiye’nin temel gündemi haline getirmek 
önemli bir gelişmedir. On yıllardır egemen 
güçler daha baskıcı bir sistem yaratmak is-
terken; emekçiler, ezilenler, tüm halklar ise 
daha demokratik ve özgürlükçü bir ülke 
yaratma mücadelesi vermişlerdir. Bu müca-
deleden demokrasi güçleri başarılı çıkmıştır. 
Bugün gündem Türkiye’nin demokratikleş-
mesi ve Kürt sorununun çözümü ise, bunu 
sağlatan Türkiye’deki devrimci demokrasi 
güçleri ile Kürt Özgürlük Hareketi’nin müca-
delesi olmuştur. Bunda 1 Mayıslarda yaşam-
larını veren emekçilerin ve devrimcilerin 
de rolü vardır. Bu açıdan bu sürece en fazla 
sahip çıkması gereken güçler de bunlardır.

Bu nedenle Kürtler demokratikleşme 
sorununa nasıl ilgi duymak zorundaysa, Tür-
kiye demokrasi güçleri de Kürt sorununun 
çözümüyle ilgili her konuya ilgi duymak zo-
rundalar. Bu açıdan 1 Mayıs, Kürt Özgürlük 
Hareketi’nin geliştirmek istediği demokratik 
siyasal çözüm ve demokratikleşme çözüm 
sürecine müdahil olunan bir gün haline 
getirilmelidir. Sadece soyut söylemler, slo-
ganlar değil, bugün Türkiye’nin gündemin-
de olan demokratik çözüm sürecine somut 
bir müdahale yapmalıdırlar. Çünkü mevcut 
gündemin Türkiye halklarının lehine sonuç-
lanması için sürecin sahiplenilmesi ve içinin 
doldurulması gerekir. 

Toplumların gündemine her zaman bir 
konu gelebilir. Bir gündemin amacına ve 
içeriğine uygun bir biçimde gelişmesi ve 
sonuçlanması için mutlaka bir müdahale 
gerekir. Eğer bugün de gündem demokra-
tikleşmeyse en fazla devrimci güçlerin mü-
dahil olması gerekir. Demokrasinin gerçek 
demokrasi olması için solun, gerçek sol de-
mokratların müdahalesi de çok önemlidir, 
CHP gibi sözde sosyal demokratları sarayın 

önünde diz çöken, HDP milletvekilerinin 
meclisten atılmasını isteyen, ırkçı kafatasçı 
partileri muaf tutuyorum. Çünkü demokra-
tikleşmeye özgürlükçü karakterini verecek 
ve derinleştirecek olan devrimci ve demok-
ratik güçlerdir. Buna hakları da, güçleri de 
vardır. Bugüne kadar baskıcı güçlere karşı 
en büyük mücadeleyi veren güçler ve ağır 
bedeller ödeyenler de devrimci  güçler ol-
muştur. CHP ve şürekası her zaman sistem-
den egemen güçlerden yana tavır koymuş-
tur, Deniz Baykal, Ali Topuz gibileri garaj 
operasyonuyla 7 kürt milletvekilini Paris 
Kürt Konferansına katıldılar diye ihraç etti-
ler, kimse bunları unutmadı, unutmaz da. 

Bizde de hatalar yapılmaktadır, halen 
gerçek anlamda yoldaşlık kavramını özüm-
semiş değiliz, devrimci demokrat kadroları 
yaratmış değiliz, partilerin oluşumunda 
yandaşlık kavramından, ahbap çavuş iliş-
kilerinden, dar grupçu zihniyetten, arın-
dırılmış değiliz, yapılan yanlışları çıkarsal 
ilişkilerimizden dolayı eleştirmekten çeki-
niyoruz, belediyelerimizin işçi alımlarında 
hatalarını görmememezlikten geliyoruz, 
hayatı boyunca mücadale içinde kalmış zin-
danda yatmış asla taviz vermemiş insanlar 
bir tarafa atılmış, seçimlerde partiye karşı 
çalışmış insanlar bilinçli bir şekilde onurlan-
dırılmış. Bu tür olumsuzluklar son dönem-
de gözle görülür biçimde artmaya devam 
ediyor. Eğer Newroz’da, Halepçe katliamı yıl 
dönümünde, Amara’ya gidişte, 8 Mart Ka-
dınlar Günü’nde insanlar alanlara çıkmıyor-
sa, çıkamıyorsa, basın toplantılarına yürü-
yüşlere mitinglere katılmıyorsa, bu kürtlerin 
korkmasından değildir, bu tür olumsuz ko-
puk hareketlerin oluşundandır. Bir an önce 
bu yanlışları görmek zorundayız, bunları 
dile getirmek benim devrimci görevimdir. 
Sorun yokmuş gibi davranamayız. Bizler ye-
niden örgütlenmeliyiz, yeniden yapılanma-
lıyız, değişim dönüşüm içine girmeliyiz, işçi 
meclislerine, emekçi konseylerine, sokak, 
mahalle, köy, kent meclislerine, akademik 
eğitime ağırlık vermeliyiz, bu da yetmez işçi 
sınıfıyla, öncü partisiyle birlikte ortak müca-
deleyi önümüze koymalıyız. 

Sur, Cizre, Nusaybin, Şırnak, 
Yüksekova’nın Militan Devrimci 
Ruhuyla Yek Gulan Alanlarına 
Akmalıyız 

1 Mayıs alanları aynı zamanda  devrimci 
güçlerin, demokrasi güçlerinin birliğinin ve 
dayanışmasının gerçekleştiği yerlerdir. Bu 
açıdan da çok önemlidir. Her devrim, her 
devrimci gelişme, her demokratik gelişme 
bir yönüyle de birlik oluşturma ve ittifak 
kurma olayıdır. Birlikler, ittifaklar kurulma-

dan ne devrimler gelişir ne de bir yerde 
demokratikleşme sağlanır. Bu açıdan 
bu 2016 1 Mayıs’ı çok önemlidir. 2016 
1 Mayısında  tüm devrimci demokrat-
ların birlik yaratarak, sürece müdahale 
etme iradesi göstererek, demokratik-
leşme gündemini Türkiye’nin demok-
ratikleşmesi, hem de devrimci nite-
likte demokratikleşmesi yönünde bir 
tutum ortaya koyması Türkiye’nin ge-
leceğinde rol oynaması açısından çok 
önemlidir. Böylece on yıllardır yürü-
tülen mücadele ve verilen bedeller 
anlamlı hale getirilmiş olur. 

Bu 1 Mayıs’ta başta İstanbul ve Amed 
olmak üzere, Sur, Cizre, Nusaybin, Şırnak, 
Yüksekova, Hakkari gibi tüm alanlarda  
meydanla KIZIL BAYRAKLARLA DONATIL-
MALIDIR, Kürt halkının ve demokrasi güç-
lerinin en ön saflarda yerini alması gerekir. 
Bu yıl 1 Mayıs bir yönüyle demokratikleşme, 
faşizme karşı dik durma alanı haline geti-
rilmelidir. 1 Mayıs alanlarının Türkiye’nin 
demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çö-
zümünü isteyen güçler tarafından doldurul-
ması gerekir. Eğer bu başarılırsa saraydaki 
zat  ve egemen sınıflar rahat uyuyamazlar, 
sürecin  devrimci  demokratikleşme doğ-
rultusunda ilerletilmesi sağlanır. Türkiye’nin 
demokratikleşmesi de sosyalistler, tüm  
devrimci  demokratlar ve radikal demokrat-
ların önünü açar. Demokratikleşme her yer-
de emekçilerin, ezilenlerin ve sosyalistlerin 
gelişmesine ve güçlenmesine hizmet eder. 
Bu gerçekliğin de iyi görülmesi gerekir.

Çatışma ve şiddet ortamı çoğu zaman 
devletin ve egemenlerin güçlenmesine ze-
min ve fırsat sunar. Demokratikleşme ise 
her zaman emekçilerin ve ezilenlerin güç-
lenmesine hizmet eder. Zor ve şiddet araç-
ları egemenlerin güç olmasını, demokratik-
leşme ise egemenler dışındaki toplumun 
güç olmasını sağlar. Güç olmanın kanunu 
ve denklemi böyledir. Belirli demokratikleş-
me ve Kürt sorununun makul bir çözüme 
kavuşmasından en kazançlı çıkan kesimler 
sosyalist güçler ve devrimci demokratikleş-
me  çabası olduğu açıktır. 

Kim Kürd’e kaybettirmek istiyorsa, Kürt 
Özgürlük Hareketi’ne kaybettirmek istiyor-
sa o devrim ve sosyalizm düşmanıdır. Sos-
yalizmin en büyük dayanağı ve gücü olan 
Kürtlerin sosyalist güçlerden koparılmak 
istenmesi, bu yolla Kürt Özgürlük Hareke-
ti’nin yalnız bırakılmak istenmesi özel savaş 
güçlerinin bir taşla iki kuş vurma oyunları-
nın bir parçasıdır. Bu oyuna kimse gelme-
melidir. Bu oyun bozulmalıdır. Bunun için 
de Kürtler, sosyalistler,  devrimci demokrat-

lar meydanları doldurarak bir devrim birliği 
ve ittifakı kurulmalıdır.

1 Mayıs bu yıl halkların kardeşliği ve 
devrim güçlerinin birliğinin ortaya konul-
duğu bir gün olmalıdır. Devrimci demok-
rasi güçleri ve devrimci  demokratlar artık 
verdikleri emeğin ve ödedikleri bedellerin 
somut sonuçlarının olacağı bir duruşu ve 
tutumu ortaya koymalıdırlar. Türkiye’nin 
demokratikleşmesinde kimin rolü büyük 
olursa Türkiyenin  geleceğinde de onun-on-
ların rolü büyük olacaktır. O  nedenle Kürt 
halkının büyük demokratik devrim gücüyle 
Türkiye halklarının  sol, demokrat, tüm de-
mokratik ve sosyalist devrim güçleri birleş-
meli ve ortak hareket etmelidir. Kürt Özgür-
lük Hareketi’nin her zaman temel müttefiki 
komünist, sosyalist, devrimci demokratlar-
la, tüm ezilen etnik ve inanç topluluklarıdır. 
1 Mayıs bu müttefiklerin gücünü ortaya 
koyduğu ve Türkiye siyasetine aktif olarak 
müdahale ettiği gün haline getirilmelidir.

Bu  yıl 1 Mayıs’ta Türkiye halklarının, işçi 
sınıfının, devrimci, demokrat, sosyalist ve 
komünistlerin önlerindeki acil görev: Kürt 
halkının yanında yer almak, HDP milletveki-
lerinin yanında, onunla birlik ve dayanışma 
içinde olmak, her anlamda devrimci, yol-
daşlık, görevini amasız fakatsız yerine ge-
tirmekten geçer. Kürtlerin milletvekililerini 
hapse atacaksın, demokratik siyaseti en-
gelleyeceksin, Kürtleri vatandaşlıktan ata-
caksın, kendi vatanlarında mülteci konuma 
getirecek, kürt kentlerini yakarak, yıkarak, 
kadim bir halkın tarihini kültürünü yaşam 
tarzını yok edeceksin, ben yurtseverim, 
devrimciyim diyeceksin… Tarihte bu tür 
olaylara sesiz kalanlara işbirlikçi dönek de-
nir ve bunların tümü işbirliği yaptıkları ege-
menlerle birlikte tarihten silinmişlerdir.
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Özgürlük ve Devrim Yolunda 
Kürt Halkı Yalnız Değildir



q  Kemal ATAKAN

1 Mayıs sembolik bir gün değildir. 
İşçi sınıfının uluslararası birlik, 
mücadele ve dayanışma günü-
dür. En başta bu gerçeği tespit 

etmemiz gerekir. Eğer bu tespiti kabul 
ediyorsak ona uygun davranmamız ge-
rekir. “Ona uygun davranmak ne anlama 
gelir ?” sorusunun yanıtı da hiç karmaşık 
değildir. Sınıfın demokratik, sendikal, si-
yasal bütün güçlerinin 365 gün 7/24 bu 
güne yönelik çalışma yapması, örgüt-
lenmesi, mücadele etmesi demektir. Bu 
konudaki eksikliklerimizi sadeleştirerek 
tespit etmek için, yaptıklarımızı değil 
yapmadıklarımızı (yapamadıklarımızı de-
miyoruz) özetlersek konuya biraz daha 
yaklaşabiliriz. 

Bir; 1 Mayıs için Taksim 1 Mayıs Ala-
nı’nda miting ve o mitinge katılmak için 
üç koldan yürüyüş izni baş vurusu, 1 Ma-
yıs’tan iki-üç hafta evvel yapılmamalıdır. 
Bir sonraki senenin 1 Mayıs hazırlıkları, 
bir önceki sene 2 Mayıs’ta başlamalıdır.

İki; 1 Mayıs Alanı, yani Taksim Mey-
danı için ilkeli ısrar doğru ve gereklidir. 
Bu konuda taviz ve uzlaşmaya yer olma-
malıdır. Ancak, devlet bu hakkımızı gasp 
etmeye çalıştığında, o hakkı elde etmek 
için tüm sınıf güçleri ortak bir strateji iz-
lemelidir. Bu strateji de yasağın fiilen kı-
rılması olmalıdır. 

Üç; Yasağın fiilen kırılabilmesi için 
bizzat işçi ve emekçilerin yığınsal katılımı 
ve bu yasağı kırma iradesini gösterecek 
bilince, cesarete ve isteğe gereksinim 

vardır. İşçi ve emekçileri bu onurlu gö-
reve hazırlamak da, sınıfın, demokratik, 
sendikal ve siyasal bütün güçlerinin ça-
lışmasına bağlıdır.

Dört; Gerekli ve sürekli ön çalışmalar 
yapıldığı durumda, İstanbul’un Avrupa 
yakasında ve Haliç’in Beyoğlu tarafında 
alternatif bir miting alanı için ve yürü-
yüş kolları için izin alınmalıdır. Bu konu-
da en uygun yer Şişli ilçesi olabilir. Ve bu 
mitinge gerçekten yüzbinlerin katılımı 
sağlanmalıdır. Mitingin birinci bölümü 
tamamlandıktan sonra da mümkün en 
yüksek katılım ile, on binler ile Taksim 1 
Mayıs Alanı’na 1977 kayıplarımızı anmak 
için ve 1 Mayıs mitinginin ikinci bölümü-
nü tamamlamak için gidilmelidir.

***

Bu bir öneridir. Farklı öneriler de ola-
bilir ve üzerinde tartışılabilir. Bütün me-
sele, uzlaşma ve teslimiyet eğiliminin her 
şekilde önünü keserek, sınıf hareketinin 
tüm öznelerinin devrimci kararlılığını or-
taya koyacak ortak bir stratejinin gelişti-
rilmesidir. Buna rağmen uzlaşma ve tes-
limiyet eğilimi gösterecek veya devrimci 
bir kararlılık ortaya koyamayacak özneler 
olacaksa, onların da sınıf hareketinden 
soyutlanması sağlanmış olacaktır.

İstanbul 1 Mayıs’ı için böyle bir strate-
ji izlenirken, Türkiye’nin bütün illerinde, 
Kürdistan’da ve özellikle işçi yatağı kent-
lerde 1 Mayıs’ın ülke çapında yığınsal, 
mücadeleci ve devrimci bir ruhla karşı-
lanmasının çalışması yürütülmelidir. Ülke 
çapında milyonlarca işçi ve emekçinin, iş-
siz ve yoksulun, sınıf ile dayanışma içinde 
olan aydın ve sanatçıların, sınıf mücade-

lesinin, her yıl doruk noktasını oluştura-
cak 1 Mayıs eylemliliklerinin gerçekleşti-
rilmesinin koşulları yaratılmalıdır.

Gerek İstanbul, gerekse de ülke ça-
pında bu çalışmanın koordinasyonu tek 
başına “Dörtlü” olarak adlandırılan inisi-
yatife bırakılmamalıdır. Bir kere, özellik-
le tüm sendikal konfederasyonların ve 
bağımsız sendikaların ortak inisiyatifi 
hedeflenmelidir. Onun ötesinde, demok-
ratik kuruluşların, çevre, kadın ve gençlik 
oluşumlarının, yerel ve yöresel kuruluşla-
rın bu çalışmaya katılması sağlanmalıdır. 
Halkın oylarıyla seçilen demokratik bele-
diyelerin, yerel yönetim organlarının bu 
eylemliliğe doğrudan katılımının koşul-
ları yaratılmalıdır. 

