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Baþyazý

Yýðýnlar arasýnda Kür-
distan ve Pontus tartýþ-
malarýný hýzlandýralým!
Barýþ, demokrasi, eþitlik, 
özgürlük ve özerklik te-
melinde yeni bir Türkiye 
isteyelim!

ürkiye'de hemen 
hemen tüm sol ve 
demokratik güçler T

31 Mart 2019 seçimlerini 
Erdoðan'ýn sonunun baþ-
langýcý olarak deðerlendir-
di.

23 Haziran'da Erdoðan'ý
bir kez daha yenelim,

O'nun sonunu baþlatalým!

23 Haziran'da Erdoðan'ý
bir kez daha yenelim,

O'nun sonunu baþlatalým!

23 Haziran 2019'da Ýstan-
bul'da seçmen Ýstanbul Bü-
yükþehir Belediye (ÝBB) 
Baþkaný'ný seçmek üzere ye-
niden sandýk baþýna gidiyor. 
Bu zoraki, dayatýlmýþ bir se-
çim ve sandýk baþýna gidiþtir. 
Çünkü Ýstanbullular 31 Mart 

Ç A Ð R I  /  B A N G

Erdoðan ve AKP'nin talan ve yaðmasýna son verelim,
Demokratik, ºeffaf, adil belediyeciliðin önünü açalým!

23 Haziran'da Ýstanbul'da
Erdoðan'a, Binali Yýldýrým'a,
Cumhur Ýttifaký'na oy yok!

23 Haziran'da Ýstanbul'da
Erdoðan'a, Binali Yýldýrým'a,
Cumhur Ýttifaký'na oy yok!

Oylarýmýzý demokrasi, özgürlük,
eþitlik ve barýþ için kullanalým!

2019'da belediye baþkanlarý-
ný seçtiler. 14 bin oy farkýyla 
Cumhur Ýttifaký adayý AKP'li 
Binali Yýldýrým'ý geçen 
Millet Ýttifaký adayý CHP'li 
Ekrem Ýmamoðlu belediye 
baþkaný seçilmiþti.

23 xizîranê dengdêr li 
Sembolê ji bo hilbijartina 
serokê þaredariya mezin 
(IBB) carek din dê biçine ser 
sandiqan. Ev hilbijartina bi 
zorê li ser me hatiye sepan-
din. Ji ber ku Semboliyan31 

Di hilbijartinên 23 xizîranê ji bo
Erdogan, Binali Yildirim û

hevpeymana Cumhûr deng nînin

Di hilbijartinên 23 xizîranê ji bo
Erdogan, Binali Yildirim û

hevpeymana Cumhûr deng nînin

Em dengên xwe ji bo demokrasî,
azadî û ji bo aþtiyê bi kar bînîn!

Dawiyê li talan û gendelîya Erdogan bînîn,
Em Pêþiya þaredariyeke adil û þefaf vekîn!

Adar 2019 de serokê þare-
dariya xwe hilbijartin. Bi 
ferqek 14 hezar dengan 
berbendamê hevpeymaniya 
Millet yê CHP ê Ekrem 
Imamoglu berendamê hev-
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Bir seçim deðerlendirmesi yapmak, 31 
Mart seçimlerinde yaþanan ekonomik, politik 
ve sosyal olaylarý veya geliþmeleri deðerlen-
direrek bir sonuç çýkarmak, içinde yaþa-
dýðýmýz dünyayý ve ülkemizi anlamak baký-

31 Mart Seçimleri ve Emekçi Halkýn Umudu
Fahri ÇEVÝK

mýndan yeterli olmayacaðý açýktýr.
Dünyada ve ülkemizde son 30-40 yýldan bu 

yana yaþadýklarýmýza bakýnca, umutlarýmýzda 
ve beklentilerimizde bile geriye düþtüðümüz 
tarihsel bir dönemi yaþýyoruz.

üm dünyada olduðu 
gibi ülkemizde de 
özellikle 60'lý 70'li T

yýllardaki umudumuz ve yü-
rüyüþümüz „Devrim“, „Ýleri 
Demokrasi“ ve „Sosyalizm“ 
yönünde yoðun bir duygu, 
coþku ile sürerken, bugün 
baktýðýmýzda Devrim, De-
mokrasi ve Sosyalizm sava-
þýmýnda oldukça geriye düþ-
tüðümüzü görürüz. Günü-
müzde daha çok faþizan bir 
rejimi yenmek, demokratik 
hak ve özgürlükleri, demok-
rasiyi yeniden kazanmak ön 
plana çýkmaktadýr.

12 Eylül faþist askeri 
diktatörlüðünden günümüze 
deðin ülkemizde yaþanan 
gerici, faþist, tarikatçý ve ce-
maatçi iktidar biçimlerinin 
aðýr baskýsý ve terörü altýnda 
var olma savaþýný sürdüren 
tüm ilerici, devrimci ve de-
mokrasi güçlerinin ayakta 
kalma savaþýmý ve devrim, 
demokrasi, sosyalizm yolun-
daki yürüyüþü asla küçüm-
senemez.

Çünkü bugünün dünyasý 
80 öncesi dünya deðildir. 
Dün bir tarafta sosyalist 
sistem dünya halklarýna 
umut taþýrken, bugün tek ku-

tuplu, otoriter, küresel 
emperyalist diktatörlüðün 
altýnda inleyen geliþmekte 
olan ya da emperyalizm ta-
rafýndan sömürülen, ezilen 
3. Dünya halklarýnýn drama-
tik yaþamlarý, daha da aðýr-
laþýyor. Emperyalizm bu 
ülke halklarýna karþý içten ve 
dýþtan baskýlama ve iç savaþ 
yöntemleri ile onlarý teslim 
almaya çalýþýyor. Sosyalist 
sistemin daðýlmasýndan bu 
yana hiç bitmeyen bölgesel 
ve iç savaþlar dünyayý ateþ 
çemberine çevirmiþ durum-
dadýr. Bu baðlamda küresel 
emperyalist sistem 30 yýldan 
bu yana adeta zincirlerinden 
boþanmýþças ýna  azg ýn  
sömürüsünü sürdürmek için 
dünya halklarýna soluksuz 
saldýrýyor. Bu baðlamda ge-
liþmiþ kapitalist ve emper-
yalist ülkelerde bile otori-
terleþmenin yanýnda gerici, 
faþist, ýrkçý politik siyasi 
yapýlarýn güç kazandýðýný 
görmekteyiz.

Dünya iþçi sýnýfýnýn ve 
tüm ezilen, sömürülen halk-
larýn tarihsel kazanýmlarýnýn 
gasp edildiði karanlýk bir dö-
nemi yaþýyoruz. Emperya-
lizmin bize reva gördüðü ya-

þam ise açlýk, yoksulluk, 
savaþlarda ölmek, sakat 
kalmak, iþkence altýnda, 
cehalet ve sefalet içinde bir 
yaþamdýr. Devrimcilerin, 
ilericilerin, sosyalistlerin ve 
komünistlerin isyaný da 
bunadýr. Bunun içindir ki 
kapitalizme karþý kendi sý-
nýfsallýðý temelinde savaþ-
maya devam edilecektir. 
Sýnýflar var oldukça sýnýf sa-
vaþýmý da sürecektir. Bu ko-
þullarda kapitalist sistemde 
yapýlan seçimler de ayrý bir 
özellik ve önem taþýr. Ülke-
mizdeki 31 Mart yerel se-
çimleri de böyleydi.

Bu baðlamda 31 Mart 
yerel seçimleri

31 Mart yerel seçimlerini 
saray oligarþisinin AKP'nin 
ve devletin uyguladýðý ola-
ðanüstü hâl koþullarýnda 
baský, þiddet, yasak ve nefret 
söylemleri arasýnda, tek 
taraflý seçim kampanyasý so-
nunda gerçekleþti. Hileye, 
yalana, soygun ekonomisi-
ne, içeride Kürt Halký'na, 
dýþarýda komþu ülkelere 
yönelik savaþ politikalarýna 
dayanan ýrkçý, gerici, faþist 
bloðun tüm çabalarýna kar-
þýn seçimin kaybedeni ol-
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masý bakýmýndan Türkiye 
Halklarýnýn, iþçilerin ve 
emekçilerin umudunu art-
týrmýþtýr.

Tarih boyunca seçimler 
genel anlamda kapitalist 
sistemin kendini yeniden 
ürettiði dönemlerdir. Çünkü 
sistemin kontrolünde ve 
sistemin temel taþýyýcýsý olan 
sistem partilerinin konsen-
süsü altýnda gerçekleþir. 
Bunlar iþçi sýnýfýnýn, ilerici 
ve demokratik güçlerin par-
tilerinin seçimlerde baþarý 
elde etmemeleri için her 
yönteme baþvururlar.

Burada amaçlanan, genel 
ve yerel seçimlerde olsun 
kazananýn, iktidarda ya da 
muhalefette olsun, sistem 
partilerinin olmasýdýr, iþçi ve 
ilerici devrimci partilerin ol-
mamasýdýr. Yani seçimlerde 
hangi burjuva partisi kaza-
nýrsa kazansýn tek kazanan 
her zaman mevcut sistemin 
kendisidir. Dünyanýn tüm 
ülkelerinde sözde demokra-
tik ya da otoriter diktatör-
lüklerde seçimler yapýlýr. 
Buralarda iþçi sýnýfý ve ilerici 
devrimci partiler ya yasaktýr, 
ya da aðýr baskýlar altýndadýr. 
Diktatörler seçimleri bu ko-
þullarda kazanýrlar. Örneðin 
Hitler seçimlerde hep böyle 
kazanmýþtýr. Suriye'de Esat 
ailesi böyle kazanmýþtýr. As-
keri diktatörlüklerin altýn-
daki tüm seçimlerde olduðu 
gibi, 12 Eylül'de Kenan 
Evren ve Askeri Konsey 
yaptýðý seçimleri böyle ya-
sak ve baskýyla kazanmýþtýr. 
Erdoðan'ýn seçimleri de bun-
lardan farklý deðildir. Bu an-

lamda egemen sýnýfýn kur-
duðu sistem kendi kuralýný 
uygulamaktan vazgeçmez. 
Ancak iþçi ve emekçi 
yýðýnlarýn direniþi karþýsýnda 
vaz geçmek zorunda kalýr, ki 
o an sistemin deðiþmeye baþ-
ladýðý andýr. Latin Ameri-
ka'da olduðu gibi tarihte 
bunun örnekleri de vardýr. 
Seçimle devrimci partiler 
çoðunluðu ve iktidarý ele 
geçirebilirler veya bir dönü-
þümün önünü açabilirler. Bu 
andan itibaren farklý bir 
sistemin kurulma aný baþ-
lamýþtýr. Ýþte bu deðiþim ve 
dönüþümün adý DEVRÝM'-
dir. Bu devrimin nasýl gele-
ceði, nasýl bir þekil alacaðý 
öncüsü olan sýnýfýn sahip 
olduðu organizasyona ve 
þartlara baðlýdýr. Toplumun 
eskisi gibi yaþayýp yaþama-
yacaðýna baðlýdýr. Emper-
yalist kapitalist sistem tüm 
dünya üzerinde varlýðýný, 
egemenliðini sürdürmek için 
her yolu dener. Seçim yap-
mak onun en çok yalana 
sarýldýðý, kitleleri en çok 
aldattýðý dönemlerdir. Hatta 
seçim uyguladýðý dönem-
lerde þiddete, teröre baþvur-
maktan hiçbir zaman vaz-
geçmez. Açýkçasý iktidarý 
elinde tutmak için savaþ 

çýkartmaktan, silahlanmak-
tan, kan dökmekten asla vaz 
geçmez. Kendi BEKASI için 
tüm ülkenin BEKASINI yok 
etmeyi tercih eder ülke-
mizde olduðu gibi. Kendi 
kurallarýný, kendi hukukunu, 
kendi adaletini bile rafa kal-
dýrýr ve keyfi uygulamasýný 
kuralsýz, hukuksuz, kanun-
suz uygulamaya baþlar. 
Adýna ne derseniz deyin bu 
açýk, kanlý bir diktatörlüktür. 
Tüm bunlara raðmen belli 
koþullarda seçimler 31 
Mart'da olduðu gibi beklen-
medik sonuçlar verebilir

31 Mart yerel seçimleri 
böylesine en aðýr koþullar 
altýnda yapýlmýþtýr. Ama 
Saray oligarþisinin etrafýnda 
kenetlenen gerici, faþist 
AKP, MHP, tarikat ve ce-
maatlerin Cumhur ittifaký 
iþte bu þartlar altýnda geri-
letilmiþtir. Cumhur ittifa-
kýnýn baþý Erdoðan ve onun 
yamaðý Bahçeli'nin BEKA 
söylemi ile Türkiye Hal-
klarýný bastýrma, sindirme ve 
susturma çabalarý sonuç 
vermemiþtir. Bu Türk, Kürt, 
Türkiye devrimci demok-
ratik güçlerinin bir baþarý-
sýdýr.

''Martýn sonu bahar'' bel-
gisi altýnda kampanya yürü-
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ten CHP, Ýyi Parti ittifaký ise 
AKP, MHP'nin faþist Cum-
hur Ýttifaký'nýn her türlü en-
geline, tehdidine, yalan ve 
karalamalarýna karþý korkak-
ça da olsa hukuk devletini 
savunma çabalarý içinde 
karþýlýk bulmuþtur.

Burada önemli olan 
HDP'nin etrafýnda kenetle-
nen barýþ, demokrasi ve Kürt 
Özgürlük Hareketi'nin tutu-
mu belirleyici olmuþtur. Se-
lahattin Demirtaþ'ýn Edirne 
zindanýndan gönderdiði 
mesaj bu sürecin sonucunu 
belirlemiþtir. HDP'nin bu 
baðlamda ortaya koyduðu 
seçim stratejisi olan Kürdis-
tan'dan kayyýmlarý kovma, 
Belediyeleri halkýn temsilci-
lerine teslim etmek ve Ba-
tý'da da gerici faºist Cumhur 
Ýttifaký'na kayýp ettirmek 
politikasý Erdoðan, Bahçeli 
ikilisini kudurtmuþtur. Akýl-
larýna gelen baþlarýna gel-
miþtir. Onlar için yenilgi 
kaçýnýlmaz olmuþtur.

CHP, ÝYÝ Parti ittifakýnýn 
kaygýlarý ve korkularý ger-
çekleþmemiþtir. Onlar özel-
likle Kürt seçmenlerin yine 
AKP, MHP ittifakýna kayma 
olasýlýðý korkusu içinde 
idiler. Tüm yenilgilerde ol-
duðu gibi bu seferde yine 
Kürt seçmenini suçlama ko-
laycýlýðýna sarýlacaklardý. 
Halbuki Kürt seçmeni her 
seçimde olduðu gibi bilinçli 
ve örgütlü olarak tercihini 
barýþ, demokrasi ve özgürlük 
için kullanmýþtýr. Oysa Kara-
deniz'den, Ýç Anadolu'ya, 
Marmara'dan Ýç Ege'ye ve Ýç 
Akdeniz Bölgesi seçmen-

lerinin tercihleri ülke seçim 
tarihi boyunca sað parti ve 
ittifaklara gittiðini görmeyi 
düþünmemiþ le rd i r.  Bu  
bölgelerdeki seçmeni ikna 
etmek, onlarý kazanmak ye-
rine yine Kürt düþmanlýðý 
üzerinden yürümeyi tercih 
etmiþlerdir. Baþta HDP, 
devrimci demokratik güçler 
ve Kürt Özgürlük Hareketi 
hem Erdoðan, hem Bahçeli 
ittifakýna hem de CHP, ÝYÝ 
Parti ittifakýna karþý önemli 
bir ders vermiþlerdir. Bu ül-
kede devrimci demokrasi 
güçlerinin ve Kürt emekçi-
lerinin taleplerini kimsenin 
yok sayma basitliðine kal-
kýþmamasý, ülkeyi hara-
milere terk etmeyeceklerini, 
zulme, zindana ve korku 
Cumhuriyetine teslim olma-
yacaklarýný göstermiþlerdir.

31 Mart yerel seçim-
lerinde önemli bir sapta-
mada þudur ki; ayrýmcýlýða, 
yalana, nefrete, savaþa, 
tecavüz ve þiddete karþý, ka-
dýn cinayetlerine, iþ cina-
yetlerine, iþsizliðe, yoksul-
luða, ekonomik krize ve 
enflasyona karþý Türk ve 
Kürt seçmenlerinin, iþçi sý-
nýfýnýn ve emekçilerin taban-
da kurduklarý doðal ittifak 
saray oligarþisini, Erdoðan-
Bahçeli faþizmini yenmiþtir.

31 Mart Seçimi yýðýn-
lardaki deðiþim istek ve eði-
limini ortaya koydu, onlara 
güç ve umut verdi. Þimdi bu 
umutla Devrim, Demokrasi 
ve Sosyalizm savaþýnda yeni 
mevziler kazanmak için se-
çimlerde kazanýlan baþarýyý 
seçim sonrasý devrimci ey-

lemlerle savunmak ve geliþ-
tirmek gerekir. Böylece 
Erdoðan'ýn faþizan iktidarý 
sarsý l ýr,  demokrasi  ve 
sosyalizm yolunda yeni za-
ferler kazanýlýr. Bunun için 
þimdi özellikle seçim kam-
panyasý boyunca Kürt ve 
Türk iþçi ve emekçileri ara-
sýnda doðan birliði daha da 
güçlendirmemiz gerekmek-
tedir.

Kendi baðlý olduðu yasa-
larý, hukuku ve 31 Martta 
ortaya çýkan halkýn iradesini 
çiðneyen, Erdoðan'ýn bas-
kýsýna boyun eðen YSK tara-
fýndan Ýstanbul seçimlerinin 
iptal edilmesiyle ülkede yeni 
bir durum ortaya çýkmýþtýr. 
Bu durumda Kürt-Türk 
birliði daha da büyük bir 
önem kazanmaktadýr. Þimdi 
bu birlik ve beraberliðin 
pekiþtirilmesi, AKP-MHP 
ittifakýna öldürücü darbeyi 
vurmak için kaçýrýlmayacak 
tarihi bir fýrsattýr.
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Parti Tarihi`nden

mperyalizmle iþbirlikçilerin, gerici güçlerin, toprak 
aðalarýnýn temsilcisi olan Bayar-Menderes 
öncülüðündeki Demokrat Parti DP, 14 Mayýs E

1950'de güçlü biçimde iktidara geldi. 1950'de Kore'ye asker 
gönderirken 1952'de NATO'ya giriþ biletini de cebine 
koymuþ oluyordu. Demokrat Parti NATO'culukta, 
Amerikancýl ýkta,  Sovyet düþmanlýðýnda, savaþ 
kýþkýrtýcýlýðýnda baþý çekiyor, ülkeyi hýzla büyük tehlikelere 
sürüklüyordu... Onun bu giriþimlerine tek 'engel' vardý; 
komünistler. 'Engel' bertaraf edilmeli, Komünist Partisi'ne 
saldýrý gerçekleþtirilmeliydi. Böyle bir saldýrý, soðuk savaþ 
döneminde Amerika'da da komünistlere yapýlan 
saldýrýlarýn, McCharthy'ciliðin benzeri olacaðýndan, bir 
kez daha ABD'nin gözüne girilmiþ olacak, NATO'ya giriþ 
daha da kolaylaþacaktý.

1951 Tevkifatý ve Zeki Baþtýmar'ýn TKP Savunmasýndan

Bu nedenle komünistlere 
bu saldýrý hükümet için ha-
yati bir sorun haline gel-
miþti. 

Komünistlerin çok uya-
nýk olmasý gerekiyordu. 
Türk hükümetleri batýya ya-
ranmak, Sovyetler'den uzak-
laþmak için her zaman 
komünistlere saldýrma gere-
ðini duymuþtur. Londra ve 
Lozan konferanslarýna gi-
derken Atatürk'ün komü-
nistlere yaptýðýný, Ýnönü ve 
Menderes de ABD'ye yakla-
þýrken, Kore'de savaþa gi-
derken, NATO'ya girerken 
yap-mýþlardýr.

Hükümetin komünistlere 
saldýrmak için aradýðý baha-
ne, Sevim Tarý ve Mihri 
Belli'nin serüvenci, kari-
yerist, bölücü, hain tutumlarý 
oldu. 26 Ekim 1951'de Mar-
silya'ya gidecek bir gemiye 

bineceði sýrada Sevim 
Tarý'nýn tutuklanmasýyla 
saldýrý baþlamýþ, Sevim Tarý 
ve Mihri Belli'nin tutumlarý 
nedeniyle derinleþerek hýzla 
tüm partiye yayýlmýþtýr. 
Baþta partinin örgüt sekreteri 
Zeki Baþtýmar olmak üzere 

Þefik Hüsnü ve Reþat Fuat'ýn 
da bulunduðu hemen hemen 
tüm parti kadrolarý polisin 
eline düþtü. 184 kiþiyle bu 
tutuklama, TKP tarihindeki 
en büyük tevkifattýr. Tutuk-
lanan yoldaþlar Sirkeci'deki 
Sansaryan Haný'nda 2 yýl 
süren insanlýk dýþý aðýr iþ-
kencelere maruz býrakýlarak 
ifadeleri alýndý, direnenler, 
direnemeyenler, çýldýranlar, 
ölenler, ihanet edenler oldu. 
Soruþturmalar sýrasýnda 
kadrolar arasýnda grup-
laþmalar meydana geldi. Bu 
gruplaþmalarda yine Sevim 
Tarý ve Mihri Belli baþý çek-
tiler, kadrolarýn hapishanede 
birbirlerine düþmelerine 
neden oldular. Gruplaþmada 
Þefik Hüsnü, Mihri Belli ve 
Reþat Fuat birlikte hareket 
etti. Þefik Hüsnü burada bir 
kez daha kaypaklýðýný, 



6 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

bölücülüðünü gösterdi, O, 
Reþat Fuat'ýn bu grupta yer 
almasýnda belirleyici oldu. 
Bu gruplaþma ileride par-
tinin yurtiçi ve yurtdýþý diye 
bölünmesinin temelini oluþ-
turmuþtur.

Hapishanedeki gruplaþ-
malarýn kiþisel nedenlere, 
suçlamalara dayandýðýný 
söylemek yanlýþ olur ve bu 
tür gerekçeler ileri sürmek, 
gerçek nedeni örtmekten 
baþka bir iþe yaramaz. Kiþi-
sel suçlamalarýn, iþkence ve 
sorgularda verilen ifade-
lerin, çözülmelerin gruplaþ-
madaki etkisi belirleyici 
deðildir. Asýl neden politik 
ve ideolojiktir. Zeki Baþtý-
mar'ýn da içinde olduðu grup 
partiyi ve Marksçý-Leninci 
konumlarý savunurken, 
Þefik Hüsnü ve partiye ge-
tirdiði Mihri Belli'nin baþýný 
çektiði öbür grup küçük 
burjuva anlayýþ ve tavrý ser-
gilediler, Kemalist devletle 
uzlaþmacý tavýr içinde odu-
lar. Bu tavýr onlarý mah-
kemede partiyi savunma-
maya kadar götürdü. Daha 
çok hukuksal savunmalarla 
yetindiler, komünist tavýr 
gösteremediler. Reþat Fu-
at'ýn onlarýn yanýnda olmasý 
o günün tutukluk koþulla-
rýndaki iç çatýþmalara, 
gruplaþmalara dayanýr.  
Kendisine yöneltilen birçok 
eleþtiriye raðmen, duruþma-
da parti ve komünizm 
savunmasý yapan tek kiþi 
Zeki Baþtýmar oldu. Baþtý-
mar önce; sivil içerikli bir 
davanýn askeri mahkemede 
görülmesinin antidemok-

ratik, Anayasa ve yasalara, 
Ýnsan Haklarý Bildirgesi'ne 
aykýrý olduðunu, hukukun 
baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk 
ilkelerinin açýkça çiðnendi-
ðini gösterdi, sonra da 
savcýnýn Sevk Ýddianamesi 
ve Esas Hakkýndaki Müta-
laasý'nda, TKP Teºkilat Pren-
sipleri'nin ilk satýrýndaki 
“Partimiz Marksçý-Leninci 
bir partidir” cümlesinden 
hareketle “Türkiye Komü-
nist Partisi'nin amacýnýn zor 
ve þiddet yoluyla iktidarý 
alarak iþçi diktatörlüðü 
kurmak” olduðu yolunda 
çýkarttýðý hükmü ele aldý ve 
savcýnýn görüþlerini bir bir 
çürüterek bu kavramlarla 
partinin ne demek istediðini 
anlattý ve þöyle dedi:

“Marksizm, genel bir 
tarifle tarihi ve sosyal olay-
larý materyalist bir görüþle 
ve diyalektik bir metodla 
inceleyen, çözümleyen ve 
açýklayan bir bilimdir. Le-
ninizm, Marksizmin yaþa-
dýðýmýz yeni tarihi devreye, 
çaðýmýzýn þartlarýna uygu-
lanmasýdýr; devrimizin 
Marksizmi'dir.

Hayatý ve sosyal hadise-
leri materyalist bir görüþle 
izah etmek demek, onlarý 
doðuran ve idare eden þeyi, 
maddi varlýðýn dýþýndaki 
mutlak bir kuvvetin ira-
desinde deðil, bu maddi 
varlýðýn kendinde saklý ezeli 
ve ebedi kanunlarýn yarattýðý 
zaruretlerde aramak demek-
tir. Bu görüþ tarzýna göre, 
belli bir sosyal ortamda, bir 
memlekette belli fikirler ve 
prensipler, ancak o memle-

ketin maddi þartlarýndan ve 
zaruretlerinden doðabilir. 
Bir fikir, maddi þartlarýn 
elveriþli olmadýðý bir yerde 
doðamaz; dýþardan gele-
mez; gelse de tutunamaz. 
Kökü dýþarda bir ideoloji, 
kökleri havada bir aðaç gibi, 
er geç kurumaya mahkûm-
dur. Ýþte materyalist görüþ 
bu demektir.

Diyalektik metod sosyal 
hayatý ve hadiseleri daimi 
bir akýþ, daimi bir deðiþme 
ve geliþme halinde görür ve 
konusunu zamanýn, zeminin 
ve durmadan deðiþen hayat 
þartlarýnýn ýþýðýnda inceler.

Böylece Marksizm-Leni-
nizm ilmi ve felsefi bir 
doktrindir, bir cihani görüþ 
tarzýdýr. Marksçý-Leninci 
parti bu görüþ tarzýný 
kendine klavuz edinen parti 
demektir. Böyle bir partinin 
kendi programýný, prensip-
lerini, siyasi amaçlarýný, 
bulunduðu memleketin mad-
di þartlarýna göre çizmesi 
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þarttýr. Maddi-ekonomik 
þartlarý birbirinden ayrý 
o l a n  m e m l e k e t l e rd e k i  
Marksçý-Leninci partilerin 
uzak idealleri ayný olsa da, 
programlarý, siyasi faaliyet-
leri, faaliyet þekilleri deðiþi-
ktir. Çünkü Marksizm-Leni-
nizm, memleketlerin ve mil-
letlerin sosyal ve siyasi ge-
liþme imkanlarýný her mem-
leketin kendi sosyal ve eko-
nomik bünyesinin, objektif 
þartlarýnýn tayin ettiði yolda 
arar. Teþkilat prensiplerinin 
ilk cümlesinin anlatmak 
istediði iþte budur.

Komünizmin, gayesine 
ulaþmak için, cebir ve þiddet 
kullanmayý her yerde, her 
zaman için mutlak bir zaru-
ret olarak kabul ettiði iddiasý 
yersizdir. Marksizm-Leni-
nizm soyut konular hakkýnda 
genel ve mutlak hükümler 
vermez; bu veya þu mesele-
de, bu veya þu tarihi devrede, 
bu ve þu memleketin mevcut 
sosyal ve ekonomik þart-
larýný göz önünde tutarak bu 
veya þu hükmü verir. Belli bir 
zamanda belli bir memleket 
için doðru olan bir hüküm, 
baþka bir zamanda, maddi 
hayat þartlarý baþka olan bir 
memlekette doðru olamaz. 
Hatta zamanla þartlarý deði-
þen bir memleketin sosyal 
meseleleri hakkýnda Marks-
izmin-Leninizmin hükümleri 
de deðiþir. Marksizm-Le-
ninizm hakkýndaki yanlýþ 
telkinler ve yanlýþ bilgiler 
komünistlerin siyasi amaç-
larý ve faaliyet þekilleri hak-
kýnda yanlýþ hükümlere yol 
açmaktadýr. Komünistlerin 

her zaman için her memle-
kette hep ayný gayeler peþin-
de koþtuklarýný, hep ayný 
yoldan, ayný doðrultuda 
yürüdüklerini iddia etmek 
yersizdir. Bu çeþit faaliyet 
Marksizmin-Leninizmin ru-
huna aykýrý düþer.... Savcý, 
Esas Hakkýndaki Mütaala-
sý'nda 'Bügünki þartlar 
altýnda memleketimizde 
illegal faaliyette bulunan 
Gizli Komünist Partisi'nin 
kanun dýþ ý  bulunmasý  
dolayýsýyla hiçbir zaman 
meþru yollarla iktidara 
gelmesi kabil olmadýðýný...' 
söylüyor ve 'cebir unsuru 
komünizmin hususi bir 
maksadý olduðu' yolunda bir 
hükme varýyor. Bu hüküm 
saðlam bir mantýða dayan-
mýyor. Gizli ve illegal çalýþ-
mak komünistler için ne bir 
gayedir, ne de arzu edilir bir 
þeydir. Fakat bu memlekette 
komünistler buna mecbur 
edilmiþlerdir. Tahkikat dos-
yasýnda mevcut 'Görüþler' 
adlý bültenin (Parti Me-
seleleri) kýsmýnda þu cüm-
leler var:

'Gizli faaliyet partimizin 
mutlak bir prensibi deðildir. 
Bilakis, faaliyetini kanuni-
leþtirmek için elinde olan her 
þeyi her zaman için yapmaya 
hazýrdýr. Bu uðurda mücade-
leden hiçbir zaman dönme-
miºtir, dönmeyecektir'. 

Siyasi bir grubu veya 
teþekkülü, sýrf gizli faaliyette 
bulunmaya mecbur býrakýl-
dýðý için, cebir ve þiddet 
kullanmakla suçlamak garip 
olur. 'Kanun dýþýnda býra-
kýlanlar kanun dýþýnda hak 

ararlar' sözü büyük bir 
gerçeðin ifadesidir. Kanun 
dýþýnda hak aramak cebir ve 
þiddet kullanmayý zorunlu 
kýlmaz. Savcýnýn iddia ettiði 
gibi, komünizmin kanun dýþý 
edilmesi onun cebir ve þiddet 
kullanmasýný gerektiriyorsa, 
bu takdirde sorumlu, kanu-
nun kendisi olmak lazým ge-
lir. Çünkü burada fiili tahrik 
eden kanundur.

........
Sevk Ýddianamesi'nde de 

mevhum bir vesikada geçen 
ihtilalci kelimesini ele ala-
rak, 'Komünist Partis'inin 
faaliyet metodunun cebir ve 
þiddet kullanmayý icap 
ettirdiði, cebir ve þiddetin 
komünist partilerinin esa-
sýnda mevcut olduðu' iddia-
sýna bir dayanak aramak-
tadýr. Evvela... iddianame-
deki uydurma örnekte geçen 
Fransýzca 'revolüsyoner' 
kelimesinin karþýlýðý olarak 
alýnan ‚ihtilalci' deyiminin 
yerinde bir karþýlýk olup 
olmadýðý bir meseledir. 
Gerçi bu kelimeyi ihtilalci 
diye çevirenler de vardýr. Fa-
kat en çok kullanýlan karþý-
lýðý bu deðildir,' inkýlapçý' 
kelimesi revolüsyonerin 
daha çok kullanýlan asýl 
karþýlýðýdýr... Fakat bütün 
bunlarý bir tarafa býrakarak, 
revolüsyoner kelimesine 
ihtilalci karþýlýðýný doðru ve 
yerinde kabul etsek bile, 
bahis konusu olan faaliyetin 
cebir ve þiddet kullanmayý 
hedef edindiði ispat edilmiþ 
olmaz, iktidar partisi liderle-
rinin, özellikle Baþvekil Ad-
nan Menderes'in nutuklarýn-
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da, partisinin bir ihtilal 
partisi olduðunu belirten 
sözlerine gazetelerde sýk sýk 
rastlamak mümkündür.

...Cebir ve þiddet nere-
dedir? 30 küsür yýllýk faa-
liyetleri sýrasýnda komünist-
lerin, cebir ve þiddet telkin 
eden hareketlerine, tahrik-
lerine bir misal gösteri-
lebileceðini sanmýyorum. 
Savcý, bu gerçeði bildiði için 
olmalýdýr ki, baþka bir daya-
nak aramýþtýr. Ona göre, ce-
bir ve þiddet komünizmin 
mahiyet inde sakl ý  b ir  
unsurdur. Yani komünistler 
bugün cebir ve þiddet kul-
lanmasalar bile, bir gün 
buna baþvurabilecekleri 
için, onlarý cebir ve þiddet 
kullanmýþ kabul etmek 
gerekiyor. Bu ne garip bir 
hukuk anlayýþýdýr? Her 
asker bir asker kaçaðý ola-
bilir diye bütün bir orduyu 
peþinen cezalandýrmak aklýn 
kabul edeceði bir iþ midir?...

Bugün bazý memleket-
lerde milli baðýmsýzlýklarýný, 
hürriyetlerini elde etmek 
için emperyalist istilacýlara 
karþý açýlan savaþlarda ko-
münistlerin ön saflarda yer 
aldýklarý doðrudur. Fakat bu 
böyledir diye komünistlerin 
bugün her yerde cebir ve þid-
det kullanmayý tasarla-
dýklarý vehmine kapýlmak 
yersizdir. Sýrf bir vehme 
dayanarak vatandaþlara 
ceza tertibini istemek ise, 
akýl ve mantýk iþi deðildir.

Sevk Ýddianamesinde ve 
Esas Mütaala'da, komüniz-
min, 'mevcut mülkiyet esasý-
ný tanýmadýðý, memlekette 

mevcut ahlâk telâkkilerini 
kabul etmediði, aile mevhu-
muna kýymet vermediði, 
cemiyet içerisinde amele 
diktatörlüðünü cebir yoluyla 
tesis etmeyi gaye edindiði ve 
bu suretle zümre tahakkü-
münü kurarak, memleket 
içerisinde müesses iktisadi 
ve içtimai nizamlarý devirip 
yerine kendilerine uygun 
iktisadi ve içtimai bir nizam 
kurmayý hedef tuttuðu' 
zikredilerek, amele diktatör-
lüðünü cebir ve þiddet yo-
luyla tesis etmenin komüniz-
min hiç deðiþmeyen ana 
vasfý olduðu iddia ve tekrar 
edilmektedir.

Bu iddia hiçbir vakýaya, 
delile, kanun-u mesned'e 
dayanmayan, profesyonel 
komünizm düþmanlarýnýn 
basmakalýp iddialarýnýn 
tekrarýndan ibarettir.

...Bugün gerek Türkiye 
Komünist Partisi'nin, gerek 
gerçekten Marksist-Leninist 
ayrý ayrý Türk komünistle-
rinin hiçbir faaliyeti, Türki-
ye'de komünizmin veya 
komünizme doðrudan doð-
ruya geçiþ devri olacak bir 
düzenin kurulmasý hedefini 
gütmemektedir. Savcý, daya-
naksýz bir iddia ile, faaliyet-
lerimizin mevcut nizamý de-
virmek ve Türkiye'de bir 
proletarya diktatörlüðü kur-
mak hedefi taþýdýðýný ileri 
sürüyor. Proletarya diktatör-
lüðü þiarý, Türk komünist-
lerinin çalýþma program-
larýnda hiçbir zaman yer 
almamýþ ve hiç bir zaman 
faaliyetlerinin doðrudan 
doðruya hedefini teþkil et-

memiþtir. Memleketimizin 
bugünkü sosyal bünyesi, 
þartlarý, proletarya diktatör-
lüðü zorunlu ve gerekli 
kýlacak bir durum göstermi-
yor, iþçi sýnýfýnýn tahakkü-
münü saðlamak veya bir 
sýnýfýn diðer sýnýflar üze-
rinde tahakkümünü kurmak 
þöyle dursun, tersine, emper-
yalizme, gericiliðe ve harbe 
karþý bütün sýnýflarý birleþ-
tirmek peþinde olduðumuzun 
en büyük delili Savcýnýn 
aleyhimizde kullanmak iste-
diði yayýnlardýr. Milletin 
müþterek davasý ancak onun 
bütün sýnýf ve tabakalarýnýn 
birliðiyle, müþterek hare-
ketiyle kazanýlabilir. Bu ger-
çeði kavrayan Türk komü-
nistlerinin, bir sýnýfýn tahak-
kümünü saðlamak gibi aykýrý 
yönde bir faaliyete yer 
vermelerine imkân var mý-
dýr?...