***
Biz, buraya kadar bir 1 Mayıs stra-

tejisi örneği oluşturmaya çalıştık. Bunu 
zenginleştirmek veya etap etap yaşa-
ma geçirmek için tartışarak geliştirmek 
mümkündür. Fakat, bu stratejinin ger-
çekleşebilmesinin olmazsa olmaz bir ön 
koşulu ve temeli vardır. O da, işçi sınıfının 
politik örgütlenmesinin işçi ve emekçi-
lerinin tüm üretim ve yaşam alanlarında 
1 Mayıs’tan bağımsız olarak  sınıfın kur-
tuluşu ve iktidarı için sınıf çalışması yü-
rütmesidir. Bugüne kadar yaşanan tüm 
örnekler, bu gerçekleşmeden ve ülke 
çapında etkin, günlük bir sınıf pratiği 
gerçekleştirilmeden, işçi sınıfının yolun-
da mücadele eden yığınsal, devrimci bir 
gençlik örgütlenmesi yaratılmadan bu 
amaçlara ulaşılamayacağını bize gösteri-
yor. Nasıl ki, bugün eksik olan, bu öznel 
faktörün daha gelişkin olduğu 70’li yıllar-
da elde edilen kazanımların olumlu birer 
örnek olarak sınıf mücadelemizin tarihi-

ne altın harflerle yazılmış olduğu gibi... 

l 15-16 Haziran Direnişi, DGM Direni-
şi, Metal işçilerinin MESS’e karşı grev ve 
direnişleri, Genel Grev pratikleri olma-
saydı, o yıllarda 1 Mayıs’ların o derece 
yığınsal, savaşkan ve amaca yönelik kar-
şılanması mümkün olabilir miydi ? 

l  İşçi sınıfının politik örgütünün, sen-
dikalarda, gençlik, kadın, memur, teknik 
eleman, aydın, sanatçı ve köylülük için-
de o günlerdeki örgütlülüğü olmasaydı, 
mahalle ve semtlerde yerel halkın katılı-
mıyla bugünün marketleri düzeyinde tü-
ketim kooperatifleri açılamasaydı 76, 77, 
78 ve 79 1 Mayıs’ları yaşama geçirilebilir 
miydi ?

l İşçi sınıfının politik örgütü bu yete-
neğe sahip olamasaydı, mümkün olan en 
geniş güçlerin toplumsal ve siyasi bağla-
şıklığı, eylem ve güç birliği sağlanabilir 
miydi ? 

Bugün, o dönemle karşılaştırıldığın-
da daha fazla sayıda örgütlenme odağı 
mevcut. O dönemde hiç olmayan çev-
re ve doğa talanına, kentsel dönüşüme 
karşı bizzat her tür siyasi eğilimden in-
sanların  katıldığı örgütlenmeler var. O 
dönemde bu kadar siyasi ve toplumsal 
etkisi olmayan bir Kürt ulusal demokratik 
hareketi mevcut. Parlamentoda temsil 
edilen 6 milyon seçmenden oy almış bir 
kitlesel demokratik siyasi parti mevcut. 
Ülke çapında 200’e yakın demokratik il 
ve ilçe belediyesi kazanılmış durumda. 

Belki DİSK’in örgütlü üye sayısı ve yet-
ki oranı 70’li yılların çok gerisinde. Genel-
de sendikalaşma oranı gerilemiş vaziyet-
te. Bunu sağlamak sınıf düşmanımızın, 

Politika12    3 Mayıs 2016 BİRLİK-MÜCADELE-DAYANIŞMA

1 Mayıs’ın Öğrettikleri ve Çıkarılması Gereken Sonuçlar



Politika    3 Mayıs 2016 13 BİRLİK-MÜCADELE-DAYANIŞMA

egemen sınıfların stratejisiydi. 12 Eylül 
askeri faşist darbesini bunun için gerçek-
leştirdiler. Ancak işçi sınıfı sadece DİSK’te 
örgütlü değil. HAK-İş var, TÜRK-İş var, ba-
ğımsız sendikalar var, o yıllarda olmayan 
memur sendikaları, KESK var. 

Demek ki, aslında olanaklarımız o dö-
neme oranla çok daha fazla. Ancak çok 
büyük bir eksiğimiz var ve bütün olum-
suzlukları bu eksik belirliyor. O da işçi 
sınıfının politik örgütünün o dönemdeki 
güç ve etkinliğine henüz ulaşamamış ol-
masıdır. 

***

Devrimci güçler sınıfın olduğu her 
alanda ve kuruluşta çalışırlar. Özellikle 
işçi sınıfının öncü gücü buna mecburdur. 
Sadece dar alana sıkışıp kalamaz. Çünkü 
sınıfına karşı görevi bunu gerektirir. Bü-
yük düşünmek, tüm sınıfı kapsayacak bir 
perspektif ile çalışmak zorundadır. Bu 
noktada işçi ve emekçilerin varolan siya-
si eğilimleri, hangi partiye oy verdikleri, 
ne derece milliyetçi ve şovenist ideolo-
jilerin etkisinde oldukları veya inançları 
sömürülerek yönetilmeye çalışıldıkları 
komünistlerin kıstası değildir. Komünist-
lerin kıstası bu geniş yığınların sınıfsal 
konumlarıdır. AKP’ye, MHP’ye, CHP’ye 
ve bilumum burjuva partilere oy veren 
yığınların, kendi sorunları temelinde mü-
cadeleler uğruna harekete geçmesi sağ-
lanmazsa, onların burjuva ideolojilerinin 
ve partilerinin etkilerinden kurtarılmaları 
mümkün olamayacaktır. 

Kimse ham hayaller kurmasın. Daha 
geniş yığınlara ulaşmak için düşünce-
lerimizden taviz vermek, reformizme, 
burjuva demokratizmine kaymak, sınıfın 

mücadelesini güçlendirmez, daha fazla 
işçi ve emekçinin mücadeleye katılması-
nı sağlamaz. Onun içindir ki, türlü nitele-
me ve isimlerle sınıfa, emekçi halklara ve 
hatta küçük burjuva aydın çevrelere “hoş 
görünme” kaygısıyla çalışma yürüten sol 
muhalif kesimler mücadeleyi ilerletici 
sonuçlar yaratamıyorlar. Sınıf mücadele-
si, sınıfın bilimi ve ilkeleri doğrultusunda 
yükselirse sonuç alıcı olur. O zaman di-
ğer sol muhalif güçlerin de mücadeleleri 
sonuç almaya hizmet edici yola girer. 1 
Mayıs’lar nezdinde bugünkü yaşanan 
sorunlar aşılır. Bağımsız sınıf politikasının 
niteliksel önemi burada kendini göste-
riyor. Yetersiz kaldığı zaman da göstere-
miyor. Birleşik, demokratik, devrimci sol 
partilerin, çatı partilerinin, demokratik 
cephelerin, meclislerin işlevi hiç bir za-
man komünist partisinin yerini tutmaz. 
Bu tür partilerin yığınsallaşması ve dev-
rimci-demokratik mücadeleye ilerletici 
katkıda bulunabilmesi için, komünist 
partisinin, işçi sınıfının politik öncü ör-
gütü olarak görevini yerine getirmesi ge-
rekir. Bu tür örgütlenmelerin bir bileşeni 
olsa dahi kendi bağımsız, sınıfsal, politik 
iradesinin toplumsal mücadelede etkin-
liğini artırması olmazsa olmaz bir ihti-
yaçtır. Marksist-Leninist temelde, Leninci 
parti örgütlenmesi, onun programatik 
politik amaçları, “modası geçmiş bir mo-
del” değildir. Tam tersine sınıf mücade-
lesinde sonuç alma amacı taşıyorsak, 
Bilimsel Sosyalizm / Komünizm öğretisi 
ilkelerinin yaşama geçmesi, yani burju-
vazi ile hesaplaşmak için vazgeçilmez bir 
olgudur.

Sınıfın ve yoksul emekçi halkların bü-

tün kılcal damarlarına kadar girebilecek, 
o damarlardaki kan dolaşımını hızlan-
dıracak, heyecan ve bilinci yükseltecek, 
sözünü ettiğimiz bütün bu çalışmaları 
koordine edecek ve öncülük görevini 
yerine getirecek bu gücü o düzeye yük-
seltmek, sınıf mücadelesinde her başarı-
nın ön şartıdır. Bu çalışma ise ancak işçi 
sınıfının bilimi doğrultusunda, yaşam-
da, pratikte, eylemlilikte karşılığı olursa 
maddi bir güce dönüşecektir. 

Bizler, 1 Mayıs 2016‘yı değerlendirdi-

ğimizde bu sonuçları çıkarıyoruz. Varlık 
nedenimiz de, gazetemizin yayın poli-
tikası da bu ihtiyacın sonucudur. Müca-
dele tarihimizden sonuçlar çıkarmak, gü-
nümüzü gerçekçi olarak değerlendirmek 
ve yerine getirmemiz gereken görevleri 
kavramaya, yaşama geçirmeye yönelik 
çalışmak, işçi sınıfının bilimi temelinde 
sürekliliği sağlayarak gelişmek ile müm-
kündür. Onun için iğneyi başkalarına 
batırmadan önce çuvaldızı kendimize 
batırıyoruz. 

1 Mayıs’ın Öğrettikleri ve Çıkarılması Gereken Sonuçlar

1 MAYIS’ta Her Yer TAKSİM, 
Her Yer DİRENİŞ !

2016 1 Mayıs’ında yüzbinler bulundukları her il, ilçe, mahallede sokağa çıkarak taleple-
rini dile getirdiler. 1 Mayıs’ı anlamına uygun, Birlik-Mücadele ve Dayanışma ruhuna yakışır 
biçimde sokakta karşıladılar. 

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Siirt, Van, Ağrı, Batman, Mardin (Yasaklandı), Şırnak 
(Yasaklandı), Hakkari (Yasaklandı), Şanlıurfa (Yasaklandı), Gaziantep, Hatay, İskenderun, 
İzmir, Didim, Aydın, Kocaeli, Gebze, Eskişehir, Edirne, Çorlu, Lüleburgaz, Trabzon, Rize, 
Rize-Fındıklı, Sinop, Giresun, Samsun, Bursa, Konya, Zonguldak, Çanakkale, Sivas, Çorum, 
Artvin, Hopa, Isparta, Mersin, Adana (İptal edildi), Tarsus (İptal edildi), Adıyaman, Malatya, 
Elazığ, Erzincan, Muş, Dersim, Antalya, Alanya, Muğla, Bitlis, Bartın, Kayseri gibi sayabildi-
ğimiz yerlerde 1 Mayıs kutlamaları baskı ve engellemelere rağmen yapıldı. İşçi sınıfımız 
ve emekçiler geri adım atmadı. Halklarımız ele ele, yan yana yürüdü. Direnerek birlikte 
kazanacaklarını bir kez daha yaşamda gördü.

 İstanbul Bakırköy mitinginde dikkati çeken ise, Türk-İş’e üye sendikalardan Belediye-İş,  
Deriteks, Tümtis, TGS gibi sendikaların oldukça yığınsal katılımları olurken, eski 1 Mayıs-
larda yer alan Hava-iş, Petrol-İş, Kristal-İş gibi Sendikal Güç Birliği Platformu’nu oluşturan 
sendikaların yokluğu idi. Aynı şekilde DİSK’in önemli sendikalarından Birleşik Metal-İş ve 
Devrimci Nakliyat-İş de 1 Mayıs öncesi yayınladıkları bildirilerde, Taksim’den vazgeçmeye 
tepki göstererek, “icazetli” 1 Mayıs kutlamasına katılmayacaklarını açıkladılar. Sözü edilen 
iki sendika İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarına katılmazken, örgütlü oldukları kimi illerde-
ki eylemlerde yer aldılar. Belli ki DİSK 15. genel kurulundaki karşılıklı suçlamalar devam 
edecek ve bu da işçi sınıfımızın sendikal mücadeledeki gücüne zarar verecek. Sendikaların 
tepe yönetiminde bulunanların tutumlarını değiştirmemesi, işçi sınıfını iktidarın saldırıları 
karşısında daha da savunmasız bırakacaktır.  Herkes aklını başına almalıdır. Sınıfın çıkarları-
nı herşeyin önüne koymalıdır. 



q  Hasan KAPLAN

Kendini Müslüman olarak tanım-
layanların, ne zaman toplumda, insan 
vicdanında tepki çeken bir eylem ve 
söylemleri olduğunda, başlarlar Müs-
lümanlar koro halinde  “Dinimiz böyle 
değil.” “Müslümanlık böyle değil.” 

Peki nedir? Nasıldır dininiz? Neden 
Müslümanlar bu konuda tatminkâr ve 
ortak bir yanıt veremezler. 

Tatmin edici bir yanıt verememeleri-
nin nedeni; Müslümanlığın ne olduğu, ne 
olmadığı konusunda kafalarının karışık 
olmasıdır.

Tarihi boyunca Müslümanlık ko-
nusunda Müslümanların kafası hep 
karışık olmuştur. Herkesin Müslümanlığı 
farklıdır. Sünniler; Şiilerin Müslümanlığını, 
Şiiler; Sünnilerin Müslümanlığını beğen-
mez. Tarikatlar birbirlerini “sapkın” hatta 
“kafir” ilan eder, her fırsatta birbirlerini 
boğazlarlar. Her mezhebin, her tarikatın 
Müslümanlıktan anladığı farklıdır.   

Hz. Muhammed öldükten sonra ikti-
dar çatışmaları başlamıştır. 

İslamiyet’in ilk yılları da dahil, (Hz. Mu-
hammed öldükten sonra) Müslümanlar, 
İslamiyet konusunda hem fikir olamamış-
tır. Müslümanların göklere çıkarttığı ilk 
dört halife döneminde iktidar savaşları 
başlamış, artarak sürmüştür. Otuz yılda 
ilk dört Müslüman halifesinin üçü Müs-
lümanlarca öldürülmüştür. Dinin kuru-
cusunun Muhammed’in soyu, bu iktidar 
savaşında adeta kurutulmuştur. 

Bir yandan birbirleriyle iktidar savaşı 
yapanlar bir yandan da çocuk yaştaki 
kızlarını birbirlerine karı olarak  verirler. 
Ebu Bekir kızını Muhammed’e, Muham-
met kızını Osman’a, Ömer kızını Muham-
med’e, Muhammed kızını Ali’ye, Ali de 
kızını Ömer’e verir. Bu nasıl bir ilişkidir. Bu 
kızların birçoğu daha çocuk yaşlardadır. 
Çocuk yaşta olmaları bir tarafa, kızlar 20-
25 yaşlarında bile olsa böyle karşılıklı kız 
alıp verme, adeta takas, anlaşılır değildir. 

Bir an düşünün çok samimi görüştü-
ğünüz, sizinle yaşıt arkadaşınız, dostunuz 
sizden kendisi için, değil yedi, sekiz, 
dokuz yaşlarında değil, 25 yaşındaki kızı-
nızı istese, tepkiniz ne olur. Bu toplumda 

çiftler arası yaş farkı on yaşı geçtiğinde 
“Aaa kızı yaşında” diye ayıplanırken, 
böyle karmaşık evlilik ilişkileri, neden hiç 
sorgulanmaz, Müslüman toplumda kabul 
görür. Bunun tek nedeni var. KORKU. 
Evet, korku, din korkusu toplumun içine 
öyle işlemiş ki; değil sorgulamak, kendi 
kendine düşünmeye bile korkuyorlar. 

Bu kadar karmaşık, bu kadar bir-
birinden farklı ve çelişen İslam anlayış 
ve uygulamalarını görünce sormadan 

edemiyor insan.

Sahi sizin Müslümanlığınız hangisi?

Dinin kurucusu, peygamberin ölü-
müyle, ortaya çıkan iktidar ve halifelik 
çatışmaları, yüzyıllar boyu süren mezhep 
savaşları mı?

İktidar için; inandığı dinin peygam-
berinin torunlarını soy kırım yaparcasına 
katletmek mi?

Yedi, sekiz, dokuz yaşlarında kız 
çocuklarını karşılıklı birbirlerine vermek, 
onlarla evlenmek mi?

İnsanların diri diri yakılması mı? 

İnsanların kellelerinin kesilmesi mi? 
Kelle kesen, insan kalbi yiyen IŞİD’in 
Müslümanlığı mı?  

Topluca kız çocuklarının, kadınların 
köle pazarlarına çekilip bir meta gibi 

satılması, toplu tecavüz mü?

Recm ile kadın öldüren Müslümanlık 
mı sizin Müslümanlığınız?

Pakistan’da, Rusya ‘da okul basıp 
yüzlerce çocuğu öldüren, Nijerya’da kız 
öğrencileri, kaçırıp katleden,  Mısır’da ölü 
karısıyla cinsel ilişkiye girmeyi, Nekrofili’yi 
yasalaştıran Müslümanlık mı?

Altı yaşında ki kız çocuğuyla evlen-
meyi meşrulaştıran, “Zorunlu hallerde kız 

kardeşinizle cinsel ilişkiye girebilirsiniz” 
diyen zihniyet mi? (Hangi hal “Zorunlu 
hal” sayılır?)

Annesinin diz kapağından tahrik olan 
zihniyet mi?

Kendine eğitim için teslim edilen kız 
ve erkek çocuklara tecavüz edilmesi mi?

Yetmiş dört yaşındaki Hüseyin Üzmez 
‘in on dört yaşındaki kızla cinsel ilişkiye 
girmesi mi? 

İnsanları domuz bağıyla bağlayıp diri 
diri gömen Hizbullah Müslümanlığı mı?

Fuhuşa dini kisve giydiren; muta 
nikâhı mı?

Kızları sünnet eden Müslümanlık mı?

Vatandaşın güvenini ranta çeviren 
AKP Müslümanlığı mı?

“Baba, kızı 9 yaşından büyükse ona 
şehvet duyabilir” İş cinayetlerine dini 
kisve giydirmek için. “Fazla tedbir yara-
dana güvensizliktir” diyen, halkı, cemaati 
açken,  milyonluk mercedes’e binen Diya-
net İşleri Başkanı’nın Müslümanlığı mı? 

Hurilerle gılmanlarla dolu cenneti 
vaat eden Müslümanlık mı? 

Yoksa Adnan Hoca denen şarlatanla-
rın ve “kediciklerinin” Müslümanlığı mı?

“İslam bu değil. Dinimiz böyle değil” 
diyenler. Nedir bu “Gerçek İslam” Nedir 
sizin “Gerçek” dininiz?

Ne olur? Bütün kutsallarınız adına, bi-
riniz çıkıp, aklı başında dört başı mamur 
anlatın şu dininizi de bilelim.

 “Dinimiz böyle değil” diyenler. Neden 
din adına, İslamiyet adına yapılan bu re-
zaletlere, sapıklıklara, işlenen bu vahşete 
karşı sesiniz çıkmaz? Neden çıkıp sesinizi 
yükseltmiyor, tepki göstermiyorsunuz?  
Neden dininizi katillerden, sapıklardan, 
hırsızlardan kurtarmıyorsunuz? 

İnanın yukarıda sırladıklarım, dininize 
sokaklara dökülüp, kitleler halinde tepki 
gösterdiğiniz  o Muhammed karikatürle-
rinden daha çok zarar veriyor.

Hey bu ülkenin, bu toprakların 
ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, havasını 
solumuş saf, temiz duygularla inanmış 
Müslümanları.  İnandığın dinine, üstünde 
yaşadığın, bu topraklara, bu ülkeye bir 
borcunuz yok mu?  

Bu ülke, bu din; altı yaşındaki kız 
çocuklarıyla cinsel ilişkiye girmeyi savu-
nan, annesinin dizlerinden tahrik olan 
sapıkların, yobaz din adamlarının on-on 
iki yaşındaki çocukları “Terörist” diye öl-
dürenlerin, sana din iman satıp, kendine 
han, hamam, rant devşirenlerin değil, 
inananıyla, inanmayanıyla, farklı inana-
nıyla, bizim ülkemiz olduğunu hatırlama-
nın zamanı gelmedi mi?  

Tertemiz duygularla inandığın dinini 
bu şarlatanların, bu sapıkların, bu katille-
rin, bu hırsızların elinden ne zaman kur-
taracaksın?  Dinini inananların gönlünde-
ki köşke ne zaman yerleştireceksin? 

Yoksa dininizi bu sapıklardan, 
sahtekârlardan kurtarılmasını da mı 
bizlerden, Solculardan, Sosyalistlerden, 
Komünistlerden bekliyorsunuz?
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Sahi Sizin Dininiz, 
Sizin Müslümanlığınız Hangisi?



q  Yusuf KÖSE

Kapitalizm, 20. yüzyılın başlarında 
emperyalizme evrilmesiyle, yeni bir 
aşamaya gelmişti. Bu aşamanın adı 
çürümeydi. Kapitalizmin bundan öte 
gideceği bir yer yoktu. Bu onun son 
istasyonuydu. 

21. yüzyılın başlarında ise kapitaliz-
min çürümesi kronikleşti. Sermayenin 
(ve zenginliğin) her geçen gün daha az 
ellerde toplanması, sömürünün aşırılaş-
ması; burjuvazinin karşıtı olan işçi sınıfı 
tarafında ise; yoksullaşmanın derinleş-
mesi, yaygınlaşması ve insanın kendine/
üretimine/doğasına yabancılaşmasının 
had safhaya varmasının gerçekliğinin 
yaşanıyor olmasıdır. Bu, toplumsal çürü-
menin en ağırı ve en büyüğüdür.

Kapitalist sistemin buna bir çözümü 
yoktur. Onun “çözüm” olarak sunduğu; 
daha fazla kaos, sömürü, daha fazla 
savaş, toplumun hücrelerine kadar 
bölünmesi, sınıf savaşlarının önüne 
geçmek için din maskeli yağma, talan ve 
yıkım savaşlarının günlük yaşamın içine 
sokulması ve yoksullara ölümlerden 
ölüm beğendirilmesidir. Ve emperyalist 
burjuvazi, dünyayı yeniden paylaşma ve 
daha fazla egemenlik sağlama savaşının 
adını: “teröre karşı savaş” olarak değiştir-
miştir. Onun işçi sınıfı ve ezilen halklara, 
dünden farklı olarak getirdiği bir yenilik 
yoktur. İşçi sınıfı ve emekçilere karşı 
yürüttüğü savaşın adını değiştirmiştir.

Teknolojinin gelişmesi, burjuvaziye, 
iktidarını sürdürebilmesi için biraz daha 
fazla olanak sunmasına karşın, işçi sını-
fının ise bölünmesini ve birlikte hareket 
etmesinin önüne engel olarak dikilmiş-
tir. Bu, teknolojinin gelişmesinden öte, 
burjuvazinin teknolojiyi işçi sınıfına karşı 
bir silah olarak kullanmasından ileri gel-
mektedir. Teknolojinin, bilimin gelişme-
si, insanlığın zararına değil, yararınadır. 
Ancak, bu gelişme “yarar” kavramı içine 
sığdırılamaz. Teknolojinin yönetiminin 
hangi sınıfın elinde olduğuyla ilgili bir 
sorundur. Burjuvazi teknolojiyi işçi sını-
fını daha fazla sömürmek ve ezmek için 
kullanıyor. İşçi sınıfı  iktidarı sosyalizmde 
ise teknoloji, bütün insanlığın refahı ve 
mutluluğu için kullanılır.

Ne var ki, burjuvazi, üretim araçları-
nın hızını ışık hızına ulaştırsa da, bu kit-
lelerin yararına değil, burjuvazinin kendi 
iktidarını korumaya yönelik olacaktır. 
Çünkü sorun, üretici güçlerin niteliği 

ile üretim ilişkileri arasındaki çelişkinin 
çözümünde düğümlenmektedir. Bu da, 
kendiliğinden değil, üretici güçlerden 
işçi sınıfının, üretim ilişkilerinin niteliğini, 
devrimci eylemle, yani üretim ilişkile-

rinin özel mülkiyetçi karakterine son 
vererek devrimci bir tarzda çözümlene-
bilecektir. 

İçinde yaşadığımız kaos ve adeta 
otomatiğe bağlanmış bir savaş ortamını 
yaratan tek bir neden; kapitalist sistemin 
tarihsel olarak miadını doldurmasıdır. 
Anacak, bu kokuşma, kapitalist sistemin 
ayakta kalma direncinin işçi sınıfı tarafın-
dan kırılamamasının getirdiği yozlaşma-
nın sonucudur.

Hiç bir toplumsal sistem kendiliğin-
den yıkılmamıştır. Topluma egemen 
olan ile ezilen sınıf arasındaki çatışma ve 
ezilen sınıfların egemen sınıfları yıkma-
sıyla eski toplumsal sistem yıkılıp yenisi 
getirilmiştir.

Burjuva diktatörlüğü kendiliğinden 
yıkılmayacaktır. Ezilen ve sömürülen 
sınıf olarak işçi sınıfı, kapitalist sistemi 
yıkıp, sosyalist iktidarını kurarak, insan-
lığın sömürüsüz, sınıfsız, sınırsız olarak 
daha güzel yaşayacağı bir toplumsal 
sistemi kurmasının devrimci yolunu 
açmış olacaktır.

Toplumlar tarihinin diyalektiği 
ortaya koymuştur ki; hiç bir toplumsal 
sistem kendi tarihsel döngüsünü içinde 
tamamlamadıkça  ve bütün iç çelişme-
leri olgunlaşmadıkça yerini bir sonraki 
topluma bırakmamıştır. Bu bağlamda, 
kapitalist sistem kendi iç dinamiksel 
gelişimini bütünüyle tamamlamış ve iç 

çelişmeleri olgunlaşmış ve ölüm çanları 
bütün hışmıyla onun için çalmaktadır. 
Eksik olan, onu yıkacak  sınıfın örgütlü 
devrimci eylemini en üst noktaya çıkara-
mamış olmasıdır.

***

Burjuvazi, feodal sistemi yıkıp kapi-
talist sistemi kurduğu tarihten bu yana 
işçi sınıfına ve emekçilere karşı savaşla 
ayakta durmuştur. Onun, işçi sınıfına 
karşı savaşmadığı bir gün ve tarih yok-
tur. Burjuvazinin tarihi kanlı bir tarihtir. 

Türk burjuvazisinin tarihi de kanlıdır. 
TC’nin tarihi, katliamlar tarihidir. Bu dev-
letin geçmişine kısa bir göz atmak yeter. 
TC’nin kuruluşundan günümüze kadar 
onlarca katliam olmuştur. Kürt katlia-
mı, işçi katliamı, sürgünler, azınlıkların 
mallarını yağmalamalar, el koymalar ve 
yurtlarından sürülmeler, Alevi katliamla-
rı vb. TC tarihinin günlük kanlı sayfaları 
arasında yerini alır. Özellikle, işçi sını-
fının devrimci mücadelesinin geliştiği 
1960’lardan sonra ise katliamlar daha 
da çoğalmıştır. Bugünkü Kürt soykırımı 
dünün devamı ve gelişmiş halidir.

Burjuvazi egemenliğini sürdürmek 
için, yerine göre din yerine göre milliyet-
çilik ya da her ikisini birlikte toplumun 
en geri kesimlerine empoze ederek, geri 
yığınları kendi gerici sınıf çıkarlarının ar-
kasına destek olarak alır. Bugün Erdoğan 
iktidarının yaptığı gibi.

Türk burjuva iktidarının, işçi sınıfı ve 
ezilenler üzerindeki kanlı diktatörlüğü 
kapitalist barbarlıktan ayrı ele alınamaz. 
Özellikle sınıfsal iktidarını sürdürmenin 
yolu olarak; Kürt katliamı ve soykırımını 
kendisi için elzem gören bir kapitalist 

barbarlığın ömrünün uzun olması da 
düşünülemez.

Burjuvazi ve AKP iktidarı karşısında 
bütün baskı altında olanların örgütlen-
mesi, birleşmesi ve her alanda birlikte 
hareket etmesinin koşulları yaratılmalı 
ve zorlanmalıdır. Burjuvazi, özellikle işçi 
sınıfını örgütsüz bırakmak için yasal ve 
yasal olmayan tüm olanaklarını (burjuva 
zorunu) kullanmaktadır. İşçi sınıfı da 
buna karşı, kendi sınıf bilinci, Marksizm-
Leninizm ışığında kendini örgütlemek 
zorundadır. 

Erdoğan’ın yıkılması ya da geriletil-
mesi esas olarak işçi sınıfının mücadele-
siyle olacaktır. İşçi sınıfı ve emekçilerden 
umudunu kesenlerin, tarihi kısa ve 
sonları hüsran olur. Çünkü burjuvazinin 
işçi ve emekçilere (ve Kürtlere) karşı sür-
dürdüğü savaş sınıf savaşımıdır. Serma-
yenin egemenliğini sürdürme, sömürü 
alanlarını derinleştirme ve genişletme 
savaşıdır.

Burjuvaziyi ve onun kapitalist bar-
barlığını yıkmak için bütün mücadele 
araçları ve yöntemleri mutlaka, ama 
mutlaka kullanılmalıdır. Ancak, esas 
olan, sınıfın örgütlenmesi ve harekete 
geçirilmesi amacı ve hedefi gözden ırak 
tutulmamalı ve diğer mücadele yol ve 
yöntemleri ona hizmet etmelidir. Çünkü 
sermayenin kendisi ve gücü; esas olarak 
işçi sınıfının sömürülmesinden oluşur. 
Buna karşın, genel anlamda ezilen kitle-
lerin devrimci savaşı ve devrimci birliği; 
işçi sınıfının devrimci savaşında kendini 
bulur. Bu bağlamda, işçi sınıfından umu-
du kesmek, tam da burjuvazinin yapmak 
istediği ideolojik manipülasyon altında 
ezilmek ve hiçleşmektir. Küçük burjuva-
zinin ve reformizmin yenilgi dönemleri-
ne has yılgınlık teorileri ve eylemsizliği 
terkedilmelidir. Komünist azim ve bilinç 
ile devrimci eylemlikle donanılmalıdır.

Burjuvazinin olduğu yerde işçi sınıfı 
da mutlak bir şekilde olacaktır. Kapi-
talizm var oldukça, onun toplumsal 
devrimci alternatifi sosyalizm olacaktır. 
Günümüz gericiliğin yerini, işçi sınıfının 
devrimci eylemliliğinin ve sosyalizm uf-
kuyla devrimci güçlerin alması ve “Her 
Yerin Taksim” olması kaçınılmazdır. 
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q Murat ÇAKIR

ABD emperyalizminin en sadık taşe-
ronlarından olan Suudi Arabistan, Ortado-
ğu’daki kanlı ihtilafların teşvikçisi ve ci-
hatçı terör gruplarının en büyük finansörü 
olarak bölgede uğursuz bir rol oynamaya 
devam ediyor. Uyguladığı politikalar, kö-
rüklediği savaşlar ve teşvik ettiği mezhep 
çatışmalarıyla Suudi Arabistan’ın Ortado-
ğu’nun en saldırgan bölge gücü konumu-
na geldiğini tespit etmek, şüphesiz yanlış 
olmayacaktır. Salt burjuva medyasından 
bilgilenen kimi sol-liberal yazar, bu geliş-
menin ardında Suudi despotlarının gerici 
Vâhhabî ideolojilerinin durduğunu ve böl-
gedeki ihtilaflara sadece mezhep farklılık-
larının neden olduğunu iddia ediyorlar.

Vâhhabîliğin en gerici dinci ideoloji-
lerden birisi olduğu ve bölgede on binlerce 
insanın yaşamına mal olan kanlı ihtilafla-
rın “mezhep çatışması” görüntüsü verdiği 
doğru, ancak bu Avrupa merkezci bakış, 
gelişmeleri açıklamaya yeterli olmuyor. 
Bir kere Vâhhabîlik Suudi despotizminin 
en önemli ve en güçlü egemenlik aracıdır. 
Kraliyet ailesinin egemenliğini, kapitalist 
sömürüyü, feodal despotik baskı rejimi-
ni sürdürülebilir kılan bir silahıdır. Diğer 
yandan “mezhep çatışmaları” veya mez-
hepçilik, ihtilaf ve çatışmaların gerçek 
nedenlerini gizlemeye yarayan bir örtü 
vazifesi görmektedir. Tüm bu çatışmaların 
ve kanlı ihtilafların ardında yatan temel 
nedenlerden birisi Suudi Arabistan’ın böl-
gedeki jeopolitik ve jeostratejik çıkarları-
dır. Bunları irdelemek için güncel Yemen 
krizine yakından bakmakta yarar var.

“Yemen, Yemen, 
Toprakları Kanlı Yemen...”

Yemen, her ne kadar burjuva medya-
sının ilgisini artık pek çekmese de, Suudi 
Arabistan’ın 2015 Mart sonunda başlattı-
ğı hava saldırılarından bu yana sürekli bir 
savaş durumunda. BM Mülteci Yüksek 
Komiserinin (UNHCR) verilerine göre 
Suudi saldırıları şimdiye kadar 23 bin 
insanın yaşamına mal olmuş. 2,5 milyon 
insan yerinden edilmiş ve halihazırda top-
lam 27 milyonu bulan nüfusun yüzde 85’i 
temiz içme suyuna, sağlık hizmetlerine ve 
yeterli gıdaya ulaşamaz duruma düşmüş. 
Avrupa’daki burjuva medyası dahi bu du-
ruma Suudi despotlarının müdahalelerinin 
neden olduğu açıkça yazmaktalar.

Suudi Arabistan, Yemen Sosyalist 
Halk Cumhuriyeti döneminden beri Ye-

men’deki gelişmelere dolaylı ve doğrudan 
müdahale ediyor. Eski başkan Mansur Ha-
di’nin ülkeden kaçmasına neden olan Husi 
ayaklanması başladığında, “İran etki ala-
nını genişletmeye çalışıyor” gerekçesiyle 
iç savaşa müdahil olmuştu. Ancak asıl 
neden bu değildi: asıl neden Suudi despot-
larının uzun zaman önce geliştirdikleri bir 
petrol boru hattı planıydı.

Suudi Arabistan en önemli gelir kay-
nağı olan petrol ihracatını İran Körfezi ve 
Kızıl Deniz üzerinden gemi nakliyatıyla 
gerçekleştiriyor. Hint Okyanusu’nun Arap 
Denizine doğrudan bir bağlantısı yok. Bu 
nedenle İran Körfezinden geçiş için İran’a, 
Birleşik Arap Emirliklerine ve Oman’a; 
Kızıl Deniz ve Aden Körfezinden geçiş 
içinse Yemen, Eritre ve Cibuti’ye bağımlı. 
Suudi Arabistan Yemen’i kontrolü altına 
alabilirse, bu “güvenlik riskinden” kur-
tulmuş olacak. Bu emperyalist güçlerin 
de işine gelmekte: ABD ve Britanya Su-
udilerin askeri operasyonlarına doğrudan 
destek verirlerken (örneğin ABD Yemen’e 
saldıran Suudi savaş uçaklarının yakıtını 
veriyor), F. Almanya büyük silahlanma 
projeleri ve ihracatıyla dolaylı yoldan Su-
udi Arabistan’a yardım ediyor.