Biz komünistler, memle-
ketin baðýmsýzlýðý ve demok-
rasinin geliþmesi uðrunda, 
emperyalizme ve gericiliðe 
karþý mücadelede iþçi sýnýfý-
nýn baþlýca rolü oynamasý 
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gerektiðine inanýyoruz, iþçi 
sýnýfýnýn öncü rol oynama-
dýðý milli baðýmsýzlýk hare-
ketinin er geç soysuz-
laþmaya mahkûm bulun-
duðunu tarih bize göstermiþ 
bulunuyor. Fakat bu, iþçi 
sýnýfýnýn diðer sýnýflar 
üzerinde tahakkümünü 
s a ð l a m a k  i s t e d i ð i m i z  
manasýna gelmez. Tersine, 
bu vazifeyi yerine getirmek 
için iþçi sýnýfýnýn memleketin 
bütün sýnýflarý ve bütün ileri 
kuvve t ler iy le  i þb ir l ið i  
yapmasýnýn zaruri olduðuna 
inanýyoruz.  Dosyadaki 
yayýnlarýmýzda bu fikrin 
örneklerine bol bol rast-
lamak mümkündür...

Hiçbir Marksçý-Leninci 
parti ,  hiçbir Marksçý-
Leninci faaliyet ve yayýn 
Türkiye'de komünizmin þim-
diden gerçekleþtirilmesi 
amacýna yöneltilmiþ olamaz. 
Hiçbir Türk komünisti 
faaliyetinin memlekette 
komünizmi bugünden kur-
mak gibi bir hedef taþýdýðýný 

söyleyemez. Türkiye'de bu 
çeþit bir faaliyet varsa, 
provokasyona eþit anti-
marksist bir faaliyettir.

Yukarda bel ir t t iðim 
sebeplerle, Savcýnýn bu 
davada uygulanmasýný  
istediði TCK'nýn 141. Mad-
desi Türk komünistlerinin 
fiil ve hareketlerine uyma-
maktadýr. Bu maddenin 1. 
Fýrkasý aynen þöyledir: 
'Memleket içindeki içtimai 
bir sýnýfýn diðerleri üzerinde 
tahakkümünü tesis etmek 
veya içtimai bir sýnýfý or-
tadan kaldýrmak veya mem-
leket içinde kurulmuþ ikti-
sadi ve içtimai temel nizam-
larý devirmek amacýyla 

cemiyet tesis, teþkil, tanzim 
veya idare eden kimse üç 
yýldan on yýla kadar aðýr 
hapis cezasý ile cezalandý-
rýlýr.

Memlekette bütün sýnýf-
larýn eþit þekilde faydala-
nacaklarý gerçek bir demok-
rasinin kurulmasýný isteyen 
Türk komünistlerinin amacý, 

bir sýnýfýn diðerleri üzerinde 
tahakkümünü kurmak deðil, 
tersine bir sýnýfýn diðerleri 
üzerindeki tahakkümüne son 
vermek olabilir.

Memleketimizin bugün-
kü objektif þartlarý sosyal bir 
sýnýfý veya sýnýflarý ortadan 
kaldýrmak gibi yakýn bir 
gaye taþýmamýza engeldir. 
Sýnýflar, bu veya þu partinin 
veya þahsýn arzusu ile orta-
dan kalkmaz. Ýlmi sosya-
lizmin, yani Marksizm'in 
ütopik sosyalizmden farklý 
olarak, ortaya koyduðu en 
büyük gerçeklerden biri de 
budur. Sýnýflarý, onlarýn 
sosyal karakterlerini ve 
münasebet þekillerini bir 
memleketin maddi-ekono-
mik bünyesi tayin eder. Bu 
bünyeyi insanlar keyifleri 
istediði zaman deðiþtire-
mezler. Komünistlerin son 
amaçlarýný, uzak ideallerini 
teþkil  eden komünizm, 
ancak, iþçi ve emekçi sýnýflar 
da dahil olmak üzere, bütün 
sýnýflarýn ortadan kalk-
masýyla mümkündür; bir tek 
sýnýfýn ortadan kalkmasý ve 
kaldýrýlmasýyla deðil. Bir 
memlekette bütün sýnýflarýn 
ortadan kalkmasý içýn, 
sosyal ve ekonomik geliþme 
seviyesinin, bütün ileri Batý 
memleketlerinin,  hatta 
bugünkü Sosyalist Sovyetler 
Birliði'nin seviyesinden çok 
daha üstün olmasý gerekir. 
Bu seviyeye eriþmiþ bir mem-
lekette ise, sýnýflarý þu veya 
bu siyasi teþkilat deðil, ha-
yatýn kendisi ortadan kal-
dýrýr. Sýnýflarýn varlýðý na-
zariyecilerin düþüncelerine, 
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siyasi liderlerin arzularýna, 
partilerin programlarýna 
baðlý deðildir. Sýnýflar ancak 
maddi ve sosyal hayat 
þartlarýnin zaruri kýldýðý 
anda ortadan kalkacaktýr.

Türkiye Komünist Par-
tisi'nin ‚memleket içinde 
kurulmuþ iktisadý ve içtimai 
temel nizamlarý devirmek' 
amacýný taþýdýðýný ispat eder 
ne fiili bir hareket, ne de bu 
partiye ait gizli yayýnlarda 
böyle bir hareketi kýþkýrtýr 
veya doðru bulur bir cümle, 
bir kelime gösterilemez...

Teºkilat prensiplerinin 
'mevcut iktisadi ve içtimai 
nizamý devirerek komünist 
bir nizam kurulmak iste-
nildiðini açýkca gösterdiði' 
iddia ediliyor. Bu fikri veren, 
teþkilat prensiplerinin hangi 
paragrafý, hangi cümle-
sidir? Bültenin tümü bu fikri 
veriyorsa, nasýl veriyor? 
Savcý bunu açýklama lüzu-
munu hissetmemiþtir... Türk 
komünistlerinin þimdiden 
'bir komünist nizam' kurmak 
istediklerini Savcý nereden 
çýkarýyor?

Komünizm bir komünis-
tin idealidir. Fakat bu ide-
alin gerçekleþmesi, yukarda 
da izah ettiðim gibi, maddi 
þartlarýn ve imkanlarýn 
varlýðýna baðlýdýr. Sosyal ve 
ekonomik þartlarý geliþme-
miþ bir memlekette komüniz-
min gerçekleþmesini faali-
yetine doðrudan doðruya 
hedef olarak gösteren, 
komünist deðil, maskeli bir 
sahtekârdýr... Biz hakiki Türk 
komünistleri Marksizmin-
Leninizmin ýþýðý altýnda yü-

rümekteyiz, imkânlarýn dý-
þýnda deðil, peþinde koþmak 
bizim þiarýmýzdýr, istihsal 
vasýtalarýnda müþterek 
mülkiyet esasýna dayanan 
sýnýfsýz, istismarsýz, zulüm-
süz, tahakkümsüz toplumu, 
yani komünizmi þimdiki 
þartlar içinde, uzak bir ideal 
olarak kafamýzda taþýmaya 
mahkûmuz. Bugünkü va-
zifelerimiz, bugünkü gaye-
lerimiz baþkadýr. Onlarýn, 
komünizm idealiyle doðru-
dan doðruya ilgisi pek yok-
tur.

Bugün peþinde koþtuðu-
muz amaçlar nelerdir? Ne 
istiyoruz?

Yalnýz büyük toprak sa-
hiplerine, yalnýz büyük ser-
mayedarlara deðil, memle-
ketin bütün sýnýf ve taba-
kalarýna, özellikle emekçi 
sýnýflara eþit hak tanýyan 
hakiki bir demokrasinin 
gerçekleþmesini istiyoruz. 
Türk iþçisi ekonomik ve 
politik haklarýný lafta deðil, 
fiili olarak elde etmeli, sos-
yal ve politik teþkilatlarýný 
serbestçe kurabilmeli, her 
türlü baskýdan, tecavüzden 
uzak olarak yaþatabilmeli, 
geliþtirebilmelidir. Fakir 
Türk köylüsü lafta deðil, fiili 
olarak topraða kavuþma-
lýdýr. Türk aydýný düþünce-
lerini açýkça söyleyebilmeli, 
yazabilmelidir. Bunlar, ger-
çekleþmesi uðrunda müca-
dele ettiðimiz amaçlardýr. Bu 
amaçlarý taþýmak ve bunlar 
uðrunda mücadele etmek bir 
suç mudur?

Memleketimizin baðým-
sýzlýðýný tehdit eden yabancý 

nüfuzunu kýrmak, emperya-
lizmin siyasi ve ekonomik 
tahakkümüne engel olmak, 
amaçlarýmýzýn belkemiðini 
teþkil eder. Mütareke yýl-
larýnda Türkiye'yi bir Ame-
rikan sömürgesi haline 
sokmaya yeltenenler ve bunu 
s a ð l a m a k  i ç i n  t ü r l ü  
e n t r i k a l a r  ç e v i re n l e r  
(Mandacýlar) 35 yýl evvelki 
r ü y a l a r ý n ý n  n i h a y e t  
gerçekleþtiðini hiçbir utanç 
hissi duymadan açýkça ve 
övünerek ilân etmektedirler.

Yeni bir harp heyulasý 
dünyamýzýn üzerinde dolaþý-
yor ve memleketimizin ufuk-
larýný tehdit ediyor. Bu 
felaketi önlemek, milletlerin 
müþterek ve kutsal bir davasý 
haline geldi. Milletler arasý 
hiçbir dava insanlýk tari-
hinde hiçbir zaman bu kadar 
geniþ ve muazzam bir ölçüye 
ulaþmamýþ, milletleri bir-
birine bu kadar sýký yaklaþ-
týrmamýþtýr. Milletler, baþ-
larýndaki hükümetlerin poli-
tikalarýna uysun uymasýn el 
ele vererek harbe karþý mü-
cadeleye girmiþlerdir. Ama 
emperyalistler durmuyor. 
Onlar için bir harbe, bir 
harp hazýrlýðýna ihtiyaç 
vardýr... Barýþ bu mem-
leketin, ekmek kadar, su 
kadar ihtiyacý olduðu bir 
nimettir. Barýþ davasý Türk 
halkýnýn varlýðý ile, baðým-
sýzlýðý ile doðrudan doðruya 
ilgilidir. Barýþý savunmak, 
yalnýz komünistlerin deðil, 
fikirleri, kanaatleri ne olur-
sa olsun, halkýn bütün sýnýf 
ve tabakalarýnýn müþterek 
amacý ve davasýdýr. Fakat ne 
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çare ki, emperyalizm ajan-
larýnýn serbestçe at koþtur-
duðu, harp kundakçýlarýnýn 
teþvik ve himaye gördüðü bu 
memlekette barýþýn lafýný 
bile etmek neredeyse suç 
sayýlacak. Barýþ için müca-
dele etmek bir suç ise, bu su-
çu iþlemek bir vazifedir; 
hiçbir iþkence, hiçbir tehlike 
ve tehdit, vatanýný-milletini 
seven bir insaný bu vazifeyi 
yerine getirmekten alýkoya-
maz.”

Zeki Baþtýmar'ýn çizdiði 
programatik nitelikteki uzak 
ve yakýn parti hedefleri bu-
gün de geçerlidir. Uzak 
h e d e f  h e p  a y n ý d ý r ;  
Komünizm'dir. Yakýn hedef 
ülkenin demokratikleþmesi, 
özgürleþmesi, emperyalist 
baðýmlýlýktan ve iþbirlikçi 
sermayeden, iþbirlikçi feo-
dal güçlerden kurtulmasý, re-
fah düzeyinin yükselmesi ve 
barýþýn, halklar arasýnda 
eþitliðin ve dayanýþmanýn 
savunulmasýdýr. 50'li yýllar-
dan farklý olarak bugün, 
ülkenin bütün sýnýf ve 
tabakalarý, özellikle emekçi 
sýnýflarýyla birlikte, baþta 
Kürt halký olmak üzere tüm 
Türkiye halklarýna eþitliði, 
özerkliði ve özgürlüðü, 
kendi kaderlerini belirleme 
hakkýný tanýyan gerçek bir 
demokrasi savaþýmý önü-
müzde durmaktadýr. Çünkü 
bugün Türkiye'de gerçek de-
mokrasi savaþýmýnýn merke-
zinde halklarýn özgürlüðü, 
özerkliði, eþitliði üzerinde 
Türkiye'nin yeniden yapý-
lanmasý, Kürt sorununun 
barýþçýl ve demokratik yol-

lardan çözümü sorunu yat-
maktadýr.

Ýki yýl süren iþkenceler ve 
askeri mahkemede bir yýl sü-
ren duruþmalardan sonra da-
va sonuçlandý, tutuklulara 
141 ve 142. maddeler uya-
rýnca 10 yýla varan hapis ce-
zalarý verildi. Tutuklamalar 
baþlar baþlamaz, hükümet 
141 ve 142. maddelerin, 
idam cezasýný kapsayacak 
biçimde aðýrlaþtýrdýðý 
þeklini hukuk ilke-
lerini hiçe sayarak bu 
davada uygulatmaya 
çalýþtý ama baþarýlý ola-
madý. Bu yüzden sa-
nýklara bu maddelerde 
eski haliyle varolan en 
aðýr ceza, 10 yýl hapis 
cezasý verilmiþ ve ceza 
sonrasý bir sürgün dö-
nemi öngörülmüþtür. 
O zaman komünistleri 
idam etmek isteyen 
anlayýþla, bugün Kürt 
d e v r i m c i l e r i n i n ,  
önderlerinin idamýný 
ve bunun için de idam 
c e z a s ý n ý  y e n i d e n  
g e t i r m e k  i s t e y e n  
anlayýþ aynýdýr.

1951-52 tutuklamasýyla 
burjuvazi TKP'ye aðýr bir 
darbe indirdi ve parti çalý-
þamaz hale geldi. Dýþarda 
kalan bazý aydýn ve iþçi 
ü y e l e r  a ð ý r  b a s k ý l a r  
karþýsýnda parti faaliyetlerini 
durdurarak susmayý yeð-
lediler. Delil yetersiz-
liðinden beraat edenlerin, 
cezasý kýsa olanlarýn ya da 
cezasýný çektikten sonra ha-
pisten çýkanlarýn bir kýsmý ya 
geri çekildi ya da komünizm 

davasýndan vazgeçtiler. 
Baþta Mihri Belli ve Hikmet 
Kývýlcýmlý olmak üzere bir 
kýsmý ise bozgunculuk 
yapmaya devam ettiler. 
Bunlardan Þefik Hüsnü 8 
Nisan 1959'da Manisa'da 
sürgünde öldü. Hikmet 
Kývýlcýmlý 1954'te, Partiyle 
hiçbir iliþkisi olmayan Vatan 
Partisi'ni kurdu. 27 Mayýs 
darbesiyle ilgili olarak Gür-

sel'e þu telgrafý çekti: “Tari-
himizde hep kuvvetle çarpan 
kalbimizin; yiðit ordumuzun 
kötülüðe baþ eðdiriþini 
saygýyla selamlarým. Ýkinci 
Kuvay-ý Milliye Gazanýz 
k u t l u  o l s u n .  G e r ç e k  
d e m o k r a s i d e  A l l a h  
yanýltmasýn. Vatan Partisi 
G e n e l  B a þ k a n ý . ”  B u  
tutumuyla Komünist Parti 
saflarýnda olamayacaðýný bir 
kez daha kanýtlayarak 
yer in in  Kemal izm ve  
Allah'ýn yaný olduðunu itiraf 
etmektedir.
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Hapisten çýktýktan sonra 
Mihri Belli bozgunculuðu-
nu, Kemalist anlayýþýný 
sürdürdü. Hapishanede 
Þefik Hüsnü'ye 1920'lerde 
neden Ankara'ya gitmediðini 
sorduðunda, Þefik Hüs-
nü'nün iþçileri örgütlemek 
için Ýstanbul'da kaldýðýný 
aktarmakta ve þöyle söyle-
diðini belirtmektedir: “Ben 
kendi hesabýma þimdi baþka 
türlü düþünüyorum. Anka-
ra'ya gitmemiz doðru bir 
davranýþ olacaktý. Mustafa 
Kemal ile hiç deðilse ilk 
yýllarda, daha geniþ bir güç 
birliði saðlanabilirdi. Üste-
lik kendisiyle hemþeriydik. 
Birçok müþterek dostlarýmýz 
vardý. Bizde bu gibi kiþisel 
baðlar kýsa vadede de olsa 
etkili olabilir.” Mihri'nin ak-

tardýðý bu sözler Þefik Hüs-
nü'nün politik ve sýnýfsal ko-
numunu, Kemalist tutumunu 
bir kez daha açýk ortaya 
koymaktadýr. Suphi'leri 
katlettiren, komünistleri 
zindana attýran Mustafa 
Kemal'le hangi güç birliði 
kurulabilirdi ki? Þefik Hüs-
nü ömrünün sonuna kadar 
Kemalist kalmýþ ve hiçbir 

zaman Marksçý-Leninci bir 
konum almamýþtýr. Mihri 
Belli de hep bu Kemalist 
yolu sürdürenlerin, boz-
guncularýn baþýnda olmuþ-
tur. 

Þefik Hüsnü ölünceye 
kadar gerek 1. Kongreye, 
gerekse 2. Kongreye neden 
katýlmadýðýnýn hesabýný da 
vermemiþtir. 