Aslına bakılırsa, Yemen’deki iç sava-
şın patlak vermesinin nedeni, ayaklanan 
Husilerin Şii olmaları veya bir Şii-Sün-
ni çatışması değil, tam aksine asıl neden 
Kuzey Yemen’in siyasî, iktisadî ve kültü-
rel açıdan darboğaza sokulmuş olmasıdır. 
Gerçi İran kendi çıkarlarını kollamak için 
ayaklanmacı Husilere destek veriyor, ama 
çatışmaların sonlandırılmasına da köstek 
olmuyordu. Aksine, Wikileaks belgeleri-
nin kanıtladığı gibi, İran Husilere başkent 
Sana’ya saldırmamaları tavsiyesini ver-
miş, ateşkes sağlanması ve toplam 12 ça-
tışmacı grup arasında görüşmelerin başla-

tılması için arabuluculuk yapmıştı. İran’ın 
bu noktada başarılı olduğu da söylenebilir, 
çünkü başkan Hadi’nin iktidarı paylaşma-
sı, parlamentoda Husilere yüzde 20 millet-
vekili kotası verilmesi ve kadınların gerek 
parlamentoda, gerekse de hükümette yüz-
de 30 temsil edilmelerinin yasal dayanağı 
olması durumunda Husiler fethettikleri 
bölgelerden geri çekilmeyi kabul etmiş-

lerdi. Suudi Arabistan’ın hava saldırıları 
tam anlaşma sağlanacağı günlerde başla-
tılmıştı.

Gerek Suudi Arabistan, gerekse de 
ABD emperyalizmi Yemen iç savaşının 
bir uzlaşı ile bitirilmesine karşılar, çünkü 
olası bir demokratikleşme denemesi ve 
otoriter devlet yapılarının kırılması bölge-
deki diğer ülkelerin halklarına “olumsuz” 
örnek teşkil edebilir, benzer ayaklanmaları 
tetikleyebilirdi. Bu açıdan Suudilerin ön-
cülüğünde Yemen’e yönelik saldırılar için 
oluşturulan koalisyona bakıldığında, bu 
koalisyonda Bahreyn, Birleşik Arap Emir-
likleri, Fas, Katar, Kuveyt, Mısır, Sudan 
ve Ürdün ile bölgedeki monarşilerin ve 
diktatörlüklerin yer aldığı görülebilir; ki 
bu despotların hiç birisi egemen statüko-
nun “istikrarını” tehlikeye sokabilecek bir 
gelişmenin taraftarı değiller.

“Güvenli” Nakliyat Yolları 
ve “Bağımsızlık”

Yemen konumu itibariyle uluslararası 
nakliyat yollarının geçtiği bir coğrafyanın 
merkezinde bulunduğundan, emperyalist 
güçler açısından büyük jeostratejik öneme 
sahip. Her ne kadar ABD emperyalizmi 
son yıllarda enerji kaynakları konusunda 
belirli bir bağımsızlığa sahip olsa da, Kı-
zıl Deniz ve İran Körfezinin “güvenliği” 
ABD ekonomisi için hâlâ yaşamsal önem 

taşıyor. Kızıl Denizden sadece 2013 yılın-
da günde yaklaşık 4 milyon varil petrol 
taşındığı ve Süveyş Kanalına tek geçişin 
buradan olduğu düşünülürse, Yemen’de 
demokratik bir iktidar olasılığının Suudi 
despotları ve emperyalist güçler için ne 
denli büyük bir tehlike arz ettiği tahmin 
edilebilir.

NATO ülkeleri 2008’den bu yana 
Aden Körfezinde “güvenliği” sağlamak 
gerekçesiyle “Allied Protector” operasyo-
nu adı altında çok sayıda savaş gemisini 
Körfeze yerleştirdiler. Aynı şekilde AB 
de ATALANTA operasyonuyla 2008’den 
bu yana “korsanlıkla mücadele” kisvesi 
altında bölgeye savaş gemilerini konuş-
landırdı. F. Alman deniz kuvvetleri ko-
mutanlarından Koramiral Andreas Krause 
2015 Deniz Kuvvetleri Yıllık Raporunda 
operasyonun sürdürülmesinin gerekçesini 
şöyle açıklıyor: “Denizler dünya düzeni-
nin koordinatlarını belirlemektedirler. (...) 
Deniz ticaret yolları dünya iktisadımızın 
yaşam damarlarıdırlar. Bölgesel krizler ve 
ihtilaflar, çözülmekte olan devletler, kor-
sanlık, terörizm ve iktidar keyfiyeti deniz 
yolları üzerinden yapılan serbest ticareti 
tehdit etmektedirler. Hammadde kıtlığı çe-
ken bir ulus ve aynı zamanda yüksek tek-
noloji mevkii olarak Almanya özellikle gü-
venli ve işleyen deniz yollarına muhtaçtır.”

Emperyalist güçlerin bu çıkarlarının 
yanı sıra, Suudi Arabistan için (ve aynı 
şekilde diğer Körfez despotları için de) 
önemli olan, petrol ihracatını İran’dan ba-
ğımsız gerçekleştirebilmektir. Suudi Ara-
bistan bu nedenle uzun zaman önce Ye-
men’in Aden Körfezinde bir liman kenti 
olan El Mukalla’ya ulaşacak bir boru hattı 
planı geliştirdi. Hadi’nin selefi eski baş-
kan Salih’in bu planı reddetmesi nedeniy-
le plan suya düşmüş, başkan Hadi iktidara 
geldikten sonra Suudiler tam boru hattı 
antlaşmasını yapacakları anda da Husi 
ayaklanması patlak vermişti.

Arap dünyasında 2011’de başlayan 
devinimleri Salih sonrası Yemen’deki he-
sapları ve boru hattı planı için bir tehdit 
olarak algılayan Suudi despotları, Yemen’i 
kontrol altına alma çabalarını bu devinim-
lerin başlamasıyla yoğunlaştırdılar. ABD 
daha önceleri, 2007’de Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirliklerini İran ile olası 
bir siyasî kriz durumunda Hürmüz Boğa-
zı’nın bloke edilebileceği hususunda uyar-
mış, İran’a olan lojistik bağımlılıktan kur-
tulmaları için gerekli adımları atmalarını 
istemişti. 2012 yılında İran ve Oman’ın 
denizaltından da geçen 400 kilometrelik 
boru hattı projesini gerçekleştirmeleri, Ye-
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men’i Suudi Arabistan için tek reel alter-
natif hâline getirmişti.

Suudi despotları Yemen’i sadece as-
kerî operasyonlarla destabilize etmiyor-
lar, aynı zamanda DAİŞ ve El Kaide’nin 
Yemen’e yerleşmesini de teşvik ediyorlar. 
Basında yer alan haberlere göre, cihatçı te-
rör grupları özellikle Hadramaut bölgesin-
de faaliyet gösteriyorlar, ki bu bir tesadüf 
değil: Suudi boru hattının Hadramaut’tan 
geçerek El Mukalla’ya ulaşması planla-
nıyor ve ilginç bir şekilde bu bölge Suudi 
hava saldırılarına maruz kalmıyor.

ABD emperyalizmi burada da Suudi 
despotlarına destek çıkıyor: ABD ordusu-
nun 2002’den bu yana Yemen’de gerçek-
leştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) 
saldırıları, hem sivil halkın yaşamını teh-
dit ederek, cihatçı çetelere kadro sağlama 
olanakları yaratıyor, hem de bombardı-
manlar nedeniyle belirli bir hukuksuzluk 
alanı oluşturuyor. 2015 Nisan’ından bu 
yana cihatçı terör gruplarının faaliyetle-
rinde belirgin bir artış tespit ediliyor.

Nato ve F. Alman 
Emperyalizminin Rolü

 Suudi Dışişleri Bakanlığının bir açık-
lamasına göre, NATO ülkeleri, bilhassa 
ABD ve Britanya savaşa aktif katılıyorlar. 
Yemen’e yönelik Suudi hava saldırılarını 
koordine eden “Komuta ve Kontrol Mer-
kezinde”, başta ABD’li ve Britanyalılar 
olmak üzere, çok sayıda NATO subayı ça-
lışıyor. 2015 Nisan’ından bu yana toplam 
709 hava saldırısı gerçekleştiren Suudi sa-
vaş uçaklarının yakıtını ABD ordusu kar-
şılıyor. Saldırılarda ise, ABD’de üretilen, 
ama BM hukukuna göre kullanımı yasak-
lanan bombalar kullanılıyor.

NATO ve AB ülkeleri devasa silah 
satışlarıyla Suudi ordusunu güçlendiri-
yorlar: Stockholm’deki Uluslararası Barış 
Araştırmaları Enstitüsü SIPRI’nin verile-
rine göre, sadece 2015’de ABD, Britanya, 
F. Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İs-
veç, İsviçre, İtalya ve Türkiye Suudi Ara-
bistana 25 milyar Dolar değerinde lisans-
lar ve İHA’lar, bombalar, roketler, savaş 
uçakları ve savaş gemileri satmışlar. Suudi 
Arabistan halihazırda dünyanın en büyük 
silah ithalatçısı oldu.

Suudi despotları F. Alman emperyaliz-
minin de en büyük müşterilerinden. Gerçi 
F. Hükümet Yemen savaşı nedeniyle 200 
adet Leopard 2 tankının satış sözleşmesi-
ni erteledi, ancak silah üretme lisansları, 
arazi araçları, silahsız İHA’lar ve savaş 
uçakları ekipmanı satmaya devam ediyor. 
Suudiler, F. Almanya’dan aldıkları lisans-
la ülke içinde G36 saldırı tüfeklerini üre-
tiyorlar. Bunlar ise genellikle cihatçı terör 
örgütlerine veriliyor.

Ancak F. Almanya Suudilere sadece 
silah satmakla kalmıyor, aynı zamanda 

hizmetler de sunuyor – elbette para karşı-
lığında. Örneğin Federal Ordunun Afga-
nistan’da “deneyim” kazanan subayları, F. 
Almanya’dan ithal edilen LUNA-İHA’la-
rının (LUNA= Hava Destekli İnsansız İs-
tihbarat Aracı) kullanımını Suudilere öğre-
tiyorlar. Diğer yandan Federal Sınır Polisi 
2009’dan bu yana, 9.000 kilometrelik sınır 
için Airbus tekeli tarafından geliştirilen 
yüksek teknolojili sınır koruma sisteminin 
kurulması ve kullanılması konusunda Su-
udi polislerine eğitim veriyor. Yemen aynı 
zamanda Doğu Afrika’dan kaçan mülteci-
ler için bir transit ülkesi olması nedeniyle, 
“kontrolsüz göçün engellenmesi” hem Su-
udilerin, hem de F. Almanya’nın önceledi-
ği bir durum.

F. Almanya bununla birlikte Suudi ön-
cülüğündeki koalisyon ordularına sağlık 
hizmetleri de sunuyor. Yaralanan koalis-
yon askerleri, F. Almanya’nın bölgede 
kurduğu askerî hastanelerde tedavi edili-
yorlar. Ağır yaralılar ise F. Alman uçakları 
ile doğrudan F. Almanya’ya getirilerek, 
Berlin, Bonn ve Münih’teki Federal Ordu 
hastanelerinde tedavi görüyorlar.

F. Alman emperyalizminin yardım-
ları ve sunduğu hizmetler elbette salt kâr 

amaçlı değil. Başta Suudi Arabistan olmak 
üzere, ki F. Almanya Suudileri “düzen ku-
rucu bölge gücü” olarak sınıflandırıyor, 
Körfez İşbirliği Ülkelerinin (bunların ara-
sında da bilhassa Katar’ın) silahlandırıl-
ması, F. Alman emperyalizminin jeostrate-
jik konumlanışını güçlendirecek bir faktör 
olarak görülüyor. Şansölye Merkel’in büt-
çesinden finanse edilen ve F. Almanya’nın 
en önemli düşünce kuruluşu olarak kabul 
edilen “Bilim ve Siyaset Vakfı – SWP”, 
yayımladığı bir araştırmasında “F. Al-
manya’nın bölgesel güvenlik mimarîleri 
inşa ederek düzen kurucu bölge güçlerinin 
yükselmesini desteklemek ve bölgeyi ken-
di jeostratejik önceliklerine göre biçim-
lendirebilmek için bu düzen kurucu bölge 
güçlerinin ellerindeki enstrümanların si-
lahlandırılmasını güçlendirmek zorunda 
olduğunu” vurguluyor.

Avrupa’nın en saldırgan ve en gerici-

emperyalist gücü olan F. Almanya bölge-
deki etkinliğini genişletmek, jeostratejik 
önceliklerini kollamak için, Ortadoğu’nun 
en saldırgan ve en gerici despotik rejim-
leriyle işbirliğini güçlendiriyor. F. Alman 
emperyalizminin bu çerçevedeki temel 
hedefi, “düzen kurucu bölgesel güçlerin” 
kendi sınırları içerisindeki “istikrarı” sağ-
lamlaştırmak ve bunların bölgede süre-
giden vekalet savaşlarına yönelik askerî 
etkinliklerini büyütmektir, ki “istikrarlı” 
rejimlerin yardımıyla bölgeye yönelik 
özgün çıkarlarını kollayabilsin. Federal 
Parlamentodaki Sol Parti meclis grubunun 
bir soru önergesini yanıtlayan Federal Hü-
kümet, artık hedeflerini gizleme gereğini 
bile görmüyor: “Arap Yarımadasının do-
minant gücü olan Suudi Arabistan, ulusla-
rarası camianın bölgede istikrarı yeniden 
sağlama çabaları için son derece önemli 
bir rol oynuyor.” Her türlü askerî, malî 
ve siyasî riski göze almaktan çekinmeyen 
Suudi despotları, sadece bu açıklamalara 
değil, aynı zamanda “Federal Ordu İçin 
Beyaz Kitap” veya “Savunma Politikala-
rı Yönergesi” gibi stratejik belgelerdeki 
tespitlere dayanarak, F. Alman emperya-
lizminin her daim yanlarında olacağı, elin-
den gelen tüm desteğini sunacağı sonucu-
nun çıktığını çok iyi biliyorlar.

Sonuç Yerine 

ABD başkanı Obama’nın Nisan ayın-
da Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret, bur-
juva medyasında “ABD-Suudi Arabistan 
gerilimi” başlığı altında yorumlanmıştı. 
Gelişmelere ve iki tarafın yaptığı açıkla-
malara bakıldığında, sahiden de belirli bir 
anlaşmazlık görüngüsünün ortaya çıkması 
söz konusu. Bunun çeşitli nedenleri var.

Bir kere, Yemen’de görüldüğü gibi, 
Suudi despotlarının askerî-siyasî saldır-
ganlık politikaları istenilen sonucu vermi-
yor. Aksine, sivillerin yaşamına mal olan 
saldırılar ve yaşamsal önem taşıyan altya-
pının sistematik bir biçimde yok edilmesi, 
ayaklanmacı Husilere toplumsal desteği 
artıyor. Diğer yandan, Suudi despotlarının 
ABD-İran yakınlaşmasına karşı çıkmaları 
ve ABD’nin Suriye politikasını zora sok-
maları, ABD’nde rahatsızlık yaratıyor. Bu 
karşılıklı rahatsızlıklar da “gerilim” olarak 
nitelendirilen anlaşmazlıklara yol açıyor.

Aslına bakılırsa burada emperyalist 
güç – işbirlikçi taşeron ilişkisinin yeniden 
düzenlenmesinden bahsedilebilir. Hem ör-
tüşen, hem de kimi zaman çelişen çıkarlar 
bütünü üzerine kurulu olan işbirlikçilik 
hukuku, her durumda belirleyici taraf olan 
emperyalizmin tüm istekleri doğrultusun-
da gelişmeyebilir. Belirli tarihsel koşul-
lar, değişen maddi şartlar ve kimi coğrafi 
avantajlar, emperyalizme göbeğinden ba-
ğımlı işbirlikçi rejimlerin belirli bazı ta-
leplerini emperyalist hegemonya dayatma 
ve kabul ettirme olanaklarını yaratabilir. 
Ancak, dayatılan ve kabul ettirilen talepler 
her ne kadar emperyalizmin aleyhineymiş 
veya emperyalist stratejileri zorluyormuş 
gibi görünseler de, uzun vadeli ortak stra-
tejik çıkarlara zarar vermediklerinden, 
betona dökülmüş ittifakı sarsmaz, işbir-
likçilik ilişkilerini zedelemez. Bunun en 
önemli kanıtlarından birisi, emperyalist 
güçlerin Suudi despotlarını Yemen’e yö-
nelik saldırılarında tüm olanaklarıyla des-
teklemeleridir.

Yemen’e yönelik saldırılar, Suudi Ara-
bistan’ın jeopolitik planlarının başat par-
çalarından birisidir. Suudi despotları, ikti-
darlarını sürekli kılmak ve zenginliklerine 
zenginlik katmak için bölgeyi kan gölüne 
çevirmekte, Türkiye ve diğer müttefikle-
riyle beraber bölge halklarına cehennemi 
yaşatmaktadırlar. Bu despotik rejimler 
ayakta kaldığı, emperyalist hegemonya 
sürdüğü müddetçe, Ortadoğu cehennem 
ateşinde kavrulmaktan kurtulamayacak-
tır. Kendi ülkemizde geliştireceğimiz sınıf 
mücadelesi, anti-emperyalist karakteriyle 
egemen sınıfların jeopolitik ve jeostratejik 
tüm planlarına verilecek en anlamlı yanıt-
tır. Kendi ülkemizde işçi sınıfının iktidarı-
nı kurmak, tüm despotlara ve emperyalist 
güçlere verilebilecek en büyük hasar ola-
caktır.
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Suudi despotları F. Alman em-
peryalizminin de en büyük 
müşterilerinden. Gerçi F. Hü-
kümet Yemen savaşı nedeniyle 
200 adet Leopard 2 tankının 
satış sözleşmesini erteledi, an-
cak silah üretme lisansları, 
arazi araçları, silahsız İHA’lar 
ve savaş uçakları ekipmanı 
satmaya devam ediyor. Suu-
diler, F. Almanya’dan aldıkları 
lisansla ülke içinde G36 saldırı 
tüfeklerini üretiyorlar. Bunlar 
ise genellikle cihatçı terör ör-
gütlerine veriliyor.



q Murat CEYİŞAKAR

Bertolt Brecht belki de en çok 
tiyatro oyunu yazan bir yazardır. 
Bu kısa yaşamında 48 tiyatro eseri 
(Shakespeare 37), 2300 şiir (Göthe 
daha uzun yaşamıştır 3000). Sanat 
hayatının ilk başından beri amacı 
sanatın sınırlarını zorlayarak, eser-
lerini yeni bir düzeye tırmandır-
mak olmuştu. Alman toplumunun 
kısa sürede tanığı olduğu; İmpara-
torluk, Weimar Cumhuriyeti, Nazi 
Diktatörlüğü, DDR (Demokratik 
Alman Cumhuriyeti) ve BRD (Fe-
deral Alman Cumhuriyeti) gibi beş 
farklı toplumsal sistemi yaşayan 
bir sanatçı olarak her zaman politik 
bir duruşu olmuştur. Almanya’nın 
faşistler tarafından ele geçirilme-
sinden sonra 14 yıl sürgünde kaldı. 

İster sürgünde yaşasın ister kapita-
list Almanya’da isterse Demokratik 
Alman Cumhuriyeti’nde her zaman 
sanatıyla politik kavgasıyla emeğin 
ve emekçilerin yanında oldu. Yaz-
dığı ve bazen de yönettiği oyunları 
sadece grev meydanlarında ve işçi 
tiyatrolarında bir ajitasyon aracı 
olarak değil çağdaş burjuva sanatı-
na karşı oluşturulmuş sade ama çok 
etkileyici bir eleştirel haykırış olarak 
da Avrupa’nın en seçkin tiyatro sah-
nelerinde en zor beğenen ve hat-
ta ideolojik yaklaşımını temelden 
reddeden aydınlar tarafından bile 
ilgiyle izlendi. Almanya’nın politik 
dönüşümlerinde hiç bir faz yoktur 
ki Brecht’in eserlerinde kendine 
yer bulmasın ve Brecht, onu sınıf 
savaşımının bir parçası olarak yo-
rumlamasın. 1. Dünya Savaşı’nda 
savaşa karşı pasifist; savaş sonrası 
Hitler Faşizmi’nin yükselmesinde 
antifaşist; Demokratik Alman Cum-

huriyeti’nde sosyalist bir toplumun 
kuruluş aşamasında, sosyalist sana-
tın inşaasında ise yaratıcı bir sanat 
emekçisidir. 

Epik Tiyatro 

Epik tiyatro üzerine söylene-
bilecek şeyleri bir bütün olarak 
Brecht’in oyunlarında görmek, 
gözlemlemek belki de keyfini çı-
karmak gerekir. Önce Brecht’in Epik 
tiyatrosu üzerine bir iki kısa sapta-
ma yaparak belli başlı oyunlarına 
değinmek daha doğru olur. Marx’ın 
ünlü deyişiyle başlayalım isterseniz, 
“Bu güne kadar filozoflar dünyayı 
tanımaya çalıştılar, bizse dünyayı 
değiştirmeye çalışıyoruz.” İşte Bre-
cht’in sanatta yapmak istediği de 
tam budur. Antik Yunan’dan beri 
tragedyanın yaptığı olayları olduğu 
gibi vermekti. Epik tiyatroysa seyir-
ciyi sahnenin içine alır, oyuncuları 

da seyircilerin arasına dağıtır böy-
lece oyun beraberce oynanır. Tıpkı 
günlük yaşamımızda olduğu gibi... 
Tragedya geleneğinin dekor, müzik, 
koro gibi temel ögeleri geleneksel 
rollerini kaybetmeseler de oyunun 
sonunda seyircilerin etkilenmele-
ri oldukça farklı olur. Çünkü Epik 

tiyatro bir ‘‘gerilim’’ tiyatro-
sudur. Ortaya konan ger-
çeklerde oyunun sonunda 
seyirci sadece eğlenceli bir 
zaman geçirmiş olmaz, sah-
neye konan gerçeklerle ken-
di hayat felsefesine göre bir 
gerilim içine girer. Gerçekle-
ri yeniden sorgular ama en 
sonunda harekete geçer. En 
azından amaçlanan odur... 
Onun ülkemizde en bilinen oyunla-
rının başında ‘‘Ana’’ adlı oyunu gelir. 
Sovyet realizminin kurucusu sayılan 
Gorki’nin ünlü eserinden uyarlan-
mış ‘‘Ana‘‘ adlı oyunu ülkemizde ve 
başka ülkelerde binlerce kez sahne-
lenmiştir. 

Ana

Devrime doğru giden Çarlık 
Rusya’sının küçük bir şehrinde ge-
çen yüzyılın başında işçiler, daha 
adil çalışma koşulları için patron-
lara karşı direnmektedir. Zorlu ça-
tışmalar olmaktadır. Bir grup genç 
işçi içinde bulunduklurı durumun 
daha fazla katlanılmaz olduğunu 
düşünerek harekete geçer. Önce 
birleşirler ve kapitalistlerin kendile-
rine dayattığı bu kaderi değiştirmek 
üzere örgütlenirler. Patronlara karşı 
direnişi geçen bütün ülkelerin işçi-
ler gibi karşılarında devletin polisini 
ve onun şiddetli baskısını bulurlar. 
Pavel adlı bir genç işçi arkadaşları-
na öncülük etmekte ve çıkış yolları 
aramaktadır. Pavel’in kendisi de bir 
emekçi olan annesi, oğlunun ve ar-
kadaşlarının yaptıklarına -korktuğu 
için- karşı çıkmaktadır. Oğlunu ve 
arkadaşlarını polisin baskılarından 
ve tuzaklarından korumak üzere 
yola çıkan “Ana” bir süre sonra sınıf 
örgütünün hararetli bir üyesi olur. 
Brecht’in epik katkılarıyla oyun, es-
prili, içten, yaratıcı ve anlayışlı bir 
önder “Ana” tiplemesiyle zenginle-

şerek tiyatro dünyasına yeni bir ka-
rakter hediye eder.

Brecht, bu oyunu yazmadan 
bir çok işçi toplantısını, grevleri ve 
sendika toplantılarını izleyerek ger-
çekçi bir sınıf dili ve duygusu yarat-
mıştır. 

Gecede Trampetler 

Bir başka çok sevilen tiyatro 
oyunu da ‘‘Gecede Trampetler’’dir, 
toplumsal gelişmelerden ve sava-
şın kapıya dayanmasının kendisine 

yükleyeceği sorumluluklardan kaç-
maya çalışan bir aydının zor çeliş-
kilerini anlatır. Çok somut bir şekil-
de ön plana çıkmasa bile gerçekte 
burjuva bireyciliği ile hesaplaşır ve 
burjuva bireyciliğinin yarattığı illüz-
yona etkili bir darbe vurur. Sadece 
kendisine endekslenmiş bir asosyal 
insan tipinin nasıl sevgisiz ve aşksız 
bir yanlızlığın içine düştüğünü te-
malaştırır. 

Üç Kuruşluk Opera 

Brecht Alman devrimine Aus-
burg’da, KPD saflarından katılmış-
tır. Bu nedenle ‘‘Parti’’ye mesafeli 
duruşu hiç bir zaman sosyalizme 
ve emekçi sınıflara sırtını dönen bir 
duruşa dönüşmemiştir. Gerçi ilgi 
dünyasının bu kadar geniş bir alan-
da kanat çırpması bir yandan onun 
yaratıcılığını desteklerken, zaman 
zaman çağının temel olaylarını ber-

rak bir yaklaşımla değerlendirme-
sini engellemiyor değildi. Onun sa-
natına da yansıyan bu yanılgılardan 
biri de 1920’lerin başında ortaya 
çıkan ‘‘Fordizm’’di. Ford fabrikala-
rının sahibi Henrich Ford, yürüyen 
bantlarda hızlı ve kesintisiz üretim 
sistemini Avrupa’ya ihraç etmişti. 
Bu sistem sanayide müthiş bir üre-
tim patlaması yaşatırken, malların 
fiyatları düşecek işçiler -sonunda 
suyu sıkılmş bir limona dönüştürü-
lüp- daha iyi ücret alarak daha fazla 

tüketeceklerdi. Sömürüden bitap 
düşmüş, hiç bir şey tüketemeyen 
işçiler yerine, önünden yürüyen ve 
yürüme hızı patronların insafına 
kalmış bu üretim bantlarında çok 
üreten çok tüketen işçi prototipi 
konuyordu.

Charlie Chaplin’in daha son-
ra (1936) sabahtan akşama kadar 
önünden geçen bantta tek tip bir 
üretim parçasının vidasını sıkmak-
tan ötürü bir işçinin girdiği buna-
lımı anlattığı Modern Zamanlar 
adlı filmiyle yerden yere vuracağı 
‘‘Fordizm’’ nedense Brecht’te kapi-
talizmin yıkılışının bir aracı olarak 
görülmüş ve ünlü ‘‘Üç Kuruşluk 
Opera’’ adlı oyununda aylık bir üc-
retlendirmeyi değil parça başı üc-
retlendirmeyi savunan Amerikancı 
Fordizm’i ‘‘devrimci’’ bir gelişme ola-
rak nitelendirmişti. Zaman zaman 
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BERTOLT BRECHT 

“Epik Tiyatro’yu buldu. 
Yalnızca sözcüğü; ama – 
benim tiyatromdaki temel 
uygulamaları gördükten 
sonra – kuramı geliştirdi 
ve oyunlar yazdı. Her 
şeye karşın daha büyük 
olan oydu. Sanatı yoluyla 
bölünme sırasında 
Almanya’yı temsil ede-
bilen tek adamdı. Bütün 
sınırların ötesinde etkin 
oldu. Oyunları batıda da 
oynanıyor. İnsan ona 
yalnızca hayran olabilir.”        
        (Erwin Piscator)

Bertolt Brecht Meydanı’ndaki Berliner Ensemble



sosyalist ülkelerin bürokrasisi ile 
ideolojik sorunlar yaşasa da burjuva 
liberal ya da ilerici burjuva sanatçı-
ları içinde çok yaygın ‘‘otonomi’’ an-
layışını şiddetle eleştirmiş, halka ve 
sosyalizme olan bağlılığından asla 
vazgeçmemiştir.

Naziler Almanyayı ele geçirin-
ce kaçmak zorunda kaldığı Ameri-
ka’dan dönünce biraz rahatlamış, 
Sosyalizmin ilk vatanı Sovyetler 
Birliği ile tam bir dayanışma içinde 
olan Demokratik Alman Cumhuri-
yeti’ne yerleşmişti. 

Berliner Ensemble
Öte yandan onun sanat anlayı-

şı özellikle DDR’de Nazi işgalinden 
kurtarılmış bir bölgede kurulan 
Sosyalist Almanya’ya ve parti bü-
rokrasisine yönelttiği bütün eleş-
tirilere rağmen Brecht, sosyalist 
Almanya’da en üst düzeyde kabul 
görmüş kendisine ve eşi Helene 
Weigel’e tiyatrosunu rahatça yapa-
bileceği tarihi bir bina verilmişti. 
Berliner Ensemble olarak bilinen bu 
tiyatro binasında Brecht, çalışma-
larını önemli ölçüde, yönetmen ve 
yazar olarak dünya çapında ses ge-
tiren ürünlerini burada verdi. Lond-
ra’da sahneleyecekleri bir oyunun 
hazırlıkları esnasında Brecht 1956 
yılında öldü. 

Onun Epik Tiyatro ve kollektif 
anlayışını, kuruluşundan 1971 yı-
lındaki ölümüne kadar Berliner En-
semble’nin sanat yönetmenliğini 
yapan, eşi Helene Weigel devam 
ettirdi. Demokratik Almanya Cum-
huriyetinin yıkılmasından sonra, 
Alman burjuazisi, Sosyalist sanata 
olan nefret duygularının bir göster-
gesi olarak Berliner Ensemble’yi ka-
pitalist kurallarla çalışan bir tiyatro 
şirketine dönüştürerek yapılabile-
cekler içinde en gericisini yaparlar. 
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1938’lere gelindiğinde Al-
manya’da artık Nazilerin istediği 
gibi hareket etmesini engel-
leyebilecek bütün kurumlar 
susturulmuş ya da yok edil-
mişti. Ordu parlamento, polis, 
üniversiteler tamamen tekelci 

sermayenin ve onların vurucu 
gücü nazilerin kontrolüne geç-
mişti. Ancak Hitler hala gerçek 
yüzünü Alman halkından özel-
likle küçük ve orta burjuvaziden 
saklayabiliyordu. Brecht, Alman 
faşizminin dünya halklarına ve 
kendi emekçilerine hazırladığı 
korkunç tuzağın farkındaydı. 
Onlara kendilerini bekleyen 
büyük yıkımı anlatabilmek 
için yazdı bu oyunu. ‘‘Yabancı-
laştırma Etmenini’’ sağlamak 
üzere 1618-1630 yılları arasın-
da neredeyse bütün Avrupa 
burjuvazilerinin birbirleriyle 
gırtlaklaştıkları Otuzyıl savaşla-
rının askerlere elbise, ilaç, içki 
ve yiyecek satan bir kadının ve 
çocuklarının dramını anlatan bir 
oyun yazdı. 

Cesaret Ana ve Çocukları...

Cesaret Ana, barışta hayatını 
devam ettirebilecek bir işi ol-
madığı için savaşı kendisinin ve 
çocuklarının hayatta kalma-
sının, para kazanabilmesinin 
bir aracı olarak görmektedir. 
Bu metaforun nasıl yorum-
lanması gerektği hala bir soru 
olmakla beraber, burada eleştiri 
hedefine, Otuz Yıl Savaşlarının 
en büyük silah tedarikçisi olan 

İsveç’in oturtulmuş olduğunu 
düşünmek çok yanlış olmaz. 
İsveç her ne kadar tarafsızlığını 
açıklamış olsa bile savaşan her 
tarafa ahlaksızca silah satışını 
da gerçekleştirmişti otuz yıl 
boyunca... 

George Steiner, Cesaret Ana 
tiplemesinin şöyle bir tanımını 
yapar. ‘‘Cesaret Ana saf yıkım 
üzerine yazılmış bir alegoridir. 
Çılgın yaşlı kadın, Otuz Yıl Savaş-
larının kanlı coğrafyası boyunca 
teker teker çocuklarını kaybeder. 
Heba olan bu yaşamlar yeterli bir 
yıkımdır. Oysa esas yıkım insanın 
içindedir. Cesaret Ana çektiği 
acılardan hiç bir ders çıkarmaz.’’ 
Tıpkı diğer insanlar gibi, daha 
birinci dünya savaşının yaraları 
sarılmadan Alman demir-çelik 
endüstrisinin dev tekelleri ülke-
leri birbirine düşürerek sok-
tukları bu kriz cehenneminden 
çıkış yolu olarak dünya halkları-
nı yine boğaz boğaza getirmeyi 
planlıyorlardı.

Oyunda ticaret ve savaşın 
içiçeliği anlatılmak amacıyla 
Cesaret Ana’nın üç çocuğu ile 
birlikte askeri kışlaların önünde 
ya da savaş boylarında sürükle-
dikleri bir arabayla para kazan-
ması temalaştırılmıştır. Savaş 
arabasının yükünü insanların 
çekmesi dikkate değerdir. Oyun 
bir askeri kışlanın kapısında 
Cesaret Ana’nın oğullarından 
birinin zorla askere alınmaya ça-
lışılmasıyla başlar. Bütün gücü 
ile savaşı savunan Cesaret Ana 

birden barışçı kesilir ve oğlu-
nun askere alınmasına direnir, 
‘‘o askere alınan çocukların illa 
benim çocuklarım mı olması 
gerekiyor ‘‘ diyerek çocuğunu 
askere göndermek istemez. Dü-
şündüğü çocuğunun canı değil 
sadece satış arabasını çekecek 
çocuklarından birinin eksil-
mesidir. Sonunda çocuğunu 
orduya kaptırmıştır, çaresiz satış 
arabasını geride kalan oğluyla 
sürükleye sürükleye sahneyi 
terk eder, kızı gözleri görme-
diği için arabanın çekilmesine 
yardım edemez. 

Bir süre sonra Cesaret 
Ana, kızı ve oğlu gene savaş 
boylarında satış yaparlarken 
askere alınan oğluyla karşılaşır. 
Oğlunun Polonyalı köylüleri 
oyuna getirip öküzlerini çaldığı 
için komutanı tarafından ödül-
lendirildiği bir şölenin önüne 
gelirler. Cesaret Ana çocuğunun 
bu askeri başarısıyla övünür. 
Komutanla beraber yemek yer... 

Savaş devam etmektedir. 
Bir süre sonra ikinci oğlunu 
da askere alırlar. Oğlu ordu-
nun muhasebecisi olmuştur. 
Düşman birlikleri garnizonu 
bastıklarında Garnizonun kasa-
sını saklamak üzere kaçar ancak 
kasayı nerede sakladığı bir 
casus tarafından ihbar edilince 
yakalanır işkence görür ve ölü-
me mahkum edilir. Cesaret Ana 
bir tek kızıyla baş başa kalmıştır. 