„Türkiye Komünist Partisi, çaðýmýzýn devrimci teorisi bilimsel sosyalizmi kendisine 
kýlavuz edinmiþ uluslararasý iþçi sýnýfýnýn Marksist-Leninist bir partisidir. Ýþçi sýnýfýnýn 
öncülüðünde savaþ vererek proletarya diktatörlüðüyle sosyalist bir toplumun inþasýna ve 
nihai hedef olarak sýnýfsýz komünist bir topluma ulaþmayý amaçlamaktadýr. Proleter 
devrim iþçi sýnýfýnýn eseridir, ancak tüm tarihsel deneyler göstermiþtir ki, Marksist-
Leninist bir komünist partisi olmadan, iþçi sýnýfý sosyalizme, komünizme ilerleyemez.“

Likidasyon Sonrasý:

Ürün ve Politika /
2. Sahte Türkiye Komünist Partisi  SÝP

Ürün ve Politika /
2. Sahte Türkiye Komünist Partisi  SÝP

ovyetler Birliði'nin yýkýlmasýyla 
dünya iþçi ve komünist hareketi 30 
yýldan beri karþý devrimle aldýðý büyük S

yenilginin etkisi altýndadýr. Revizyonizme, 
oportünizme, her türlü küçük burjuva 
ideolojisine karþý ardýcýl bir savaþ veren 
Lenin ve Stalin'in aksine Kruþçev ile 

baþlayan orta yolcu Brejnev ile devam eden, 
Gorbaçov ile artarak Marksist-Leninist 
ilkelerden sapýldý, politik olarak sosyal 
demokrasiye gidildi, partiye reformist ve 
revizyonist ilkeler egemen oldu. Bolþevik 
Partisi'nin küçük burjuva oportünistlerinin, 
revizyonistlerinin eline geçmesiyle baþlayan 
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süreç 90'lý yýllarda önce DDR, sonra 
Sovyetler Birliði ve diðer Avrupa sosyalist 
ülkelerinin çöküþü ve kapitalizme kapýlarýný 
açmasýyla ihanet ve karþý devrimle 
sonuçlandý, dünya komünist ve iþçi 
hareketine büyük darbe vuruldu. Dünyada 
güçler dengesi deðiþti, neredeyse dünyanýn 
her tarafýna kapitalizm, emperyalizm 
egemen oldu. Sosyalist dünyanýn çöküþü, 
kapitalizmin küreselleþmesiyle birlikte hem 
kapitalist ülkelerdeki hem eski sosyalist 
ülkelerdeki iþçi sýnýfý ve komünist partileri, 
ulusal kurtuluþ hareketleri için aðýr sonuçlar 
doðurdu. Lenin ve Stalin dönemlerindeki, 
özellikle Stalin dönemindeki kazanýmlar 
karalandý ,  burjuvazi ,  emperyalizm 
tarafýndan alkýþlandý, takdirle karþýlandýlar. 
Çöküþün bütün suçunu Marksist-Leninist 
partiye yükleyerek, yeni dönemin kendisine 
Marksist, komünist, ilerici, devrimci 
diyenlerden oluºan „geniþ tabanlý partiler“, 
yeni sol parti oluþturma dönemi olduðunu 
ilan ettiler. Ýþçi hareketi ve komünist partileri 
krize girdiler, saða savruldular, dört beþ 
parçaya bölündüler; komünist partilere çok 
yönlü, çok renkli, çok KP'li, antimarksist, 
antileninist, plüralist bir anlayýþ egemen 
oldu, enternasyonalizm parçalandý.

73 Atýlýmý'yla iþçi sýnýfýnýn ve yýðýnlarýn 
içinde ete kemiðe bürünen partimiz, 
Sovyetler Birliði'nin aðýr baskýlarý sonucu, 
1983 yýlýnda yapýlan 5. Kongrede likidatör 
Nabi Yaðcý yönetimindeki, küçük burjuva 
TÝP Partizan ekibinin partiye egemen olma-
sýyla, yeniden bir kýrýlma yaþadý. Bu Kongre 
ile Bolþevik dönem sona erdi, Marksist-
Leninist çizgi terk edildi, oportünist, re-
formist bir çizgi izlenmeye baþlandý. Özde 
birer sosyal demokrat olan TÝP ve diðer 
sosyalist partilerle birleþmeye gidilerek parti 
likide edildi. Mustafa Suphi ve Bilen 
geleneðini savunanlarýn, partimizin liki-
dasyon dönemini iyi anlamalarý gerekir. TÝP 
ile birleþme, TÝP'in Marksizm-Leninizm 
teme-linde TKP ile birleþmesi deðildir. TÝP 
ile birleþme Marksist-Leninist TKP'nin sos-
yal demokrat TÝP'e ilhakýdýr. Bunun 

gerçekleþmesinde belirleyici güç Sovyet 
yöneticilerinin baskýsý, hiçbir zaman gerçek 
bir TKP'li olmayan Nabi ve etrafýndaki 
küçük burjuva gruplarýn Merkez Komi-
tesi'ndeki çoðunluðudur.

Üyelerin çoðunluðu, TÝP ve TSÝP'le 
birleþmenin Sovyet yöneticilerinin ve 
Bulgarlarýn baskýsý olduðunu göremedi, 
çünkü onlar kendilerine böyle bir bilgiyi 
verecek yönetimden yoksundular. Bilen 
yoldaþ, TÝP ve diðer partilerle birleþmeye 
kesinkes karþýydý. O, Türkiye'nin hem 
TKP'ye, hem TÝP'e ihtiyacý olduðunu 
savundu ama Sovyetlerin baskýsý sonucu bu 
menfur birliði onaylamak zorunda kaldý. 
Partideki bu yeni oportünist çizgiye 
dayanamayarak kýsa zaman sonra da öldü. 
Bu birliðe Bilen yoldaþla birlikte baþýndan 
beri karþý çýkan iki yoldaþ azýnlýkta kaldýlar, 
likidasyona giden yolu önleyemediler. SÝP-
TKP kuruluncaya kadar sustular. Nabi ve 
Zülfü Dicleli likidatörlerinin en son geldik-
leri nokta ise AKP'ye yamanarak, onun 
“devrimsi” politikasýna hayranlýk, onu 
desteklemek olmuþtur.
GÜMÜLDÜR TOPLANTISI VE ÜRÜN 

ÇEVRESÝ
Nabi Yaðcý'nýn partiye verdiði tahribata 

karþý, daðýlan kadrolardan tepkiler yüksel-
meye baþladý. Kendilerinin Suphi ve Bilen 
geleneðini savunduðunu söyleyenlerin 
birçoðu partimizin likidasyonunu ya hiç 
anlamýyor ya da anlamak istemiyorlar, on-
dan ders çýkarmýyorlar, körü körüne TBKP, 
SBP, BSP, ÖDP giriþimini savunuyorlardý. 
Bunlar hâlâ, Bilen öldükten sonra Nabi'nin 
de -ki hâlâ likidatörlüðe devam ediyor- 
partide bir kýrýlma olduðunu kabul ettiði 5. 
Kongre kararlarýnýn likidasyonu getirdiðini 
görmek istemiyorlar. Bunlar daha sonra 
ÖDP'nin daðýlmasýyla kendilerine komünist, 
sosyalist, Marksist, troçkist, devrimci diyen 
birbirine benzemez herkesi Gümüldür'de 
toplayýp “komünistler birleºiyor” sloganýyla 
bir komünist partisi çatýþtýrmaya çalýþtýlar. 
Buna da 'Gümüldür Hukuku' dediler. Ama 
olmadý. Tüm bu süreçlerde Ürün, 10 Eylül, 
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Bakü Ruhu vb. isimlerle or-
taya çýkan, likidasyondan ders 
almayan, kendi kariyerist ve 
kafalarýndaki ulusalcý, Þefik 
Hüsnücü TKP ile 4-5 grup 
halinde, aralarýnda ideolojik 
çok farklar olmamasýna rað-
men birleþemeyen, kadrolarý 
aþýndýran, dejenere eden, artýk 
Nabi'nin, Zülfü Dicleli'nin 
savunduðu gibi, Marksist- 
Leninist partilerin döneminin 
kapandýðýný söyleyerek, 
Leninist parti deðil, çoðulcu, 
geniþ tabanlý bir parti savýyla, 
dernekler, parti denemeleriyle 
legalizmin bataðýna saplandýlar. Sözde Na-
bilere karþý olsalar da, onlarýn gittiði yoldan 
gittiler ve Þefik Hüsnü çizgisini izleyerek 
büyük zarar verdiler. Umutla likidasyonun 
kalkmasý için dört elle sarýlan kadrolarý 
daðýttýlar. Bu anlamda en çok zarar veren 
Ürün çevresi olmuþtur. “Gümüldür 
Hukuku”na dayanarak, birlikte olduklarý 
gruplarý da arkada býrakarak telaþla, Ürün 
Dergisi çýkaran (80 öncesi çýkan Ürün 
Dergisi ile bir ilgisi yoktur), TKP adýný Arap 
milliyetçiliðine bulaþtýrarak, ulusalcýlýkta; 
Perinçek'in Ýþçi Partisi'ni aratmayacak 
duruma düþtüler. Geçmiþte olan baðlarý dý-
þýnda TKP ile ne ideolojik, ne politik, ne de 
örgütsel uzak yakýn ilgileri kalmayan bu 
grup, üstelik SÝP ile girdiði çekiþmede 
burjuvazinin yöntemlerine baþvurarak önce 
Toplumsal Kurtuluþ Partisi adýný aldý, sonra 
savcýlýða baþvurarak bir günde adýný TKP 
1920'ye çevirdi, Erkan Baþ, partimizden atý-
lan Ulvi Oðuz'un da aralarýnda bulunduðu 
gruptan dayak yediler ve parti adýný daha da 
kirlettiler.

“Gümüldür Hukuku”na dayanan Ürün 
çevresi gibi oraya giden herkesin kafasýnda 
farklý bir TKP olduðunu ya anlamadýlar, ya 
da anlamak istemediler. Aralarýnda Cemal 
Kýral ve Ulvi Oðuz'un bulunduðu, birbirine 
benzemezlerin; Kanatçýlardan, Ýþçinin 
Sesi'ne, hiçbir zaman TKP'li olmamýþ, 

TKP'yi el geçirmek için partiye girmiþ Þefik 
Hüsnü'cü GSB'lilere kadar tüm farklýlýklarý 
barýndýran, günümüzün TKP'si ÖDP'dir 
diyen Sýtký Coþkun'a kadar likidasyonun 
nedenlerini ve sonuçlarýný tartýþmadan, ders 
çýkarmadan, likidasyonu kaldýracak iradeyi 
göstermek yerine, likidasyona giden baþka 
bir yola, “TKP gerekli mi, deðil mi?” tartýþ-
masýna giren, “TKP devam etsin” diyen 
ama, likidasyonla hesaplaþmayan iradeyle 
daðýlan “Gümüldür Hukuku”yla, aldýklarý 
“temsil yetkisi” ile kendi TKP'lerini oluº-
turma, aile ºirketi kurar gibi kendi kariyerist 
emellerini gerçekleºtirmeye koyuldular.

Cemal Kýral, 2000'li yýllarda Cumhuriyet 
Gazetesi ile yaptýðý bir söyleþide, likidas-
yonu kaldýrmak yerine yeni bir KP diyor. Ge-
rekçesini þöyle anlatýyor:

“Bakü Ruhu. O gün de, bugün de mese-
leye farklý baktýðýmýzý anlattým. Yani biz 
eskiden TKP'li olmuþ ya da olmamýþ, baþka 
örgütlerde çalýþan komünistlerin ortak 
partisini kuralým istiyorduk. Buna “Bakü 
Ruhu”diyoruz. Yani, bundan 80 yýl önce, 
partinin ilk kongresinde üç ana grup vardý. 
Birincisi Ýstanbul komünistleri, ikincisi 
Anadolu ve üçüncüsü yurt dýþýndaki ko-
münistler. Bu üç grup orada “Esas olan bi-
ziz” demediler. Ortaklaþa kuralým görü-
þünde birleþtiler. O nedenle sadece “eski 
TKP'liler gibi olmaz”, “hep birlikte” görü-
þünü savundum, bugün savunduðum gibi… 
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Dayatmayla yürümez.
Bir þeyi tekrar etmenin anlamý yoktur. 

Türkiye'de bir grubun, sadece bir grubun 
dayatmasýyla iþler olmuyor. Farklý yakla-
þýmlarý bir potada eritmek gerekiyor. TKP'de 
olduðu gibi “yasak” demekle olmuyor. 
Ýdeolojik birlik adýna yaptýðýmýz gibi “böyle 
düºüneceksin” dediðin zaman, dondu-
ruyorsun partiyi ve öyle bir partiye bugün 
ihtiyaç yoktur. ªimdi diyoruz ki, “Gerçekten 
Türkiye'de böyle bir partiye ihtiyaç vardýr. 
Yani hepimizi bir araya getiren, inþaatýna da 
birlikte baþlayacaðýmýz bir partiye.. bir 
zaman alacak ama saðlýklý olacak. Buna 
baþladýk. Komünist Parti Giriþimi diye bir 
çalýþmamýz var.””

-Peki, SÝP'ten komünist partisi kurma 
baþvurusu var.

Kral: “Bakýn birileri kendini komünist 
görüyorsa hayýr demeniz boþunadýr. 
Dýþarýdan bir insanýn ya da grubun, “Sen 
oportünistsin, sen revizyonistsin” suçlama-
larýyla bir yere varýlamaz… Bizim gerçekten 
günümüz sorunlarýný çözmeye yönelik bir 
parti isteðimiz var. Þuna inanmaya devam 
ediyoruz; insanlýðýn kurtulmasý lazým. Bu-
nun bir aracý var, parti. Partinin dýþýnda bir 
silah yok. Hangi yöntemi kullanacaðýn ayrý 
bir mesele.”

 -AB sürecinde nasýl olsa siyasi partiler 
yasasý deðiþtirilerek komünist partinin yolu 
açýlacak deniyor. Giriþiminizin bununla 
ilgili mi?

- “Hayýr böyle düþünmüyoruz. AB zorla-
dý da Türkiye kabul etti diye bir þey yok. 
Türkiye'de resmi bir komünist partisine 
ihtiyaç vardýr. Bu amaçla parti kurarýz… 
eskiye göre zor bir tarafý var, çünkü 
Sovyetler Birliði yok, ama bir de kolay tarafý 
var; eskisi gibi dünya sosyalist sisteminin 
ortak kararlarýna uymak zorunda deðil-
siniz.”

Ýþte Gümüldür hukuku buydu! Cemal 
Kýral, çok tabanlý, çok renkli, herkesi kap-
sayan, liberal bir Komünist Partisi'ni 
kuramadan bu dünyadan göçtü gitti. Parti 
Merkez Komitesi'nde yer almýþ Cemal Ký-

ral'ýn; Türkiye Komünist Partisi'nin, 
çaðýmýzýn devrimci teorisi bilimsel 
sosyalizmi kendisine kýlavuz edinmiþ 
uluslararasý iþçi sýnýfýnýn Marksist-Leninist 
bir partisi olduðunu, iþçi sýnýfýnýn öncü-
lüðünde savaþ vererek proletarya dikta-
törlüðüyle sosyalist bir toplumun inþasýna ve 
nihai hedef olarak sýnýfsýz komünist bir 
topluma ulaþmayý amaçladýðýný, proleter 
devrimin iþçi sýnýfýnýn eseri olduðunu ve tüm 
tarihsel deneylerin gösterdiði gibi, Marksist-
Leninist bir komünist parti olmadan, iþçi 
sýnýfýnýn sosyalizme, komünizme ilerleye-
meyeceðini reddetmesi, emperyalistlerin 
geniþ tabanlý parti propoganda rüzgarýna 
kapýlmasý ve bu propogandalarýn Komünist 
Partileri büyük bir çýkmaza soktuðunu 
görememesi kendisi için büyük bir talih-
sizlik olmuþtur. En önemlisi de partinin 
Marksist-Leninist ilkeleri terk ettiði için 
likidasyona uðradýðýný reddederek, 
Marksizm-Leninizmden uzaklaþarak çözü-
mü burjuvazinin kulvarýnda aramasý 
olmuþtur.

O hukukla Rasim Öz de Ürün'de Kap-
lanlarýn kast anlayýþlarý nedeniyle anlaþa-
mayýp ayrýldý ve “Savaº Yolu” adýný alarak 
bir toparlama iþine koyuldu, ama benzer 
anlayýþýndan dolayý sonunda kadrolarý 
öðüttü. Likidasyonu kaldýracaðým diyen 
Ürün ise Ýþçi Partisi mertebesine eriþerek 
TKP'nin sahip olduðu deðerlerden fersah 
fersah uzaklaþtý, milliyetçilik ve legalizm 
deryasýnda boðuldu.

Politika Çevresi
“TKP'yi ben ayaða kaldýracaðým” diyen 

baºka bir grup da Politika Dergisi çýkaranlar 
oldu. Yedi kiþilik yap- bozlarla sözde 
Merkez Komitesi oluþturarak, etik ve ahlaki 
deðerlerden yoksun, bozulmuþ kadrolarla 
kalabalýklar oluþturmayý hedefleyerek 
duvara çarpan bir grup oldu. Baktýlar olmu-
yor, bu kez de SÝP-TKP'den ayrýlan HTKP, 
Erkan Baþ ile birlik denemeleri yaparak, 
diðerlerini tekrarlayarak ayný akýbeti pay-
laþma yolundadýrlar.

Bütün bu gruplara bakýldýðýnda; TKP'yi 
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yeniden oluþturmak ve ayaða kaldýrmak için 
bütün sol geleneklerden komünistlerin 
birliðini oluþturmak gerekiyordu. ÖDP 
daðýldý, yeni gruplar çýktý, onlar da daðýldý, 
hiçbirisinden sonuç alýnamadý. Sözde birlik 
adýna her soydan her boydan kiþilerin partiye 
girmesi Marksizme-Leninizme aykýrýdýr. Bu 
tür birliði kotarmaya çalýþanlar Marx, Engels 
ve Lenin'in Proudhonculara, Lasallecilere, 
Kautsylere, Bersteinlara, Martovculara, 
Troçkistlere karþý verdiði savaþlarý görmez-
likten geliyor; partimizin içinden çýkan saðlý 
sollu sapmalarýn; Þefik Hüsnü, Mihri Belli, 
Kývýlcýmlý gibi oportünistlerin pratiðinden 
yararlanýyor, Sweezy ve Magdoff gibi Ame-
rikan istihbarat örgütlerinde ve hükümet-
lerinde çalýþanlarý yoldaþ diye lanse ediyor-
lar. Bu görüþ ve anlayýþ yeni tip Leninci Parti 
ilkeleriyle baðdaþmaz. Bunlar Nabi Yaðcý'-
nýn örgütlenme modellerini yineleyip üzeri-
ne komünist mantosu giydirerek partinin 
geliþmesini baltaladýlar. Sonralarý bu küçük 
gruplar kendilerini komünist partisi diye 
adlandýrarak TKP adýný ve geleneðini leke-
lediler.