“Lütfen bana savaşın bitti-
ğini söylemeyin“. 

Burada savaştan besle-

nenlerin savaşın bitip barışın 
egemen olmasından ne kadar 
rahatsızlık duyduklarını, tekrar 
savaşın başlayacağı o karlı 
günlere tekrar dönebilmek için 
neleri vermeye hazır oldukları-
nın histerisiyle bir haykırıştır. Bir 
çoğumuz gibi Cesaret Ana’da 
savaştan çıkarması gereken 
dersleri çıkartmamıştır. 

Satışa devam etmesi imkan-
sızdır. Oğlunu kurtarmak için 
giriştiği rüşvet pazarlığında cim-
riliği yüzünden elini çok ağırdan 
alır ve oğlunu kurtarmak için 
ödemesi gereken rüşveti çanta-
sından zorla yavaş çıkarır ama 
geç kalır. 

Rüşvet zamanında yetişme-
diği için kurşuna dizilmiştir. 

Savaşa bir süreliğine ara 
verildiğinde savaşta düşman-
dan öküz çaldığı için komutanı 
tarafından ödüllendirilen oğlu 
bu kez barış zamanında aynı 
şeyi yapmanın cezasının idam 
olduğunu bilmeden hırsızlık 
yapmıştır ve idam edilir. Kısa bir 
süre sonra ama kızı da köylül-
lere yardım ettiği gerekçesiyle 
Polonyalı askerler tarafından 
öldürülür. 

Yaşadığı acılar onu hala 
savaşın ne kadar dehşetli bir 
şey olduğu noktasına getire-
memiştir. Kızını gömmeleri için 
köylülere bir miktar para verir 
ve arabasını tek başına sürükle-
yerek savaş boylarında savaşan 
insanlara donanım ve yiyecek 
satmak üzere yola çıkar...

CESARET ANA VE ÇOCUKLARI
İnsanlar Savaştan Ders Alır mı!



Geçen sayımızda Yitik Kuşlar 
filminin tanıtımında ağırlıkla eleş-
tirel yaklaşımlara yer vermiştik. Bu 
sayımızda, filmin senarist ve yö-
netmenlerine hem eleştiriler ko-
nusunda görüşlerini dile getirme, 
hem de ilgimizi çeken soruların 
yanıtını almak için yer veriyoruz.

Filmin oluşumunda senaryo, 
yapım aşamalarında emeği ge-
çen, küçük bir rol ile de filmde yer 
alan eski toprak devrimcilerden 
Kudsi Alyamaç ile söyleştik. Kudsi 
Alyamaç’ın bir yanı Gürcü, diğer 
yanı Ermeni. Zorunlu göç sırasında 
Antalya / Manavgat’ta dünyaya 
gelmek zorunda kalmış, Diyarba-
kır/Lice’de yetişmiş, Ankara İTİA’da 
okumuş Kürt halkına entegre 
olmuş ve Türkiye’de ticaret yaşa-
mının içinde olan, aynı zamanda 
gazetemizin de temsilcisi bir 
dostumuz. 

Politika: Filmin oluşum hikayesi ko-
nusunda bize ne anlatabilirsiniz?

Kudsi Alyamaç: Aren Perdeci, Ela’ya 
baş vurup böyle bir film çekelim diyor. 
Aren ile Yaşar Kemal Ayvalık’ta karşı-
laşıyorlar. Yaşar Kemal’e danışıyor “bir 
senaryo yazıp filmini çekmek istiyorum” 
diyor. Yaşar Kemal de “Oğlum sen Ermeni 
değil misin, Ermenilerle ilgili bir senaryo 
yaz” diyor.

Ela, bir buçuk sene senaryo üzerinde 
çalıştı. İki tane tarihçi ile birlikte. Biri, 
Almanya’da yaşayan tarihçi Vahe Taşçıyan, 
diğeri ise senaryoya tarih danışmanlığı 
yapan Aras yayınlarının sahibi Yedvard 
Tomasyan. Tarih bilgisi ışığında, uygun 
mekanlar ve objeler ona göre hazırlandı. 
Objelerin büyük bir kısmı Türkiye’den. Bir 
kısmını da ABD’den bulduk. Tümü yaşlı 
Ermeni’lerin evlerindeki objeler. İki kilise, 
bir yetimhane ve bir ev restore edildi. Çarşı 
ve kahve sahneleri sıfırdan yapıldı.

Politika: Verilmek istenen mesaj 
nedir?

Kudsi Alyamaç: Kadim halklar ara-
sında geçmişte olan barışı tekrar yaratmak 
temel düşünceydi. Amaç, halklar arasında-
ki husumetin ortadan kaldırılması.

Politika: 1915 Ermeni Soykırım’ı ile 
ilintisini nasıl kuruyorsunuz?

Kudsi Alyamaç: Bir aile ve köyün 
özelinde geneli yansıtmaya çalıştık. 
Ermeniler bu Soykırım’ı “Medz Yeğern” 
yani tercümesi “Büyük Felaket” olarak 
nitelendiriyorlar. Soykırımı, soyutlayarak, 
iki çocuğun yaşamında canlandırmaya 
çalıştık. 

Politika: Türkiye’de Ermeniler hakkın-
da çekilen ilk film olması hasebiyle nasıl 
bir tepki ve “destek” aldınız?

Kudsi Alyamaç: Biliyorsunuz Türki-
ye’de bir film çekmek için Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’ndan izin almak zorunda-
sınız. Bakanlık senaryoyu iki sene bekletti 
ve Ertuğrul Günay döneminde ikinci 
senenin sonunda onayladılar. Daha sonra 
gelen Bakan Ömer Çelik de engellemedi, 

hatta destek oldu. Ömer Çelik’in Kilikya 
(Adana) kökenli olmasının bunda rolü ola-
bilir. Soyadı Çelik olanlar Ermeni kökenli 
Kürttürler. Sembolik olarak filmin maliye-
tine yüzde onluk bir destek verdiler. Bazı 
dizilerin milyonlara ulaşan maliyetlerinin 
yüzde yüzünü bakanlığın karşıladığını 

düşünürseniz bu gerçekten 
sembolik bir katkı.

Politika: Köstek olan 
oldu mu?

Kudsi Alyamaç: 
Kayseri’de yetimhanedeki 
çekimler sırasında Ermeni 
ve Rum kökenli “Türkler”, 
daha doğrusu dönmeler, 
çekimleri engellemek için 
her şeyi yaptılar. Ölüm 
tehditleri ve fiili müdaha-
leler ortamında çekimleri 
tamamladık.

Politika: Sizce film 
amacına ulaştı mı?

Kudsi Alyamaç: Amacına ulaşması 
için yolda gidiyor. Daha hedefe varma-

dı. Tanıtım engelleniyor, 
gösterim engelleniyor ve 
potansiyel izleyici üzerinde 
baskı var.

Politika: Filme ilgi 
nasıl oldu?

Kudsi Alyamaç: 
ABD’de diaspora arasında 
çok oldu. Los Angeles’in 
iki yüz bin nüfuslu olan, 
Ermenilerin yoğun yaşa-
dığı Glendale bölgesinde, 
üç hafta kapalı gişe oynadı. 
Türkiye’de büyük zorluk-
larla karşılaştık. Normal 
olarak bir film yüz kop-
yadan aşağı yayınlanmaz. 
Bu film on yedi kopya 
ile çıktı. Şu anda dört 
kopya dolaşımda. Sinema 
salonları oynatmamakta 
direndi. Özellikle tekel ko-
numunda olanlar. Sadece 
iki üç AVM’de gösterime 
girebildi. Onlardan biri 
olan Nişantaşı City’s AVM 

filmi gösterdi ama afişini dahi asmadı. 

Politika: Bu filmi Türkiye’de yaygın-
laştırmak için nasıl bir yöntem düşünü-
yorsunuz?

Kudsi Alyamaç: Sinemalardaki 

gösterim sonuçlandıktan sonra değişik 
kuruluşlar vasıtasıyla, mesela demokrat 
belediyeler, kültür merkezleri salonlarında, 
Avrupa’da yine kültür kuruluşları vasıtasıy-
la, maddi kazanç gözetmeden daha geniş 
kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.

Politika: Eleştiriler hakkında ne 
diyorsunuz?

Kudsi Alyamaç: Hakaret olmadığı 
sürece her türlü eleştiriye açığız. Fakat 
eleştirilerde bazı eksikler ve yanılmalar var. 
Bu bir bakış açısı. Biz ölüm, tecavüz, yan-
gın, talan sahnelerini bilinçli olarak filme 
koymadık. Yaşanan soykırımın öncesi ve 
sonrasında masum iki çocuğun gözünden 
mesaj veriyoruz. Bu bir belgesel değil, 
Ermeni halkının ortak acısının masalsı bir 
anlatımı. Amaç buydu, gerçekleştirilen de 
bu oldu.

Eleştiriler, belgesel ve ajitatif içerik 
beklentisi temelinde yapılan eleştirilerdir, 
ama filmin kurgusu bu olmadığı için, 
eleştirileri saygıyla karşılamakla beraber, 
filmi çekme amacımızın bu olmadığını 
belirtmek istiyorum. Kültürel ve sanatsal 
değeri daha fazla öne çıkan, ön yargıları 
yıkmaya ve empati yaratmaya yönelik bir 
senaryodur. 

Politika: Aydınlatıcı oldu, yeni se-
naryolarınızı ilgi ile bekliyoruz, zaman 
ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.

Kudsi Alyamaç: Biz çok teşekkür 
ederiz. Gazetemiz önemli bir işlev görüyor, 
başarılarının devamını diliyorum.  
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Güçlü iki elin tuttuğu kırmızı bir dünya ve 
etrafında uçuşan çiçekler…

1 Mayıs’ın bu simge afişi 40 yaşına girdi.
1976’da Taksim’de kutlanan ilk kitlesel 1 

Mayıs için çizilmişti. 
Afişin üzerinden geçen 40 yılda çok 

şeyler yaşandı.
1977’de 41 kişinin öldüğü katliam, arka-

sında yasaklanan 1 Mayıs’lar, Taksim’i kazan-
mak için geçen yıllar, Taksim’in kazanılması, 
yeniden kaybedilmesi…

Tüm bu süreçte değişmeyen tek şey, 
Taksim’de ısrar ve simge afiş oldu.

Afişin yaratıcısı ressam ve heykeltraş Or-
han Taylan, şimdi 75 yaşında. Roma’da Güzel 
Sanatlar Akademisi’ni bitirdikten sonra Tür-
kiye’ye gelir gelmez kendisini afişin aranan 
ismi olarak bulmuş. 1980 askeri darbesinden 
beri afiş çizmiyor ama resim ve heykele 
kesintisiz olarak devam ediyor. 

Kendisini Taksim’deki atölyesinde ziyaret 
ettik.

İlk afiş yapmaya ne zaman başladınız?
Roma’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde 

okudum. Savaş sonrası atmosferi çok değiş-
memişti. 1961-65 arasıydı. İtalyan solu çok 
güçlüydü. İşçi sendikaları da öyleydi. Çok 
aktiftiler ve çok afiş kullanırlardı. O yüzden 
afişlere aşinaydım.

60-70’li yıllarda grafik sanatı açısından 
Polonya, Çekoslovakya çok gelişkindi. Tiyat-
ro, sinema vb. afişleriydi bunlar. Avrupa’daki 
eylem afişleri edası, üslubu başkadır. Pa-
ris’teki 68 hareketinin afişleri de çok ünlüdür. 
Son derece yalın, tek renk, genellikle kırmızı. 
Teknik açıdan kırmızının sorunu en çok solan 
renk olmasıdır. Ama vazgeçilemez çok çarpıcı 
bir renktir aynı zamanda.

İtalya’dan dönünce o zaman Mehmet 
Ali Aybar’ın kurduğu Türkiye İşçi Partisi’ne 
katıldım. Partiyi çok geniş bir kesim destek-
liyordu, Yaşar Kemal’den tutun tüm aydın ve 
sanatçılar… İşçi çevreleriyle de bu partide 
tanıştım.

1 Mayıs’a gelene kadar çok afiş yaptım. 
Kadın örgütleri, gençlik örgütleri, sendika-
lar...

Tan Oral’la birlikte serigraf baskıda çok 
ustalaştık. Çünkü çok hızlı afiş yapmak zorun-
daydık. Gece vakti mesela, gelir gençlik örgü-
tünden arkadaşlar “ya yarın sabaha afişleme 
yapacağız” derler. Koltuk altında 500 tabaka 
kağıt, ortada hiçbir şey yok. Hemen çizersiniz 
ipeğin üstüne. Hızlı olsun diye. Hem de ucuz. 
Hemen basardık evde. Duvarlar, kapılar boya 
olurdu; batardı ortalık. Ama keyifli ve çok 
dinamik günlerdi.

Tabii bu kadar taleple baş edemeyin-

ce bu sefer serigraf tekniğini öğretmeye 
başladık. Derneklere vb. yerlere gidip serigraf 
tezgahları kurardık ki kendileri yapabilsinler. 
Her çevrede eli iyi olan biri vardır.

 1 Mayıs afiş fikri nasıl oldu?

Nisan ayının ortalarında bana telefon 
geldi akşam. 1 Mayıs’ın yapılmasına karar 
verilmiş, DİSK afiş de yapalım demiş. Birkaç 
sendikanın matbaası da vardı. O yüzden 
onbinlerce afiş basılabilir olanaklar vardı.

Afiş kısa bir bakışla kavranması gereken 
görsel bir duyurudur, kimsenin uzun süre 
bakacak hali yok. Çok yalın olması esastır, bu 
yüzden simgelere başvurulur.

1 Mayıs’ta söylenecek cümle belliydi; 
dünya emekçilerinin bayramı. Dünya, emek, 
bayram. Onu formüle ettim. Asık suratlı bir 
afiş olmamalıydı. Çünkü bayram kutlayaca-
ğız. Bayram olması o yıllarda önemsediğimiz 
bir şeydi. Bu bir kavga günü değil, kimse 
kimseye saldırmayacak. Taksim’de bir şenlik 
yapılacak. Nitekim hakikaten bayram gibi 
oldu. Bir yandan halay, horon çekildi. Özel-
likle 77’de daha süslüydü. Biraz da iktidar 
1977’de ona saldırdı. Çok hızlı büyüyen bir 
şenlik haline geldi. Şenliğin kendisi bir tehdit 
haline gelmeye başladı.

Afişi 1976’da ilk DİSK bastı, sonraki yıllar 
her ilde bütün sendikalar basmaya başladı. 
Bu çok keyif veriyor. Bu afişin başarısı anla-
mında değil. Çünkü o zaman ne yapılmış, 
kimin tarafından yapılmış olsa 1 Mayıs’ın 
simgesi olacaktı. Bu afiş oldu. 1977’deki saldı-
rının insanlarda burukluğu kaldı. Bu yüzden 
de 1 Mayıs ve onun simgesi afişe daha çok 
sahip çıkıldı. İnadına o afiş, inadına 1 Mayıs 
ruhu canlı tutuldu. Bu afişin şansı mı kaderi 
mi diyeyim işte... Yoksa dünyanın en kral 
afişini ben yaptım demiyorum.

O dönem rekabetler vardı, neden sürekli 
Orhan’ın afişi kullanılıyor deniyordu. Bu 
yüzden 78’den sonra DİSK 1 Mayıs afişi için 
yarışma düzenledi. Ama işte olmadı, simge-
leştiği için.

Afiş bir yerden sonra kontrolünüzden 
çıktı mı?

İki örnek yaşandı. 90’larda bir kadın 
örgütü afişin dünyasını mor, erkek ellerini de 
kadın eli yapmışlar, Yaşasın 8 Mart yazmışlar. 
Bir diğeri de CHP gençlik kolları, ortasına 
Türk bayrağı yapmış vb.  

İkisini de uyardım. Kötü niyetli değiller 
tabii ki ama yapamazsınız böyle bir şeyi. O 
afişin o zaman söylediği bir söz vardı, bunu 
değiştiremezsiniz.

Hiç afiş çalışmıyor musunuz?
12 Eylül 1980 darbesinden sonra başka 

afiş yapmadım.
Şu anda yapsanız 1 Mayıs afişini nasıl 

yaparsınız?

Kutlanamayan bir 
bayram anlatılmalı diye 
düşünüyorum. 76’da 
kutlanmak üzere bir 
bayramın afişi yaptım. 
Bugün ise kutlanamayan 
bir bayram afişi yapmak 
lazım.

 1980 darbesi bir 
duvar resminizin de 
ortadan kaldırılmasına 
neden olmuş.

1976’da Antalya Be-
lediyesinin bir iş hanına 
klasik Yunan Mitoloji-
si’ndeki “Prometheus’un 
İnsanlara Ateşi Getir-
mesi” efsanesinin duvar 
resmini yaptık. Özellikle 
sağlam olsun diye akrilik 
boya buldum. 80’da 
askeri darbede belediye 
başkanını görevden aldılar, emekli general 
getirdiler yerine. Kenan Evren resimdeki bir 
figürü bıyığı nedeniyle Stalin’e benzetmiş. 
Oysa hepimiz bıyıklıydık o zaman, bıyıksız 
devrimci olmazdı.

Kenan Evren telefon edip “o resmi sildir” 
demiş. İskele kurmuşlar. Badana boyası ile 
boyamışlar. Ertesi akşam güneş vurunca akri-
lik esnek boya olduğu için üstündeki boyayı 
dökmüş. Bir daha boyamışlar, yine dökülmüş. 
“Resim generala direniyor” diye yerel gazete 
haberleri var. Millet toplaşıp eğlenmeye baş-
lamış, Epey tantana oldu. Kenan Evren’e karşı 
resme sahip çıkıldı Antalya halkı tarafından. 
Sonra kazıdılar tel fırçayla. Sonra tekrar bada-
na yapıp, üstüne “Ne mutlu Türküm diyene” 
yazan bir Atatürk portresi yapıldı. Beş altı yıl 
önce yeniden belediyeden arayıp aynı resmi 
yapın dediler. Dedim aynısını yapmam artık. 
Başka bir resim yaparım. Demokrasi tarihi 
yapmak istedim. Ama sonra anlaşamadık. 
İnşallah bir gün yapmak isterim.

1982’de Türkiye Barış Derneği kurucu 
ve yöneticisi olduğunuz için hapis yattı-
nız?

1975’teki Helsinki Anlaşması büyük bir 
barış anlaşmasıydı, Türkiye de imzaladı. Her 
ülkede kendi hükümetlerini Helsinki anlaş-
ması maddelerine sadık kalmaya ve uygula-
maya zorlamaları için dernekler kuruldu.

Biz de çatı örgütü oluşturduk, bütün stk 
temsilcileri ile kurucu heyet oluşturduk. Ben 
de Görsel Sanatçılar Derneği Başkanıydım. 
İşte odalar, barolar, bazı vekiller vardı. Dernek 
başkanı eski bir büyükelçiydi, Mahmut 
Dikerdem. 

Bugün barış denen şeyi kastetmiyor-
duk o zaman. Esas çalışma gerek ülkedeki 
çeşitli kesimler arasında gerek komşu ülkeler 
arasında gerginliklerin yükseltilmesine karşı 

çıkmaktı. Okul kitaplarında “kahpe yunan” 
denmesine karşı kampanya yapmak vb gibi.

Askerlerin bizi sonradan askeri mahke-
mede çok suçladığı Kıbrıs’taki 2. Barış Hare-
katı denilen eyleme karşı çıkmamızdı. Türki-
ye’yi İsrail gibi işgalci bir devlet konumuna 
düşürmüşlerdi, Bunu protesto ettik. Vatan 
hainliğiyle suçlandık. Savunduk kendimizi. 
Ne ile suçlanıyorsak evet yaptık, hala karşıyız 
dedik. 3 yıl 2 ay yattık. Askerler bize düşman 
gözüyle bakıyorlardı. Bu bir savaş bunu biz 
kazandık gözüyle bakıyorlardı. Bütün fotolar-
da gülüyorduk, çünkü tüm hakimler o kadar 
cahildi ki. Ciddiye almıyorduk.

Şimdi barış kavramı çok sınırlanarak 
kullanılıyor. Barış daha engin, daha kapsamlı 
bir kavram. Savaşmama hali değil barış. Ger-
ginlik ve düşmanlığın geriletildiği bir ortam 
olmalıdır.

Şu anda bu kadar gergin bir ortamda 
yine Taksim’e izin verilmedi. Bakırköy’de 
yapılacak 1 Mayıs.

Hiç hoşuma gitmedi. Taksim meydanı, 
çok senedir 1 Mayıs alanı olsun diye kam-
panyalar yapmıştık. 1977 1 Mayısı katliamını 
unutmuş değiliz. Taksim’de ölenlerin orada 
anılması önemeli. 1 Mayıs 1 Mayıs alanında 
yapılmalıdır. Kutlamaya karar verilmesi iyi 
bir şey Taksim’de ısrar edilse Vali polisleri 
saldırtıyor. İnsanlar tekrardan ölsün temen-
nisinde bulunmak istemeyiz, herhalde öyle 
düşündüler.

Umarım Bakırköy’deki kitlesel bir kutla-
ma olur. Ama gönlümüzdeki Taksim’dir. Gün 
gelip 1 Mayıs alanı olmasını diliyorum. (NV)

(*)  
İstanbul - BİA Haber Merkezi
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“Şans mı Kader mi, Bu Afiş 
1 Mayıs’ın Simgesi Oldu”

ORHAN TAYLAN İLE SÖYLEŞTİK:



q Hurşit SAĞIROĞLU

Kapitalizm’den Sosyalizm’e 
Geçişte Proletarya Diktatörlü-
ğü’nün Başlıca Ekonomik ve 
Toplumsal Görevleri

İktidarın işçi sınıfı ve bağlaşıkları ta-
rafından ele geçirilmesinden sonra ekono-
mi yeniden köklü bir şekilde örgütlenmek 
zorundadır.

Sosyalist devrimin önceki devrim-
lerden niteliksel farkı, bir rejim biçimi 
değişikliği değil, devlet ve iktidarın yeni-
den kurulmasıdır. İktidarın bir sömürücü 
sınıftan, başka bir sömürücü sınıfa değil, 
o güne dek sömürülen sınıfın eline geç-
mesidir. Amaç da insanın insan tarafından 
sömürülmesinin her biçiminin ortadan 
kaldırılmasıdır.

Bu nedenden dolayı, devrimden son-
ra bir geçiş süreci gerekli olur. Ülkenin 
ekonomik gelişkinlik düzeyi bu süreç 
için önemli bir rol oynasa da, en gelişkin 
ekonomilere sahip ülkelerde dahi bu ge-
çiş süreci zorunlu bir süreçtir. Bu nedenle 
zorunluluk olması ilkesel bir görevken, bu 
süreç farklı gelişkinlik durumuna sahip 
ülkelerde değişik özellikler taşıyabilir. 

Örneğin, yüksek evrim aşamasında 
olan ülkelerde sosyalist sanayileşme daha 
az çaba gerektirmektedir. Tarımın sosya-
list dönüşümü için de aynı örnek geçerli-
dir. Emekçilerin maddi yaşam koşulları-
nın iyileştirilmesi konusu da böyledir.

Kapitalizmin yıllar yılı yarattığı so-
runların çözümü bir anda, bir mucize 
sonucu gerçekleşemez. Ancak proletarya 
diktatörlüğü sosyalist ekonominin kuruluş 
ve gelişiminin en kısa ve en az pahalıya 
malolacak yoldan gerçekleştirecek du-
rumda olmak zorundadır.

Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist 
ülkelerde reel sosyalizmi hedefleyen kar-
şı-devrim gerçekleşmeden önce, ekono-
minin dayanağı olan bilim ve teknolojide 
kapitalizmin karşısında özellikle proletar-
ya diktatörlüğünün kuruluş aşamalarında 
çok ciddi üstünlük sağlanabildiği pratikte 
belgelenmiştir.

Sosyalizm, kendi yarattığı taban 
üzerinde dünya proletaryası ve halkları 
nezdinde üstün ve örnek olduğunu ispat 
edecektir. Sosyalist ekonomi de bu taba-
nın temel ögelerinden biridir. Bu tabanı 

oluşturmak ise proletarya diktatörlüğünün 
görevidir.

Birincil Görev
Proletarya diktatörlüğünün birincil 

görevi üretim araçları üzerindeki özel 
mülkiyete son verme görevidir. Mülkiyet 
sorununun çözümü, iktidarın ele geçiril-
mesinden sonra gerçekleştirilmesi gere-
ken en temel konudur. Çünkü, sömürünün 
kaynağı üretim araçları üzerindeki özel 
mülkiyettir.

Geçiş döneminde, ekonomi alanında 
esas olan, üretim araçlarının toplumsal-
laştırılmasıdır. Devletleştirme ve top-
lumsallaştırmanın farklı biçimleri bu 
kapsam dahilindedir. Sosyalist sektörün 
örgütlenmesi ve hızlı gelişimi, üretimde 

ve dağıtımda sosyalist ilişkilerin yeniden 
kurulması ve tarif edilmesi anlamına gelir. 
Planlı sosyalist ekonominin ön koşulları 
ancak bu örgütlenme ile yaratılabilir.

Komünist Parti Manifestosu bu gö-
revi şöyle tarif eder: “Proletarya, yavaş 
yavaş tüm sermayeyi burjuvazinin elin-
den almak, tüm üretim araçlarını devle-
tin yani egemen sınıf olarak örgütlenmiş 
proletaryanın elinde merkezileştirmek ve 
üretim güçlerinin miktarını en büyük bir 
hızla artırmak için politik üstünlüğünden 
yararlanır.” 

I. Endüstri, Ulaşım, Bankalar, 
Bilişim Sektörleri ve Dış Ticare-
tin Devletleştirilmesi:

Burjuvazi, proletaryayı kendi açısın-
dan “servet düşmanı”, “soyguncu” olarak 
niteler ve sosyalist devrimi yasa dışı bir 
eylem olarak adlandırır. Gerçekte ise bu 
Marks’ın dediği gibi “müsaderecilerin 
müsadereye uğratılmasıdır”. Yani, haksız 
yere işçi ve emekçilerin iş gücüne, toplu-

mun kaynakları ile oluşmuş üretim araçla-
rına el koyan burjuvazinin mülklerine ve 
sermayelerine, devlet olarak el konulma-
sıdır.  

Tekelci ve büyük kapitalist mülkiyet, 
milyonlarca insanın acımasızca soyulma-
sı ve sömürülmesi, köylülerin ellerindeki 
toprakların alınması, zanaatkarların mah-
vedilmesi, sömürücü, gasp edici girişim-
leri ile, devlet gelirlerinin peşkeş çekil-
mesi ve el konulması yoluyla doğmuştur. 
Kapitalistlerin zenginlikleri, işçi sınıfının 
iş gücünün sömürülmesi ve küçük üreti-
cilerin mahvedilmesi ile artar. Bu sebeple, 
sosyalist devrim, halkın emeğiyle yarattı-
ğı bütün değerleri ve tamamıyla emekçile-
re ait olması gerekenleri ulusal mülkiyete 
dönüştürmekle adaleti yerine getirmekten 

başka bir şey yapmış değildir.
Sosyalist devletleştirmenin amacı bur-

juvazinin ekonomik gücünü yıkarak ve 
ulusal ekonominin yönetimini proletarya 
devletine teslim ederek yeni bir üretim ve 
dağıtım tarzı yaratmaktır. Planlı ekonomi-
ye geçiş ancak bu uygulama sonucunda 
yaşama geçebilir. İlk aşamada devletleş-
tirilecek sektörler ise, stratejik ve eko-
nomik anlamda belirleyici sektörlerdir 
ile tekellerdir. Endüstri/Sanayii, Ulaşım 
(Limanlar ve Havalimanları dahil), Ban-
kalar, Bilişim ve teknoloji sektörü ile tüm 
dış ticaretin devletleştirilmesi bu eylemin 
başında gelir.

II. Farklı Ülkelerde Değişik 
Uygulamalar:

Temel ve belirleyici üretim araçlarının 
devletleştirilmesi 1917 Ekim Devrimi ile 
ilk kez Rusya’da gerçekleştirildi. Bu ey-
lem bir anda yapılmadı. Devletleştirme-
den önce Sovyetler iktidarı işçi kontolünü 
uyguladı. Üretim, ticaret ve devlet hazine-
si, işçi ve memurların ortak kontolü altına 

sokuldu. Burjuvazi bu uygulamaya sabo-
tajlar ile yanıt verdi ve amansız bir dire-
nişe geçti. 1917 Aralık ayında, bankalar, 
daha sonra demiryolları, ulaşım araçları, 
deniz ve nehir filosu ve bazı sanayi işlet-
meleri devletleştirildi. 1918 Haziran ayın-
da, tüm özel sanayi işletmelerinin devlet-
leştirildiği ilan edildi. 

Avrupa Halk Demokrasileri ülkelerin-
de yeni sosyal ekonomik yapının oluştu-
rulması farklı bir biçimde gerçekleştirildi. 
Önce sadece savaş suçlularının (ki bütün 
büyük sanayi tekelleri, otomotiv, demir 
çelik, kimya, yeraltı ve yerüstü madenleri 
v.s. bu kategoride idi), Alman faşizmini 
destekleyen ve işbirliği yapanların, vatan 
hainlerinin kapitalist tekelleri devletleşti-
rildi. Diğer işletmelerin devletleştirilmesi 
daha sonra burjuvazinin karşı-devrimci, 
anti-sosyalist girişimlerine koşut olarak 
gerçekleştirildi. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde devletleş-
tirme çok farklı ve önemli özellikler ta-
şımıştır. İlk aşamada komprador burjuva-
ziye ait işletmelerin devletleştirilmesi ile 
yetinildi. Bankaları, demiryollarını ve dış 
ticaret ile döviz operasyonlarını devletleş-
tirdi. Kurtuluş Savaşı’na ve Halk Devri-
mi’ne destek veren, işçi sınıfı ile işbirli-
ği yapmış olan ulusal burjuvazinin geniş 
kesimleri devletleştirme harici tutuldu. 
Onlarla karma işletmeler oluşturulup, eski 
sahiplerine, bütün masraflar çıktıktan son-
ra yılda yüzde beş gibi gelir hakkı  tanındı. 
Bu uygulama 1962 yılına kadar sürdü.

Sosyalist devletleştirme, azınlığın 
gasp ettiği ve toplumun çoğunluğunu sö-
mürerek elde tuttuğu üretim araçları üze-
rindeki özel mülkiyetin, o sömürülen ve 
ezilen çoğunluğun çıkarına devletleştiril-
mesi ve toplumsallaştırılmasıdır.

Sosyalist devletleştirme reel sosya-
lizm döneminde, hiç bir şekilde küçük 
üretici ve sanayicilerin, küçük tüccarların 
ve zanaatkarların mülkiyetine dokunma-
mıştır. Onların devletle işbirliği içinde 
planlı ekonomiye katılmaları sağlanmış, 
bu amaçla farklı ülkelerde farklı toplum-
sal örgütlenmeler yaratılmış (üretici koo-
peratifleri, sanayici dayanışma örgütleri, 
tüketici kooperatifleri v.b) ilk aşamada 
proletarya devleti tarafından  kredi, ham-
madde ve plana uygun siparişler, ihaleler 
ile desteklenmiş ve sosyalizmin geliş-
me süreçlerinde yeni topluma uygun ve 
uyumlu yer almalarını sağlayan gerekli 
koşullar yaratılmıştır. Lenin, 1921 Mart 
ayında Gürcü komünistlerine yazığı bir 
mektupta küçük tüccarlarla ilgili şöyle 
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der: “Bunların devletleştirilmesinden hiç 
bir çıkar sağlanmayacağı gibi, hatta du-
rumlarının düzelebilmesi ve küçük ticaret 
yapmaları olanağına sahip olmaları için 
bazı fedakarlıkların da kabul edilmesi ge-
rektiğini anlamalıyız.” (Lenin, Tüm Eser-
ler, C.32, S.137, Rusça) 

Sosyalist devletleştirme, hangi ülkede 
olursa olsun, sosyalist devrimin genel ve 
mutlak biçimde gerekli görevlerinden bi-
ridir.

III. Büyük Toprak Mülkiyeti-
nin Müsaderesi:

İktidarı ittifakları ile ele geçiren işçi 
sınıfı, kırsal alanda ve tarımda kapitalist 
büyük toprak sahiplerinin, kimi ülkelerde 
yaşamaya devam eden feodal kalıntıların 
eseri olan toprak ağalarının ve tekel nite-
liğinde olan kapitalist büyük tarım-sanayi 
komplekslerinin devletleştirilmesini gö-

revleri dışında tutamaz. Özel toprak mül-
kiyetinin sürdüğü tüm ülkelerde, kapitalist 
olsun, feodal kalıntı olsun, bu mülkiyetin  
müsaderesi işçi sınıfının en başta gelen 
görevlerinden biridir.

İşçi sınıfı ile köylülüğün devrimden 
sonra ittifakının gelişmesi ve köylülüğün 
iktidar karşıtı tavır almasının engellenme-
si Sovyet Rusya’da önce büyük sonrasın-
da tüm toprak sahiplerinin topraklarının 
hemen devletleştirilmesini gerektirdi. 
Avrupa Halk Demokrasilerinde ise işçi sı-
nıfı ile köylülüğün ittifakını zedelememek 
için sadece büyük toprak mülkiyetinin 
devletleştirilmesi ile yetinildi. 

Müsadere edilen topraklar, çoğu yok-
sul tarım işçileri ve köylülere bedelsiz, 
orta köylülere ise 10 ila 20 yıllık ödeme 
süreleriyle düşük fiyatlarla dağıtıldı. Ki-
raya, işletmeye verme, bağışlama gibi 
sömürü, toprak spekülasyonu ve bu yolla 
zenginleşmeyi engellemek için yasaklan-

dı. Tarım  reformu ile kooperatif türü yeni 
ekonomik örgütlenme ve üretim biçimleri 
yaratılarak bunlar devlet tarafından des-
teklendi ve kredilendirildi. İlke olarak her 
haneye 5 hektardan fazla toprak verilmi-
yor, istisnai olarak kooperatif oluşumla-
rında ve ülke tarımının gelişmesine kat-
kıda bulunacaksa özel durumlarda 10-15 
hektara kadar çıkarılıyordu.