Her soydan ve boydan komünistlerin 
birliði anlayýþý kökten yanlýþtýr. Bu anlayýþla 
parti ayaða kaldýrýlmaz. TKP geçmiþte de 
günümüzde de Marksizmi savunanlarýn, 
Mustafa Suphi ve Ýsmail Bilen'in savaþ yo-
lunda gidenlerin, Þefik Hüsnü, Mihri Belli, 
Kývýlcýmlý, Boran gibi reformistlerin, burju-
va uzlaþmacýlarýn, açýk ve gizli Kema-
listlerin, devlet komünistlerinin tutum ve 
anlayýþýný reddedenlerin partisidir.

SÝP TKP
Daðýnýklýk yalnýz bizim partimizde gö-

rülen bir fenomen deðildir. Avrupa'da hemen 
hemen bütün komünist partilerde benzer 
durumlar vardýr. Reel sosyalizmin çöküþün-
den sonra dünya iþçi ve komünist hare-
ketindeki zayýflýðýn ve daðýnýklýðýn hâlâ de-
vam etmesi, yalnýz reel sosyalizmin 
çöküþüyle, bu çöküþle birlikte alýnan aðýr 
yenilgi ve darbeyle açýklanamaz. Burada ko-
münist parti yöneticilerindeki ideolojik ve 
politik savrulma en büyük rolü oynamak-

tadýr.
Bu par t i le r in  yönet ic i le r i  ree l  

sosyalizmin çöküþüyle birlikte Marksist-
Leninist ilkeleri terketti, anti-stalinist bir 
konum aldýlar, sol birlikler oluþturmaya 
kalktýlar. 30 yýldýr bu virüsü yayýyorlar, çoðu 
demokratik sosyalizmi savunan Avrupa sol 
partilerin kuyruðuna takýldýlar, sosyal 
demokrat konumlarda yer aldýlar. Hatta adý 
komünist parti kalanlarýn çoðu da bu 
oportünistlerin yedek gücü haline geldi. Bu 
hem eski sos-
yalist ülkeler-
deki, hem de 
Bat ý  Avru-
pa'daki ülke-
lerdeki ko-
münist parti-
lerinin hemen 
hemen hepsi 
için geçer-
lidir. Burju-
vazi de Stalin'e saldýrarak, Troçki'yi göklere 
çýkararak bu geliþmeyi körükledi. Komünist 
partilerini toplumda birer marjinal grup 
haline getirdi. Bu partiler bütün iþçi sýnýfýný 
devrimci ruhta eðitecek, burjuvaziye karþý 
baþkaldýrýlarda onlara önderlik edecek birer 
avangard partiler deðillerdir. SÝP-TKP'nin 
bu sözde komünist partileriyle kolayca iliþki 
kurmasýnýn altýnda onlarýn bu antileninist, 
antimarksist, troçkist tutumlarý, Stalin düþ-
manlýðý etkileri yatmaktadýr. SÝP'in de 
katýldýðý 102 komünist ve sosyalist partinin 
Ekim Devrimi'nin 100. Yýl kutlamasý, 2 
Kasým 2017'de St. Petersburg'da (Lenin-
grad) lüks odalarý ve semtiyle Hotel Asto-
ria'da yapýlmýþ, kutlama Putin'in yol-ladýðý 
mesajla baþlamýþtýr. Komünist Partilerin 
düþtüðü bu içler acýsý durum komünist par-
tilerinin þu an içinde olduðu krizin kýsa bir 
özetidir.

Kimdir bu SÝP'liler?
Eski parti üyeleri birbirleriyle uðra-

þýrken, 2001 yýlýnda kendisine Sosyalist 
Ýktidar Partisi, SÝP, TÝP'in TKP'ye yakýn-
laþmasýna muhalefet ederek Behice Boran 
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tarafýndan partiden kovulmuþ olan küçük 
burjuva, antisovyet, Troçkist karmasý bu 
grup, yangýndan mal kaçýrýr gibi bir gecede 
adýný deðiþtirerek yýllarca illegal çalýþmak 
zorunda býrakýlan, aðýr bedeller ödeyen, 
önderleri burjuvazi tarafýndan katledilen, 
nice neferlerini iþçi sýnýfý saflarýnda kay-
beden, Nabi Yaðcý'nýn hainliði, likidatörlüðü 
ile daðýlan TKP adýný devlete tescil ettirdi. 
KP iken, özellikle TKP adýný almadýklarýný, 
zaten Türkiye tarihinde böyle bir partinin 
bulunduðunu söylemelerine raðmen, 
partiden kovulmuþ ya da davayý býrakmýþ 
Rasih Nuri Ýleri, Ulvi Oðuz, Haluk Yurt-
sever, Atilla Aþut gibi isimleri yanlarýna ala-
rak, kendilerine legitimasyon vermeye 
kalktýlar. TKP MK üyesi yoldaþýmýz Nazým 
Hikmet'i de birinci üyeleri sayarak, 
burjuvazi gibi kendi ticari ve siyasi çý-
karlarýna alet ederek kalpazanlýkta bur-
juvaziyi geride býraktýlar. Nazým yoldaþýmýz 
62 Viyana Konferansý'nda Kürt Meselesini 
dile getirmiþ, Kürtlerin hak ve hukuklarýný 
almasý gerektiðini savunmuþtur. Nazým'ý bu 
ulusalcýlardan kurtarmak komünistlerin 
boynunun borcudur.

Sahte TKP örneðini partimiz ilk kez 
yaþamýyor. Bunun bir örneðini 1920'lerde 
yaþadýk. O zaman Mustafa Kemal, kendisini 
bir numaralý üye kaydettirerek sahte bir 
“TKP” kurdurtmuºtu ama tutmamýþtý, Ko-
mintern bu partiyi reddederek tarihin 
çöplüðüne gömdürmüþtü. SÝP'ten devþirme 
bu parti de devletten icazetli bir partidir. 
Kemalist burjuvazinin 1920 deneyinin 2001 
yýlýnda yeniden uygulamaya koyarak, yasak 
olmasýna karþýn SÝP'lilere komünist sözcüðü 
taþýyan, “TKP” adýnda bir parti kurmalarýna 
izin verdi. Ergenekon'dan yargýlanan 
Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabih Ka-
nadoðlu NTV'de E. Haksever'in sorusuna, 
bu partinin Mustafa Suphi'nin partisiyle bir 
ilgisi olmadýðý, kuranlarýn 'masum' insanlar 
olduðunu ve yasalarla aykýrýlýklarý bulunma-
dýðý yanýtýný verdi. Bu sahte partinin birinci 
baþkaný Aydemir Güler de “Savcýmýzýn açýk-
lamasýndan onur duyulur” dedi. Amaç yine 

ayný; yýðýnlarý þaþýrtarak gerçek TKP'nin 
etkisini kýrmak. (SÝP) TKP savunmasýnda 
Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabih Kanadoðlu, 
“TKP'nin programý, tüzüðü ve eylemlerinde; 
sosyal bir sýnýfýn diðer sosyal sýnýflar 
üzerinde egemenliðinin ve herhangi bir 
diktatörlüðün savunulmadýðý ve amaçlan-
madýðý anlaþýldýðýndan, Anayasa ve yasa 
hükümlerine aykýrýlýk bulunmadýðýna iþaret 
ettiði…. Diðer sýnýflar üzerinde tahakküm 
kurmak amaçlanmadýðý, hukuk devleti 
ilkesine, çok partili çoðulcu sisteme ve 
iktidarlarýn seçimlerle deðiþebilirliði ku-
ralýna aykýrý bir tutum alýnmadýðý sürece 
sýnýf iktidarýný istemek ya da bu yolda çalýþ-
mak, yasalara aykýrý düþmez-” demiþtir. 
Kanadoðlu'nun açýklamalarý, Marksist-
Leninist bir programdan uzak böylesi küçük 
burjuva, ulusalcý, reformist partinin legal 
faaliyet sürdürmesi, düzene uygundur, 
zararlý deðildir anlamýna gelmektedir.

Bunlarýn partimiz ve ideolojisiyle, 
gelenek, yöntem ve politikalarýyla hiçbir 
iliþkisi yoktur, tam tersine partimizin ideo-
loji, politika ve geleneðine karþýdýrlar. As-
lýnda kullandýklarý jargon komünizme de 
yabancýdýr. Mustafa Suphi geleneðine sahip 
çýkýp onlarý katleden, suni bir Türk Devleti 
yaratarak Laz, Ermeni, Rum Halklarýný 
süren, katleden, Kürt Halkýný yok sayan 
Cumhuriyete güzellemeler yaparak 29 E-
kimleri kutlayan bir hareketin komünist 
gelenekle bir ilgisi de olamaz. Bu sadece 
yýðýnlarý þaþýrtmaktýr. Kendilerini sosyalist 
gruplardan ayrý tutarak, toplumsal olaylara 
aktif katýlmayarak da burjuvaziye ne kadar 
'masum' olduklarýný her fýrsatta göstermek-
tedirler.

TKP 10 Eylül 1920 yýlýnda, Mustafa 
Suphi'nin baðlantýda olduðu yurtdýþý örgütü, 
Ýstanbul ve Anadolu delegeleriyle Bakü'de 
sadece bir kez kuruldu. Ta kurulduðundan bu 
yana burjuvazinin aðýr saldýrýlarý, katliam-
larý, baskýlarý, zulümleri, zindanlarý, sürgün-
leriyle her sarsýntýdan, daðýnýklýk dönemin-
den sonra “Nerede bir komünist varsa, TKP 
oradadýr” þiarýyla parti hep var oldu, hep 
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ayaða kalkmasýný bildi. Bu giriþimde Türk 
egemen çevrelerinin Türkiye Komünist 
Partisi'ne ideolojik ve politik saldýrýsýndan 
baþka bir þey deðildir ve bu giriþim eninde 
sonunda fiyaskoyla sonuçlanacak ve gerçek 
sahiplerinin elinde yükselecektir. TKP 
tarihsel bir zorunluluk olarak doðdu ve bu 
zorunluluk bugün de geçerliliðini koru-
maktadýr.  

Yunanistan Komünist Partisi Kemal 
Okuyan'a, neden KP adýný alýp, TKP adýný 
almadýklarý gibi tuhaf bir soru yöneltmiþtir, 
çünkü hiçbir Avrupa ülkesi komünist 
partilerinde böyle bir isim hýrsýzlýðýna tanýk 
olunmamýþtýr, hiçbiri böyle bir ahlaksýzlýða 
imza atmamýþ, tam aksine kendilerini 
ayýrmak için farklý isimler almýþlardýr.

Kemal Okuyan: “Bunun birkaç nedeni 
var. Birincisi bir parti, -ki Türkiye'nin en eski 
partisidir aslýnda- yakýn döneme kadar, 
Sovyetler Birliði çözülene kadar, Türkiye 
Komünist Partisi adý altýnda varlýðýný sür-
dürdü. Biz bu partinin devamý gibi gözükmek 
istemiyoruz. Çünkü bu partinin belli bölüm-
lerinin Türkiye'deki sosyalist mücadelenin 
mirasýný temsil edemeyeceðini düþünüyoruz. 
Türkiye'deki komünist hareket daha zengin 
bir kanalda aktý. Ýkincisi, bugün, bu geç-
miþteki Türkiye Komünist Partisi'nin devamý 
olduðunu söyleyen, bizim saptadýðýmýz altý 
yedi örgüt var. Bu adý kullanýyorlar. Biz 
Komünist Partisi'ni kurarken gereksiz bir 
tartýþmaya girmek istemedik. Bu biçimsel bir 
tartýþmadýr aslýnda. Konuyu saptýracaktýr. 
Türkiye Komünist Partisi adý etrafýnda bir 
kör dövüþü ortaya çýkacaktý ve biz bu kör 
dövüþü içerisinde yer alacaktýk. Bu tar-
týþmaya da girmek istemedik.”

Bu röportajý vermesinden üç ay sonra 
Kemal Okuyan: TKP adýna 15 yýldýr siyasi 
bir mücadele yapýlmýyor diyerek bu adý 
almalarýnýn ahlâki bir sorun yaratmadýðýný 
belirtti.

SÝP bu kadarla da yetinmeyerek, gerici 
televizyon kanallarýnda TKP'ye küfretmiþtir. 
Merkez Komitesi üyelerinden Mehmet 
Kuzulugil'in gerici Kanal 7'de sorulan so-

ruya verdiði cevap þöyledir: “Doðrudur, 
geçmiþte Sovyetler Birliði, TKP'yi, ülkedeki 
bir takým adamlarý beslemiþtir. Onlarý dev-
rim yapmalarý için deðil, Sovyetler Birliði ile 
Türkiye'nin barýþ içinde olmasý için des-
teklemiþtir. TKP, eðer 1980'de devrim yapa-
madýysa, bu TKP, Sovyetlerin güdümünden 
kurtulamadýðý için olmuþtur. Sovyetler 
Birliði sosyalist bir ülke idi ama Sovyet 
sosyalizmi zaten bu yüzden yýkýldý. 
Türkiye'de, Yunanistan'da, baþka yerlerde, 
Þili'de devrim yapmak yerine, yapmamak 
için bir takým asalak hýyarlarý besledi. 
Bunlar devrim yapmamak için para alan bir 
takým asalak hýyarlardýr. Türkçesi budur. 
Bunlar devrim yapamazdý. Ancak biz devrim 
yapacaðýz. Biz Rusya'dan para da almý-
yoruz.”

Erkan Baþ'ýn da içinde olduðu bir grup 
eski partililerin evini basarak darp etmeye 
varacak kadar kendilerini kaybetmiþlerdi. 
Erkan Baþ'ta Okuyan tarikatýyla taþlý sopalý 
birbirlerine saldýrarak baþka bir siyasi ahlak-
sýzlýða imza atmýþ, Onlar da HTKP adýndan 
vazgeçerek TÝP adýný alarak HDP'ye 
yaslanarak yaþamaya çalýþmaktadýrlar.

Bunlarýn iþlevi, genç kuþaklar arasýnda 
antimarksist ve antileninist görüþleri, 
milliyetçiliði yaymaktýr, genç kuþaklarla 
par-timiz arasýna bir duvar örmektir. Öðrenci 
gençlik içinde örgütlü olan bu gruplar, 
toplumsal olaylarýn ve iþçi sýnýfý içinde 
hiçbir varlýklarý olmadýðý gibi, mahallelerde 
de olmamýþlardýr. TKP adýný almýþ olsalar da 
hâlâ SÝP'tirler ve burjuvazinin AB'ne bir TKP 
adýyla ne kadar demokratikleþtiklerinin 
gösterilmesinden gayri, Marksizmi-
Leninizmi tahrif etme, kalpazanlýðýný yap-
makta hünerli olmuþlardýr. TKP adýnýn açtýðý 
yoldan ilerleyerek, bir yandan askerlere göz 
kýrparak siyaset yapan bu Kemalist, küçük 
burjuva hareket toplumsal öfkenin (SÝP) 
TKP'de toplanacaðýný, sol hareketin toplum-
la kaynaþmasýnýn aydýnlanmacýlýk, laiklik, 
yurtseverlik ve kamuculuk üzerinden 
olacaðýný iddia etmekle Marksizmle uzak ya-
kýn ilgileri olmadýðýný ibretle ortaya koy-
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maktadýrlar.
SÝP'liler yalnýz adýmýzý çalmýyor, yurt-

severlik, ulusallýk, devrimcilik kisvesi 
altýnda partimizin ilkelerini ters yüz ediyor, 
enternasyonalizmi çiðniyor, Kürt sorunu ko-
nusunda burjuva milliyetçiliði yapýyor, 
Ergenekonculara kanat geriyor, þovenist 
burjuva devletine sahip çýkýyorlar. SÝP, 
“ülkeyi böldürtmeyiz” diyen yurtseverlikle-
riyle Kürt iþçileri de partiye çaðýrýyor. Er-
genekoncularýn boþluðunu dolduran 
yurtsever anlayýþlarýyla Kürt emekçilere 
nasýl bir enternasyonalist anlayýþ suna-
caklardýr? Gericiliðe karþý sosyalist aydýn-
lanmacýlýðýn, laikliðin propagandasýný yapan 
SÝP'in bu tavrý, AKP tarafýndan baský altýnda 
tutulan Ergenekonculara destekten öte 
birþey deðildir. Ýþçi sýnýfýndan, emekçilerden 
ziyade Kemalist kesimlerde, milliyetçi, 
yurtsever öðrenci gençlikte gericiliðe karþý 
laikliði, din karþýtlýðýný kullanarak onlarý 
elde etmeye çalýþýyorlar. Ama geniþ emekçi 
kesimlerde bunun çok anlamý yoktur. Geniþ 
yýðýnlarla baðlanarak iþçi sýnýfý, emekçiler, 
hem de öðrenci gençlik içinde örgütlenmek, 
onlarý gericiliðe karþý eðitmek elbette ko-
münistlerin görevidir.

Bazý TKP'liler SÝP-TKP'yi ele geçirmek 
hayalleri kurmakta, hatta bazý üye ve 
sempatizanlar onun adýna kanýp ona oy 
vermektedirler. Bu hayaller ve davranýþlar 
yanlýþtýr. Komünistin görevi kendi partisini, 
sahtesini deðil, gerçeðini güçlendirmektir.

Bunlar Kemalist konumlarý, Nabi Yaðcý 
da AKP'yi savunuyor. Her ikisi de bur-
juvazinin kulvarýnda koþuyor. Biri Türk 
burjuvazisinin Ergenekoncu milliyetçi 
kesimi, Nabi Yaðcý da Türk burjuvazisinin 
milliyetçi- dinci kesimi ve burjuva libe-
ralleriyle çalýþýyor. Bunlarýn gizli servislerle, 
askerlerle iliþkileri ayyuka çýkan iki 
Ergenekoncu, Doðu Perinçek ve Yalçýn 
Küçük aðabeylerinden hiç farký yoktur. 
Özünde Kürt sorununda ne Nabi'nin SÝP'ten, 
ne de SÝP'in Nabi'den farký vardýr. Ayrý cep-
helerde Türk burjuvazisinin hizmetinde 
koþuyorlar. 28 Þubat'ýn ürünü olarak ortaya 

çýkan 2001'de SÝP adýna Cumhuriyet 
Gazetesi'ne demeç veren Aydemir Güler, 
'partileri kapatýlsa bile, bazýlarý gibi, ül-
kemizi dýþarýya ºikayet etmek gibi bir 
niyetleri'nin olmadýðýný söylerken, devletle 
aralarýndaki zýmni anlaþmaya iþaret 
etmektedir.

Türk burjuvazisinin Kemalist ve Ýslamcý 
motiflerle kamuoyunu aldatma çabalarýný iyi 
anlamak gerekir. Türk-Ýslam sentezinin 
kurucu ve kollayýcýsý Kemalistler þimdilik 
kaçýrdýklarý yaðlý kuyruðu hep ordunun 
desteðiyle ellerinde tutuyorlardý. Bugün 
yaðlý kuyruðu eline geçiren Ýslamcý kanat 
ise, islami motiflerle tabanýný geniþletiyor, 
orduyu emrine alýyor ve bu kuyruðu býrak-
mak istemiyor. Cumhuriyet tarihi, kurul-
duðundan bu yana burjuvazinin bu iki kanadý 
arasýnda, ordu, polis ve bürokrasi içinde 
kanlý savaþlarla doludur. Bu savaþta altta 
kalanlar, kaný akanlar, caný çýkanlar her 
þeyden önce iþçilerdir, köylülerdir, bunlarýn 
örgütleridir ve direniþi Cumhuriyet tarihinin 
gündeminden hiç düþmeyen Kürt halkýdýr. 
Ýþçi sýnýfý, demokratik güçler ve Kürt Halký 
söz konusu olunca bu iki burjuva kesimi 
aralarýndaki çýkar kavgasýný býrakýp hemen 
birleþirler. Aðýr faþist terör uygular, faþist 
rejim kurmaya çalýþýrlar. CHP içinden 
ulusalcýlara kadar bu Kemalistler Erdoðan'ýn 
Kürt Özgürlük Hareketini boðmada, Kan-
dil'e, Rojova'ya, El Bab'a, Ýdlib'e, Afrin'e 
saldýrýlarýnda, HDP'li vekillere verilen 
fezleke oylamalarýnda en büyük destekçileri 
olmuþlardýr ve hâlâ oluyorlar.

Bunlar 15 Temmuz 2016 “Tarikatlar 
Darbesi” sonrasýnda sözde Fethullahçýlara 
karþý bir araya geldiler, gerçekte ise onlarý 
birleþtiren; iþçi sýnýfýna, demokratik güçlere 
ve Kürt halkýna karþý olmalarýdýr. Bizzat 
kendisinin de örgütleyicisi olduðu bu 
darbeyi Erdoðan'ýn „Allah'ýn bir lütfu” ola-
rak görmesi boþuna deðildir. Erdoðan ve 
partisi AKP demokratik güçlere ve Kürt 
halkýna karþý arka arkaya sivil darbeler 
yaparken Kemalistler yine suskundular. On-
lar ülkenin, OHAL'lerle, KHK'lerle yönetil-
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mesine, Erdoðan'ýn elinin güçlenmesine, 
HDP'ye saldýrmasýna, dokunulmazlýklarýn 
kaldýrýlmasýna destek verdiler.  Bu 
kanatlardan birini diðerine tercih etmek ya 
da onun þemsiyesi altýna girmek, halk 
arasýnda ham hayaller ve umutlar yaymak 
komünistlikle baðdaþmaz, bu burjuvalýktýr, 
burjuva iktidarýna, onun siyasetine, 
faþizmine destek olmaktýr. SÝP, Nabi Yaðcý 
ve kliði, sol ve liberaller arasýnda iki 
cepheden burjuva görüþünü yayýyorlar. CHP 
ve AKP'den farklarý sol içinde çalýþýyor 
olmalarýdýr. Her ikisinin de ideolojik eylemi; 
Türk-Ýslam sentezini günü koþullarýna göre 
yayarak Türkiye'nin aydýnlýk geleceðini 
karartmak, Kürt sorununda da direniþi 
aþaðýya çekmek ve çözümsüzlüðü zamana 
yaymaktýr. Sonunda bunlarýn tutumlarý hem 

CHP'nin hem AKP'nin tek millet, tek din, tek 
ülke, tek bayrak politikalarýna hizmetten 
baþka þey deðildir.

Tüm bunlarýn karþýsýnda gerçek 
TKP'lilerin önünde, partiyi ayaða kaldýrmak, 
Marksizm-Leninizm temelinde yeniden 
güçlendirmek yýðýnlarla baðlanmak, eþitlik, 
özgürlük ve özerklik temelinde yeni 
demokratik cumhuriyet için savaþmak 
görevi durmaktadýr. Bu görev saða sola 
savrulmuþ eski TKP'lilerle gerçekleþ-
tirilemez. Görev, anlatýlan geliþmelerden 
doðru dersler çýkaran eski ve yeni kadrolarla 
gerçekleþtirilebilir. Bugün partimizi yeniden 
ayaða kaldýrýrken yeni politikayý böylesine 
kavrayan Marksçý-Leninci kadrolara ihtiyaç 
vardýr. Þimdi görev bu kadrolarý yetiþ-
tirmektir.

eel sosyalizmin yý-
kýlmasýndan sonra 
batýda ve doðuda, R

özellikle sosyalist ülke-
lerdeki komünist partilerinin 
birçoðu deðiþerek veya 
parçalanarak sol partilere 
dönüþtüler. Bunlardan biri 
de Almanya'daki Sol Par-
ti'dir. Bir zamanlar “keskin” 
Marksizm-Leninizm savu-
nucusu olan bu sol parti 
yöneticilerinin büyük kýsmý 
birden Marksizm'e-Leni-
nizm'e toptan karþý çýkmaya 
baþladýlar. Bunu yaparken 
esasýnda Leninizm'e karþý 
olduklarýný, Marksizm'e ise 
karþý olmadýklarýný, ama 
Marksizm'in de eleºtirilme-
si, hatta „yenilenmesi“ ge-
rektiði savýný ileri sürmeye 

Alman Sol Partisi ve Çarpýtýlan Manifesto
Ýlke YILDIZ

kalkýþtýlar. Oysa Marksizm 
bir bilimdir, eleþtiri ve 
yenilenme, geliþme ve 
deðiþim onun diyalektik 
özünde vardýr. Ama onlarýn 
eleþtiri ve “yenilenme”den 

kastettikleri Marks'ýn ve 
Engels'in görüþlerini, ilke-
lerini çarpýtmak, revize et-
mek ve burjuvazi tarafýndan 
tahammül edilebilir hale 
getirmekti.
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Buna bir örnekte Alman-
ya'daki Sol Parti yöneticile-
rinin tutumudur. Bunlar 
Marks ve Engels'in Mani-
festo'da “her bireyin hür ge-
l i þmes i ,  herkes in  hür  
geliþmesinin ön þartý” sap-
tamasýný öylesine çarpýtý-
yorlar ki, ister istemez Al-
man Marksistleri arasýnda 
Sol Parti ne kadar Marks'a 
gerek duyuyor tartýþmasýný 
getirmektedir. Evet, Alman-
ya'da Sol Parti'nin ne kadar 
Marx'a ihtiyacý var:

Meþhur Alman Marksist 
düþünür Andreas Wehr aylýk 
sosyalist dergi 'Rotfuchs'un 
Þubat sayýsýnda bu soruyu 
soruyor. Wehr'e göre, Sol 
Parti, Marx'a sözde sadýk ka-
lýrken, esasen Marx'a, bilim-
sel sosyalizme aykýrý tezler 
savunuyor. Yazýsýnda Sol 
Parti'nin fikir önderlerinden 
Dieter Klein'ýn 2003 sene-
sindeki parti programý tartýþ-
malarý esnasýnda zikrettiði 
sözleri hatýrlatýyor: „Liber-
ter kavramý sizi þaþýrtmasýn, 
bu Marx'týr. O, herkesin hür 
geliþiminden bahsediyor-
du.“ Klein, bu ifadeleriyle 
Komünist Manifesto'nun 
meºhur cümlesine atýfta bu-
lunuyor, „Sýnýflarýyla ve sý-
nýf çeliþkileriyle birlikte eski 
burjuva toplumunun yerine, 
her bireyin hür geliþmesi, 
herkesin hür geliþmesinin ön 
þartý olduðu cemiyet geçer“ 
saptamasýný çarpýtmaya yel-
teniyordu. 

Wehr'e göre Alman De-
mokrat ik  Cumhuriyet i  
(DDR) döneminde bu sözler, 
toplumun, onu oluþturan bi-

reylerine göre üstünlüðü 
olarak algýlandý. Fakat 
DDR'ýn sonlarýna doðru, bu 
algý tersine döndü. Bazý 
filozoflar, „bireylerin üstün-
lüðü“nü iddia  etmeye 
baþladýlar. Sol Parti'de bu 
fikir hâkim hale geldi ve þu 
anki teorik sosyalizm kav-
ramlarýna göre, ilk önce top-
lum fertleri geliþmeli ki top-
yekûn bir geliþim mümkün 
hale gelsin. Sol Partinin þu 
anki programýnda, Manifes-
to'nun sözleri þu þekilde yan-
sýmaktadýr: „Biz, her bir bi-
reyin karþýlýklý olarak herke-
sin hürriyetini ve eþitliðini 
tanýmasýnýn, herkesin daya-
nýþma içerisinde geliþme-
sinin ön þartý olduðu demok-
ratik sosyalizmin toplumunu 
inþa etmek istiyoruz.“ Wehr 
bu geliþmeyi Sol Parti'nin 
Marx ve Engels'ten uzaklaþ-
masý olarak yorumluyor.

Ona göre Marx'ýn sözleri 
liberal, liberter bir düþün-
ceyi yansýtmýyor. Onun 
yerine esas mesele, sýnýf 
çeliþkisinin ve genel olarak 
sýnýflarýn kaldýrýlmasýdýr. 
Komünist Manifesto 'da bir 
önceki paragrafta anlatýlan 
mevzu da bu. Wehr'ýn yo-
rumunda, Marx ve Engels'in 
düþüncesine göre, sýnýf çe-
liþkisinin kaldýrýlmasý her bir 
bireyin hür geliþimini müm-
kün kýlýyor.

Yazýsýnýn devamýnda 
Wehr, bu fikir ayýrýmýnýn saf 
felsefi bir tartýþma olmadý-
ðýný izah ediyor. Zira bilim-
sel sosyalizmin kurucula-
rýnýn bu sözlerini tersine çe-
viren, Wehr'e göre düþmanýn 

tarafýna geçer, en azýndan 
ideolojik bakýmdan saf 
deðiþtirir. Gerçek bir komü-
nist fikir tersine, liberal bir 
safsataya dönüþmüþ olur. O 
garip, gayri-insani teoriye 
göre eðer herkes sadece 
kendi çýkarlarýný, kendisini 
düþünürse, o vakit bir takým 
görünmeyen eller aracýlý-
ðýyla herkesin durumu iyile-
ºecekmiº! Wehr'e göre 
bundan mutlak bir sonuç 
çýkýyor: „Liberal ya da li-
berter bir sosyalizmi her tür-
lü alýntý ile gerekçelen-
dirmek mümkün, fakat Karl 
Marx  veya  Fr i edr i ch  
Engels'in beyanlarýyla de-
ðil.“

Berlin'deki Marx-En-
gels-Merkezi'nin kurucu ve 
yöneticilerinden olan Wehr, 
Sol Parti'nin ya da herhangi 
gerçek sosyalist bir partinin 
esas vazifesinin bir takým 
liberal hayallerin peþinde 
koþmak deðil de, nüfusun 
çoðunluðunun sosyal hakla-
rýna vekâlet etmekte saklý ol-
duðunu belirterek,  Marx'ýn 
deyimiyle, „insanýn aþaðý-
lanmýþ, uþaklaþtýrýlmýþ, terk 
edilmiþ, sefil bir varlýk 
olduðu tüm (toplumsal) 
iliþkileri devirmek ol-
malýdýr“ ºeklindeki sözle-
rine iºaret edip, „ Bir komü-
nist partisini kendisine sol, 
sosyal demokrat veya iþçi 
sýnýfý partisi diyen bir parti-
den ayýran temel politik, teo-
rik ve ideolojik fark Marks'ýn 
b u  k u r a m ý n d a  y a t a r.  
Marks'a olan ihtiyaç da bu-
rada yatar.“ diye belirtiyor.
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ürk Devleti'nin Kürt Halk Önderi 
Öcalan'a uyguladýðý ve 4 yýldýr 
devam eden aðýrlaþtýrýlmýþ tecriti T

kýrmak için Demokratik Toplum Kongresi 
(DTK) Eþbaþkaný ve Hakkari Milletvekili 
Leyla Güven'in 8 Kasým 2018'de baþlattýðý 
ve O'nun direniþini desteklemek için 
hapishanelerde binlerce tutsaðýn ve 
yurtdýþýnda, Avrupa'da, Güney Kürdistan'da 
yüzlerce kiþinin sürdürdüðü açlýk grevleri ve 
30 tutuklunun yürüttüðü ölüm orucu eylemi 
tecritin kýrýlmasý üzerine Öcalan'ýn isteði ile 
26 Mayýs 2019'da sonlandýrýldý. 22 Mayýsta 
avukatlarý ile bir kez daha görüþen Öcalan, 
bu görüþmede grevcilere hitaben bir mektup 
yazdý. Mektubunda “baþta açlýk grevi ve 
ölüm orucuna kendini yatýrmýþ arkadaþlar 
olmak üzere iki avukatýmýn yapacaðý geniþ 
açýklamalar ýþýðýnda eyleminizin sona erme-
sini bekliyorum. Bana iliþkin maksadýnýzýn 
hasýl olduðunu da rahatlýkla belirtip 
hepinize en derin sevgi ve teþekkürlerimi su-
nuyorum. Asýl bundan sonrasýnda da bana 
yeterli yoðunluk ve iradeyle eþlik etmenizi de 
özenle belirtiyor ve umuyorum. Bitmeyen 
sevgi ve selamlarýmla” diyerek tecritin ký-
rýldýðýný ve açlýk grevlerinin bitirilebilece-
ðini bildirdi. Bunun üzerine Leyla Güven ve 
grevdeki diðer milletvekilleri, hapishane-
deki tutsaklar ve Avrupa ve Güney Kürdis-
tan'daki direniþçiler kamuoyuna yaptýklarý 
açýklamalarla açlýk grevlerini sonlandýrdýk-
larýný duyurdular.

22 Mayýs 2019'da Ýmralý Cezaevinde 
Öcalan'la yaptýklarý görüþme hakkýnda 26 
Mayýs'ta bir basýn toplantýsýyla kamuoyuna 
bilgi veren avukatlar þunlarý belirttiler: 
Öcalan 2 Mayýs tarihli ve dört müvek-
kilimizin birlikte kaleme aldýðý yedi 
maddelik metnin tartýþýlmasýndan duyduðu 
memnuniyeti ifade etti. Toplumsal uzlaþý, 
demokratik siyaset, demokratik müzakere ve 

Açlýk Grevleri Tecriti Kýrdý
Kürt Halk Önderi Öcalan'la Avukatlar Görüºmeye Baþladý

onurlu barýþ konularýnýn tartýþýlmasýnýn 
Türkiye'nin temel ihtiyacý  olduðu 
görüþündeydi. Kendisinin de bu maddelerin 
Türkiye siyasetinin temel deðerleri haline 
gelmesi açýsýndan üzerine düþeni yapacaðýný 
belirtti. 2013 yaklaþýmý ve duruþunun 
Türkiye'de yarattýðý ortamý ve umudu 
herkesin bildiðini ve bu mesajýnýn daha fazla 
tartýþýlmasý gerektiðini ifade etti. Bu 
görüþmelerin yaptýrýlmasýnýn bir müzakere 
sürecinin varlýðý anlamýna gelmediðini, 
önceki görüþmede olduðu gibi yine hatýrlattý. 
Mesajlarýnýn tüm demokrasi güçlerine, 
Türkiye'nin her yelpazesindeki siyasi 
yapýlarýna ve devlete olduðunu söyledi. Bu 
tutumuna karþý, „tüm çevrelerden nasýl bir 
karþýlýk verileceðini 30-40 gün sonra 
anlarýz“ diyerek þu anda hiçbir çevrenin 
tutumu için herhangi bir yorum yapmadýðýna 
tanýklýk ettik.  Avukatlar ayrýca Öcalan'ýn 
imkân olursa Suriye'nin bütünlüðü içinde 
Kürt sorunu dahil, Suriye'nin tüm sorunlarý 
konusunda pozitif rol oynayacaðýný 
söylediðini, „kendi düþüncelerinin ve çözüm 
önerilerinin“ Suriye'nin sorunlarýný 
çözeceðini, Kürtlerin ve diðer topluluklarýn 
temel haklarýnýn anayasal güvenceye 
alýnmasýnýn zorunluðunu da özellikle 
vurguladýðýný açýkladýlar. Ýmralý tecridinin 
hukuken ciddi bir problem olduðu gibi, 
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siyaseten de Türkiye'nin barýþ iklimini 
zedeleyen bir olgu olduðunu belirten 
avukatlar, Sayýn Öcalan'ýn politik bir özne 
o l a r a k  r o l ü n ü  k ý s m e n  d a h i  o l s a  
oynayabildiði zamanlar ise köklü sorunlara 
çözüm önerilerini sunabildiði dönemler ola-
rak ülke iklimine olumlu tesirde bulundu-
ðunu vurguladýlar ve bunu son 20 gün içinde 
iki görüþmede yaptýðý önerilerle ve sorunlara 
getirdiði perspektiflerle açlýk grevlerinin 
sonlandýrýlmasýnda da yaþandýðýný açýkla-
dýlar.