Tarih bize, büyük toprak mülkiyetinin 
her yerde gericiliğin en önemli dayanak 
noktalarından biri olduğunu ve büyük 
toprak sahiplerinin karşı-devrim safların-
da yerlerini aldıklarını öğretmiştir.

Proletarya İktidarı Emekçile-
re Hemen Ne Kazandırır ?

Proletarya iktidarı sadece üretici güç-
lerin olağanüstü ve coşkulu bir gelişme 
aşamasına geçmesini sağlamaz, aynı za-
manda toplumun sahip olduğu servetin 

yeni bir tarzda dağılımını da sağlar. İşçiler 
ve köylüler bu kazanımlardan hemen ya-
rarlanmaya başlarlar. 

İşçiler açısından haftada 5 gün, 40 
saatlik işgünü hemen uygulanmaya baş-
lanır. Kısa zamanda haftada 5 gün, tam 
ücret karşılığı 32 saatlik çalışma haftası-
na geçiş  hedeflenir. Yaşam standartları 
yükseltilir.Ücretli yıllık izin hakları geliş-
tirilir. Emekçiler, ücretsiz ya da bir bölü-
mü maaşlarından ayrılan fonlarla finanse 
edilen, diğerini işletmelerinin karşıladığı 
tatil merkezi ve sanatoryum tatil haklarını 
kazanırlar. Tüm sağlık hizmetleri, büyük 
tıbbi uygulamalar dahil ücretsizdir. Kültür 
ve spor faaliyetleri bir kesimin yararlan-
dığı ayrıcalık olmaktan çıkarılır ve kimi 
ücretsiz kimi ise cüzzi bedel karşılığı tüm 
halkın hizmetine girer. Ulaşım devlet ta-
rafından sübvanse edilir. Konut sorunu 
sosyal bir sorun olmaktan çıkarılır, kira-
lar çok düşük duruma getirilir ve devlet 
tarafından desteklenir. Konut sorunu olan 

ülkelerde konut yapımı ile konut sorunu 
kökten çözülür. Devrimden önce maa-
şın yüzde otuz ila kırkı oranına tekabül 
eden ev kiraları azami yüzde beş oranına 
düşürülür. Eğitim ücretsiz olur. Çocuklar 
sosyalizmde “tek ayrıcalıklı sınıf” olarak 
ücretsiz sağlık, kreş, ve okul olanaklarını 
elde ederler, giyim-kuşam çocuklar için 
maliyet fiyatlarınadır, hatta bazen onun 
üstüne de sübvansiyonludur. Kısacası ka-
pitalizmde işçi ve emekçilerin sırtından 
kazanılan artı-değer, artık artı-değer ol-
maktan çıkarak onu yaratan emekçilerin 
çıkarına proletarya iktidarı tarafından on-
ların hizmetine sunulur.

İşsizlik sorununun çözümü proletarya 
iktidarının çözebileceği en önemli sorun-
lardan biridir. Herkese iş hakkı ve olana-
ğının koşulları yaratılır. İnsanlar işsiz kal-
ma korkusunu terkederler ve geleceklerini 
güvence altında hissederler. 

Devrimden sonra iki, üç yıl içinde işçi 
ve emekçiler bu iyileşmelerin sonuçlarını 
yaşamaya başlarlar. En önemlisi, işçi ve 
emekçiler, kapitalizmde yaşadıkları gibi 
artık toplumda “hor görülen” ve kötü mu-
ameleye maruz kalan durumdan kurtul-
maktadırlar. 

Kent ve kırsal alan arasındaki uçurum 
kapatılır. Ülkenin her köşesine aynı hiz-
met ve haklar tanınır. Milliyetler ve inanç 
sorunları çözülerek, insanların milliyetleri 
ve inançları nedeniyle ayrıca cezalandırıl-
maları ortadan kaldırılır. Her milliyetten 
ve inançtan halkların mensubu aynı hak-
lardan ve olanaklardan yararlanır. Pro-
letarya iktidarı milliyetleri ve inançları 
değil, insanları devrime olan yaklaşımları 
temelinde değerlendirir. 

Kadınlar özgürleşir. Doğrudan üretime 
katılır, erkeklerle eşit haklar elde ederler. 
Kadına şiddet sosyalist kültürün gelişmesi 
ile ortadan kalkar, uygulandığı koşullarda 

ise büyük ceza ve yaptırımlarla karşılaşır. 
Ev ve aile işlerinde, çocuk bakımında er-
kekler kadınlara yakın sorumluluklar üst-
lenirler. Kadınların kapitalizmde zor elde 
edebildikleri örneğin çocuk bakımı veya 
ev işlerine zaman ayırma gibi tatil günleri 
erkekler için de geçerli kılınır. Ev tatilini 
az olmayan koşullarda erkekler kullanır. 
Kadınların okuma-yazma oranı, nitelikli 
işçi olma hakları üzerindeki tüm kısıtla-
malar kalkar. Sosyalizm kadınlar için öz-
gürleşmenin koşullarını yaratır. Sosyalist 
devrim sonrası ilk geliştirilen yeni uygu-
lamaların en başında kadınların bu hakları 
gelir.

Bugünden geriye bakıp değerlendir-
diğimizde, 1917 Ekim Devrimi sonucu 
Sovyetler Birliği’nde, ve sonrasında reel 
sosyalizmin diğer ülkelerinde yaşanan 
deneyler bizlere zengin bir deneyim ve 
değerlendirme hazinesi sunmaktadır. 
Kuşkusuz ki uygulamaları istenen sonucu 
vermemiş olduğu için daha sonra düzeltil-
meye çalışılan, veya bunun tam tersi, ba-
şarılı sonuçlar elde edilen uygulamaların 
daha sonra revizyona uğratılması nede-
niyle başarısızlık ve yeni sorunlar yarattı-
ğı pratikler yaşanmıştır. Reel sosyalizmin 
karşı-devrime maruz kalması ve onu ta-
şıyan halkların, işçilerin, emekçilerin bu 
gelişmeyi engelleyememeleri, kimilerine 
göre de engellememelerinin altında yatan 
nedenler vardır. Bu konular önümüzdeki 
dönemlerde  çeşitli akademik-bilimsel ça-
lışmalar yoluyla ülkemizde de irdelenecek 
ve Marksizm-Leninizm ışığında yanıtları-
na yaklaşım sağlanmaya çalışılacaktır.

Aynı zamanda bugün ve bundan son-
ra yürütülecek sınıf mücadelelerinde ve 
gerçekleştirilecek sosyalist devrimlerde 
proletaryanın iktidarının kuruluşu ve ge-
çiş aşamasında, söz konusu bütün uygu-
lamalar ilkesel önem taşır. Proletarya dik-
tatörlüğünün kurulmadığı bir düzen nasıl 
sosyalist olup, komünizme ilerleyeme-
yecekse, üretim araçları üzerindeki özel 
mülkiyetin kaldırılıp, devletleştirilmesi ve 
planlı sosyalist ekonomiye geçilmemesi 
koşullarında da sosyalizmden söz etmek 
mümkün değildir. Bu ilkeler Marksizmin-
Leninizm’in, Bilimsel Sosyalizm/Komü-
nizm’in olmazsa olmaz yasallıklarıdır. 
Proletarya’nın bizim anladığımız anlamda 
iktidarı tesis edilmeden adına sosyalizm 
denilse dahi, önüne veya arkasına takıla-
cak hiç bir takı ve niteleme ile dahi sos-
yalizmden söz etmek mümkün değildir. 
Sosyalizm, toplumun en geniş kesimi için 
demokratiktir, özgürlükçüdür, renklidir. 
Onun dışında, ilkeleri ile oynanmış her 
tarif sosyalizm olamaz.  
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q Ali Özenç ÇAĞLAR

“Zorba, ünlü Yunanlı yazar Nikos 
Kazancakis’in olgunluk döneminin 
ilk ürünü (1946). Ağır ve suskunlukla 
yüklü geçen karanlık bir dönemin tadı 
buruk ilk meyvesi. Kazancakis, çağdaş 
Yunan edebiyatının ancak buzlu cam 
ardından seçilebilen, tedirgin ve büyük 
kişiliklerinden biri olarak tartışıldı; 
yanlış bilindi; az sevildi. Zorba adlı bu 
romanı, onun kendisiyle giriştiği bir tür 
hesaplaşma sayılabilir.”

Kitap neden okunur? Ya da şöyle, sora-
lım: insan ne için kitap okur? Boş zamanla-
rını değerlendirmek için mi? Gece uykusu 
kaçtığında, kolayca uyumak için mi? Yoksa 
günün koşuşmalarından sonra sıkıntınızı 
dağıtmak için mi? Kuşkusuz bu soruları 
çoğaltmak mümkün ve her soruya ayrı ayrı 
verilecek cevabımız da vardır. Oysa elinize 
aldığınız bir kitabı tutkuyla okuyorsanız iş 
değişir. Benim gibi başladığınız her yapıtın 
sonunda sevinçle gülümser, kendinizi 
evrenin en mutlu insanı addedersiniz. 
Çünkü o kısacık süre içinde bir koca yüz yılı 
aşabilir, hatta antik çağın, bizden binlerce 
saatin, günün, haftanın, bin yılların içinde 
buluverirsiniz kendinizi. Bir bakarsınız 
Platon’u veya Sokrates’i Atina’nın sokakla-
rında birkaç gençle demokrasiyi tartışırken 
bulursunuz, bir bakarsınız Roma’da Spar-
taküs’ü isyancılarla birlikte savaşırken izli-
yorsunuzdur. Bir bölüm sonra bakmışsınız 
Montaigne, Spinoza, bir kahvede sohbet 
ediyor, karşı masadaki Hume’e el sallıyorsu-
nuz. Goethe’yi ise Faust’un el yazmalarını 
düzenlerken görüyorsunuz.

Zorba
Nikos Kazancakis’in muhteşem eseri 

Zorba’yı okurken geçti tüm bunlar aklım-
dan. Çünkü kitap beni bir anda yaşadığım 
yüzyıldan alıp 1900’lara getirip bıraktı. Hem 
de nereye, O eşsiz Girit adasının tam da 
ortasına. Köylüleriyle, madencileriyle tanış-
tım. Onların günlük savaşımlarını, yaşam 
mücadelelerini yakından izledim; acılarına, 
sevinçlerine şahit oldum, dinsel ayinleri-

ne katıldım. Bu gezintimde rehberim hiç 
kuşkusuz Zorba idi. 

Yıllar yıllar önce 1964 yapımı olan 
Anthony Quenn ve İrene Papas’ın oyna-
dığı Zorba filmini izlemiştim oysa. Ama 
hayır, romanını okumak başka bir şeymiş. 
Doğrusu yıllar önce okumadığıma nasıl da 
hayıflandım anlatamam. Çünkü ne kadar 
usta yapımcı olursanız olun, o romanda-
ki ince ayrıntıları, örgüleri, olduğu gibi 
aktarmak olası değil. Tabi ki bu tür eserlerin 
filmleri -varsa- seyredilmeli, ancak mutlaka 
hikayesi, romanı da okunmalıdır.

Can Yayınları,1993 basımı olan kitabın 
arka sayfasında yazardan şöyle bahsediyor: 
“Zorba, ünlü Yunanlı yazar Nikos Kazanca-
kis’in olgunluk döneminin ilk ürünü (1946). 
Ağır ve suskunlukla yüklü geçen karanlık bir 
dönemin tadı buruk ilk meyvesi. Kazancakis, 
çağdaş Yunan edebiyatının ancak buzlu 
cam ardından seçilebilen, tedirgin ve büyük 
kişiliklerinden biri olarak tartışıldı; yanlış 
bilindi; az sevildi. Zorba adlı bu romanı, onun 
kendisiyle giriştiği bir tür hesaplaşma sayı-
labilir. Geçmişin, elden kayıp giden zamanın 
ve insanın temel yanılgılarının bir kez daha 
gözden geçirilmesidir bu roman. Zorba aracı-
lığıyla Kazancakis, öz yaşamının yenilgiler ve 
soru işaretleriyle dolu bir bilançosunu çıkarır. 
Bu bağlamda ele alınınca, roman, Zorba 
ile yazarın yaşam öykülerinin çizili sınırları 
arasında sonsuz atkı ve çözgülerle dokunmuş 
büyülü bir kumaştır da denilebilir; baştan 
sona sürekli bir arayış, sonu gelmez çabaları 

yansıtan bir kanaviçedir; insanı arayışın 
serüvenidir.(...)” (Uğur Kökden) 

Kazancakis, romanı yazmadaki ne-
denlerini ise, yukarıda söylenenden farklı 
olarak şöyle yorumluyor: “Çok sevdiğim bir 
işçi olan Aleksi Zorba’nın hayatını ve yaşama 
düzenini yazmayı çok istemişimdir.

Hayatımda bana en çok iyiliği dokunan 
şeyler, gezilerle düşler olmuştur. Ölü ya da 
diri insanlardan, savaşmamda bana yardım 
edenler çok azdır. Ama ruhumda bende en 
çok iz bırakan insanları saptamak isteseydim, 
herhalde üç dört ad sayabilirdim: Home-
ros, Buddha, Bergson, Nietzsche ve Zorba. 
Bunlardan birincisi, benim için, ölümsüzlüğü 
kurtarıcı bir ışıkla aydınlatan, camdan yapıl-
mış parlak bir göz (Güneş kursu gibi) olarak 
kalmıştır; Buddha dünyanın içinde boğulup 
kurtulduğu dipsiz bir göldü; Bergson beni, 
gençliğimde her biri benim için birer işkence 
olan, çözülmesi olanaksız, felsefe sorunla-
rından kurtardı; Nietzsche ise, yeni acılarla 
zenginleştirdi beni ve bana sıkıntıyı, acıyı ve 
kararsızlığı gurura çevirmeyi öğretti; Zorba, 
ise, hayatı sevmeyi, ve ölümden korkmamayı 
öğretmiştir bana.”

Eğer bugün, dünyada bir ruh kılavuzu, 
Hintlilerin dediği gibi bir “guru”, Aynaroz 
papazlarının dediği bir “yeronda” seçmem 
gerekseydi, kesinlikle Zorba’yı seçerdim.

Zorba’yı okurken, -adetim kurusun- 
satır altlarını çize çize ilkokul çocuklarının 
karalama defterlerine çevirdim. Ne var ki 
hepsini buraya aktarmam mümkün değil. 
Ama bir paragraf var ki, aktarmadan da 
edemeyeceğim: ”(...) Zorba yine sertleşerek: 
‘Çene mi çalacağız?’ dedi. ‘Yahu ben sana 
diyorum ki, bu dünya sır dünyasıdır, insan 
da büyük bir canavar! Büyük canavar ve 
büyük Tanrı.’ Adı Yorgaros olan ve benimle 
birlikte Makedonya’dan gelip çok büyük işler 
ve büyük bir ün yapmış, pis bir domuz olan 
cani bir komitacı ağlıyordu. ‘Ne ağlıyorsun 
ulan be domuz?’ dedim. Fakat o üzerime 
atıldı, ha babam beni öpüp, küçük bir çocuk 
gibi ağlamasını sürdürdü. Sonra bu alçak 
herif kemerini çıkardı. Öldürdüğü kişilerden 
ve bastığı evlerden çaldığı liraları avuç avuç 
havaya fırlattı. ‘Anladın mı patron? Özgürlük 
bu demektir!’

Kalktım, temiz hava almak için güverteye 
çıktım. ‘Özgürlük bu demektir!’ diye düşün-

düm. Bir hastalığa yakalanıp altın liralar 
toplayacak, sonra da birden hastalığını 
yenip bütün varını yoğunu havaya savura-
caksın. Hastalığın birinden kurtulup daha 
büyük başka birine tutulasın… Fakat bu da 
tutsaklık değil midir, acaba? İnsan, soyu için, 
Tanrı için, kendini bir düşünce uğruna feda 
mı etmelidir?”

Yani bir düşünceye inanmak, sorgula-
madan inanmak; yobazlık işte bunun adı 
olsa gerek; tıpkı şimdilerde bizim içinde 
yaşadığımız ve sürüler halinde güdülen, 
öldüren, soyulan, tuzaklara düşürülen, ırk-
çıların, dinci yobazların bıçaklarıyla biçilen 
birer yeşil fide gibiyiz şu kör olası kanu-
nuyla biçimlendirilmiş paranın ve gücün 
egemenliği altında. Artık bizi kurtaracak 
Kazancakis’in Zorba’sı da çoktan göç etti 
bu diyarlardan. Öylesine kuşatılmışız ki 
“Yeni Dünya Düzeni” denilen sistem tarafın-
dan, var olan umudumuz dahi tükenmek 
üzere. Zorba’yı bitirip kitabı yastığımın 
altına koyduktan sonra o güzel rüyadan 
bu lanet olası dünyaya uyandığımda 
içim kanadı, kahroldum. Yine öldürümler, 
tecavüzcü Ensar Vakfı safsataları, iğrenç 
savunmalar, ülkemin karşılıklı olarak günde 
verdiği ölüler, durmadan devlet ve hükü-
met yetkililerinin katılımıyla yapılan o şaşalı 
cenaze törenleri vs. Burnuma sürekli olarak 
çürüyen bir toplumun kokusu geliyor. Oysa 
kutsal olan kavgadır, gelecek güzel günler 
için verilmesi gereken mücadeledir...

* ZORBA/ Nikos Kazancakis / Roman 
/ Can Yayınları / Türkçesi Ahmet Aygın / 
7.Basım
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