Öcalan'ýn çaðrýsýyla 
açlýk grevini sonlandýran 
Leyla Güven de yaptýðý 
açýklamada baþlatt ýðý  
direniþin baþarýsýný ve öne-
mini belirterek þöyle dedi: 
“Sayýn Öcalan üzerindeki 
tecridin bir halka uygu-
lanan tecrit olduðunu bile-
rek, özgür irademle süresiz ve dönüþümsüz 
açlýk grevini baþlattým. Tecrit kaldýrýlana 
kadar da sürdüreceðimi belirttim. Çünkü son 
20 yýldýr mutlak tecrit altýnda olmasýna 
raðmen barýþ çabalarýndan asla taviz 
vermeyen Sayýn Öcalan'ýn düþüncelerinin 
dýþarý çýkmasý, sadece Kürtler için deðil bu 
topraklarda yaþayan bütün halklar için son 
derece önemlidir. Bizler topraklarýmýzda 
yaþanan acýlarýn son bulmasý için, onurlu bir 
barýþ için sayýn Öcalan'ýn tek muhatap oldu-
ðunu biliyoruz. Bu açlýk grevi direniþinin 
amacý da Sayýn Öcalan üzerindeki hukuksuz 
ve insanlýk dýþý tecridin kaldýrýlarak, 
Ortadoðu'yu da kapsayan barýþ çabalarýnýn 
önünün açýlmasýydý.” Giriþtiði direniþle 
bunu baþaran Leyla Güven, “tecridin tama-
men ortadan kaldýrýlmasý için farklý yön-
temlerle aktif mücadelemize devam ede-
ceðiz”  dedi.  

Leyla Güven tam 200 gün direndi. So-
nunda amacýna ulaþtý. Tecriti kýrdý. Zaferi 
kazandý. Avukatlarý ve ailesi Öcalan'la 
görüþmeye baþladýlar. Bu zafer ayný za-
manda Leyla Güven'in eylemini destekleyen 
hapishanedeki, yurt dýþýndaki açlýk grevci-

lerinindir, ölüm orucu tutanlarýndýr, grevdeki 
çocuklarýný yalnýz býrakmayan hapishane 
önlerinde, meydanlarda, Meclis'te direnen 
beyaz tülbentli annelerindir, Kürt halký-
nýndýr, açlýk grevcileriyle dayanýþmalarýný 
yükselten Türkiye demokrasi güçlerinindir. 
Zafer ve baþarý her zaman direnenlerindir. 
Tarihi yazanlar da direnenlerdir, baþ eðme-
yenlerdir.   

Tecridin kýrýlmasýyla yalnýz eþi görülme-
miþ bir hukuksuzluk, insanlýk ayýbý bir uy-

gulama son bulmamýþ, 
Öcalan'ýn Türkiye'de ve 
Ortadoðu'da barýþýn sað-
lanmasý, savaþlarýn sonlan-
masý için proje ve öneri-
lerinin kamuoyuna ulaþ-
masýnýn da önü açýlmýþ 
oldu. Bugün Ortadoðu 
coðrafyas ýnda  bar ý þ ý  
saðlayacak, emperyalist 

güçlerin, baþta ABD emperyalizminin 
bölgedeki böl-yönet politikalarýna, iþgaline, 
sömürü ve talanýna karþý duran ve duracak 
olan tek halk Kürt halkýdýr ve onun örgütlü 
güçleri PKK, YPG ve YPJ'dir. Bu halkýn ve 
bu güçlerin önderi ise Abdullah Öcalan'dýr. 
Leyla Güven'in baþlattýðý mücadele barýþ ve 
demokrasi isteyen halklar ve güçler için 
böylesine önemliydi. Türkiye'de ve Orta-
doðu'da barýþýn tehlikeye girdiði, em-
peryalist güçlerin “cirit” attýðý, her þeyin 
çýkmaza girdiði bir dönemde barýþ ve 
demokrasi için yeni adýmlarýn atýlmasýna 
gerek vardý. Bu ancak tecridin kýrýlýp 
Öcalan'ýn konuþmasý ile mümkündü. Ýþte 
Leyla Güven ve arkadaþlarý bunu baþardý. 
Türkiye'de ve Ortadoðu'da barýþýn, müza-
kerelerin önünü açtýlar. Bu eylemlerle 
Öcalan'ýn bölge barýþý için önemi hem 
Türkiye'de hem de uluslararasý alanda bir kez 
daha görüldü.

Maalesef Türkiye'de Öcalan'ýn bu rolünü 
inkâr eden, Erdoðan'ýn emperyalist emel-
lerini görmek istemeyen kendine sol, 
ulusalcý diyen bir kesim vardýr. Onlar kendi-
lerine PKK ve Kürt düþmanlýðýný seçmiþler, 



24 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

Öcalan'la iliþkiye geçilmesine ve Öcalan'ýn 
konuþmasýna karþý çýkmaktadýrlar. Böylece 
onlar emperyalistlerin Ortadoðu'daki 
oyunlarýna, böl-yönet politikalarýna alet 
olmaktadýrlar.

Oysa Kürt halkýnýn, benim önderim 
dediði, benim adýma hem Türkiye 
Cumhuriyeti devletiyle, hem de uluslararasý 
devlet ve kuruluþlarla görüþmeler ve 
anlaþmalar yapma yetkisine sahiptir dediði 
ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve 
yetkililerinin de müteaddit defalar görüþtüðü 
ve anlaþmalar yaptýðý Abdullah Öcalan, 
Þubat 1999 senesinden beri, uluslararasý bir 
komplo sonucu Ýmralý adasýnda, kimine göre 
„mahkûm“, Kürt halký için de „haksýz ve 
hukuksuz yere tutsak ve rehin“ olarak 
bulunmaktadýr. 8 yýldýr avukatlarýyla ve 4 
yýldýr hiç kimse ile görüþtürülmemekte, 
aðýrlaþtýrýlmýþ tecrit altýnda tutulmaktadýr. 
Ýmralý'da alelacele çatýþtýrýlan ve hukuki 
durumu tartýþma konusu olan bir Devlet 
Güvenlik Mahkemesi'nce verilen müebbet 
hapis cezasý hem ülkede hem uluslararasý 
alanda tartýþýlmakta, Öcalan'ýn halkýnýn haklý 
bir davasýný yürüttüðü belirtilmekte, 
Türkiye'nin Kürt halkýnýn ulusal ve 
demokratik haklarýný, eþitlik ve özerkliðini 
tanýdýðý anda Kürt sorunu diye bir sorunu 
kalmayacaðýný vurgulamaktadýrlar.

Zulme karþý baþkaldýran her halk gibi 
Kürt halký da Türk devletinin baský ve 
zulmüne karþý isyan etti. Öcalan bu isyanýn 
lideri olarak ortaya çýktý. Ýsyanlar ya silahla 
bastýrýlmaya veya müzakere ve görüþmelerle 
sonlandýrýlmaya çalýþýlýr. Türk hükümeti ise, 
geçmiþte olduðu gibi, bu isyaný da silahla, 
savaþla bastýrmaya kalktý. 35 yýldýr sava-
þýlýyor. Görüldü ki, bu isyan savaþla bitmi-
yor, Kürt sorunu savaþla çözülemiyor, çö-
züm barýþtadýr, görüþme ve müzakerededir. 
Baþta Erdoðan olmak üzere iktidarý da 
muhalefeti de, Kemalist'i de ulusalcýsý da, 
gericisi de milliyetçisi de, Türkiye'de herkes 
biliyor ki, tüm inkârlara raðmen, Türkiye'de 
bir Kürt halký var, Türkiye'nin bir Kürt soru-
nu var ve bu sorun ancak barýþçýl ve demok-

ratik yollardan çözülebilir. Bu sorunun ba-
rýþçýl ve demokratik yollardan çözümünde 
ise kilit bir kiþi var: O da Ýmralý'da “mah-
kûm” ve rehin tutulan Abdullah Öcalan'dýr. 
Yani Abdullah Öcalan sýradan bir “mahkûm” 
veya tutuklu deðildir. O, Türkiye'nin en 
önemli sorunu Kürt sorununun çözümünde 
devletin, iktidarýn muhatabýdýr. Özellikle 
1999 senesinden beri tutulduðu Ýmralý 
adasýnda devlet, en baþta Erdoðan her baþý 
derde girdiðinde, sýkýþtýðýnda kaç kez 
Öcalan'a baþvurma, onu muhatap kabul etme 
durumunda kalmýþtýr. Bunun son örneði 
açlýk grevleridir. 200 güne varan ve binlerce 
insanýn ölüm eþiðine geldiði açlýk 
grevlerinin sonlandýrýlmasý için yine Öca-
lan'ýn devreye girmesi gerekiyordu. Öyle de 
oldu. Öcalan'ýn avukatlarýyla görüþülmesine 
izin verildi ve Öcalan yazdýðý bir mektupla 
açlýk grevleri sonlandý. Türk devleti Kürt-
lerle barýþ saðlamak istiyorsa bunun adresi 
Öcalan'dýr.

Açlýk grevleri demokrasi savaþýmýnda 
bir mücadele biçimidir

Bazen son çaredir, ama çaresizlik 
deðildir, bilinçli tercihtir

Özellikle Türkiye'de 2010'lu yýllarda 
eþitlik, özgürlük, özerklik, barýþ ve demok-
rasi temelinde bir Türkiye'nin yaratýlmasý 
konusunda önemli adýmlar atýldý. Bir barýþ 
masasý kuruldu, Selahattin Demirtaþ'ýn, 
Pervin Buldan'ýn, Sýrrý Süreyya Önder'in, 
Hatip Dicle'nin de içinde olduðu heyetler, 
hükümetin istek ve bilgisi dahilinde Ým-
ralý'ya, Kandil'e gidip gelmeye baþladýlar. 
Silahlarýn býrakýlmasý, barýþ görüþmelerinin 
baþarýlmasý için büyük mesafeler katedildi. 
2013'de milyonlar önünde Diyarbakýr'da 
Öcalan'ýn Nevroz mesajý okundu, Halka ba-
rýþ görüþmelerinin önemini anlatmak için 
„Akil Ýnsanlar Heyetleri“ kuruldu, Anado-
lu'yu dolaþmaya baþladýlar. Dolmabahçe'de 
görüþmeler oldu. Barýþýn tam elle tutulacak 
kadar yakýn olduðu bir anda Mart 2015'de 
Erdoðan Ýmralý'da Öcalan'la yapýlan görüþ-
melerin kendisine ve partisine, özellikle oy 
olarak bir getirisi, faydasý olmadýðýný 
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görünce Barýþ Masasý'ný devirdiðini, 
g ö r ü þ m e  m ü z a k e r e ,  D o l m a b a h ç e  
Mutabakatý diye bir þeyin olmadýðýný ilân 
etti. Ýmralý'da Öcalan'la, Ankara'da HDP ile 
bütün iliþkilerin bittiðini belirtti. Öcalan'la, 
Kandil'le tüm görüþmeler bitirildi. Öcalan'a 
aðýrlaþtýrýlmýþ tecrit uygulanmaya baþlandý. 
Ýmralý Heyetiyle, ailesi ve avukatlarýyla tüm 
iliþkileri kesildi.

Ýþte o günden beri barýþtan deðil, savaþtan 
konuþulur oldu. Erdoðan yeniden „Kürt so-
rununun çözümü savaþtýr“  dedi. Hele 7 Ha-
ziran 2015 seçimlerini kaybedince Kürtlere 
karþý olan kini ve öfkesi iyice arttý. Kürtlere 
savaþ ilân etti. Türk uçaklarý Kürt daðlarýný, 
Kandil'i bombalamaya baþladý. PKK'yý, 
Kürtleri “yeniden” düþman ilan etti. ÝÞÝD'in 
özellikle Suriye'de Kürtlere saldýrýlarýna 
iyice açýktan destek vermeye baþladý. Suriye 
üçe bölündü: Erdoðan Fýrat'ýn batýsýna girdi, 
El-Bab'ý, Cerablus'u, Afrin'i iþgal etti, ªam 
ve çevresinde Esad, Rusya ve Ýran'ýn yar-
dýmýyla ayakta kalabildi. Fýrat'ýn doðusunu 
YPG ve YPJ aðýrlýklý SDG güçleri Ulus-
lararasý Koalisyon'un desteðiyle ÝÞÝD'ten 
temizledi. Kuzey-Doðu Suriye'de PYD diðer 
güçlerle birlikte özgür, demokratik bir yapý 
oluþturdu. Baþta ABD olmak üzere 
Koalisyon güçleri de Fýrat'ýn doðusunda bazý 
bölgelere yerleþti. Ortadoðu tam bir 
patlamaya hazýr barut fýçýsýna döndü. Burda 
yürütülen savaþ bir 3. Dünya Savaþýnýn 
öncüsüydü. Erdoðan var gücüyle bu savaþý 
körüklüyor, Suriye'ye, Irak'a çýkmamak 
üzere yerleþmeye, „Yeni Osmanlý“ hýrslarýný 
gerçekleþtirmeye çalýþýyor. Böylece 
milliyetçilik ve þovenizm yaparak iktidarda 
kalmayý saðlýyor. Þimdi de 23 Haziran 
seçimlerini kazanabilmek için Irak'a 
Hakurk'a girdi. Kürtlere PKK'ya karþý yeni 
bir saldýrý ve savaþ baþlattý. Kürt düþmanlýðý 
ile seçim kazanýlamayacaðýný 23 Haziran'da 
bir kez daha görecek. Ama O Kürt halkýna 
saldýrdýkça Türkiye'yi Ortadoðu'da daha çok 
savaþ bataklýðýna atýyor, ülke ekonomisini 
iflasýn eþiðine getiriyor. Savaþýn yükü halkýn 
sýrtýna bindiriliyor.

Ýþte Ortadoðu'da böylesi bir durumda 
tehlikeli gidiþatý durdurabilecek, belli 
ölçülerde barýþýn yeniden tesisine katký 
yapabilecek, öneriler getirecek kiþi 
Öcalan'dýr. Öcalan'ýn yalnýz Türkiye'deki 
deðil, Suriye, Irak ve Ýran'daki Kürtler 
üzerinde büyük bir etkisi vardýr ve hepsi onu 
önder ve baþ müzakereci olarak taný-
maktadýr. Ama böylesine önemli bir kiþinin, 
býrakalým özgür olmasýný, dýþarýyla ko-
nuþmasý bile yasaktý. Erdoðan O'na aðýr-
laþtýrýlmýþ tecrit uyguluyordu. Kimseyle, ai-
lesi ve avukatlarýyla bile görüþtürülmü-
yordu, dýþarýyla iliþkisi tam olarak ke-
silmiþti. Yaþayýp yaþamadýðýndan bile bir 
haber yoktu. Bu durum hem Türkiye'de hem 
de uluslararasý alanda geçerli olan yasalara, 
hukuka aykýrýydý. Erdoðan tüm protestolara 
aldýrýþ etmiyordu. Ýnsan haklarýný ayaklar 
altýna alýp çiðniyordu. Öcalan'a özgürlük 
istemek, barýþ istemek suçtu. Barýþ isteyen 
akademisyenleri ya tutuklattý, ya da iþten 
attý, onlara bu ülkede yaþam hakký tanýn-
mayacaðýný açýkladý. Onlarýn çoðu ülkeyi 
terk etmek zorunda kaldý. Artýk Türkiye 
yaþanacak bir ülke deðildi. Ýmkâný olan 
kaçýyordu. Kodaman iþ insanlarý bile ken-
dilerine bir yabancý ülke vatandaþlýðý temin 
ediyorlardý. Ne demokrasi, ne fikir 
özgürlüðü, ne yargý baðýmsýzlýðý vardý. En 
büyük düºman teröristlerdi. PKK teröristti, 
PYD, YPG, PYJ teröristti, Öcalan terörist 
baþýydý. Bunlarýn adýnýn “olumlu” bir 
þekilde aðza almak, bunlarla barýþ olsun, 
görüþülsün, konuþulsun demek en büyük 
suçtu. Bunu söyleyenler hakkýnda hemen 
kovuþturma açýlýyordu. Protesto gösteri-
lerine, yürüyüþlere polis vahþice saldýrý-
yordu. Sorgusuz sualsiz binlerce insan 
hapishanelerde yatýyordu. Tutuklanan 
Kürtlere ve demokratlara yer açmak için 
Fetöcüler serbest býrakýlýyordu. Kürde 
protesto yasak, konuþmak yasak, yürümek 
yasak, talepte bulunmak yasak. Yasak, 
yasak, yasak....

Tüm demokratik yollarýn kapatýldýðý, 
bloke edildiði bir yerde insanlar ne yapa-
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bilir? Ne yapýlmalý ki, Kürt halký 
üzerindeki baský, zulüm, yasak-
lar kalksýn, Kürt halký, demok-
ratik güçler konuºabilsin? Ýste-
nen çok bir þey deðildi: Özgürce 
konuþmak, fikrini söylemek. Bu 
nasýl baþarýlabilirdi? Kürt insaný 
bir bilim adamý gibi analizleri 
sonunda sorunu çözdü: Lider, 
önder özgür olmadan halk özgür 
olamazdý! Lider, önder konuþa-
mazken, halk konuþamazdý! 
Önder tutsakken halk özgür olamazdý, o da 
tutsaktý! Bir baþka deyiþle: Önder Öcalan 
tutsaksa, Kürt halký da tutsaktý! Önder Öca-
lan konuþamýyorsa, Kürt halký da konu-
þamazdý. Öcalan üzerindeki tecrit Kürt hal-
kýna uygulanan tecritti. Öcalan üzerinde 
tecrit devam ettiði sürece Kürt halký öz-
gürleþemezdi. Yalnýz Kürt halký deðil, Türk 
halký da, Türkiye ve Ortadoðu halklarý da 
özgürleþemez! O halde zincirin zayýf halkasý 
Öcalan üzerindeki tecritin kýrýlmasý, Öca-
lan'ýn konuþmasýný saðlamaktý. Bu nasýl ger-
çekleþtirilecekti? Demokratik yollar yasak, 
birlikte eylem yasak, yasak, yasak..

Leyla Güven açlýk grevinde
Demokratik yollarýn tükendiði yerde geri 

kalan tek demokratik eylem ve protesto 
biçimi insanýn kendi özgür iradesiyle be-
denini ortaya koyup ölümü seçmesidir, sü-
resiz, dönüþümsüz açlýk grevine veya ölüm 
orucuna yatmasýdýr. Ýþte Türkiye'nin Afrin 
operasyonunu protesto ettiði ve Kürt hal-
kýnýn haklý davasýný savunduðu için 
tutuklanan DTK Eþbaþkaný ve HDP Hakkari 
Milletvekili Leyla Güven 7 Kasým 2018'de 
SEGBIS'le katýldýðý Diyarbakýr 9. Aðýr Ceza 
Mahkemesindeki duruþmada yargýdaki 
haksýzlýklarý ve hukuksuzluklarý protesto et-
tikten sonra, „bugün Sayýn Öcalan üzerin-
deki tecrit sadece bir kiþiye deðil bir halka 
uygulanýyor, Tecrit bir insanlýk suçudur. Ben 
de bu halkýn bir parçasý olarak, Sayýn Öca-
lan üzerindeki tecriti protesto etmek ama-
cýyla süresiz-dönüþümsüz açlýk grevi eyle-
mine baþlýyorum“ dedi ve 8 Kasým 2018'den 

itibaren açlýk grevinde olduðunu ilân etti. 
Leyla Güven'in bu kararý karþýsýnda insan 
ancak saygý duyabilir. Bu bir çaresizlik deðil, 
halkýnýn haklý davasýný yürütmek için 
yapýlan bilinçli bir tercihti. Kürt halkýna, 
Türk halkýna, tüm insanlýða bir çaðrýydý. 
„Ortadoðu'da Erdoðan dahil emperyalist 
güçlerin oyunlarýný bozup barýþý saðlamanýn 
yolu Öcalan üzerindeki tecritin kalkmasýdýr. 
Ben bunun için ölümü göze aldým, ama 
direneceðim, bu en pasif eylemle tecriti 
kýracaðým“ dedi. Gandi de böyle yapmamýþ 
mýydý?

Leyla Güven'in direniþ talebi olmayacak, 
yerine getirilemeyecek bir isteði öngörmü-
yordu. Tam tersine çok makul, herkesin 
kabul ettiði bir insanlýk hakkýydý. Yasalara 
göre her mahkûmun ailesi ve avukatlarýyla 
görüþme hakký vardýr. Leyla Güven bunu 
istedi. Oysa bu hakkýn uygulanmamasý 
Türkiye'nin yüzkarasýydý. Her demokratýn 
yasalarýn böylesine ihlâline karþý çýkmasý ve 
Leyla Güven'in eylemini desteklemesi 
gerekmez miydi? Tüm tehdit ve korkuya 
raðmen demokratik güçler dayanýþmalarýný 
açýkladýlar. Ama Türkiye'de ana akým medya 
ve basýn bir milletvekilinin hapisteki böyle 
bir direniþinden hiç bahsetmedi, yokmuþ 
gibi davrandý. Sustular. Diðer yandan da 
hapishanede baþýna bir iþ gelmesinden çe-
kindiler ve Leyla Güven'i tahliye ettiler. Ley-
la Güven ise açlýk grevine evinde devam 
edeceðini, Öcalan üzerindeki tecrit 
kalkmadan grevini sonlandýrmayacaðýný 
açýkladý.
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Dayanýþma yükseliyor
Leyla Güven'in baþlattýðý açlýk grevine 

hapishanelerden ve yurt dýþýndan daya-
nýþmalar yükselmeye baþladý. Türk ceza-
evlerindeki PKK ve PAJK'lý tutsaklar16 
Aralýk 2018'den itibaren süresiz-dönü-
þümsüz açlýk grevleri baþlattýlar. Þubat ayý-
nýn sonuna kadar açlýk grevine katýlanlarýn 
sayýsý 67 cezaevinde 350 kiþiyi buldu. Yurt 
dýþýnda Hewler'de, Strasbourg'ta, Toron-
to'da, Paris'te, Viyana'da, Ýsviçre'de, Lond-
ra'da yüzlerce kiþi açlýk grevlerine yattýlar, 
Leyla Güven'le dayanýþma içinde olduklarýný 
belirttiler. Avrupa'da merkez anlamýnda açlýk 
grevi Strasbourg'da yapýldý. Bu grevler o 
ülkedeki Alman, Fransýz, Ýngiliz kamuoyun-
da büyük destek gördüler. Birçok millet-
vekili, yazar ve sanatçý, aydýný, sendikacýsý, 
parti, gençlik ve kadýn örgütü temsilcileri 
direniþçileri ziyaret ederek dayanýþmalarýný 
bildirdiler, Türk devletinin Öcalan'a uygula-
dýðý tecriti protesto ettiler.  

Artan direniþ ve yükselen protestolar 
karþýsýnda devlet oyunlar düþünmeye, 
planlar kurmaya baþladý. Tutsaklarýn talebini 
gözardý eden ve bir diyalog aramayan devlet, 
direniþi kýracak taktik hamleler yapmaya 
baþladý. Önce 12 Ocak'ta kardeþi Mehmet 
Öcalan'ý apar topar Ýmralý'ya ziyarete gön-
derdi. 15 dakika süren ziyaretle milletin 
gözünü boyamaya kalktý, dünya kamuoyunu 
tecritin olmadýðý yönünde aldatmaya çalýþtý. 
„Görülüyor ki tecrit yok, açlýk grevleri son-
landýrýlsýn“ diye grevcilere haber yolladý, 
baský yapmaya kalkýþtý. Ama baþta Leyla 
Güven olmak üzere grevciler bunu ciddiye 
almadýlar, greve devam ettiler. Devletin tec-
ridi kaldýrmaya niyeti yoktu. Bunun üzerine 
açlýk grevlerine katýlanlar arttý, grevler bütün 
hapishanelere yayýldý. 1 Mart 2019 itibarýyla 
cezaevlerindeki açlýk grevcilerinin sayýsý 7 
bini geçti. Açlýk grevine katýlanlar arasýnda 
eþbaþkanlar, Sebahat Tuncel, Selma Irmak 
gibi eski vekiller, belediye eþbaþkanlarý, ga-
zeteci ve aydýnlar bulunuyordu. Ayrýca 
Diyarbakýr HDP il binasýnda milletvekilleri 
Dersim Dað, Tayip Temel, Murat Sarýsaç, 

Hewler'de Nasýr Yaðýz, Mahmur'da Ýþtar 
Kadýn Meclisi Üyesi Fadile Tok, Germi-
yan'da Herem Mehmut açlýk grevinde bulu-
nuyorlardý. Hükümetin hâlâ tecriti kaldýr-
mamakta direnmesi üzerine 30 Nisan günü 
hapishanedeki 15 PKK'lý tutsak açlýk grev-
lerini ölüm orucuna dönüþtürdüler. 15 Ma-
yýs'ta bu ölüm orucuna 15 tutsak daha katýldý.  
Artýk direniþ hükümet tarafýndan gözardý 
edilemeyecek duruma geldi. Kürt halký da, 
özellikle anneler direniþe sahip çýkmaya 
baþladýlar.

Beyaz tülbentli annelerin direniºi
Çocuklarýnýn açlýk grevlerinde, ölüm 

oruçlarýnda her gün eridiðini, ölüme doðru 
gittiðini gören Kürt anneler harekete geçtiler. 
„Leyla Güven'in baþlattýðý, çocuklarýmýzýn 
katýldýðý açlýk grevlerini destekliyoruz. Açlýk 
grevleri halkýdýr. Çocuklarýmýzýn talepleri-
nin arkasýndayýz. Öcalan bizim önderimiz-
dir. Tecrit insanlýk suçudur, hukuksuzluktur. 
Öcalan'a uygulanan tecrit bize uygulanan 
tecrittir“ dediler.

Tutsak anneleri, Kürt halk önderi Öcalan 
üzerindeki tecritin kaldýrýlmasý için ceza-
evlerindeki açlýk grevlerine ve ölüm 
oruçlarýna dikkat çekmek, çocuklarýnýn 
direniþini sahiplenmek için Diyarbakýr'da 
Koþuyolu Parký'nda toplanarak baþlarýný 
barýþýn sembolü beyaz tülbentlerle örterek 
Mayýs ayýnýn baþýnda oturma eylemine 
baþladýlar. Kürt Halk Önderi Öcalan üze-
rindeki tecrit sonlandýrýlana kadar sokaklarý 
terk etmeyeceklerini açýkladýlar. Hükümet 
annelerin baþýndaki beyaz tülbentten korktu, 
beyaz tülbent takmayý yasakladý. Polisler 
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annelere “O beyazý at, yasak” diye baðýr-
maya baþladýlar. Ama hiçbir güç onlarýn 
baþýndaki beyaz tülbenti alamadý. “Maz-
lumun ahý indirir þahý” diyerek beyaz 
tülbentlerin Erdoðan'ý yeneceðini belirttiler.

Polisler ise beyaz tülbentli anneleri görür 
görmez onlarý hemen çembere alýp 
üzerlerine coplarla, köpeklerle saldýrýya 
geçmeye baþladýlar. Anneleri sokaklarda 
sürüdüler. Ama anneler yýlmadý. Bir anne 
sorumluluðu ile “Biz anneyiz, bizi durdu-
ramazsýnýz, dövseniz de, vursanýz da, öldür-
seniz de buradayýz“ diye polislere hay-
kýrdýlar, “Direne direne kazanacaðýz”, 
“siyasi tutuklular onurumuzdur”, “Leyla 
Güven'in talebi bizim talebimizdir” slogan-
larý attýlar, polise karþý direndiler. Tecridin 
kaldýrýlmasý için alanlarda olduklarýný 
belirten anneler “Tecridin kaldýrýlmasý için 
buradayýz, tecrit kaldýrýlana kadar çocuk-
larýmýz açlýk grevinden çýkmayacak, biz de 
sokaklarda olacaðýz. Burada keyfimizden 
beklemiyoruz. Yalnýz çocuklarýmýz için deðil, 
herkes için sokaklardayýz” dediler. Mayýs 
ayý ortasýnda 5 beyaz tülbentli anne 
TBMM'sine giderek direniþe baþladýlar. Tec-
rit kalkmadan, çocuklarýnýn açlýk grevi bit-
meden Meclis'ten çýkmayacaklarýný bil-
dirdiler. Annelerin direniþi Silopi'den 
Gebze'ye, Esenyurt'tan Adana, Mersin'e 
kadar yayýldý. Bu direniþler Türk hükümeti 
üzerinde ciddi bir kamuoyu baskýsý oluþ-
masýný saðladý.

Hükümet, Erdoðan zor durumda
Cezaevlerinde açlýk grevlerinin yýðýnsal 

bir konum almasý, beyaz tülbentli annelerin 
direniþinin kamuoyunda büyük destek 
görmesi, yurtdýþýndan baskýlarýn artmasý 
hükümeti zor durumda býraktý. Adým atmak 
zorunda kaldý. Önce 2 Mayýs'ta avukatlarýn 
Öcalan'a gitmelerine izin verdi. Ama bu 
iznin bir seferlik mi, yoksa genel, tecritin 
kalkmasý anlamýna gelen bir izin mi olup 
olmadýðý ortaya çýkmadý. Savcýlýk avukat-
larýn tekrar görüþme isteðini yanýtsýz 
býrakýrken, ailesinin görüþme talebini 
reddetti. Tecrit kýrýlmamýþtý. Grevciler de 

greve devam dediler. Bu ara kamuoyunda da 
tepkiler yükselmeye baþladý. 6-17 Mayýs 
2019 tarihleri arasýnda Avrupa Ýþkencenin 
Önlenmesi Komitesi CPT 2019 programýnda 
yer almamasýna raðmen Türkiye'ye özel bir 
ziyaret gerçekleþtirdi, Komite, baþta 
Öcalan'ýn aðýr tecrit altýnda tutulduðu Ýmralý 
cezaevi olmak üzere birçok cezaevini ziyaret 
etti. Adalet bakaný Gül ile, ÝHD ile görüþtü. 
Kamuoyunda bu ziyaretin açlýk grevleri ve 
ölüm oruçlarý nedeniyle gerçekleþtiði 
yorumlarý yapýldý. Hükümet bir kez daha 
sýkýþtý. Önce aþýrý Kürt ve PKK düþmanlýðý 
ile tanýnan faþist MHP Baþkaný Devlet 
Bahçeli „avukatlarýn Öcalan'la görüþme-
sinde bir mahsur yoktur, görüþebilir“ açýk-
lamasýný yaptý. Bu açlýk grevlerinin sonuç 
vermeye baþladýðýnýn bir göstergesiydi. 
Aradan bir kaç gün geçmeden Adalet bakaný 
Gül Ýmralý üzerindeki yasaðýn kaldýrýldýðýný 
açýkladý  ve  avukat lar ýn  Öcalan ' la  
görüþebileceðini bildirdi. 22 Mayýsta 
avukatlar tekrar Ýmralý'ya gittiler. Artýk 
tecritin kýrýldýðý ve direniþ zafere ulaþtýðý 
tescil edilmiþ oldu. Ýkinci görüþmeden dönen 
avukatlar Leyla Güven ve diðer grevcilerle 
görüþtüler, onlara Öcalan'ýn mesajýný 
ilettiler. Grevciler de Öcalan'ýn isteðini kabul 
ettiler ve grevi sonlandýrdýlar.    

Hükümeti sýkýþtýran diðer bir konu da 23 
Haziran Ýstanbul seçimleriydi. 31 Mart se-
çimlerinde yaptýðý Kürt ve PKK düþmanlýðý, 
açlýk grevlerini aþaðýlama, Kürtleri yok 
sayma, „Türkiye'de Kürdistan yok, Kürdis-
tan isteyenler Irak'a gitsin!“ gibi hakaretler 
karþýsýnda Kürtler Erdoðan ve Bahçeli ile 
kurduðu Cumhur Ýttifaký'na oy vermedi. Bu 
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nedenle de Ýstanbul'u kaybetti. Þimdi 23 
Haziran'da yenilenecek olan Ýstanbul 
seçimlerinde Kürtlerin oyuna ihtiyacý var. 
Bunun için Öcalan üzerindeki tecriti 
kaldýrarak Kürtlere þirin gözükmek, onlarýn 
gözünü boyayýp, kandýrýp oyunu almak için 
manevra plânlarý yapmaya baþladý. 2 
Mayýs'ta yapýlan görüþmenin ardýndan 
Öcalan'ýn okunacak mesajýnýn 6 Mayýs'ta 
gerçekleþtirilecek basýn toplantýsýnda 
okunmasý ayarlandý. 6 Mayýs'ta ise YSK'nýn 
Ýstanbul seçimi ile ilgili kararý açýklanacaktý. 
AKP ve Erdoðan YSK kararýnýn seçimin 
yenilenmesi yönünde olacaðýný bildikleri 
için Öcalan'ýn açýklamasýný da ayný güne 
denk getirdiler. Vermek istedikleri mesaj 
açýktý. „Seçimler yenilenecek“. Öcalan 
üzerindeki, tecrit de kalktýðýna göre Kürtler 
artýk oylarýný AKP'ye vermeliydiler. Ama 
Kürt halký bu döndürülen manevrayý 
yutmadý. „Alavere dalavere Kürt Mehmet 
nöbete!“ döneminin kapandýðýný Erdoðan da 
anlayacaktý. Kürt halký artýk öyle eskisi gibi 
kolay kandýrýlacak bir halk deðildir. Örgütlü, 
politik ve ideolojik savaþ deneyi yüksek bir 
halktýr. Ne için savaþtýðýný bilmektedir: Bu 
savaþ Türkiye'de, Ortadoðu'da barýþ ve 
özgürlük, Kürtlere eþitlik ve özerklik, tüm 
halklarýn özgürleþtiði demokratik bir 
cumhuriyet için verilen savaþtýr. Düne kadar 
Kürtlere hakaret eden Erdoðan'a bu kez de oy 
yoktu. Bunu anlayan Erdoðan Kürtlere 
yeniden savaþ açtý. Hakurk'a girdi. Kürtler de 
O'na 23 Haziran'da oy vermeyecekler.

Açlýk grevleri bitti ama 
mücadele bitmedi
Açlýk grevlerindeki 

direniþ baþarýya ulaþtý, ama 
mücadele devam ediyor. 
Zira tecrit kýrýldý, ama her 
zaman tekrar yürürlüðe 
konabilir. 23 Haziran'da 
Kürt ler in  Ýs tanbul 'da  
AKP'ye yine oy vermez-
lerse ve Binali tekrar kaza-
namazsa, Erdoðan bunun 
faturasýný yine Kürtlere 
çýkarabilir ve yeniden 

tecrit uygulamasýna geçebilir. Bunun 
panzehiri ise 23 Haziran'da Erdoðan'ýn adayý 
Binali Yýldýrým'ýn büyük bir farkla seçimi 
tekrar kaybetmesidir. Onun için þimdi 
tabanda çok iyi çalýþýp yýðýnlarý kazanmaktýr, 
ilerisi için ittifaklar yaratmaktýr.

Açlýk grevi eylemleriyle tecrit kýrýldý, Ö-
calan'a nefes almasý için kapý biraz aralandý. 
Ama Öcalan hâlâ tutsak. Tecrit her zaman 
geri getirilebilir. Esas olan Öcalan'ýn özgür-
lüðüdür. Þimdi önce yapýlmasý gereken Öca-
lan'la olan görüþmelerin pürüzsüz iþlemesini 
saðlamaktýr. Kamuoyunda bunun haklýlýðý 
konusunda bir irade yaratmaktýr. Bu da yý-
ðýnlar arasýnda çalýþmayý gerektirir. Þimdi 
Ýstanbul seçimleri bunun için bir olanak ver-
mektedir. Seçim kampanyalarýna aktif katý-
lalým, CHP'li, ÝYÝ Partili, hatta AKP'li iþçi, 
ve emekçilerle ortak çalýþmalar yapalým. 
Tabanda bir yakýnlaþma ve doðru ilkelerde 
birliktelikler saðlayalým. Bunlarýn kalýcý ol-
masý için çalýþalým. Yýðýnlara seçimlerde 
CHP'ye oy vermekle CHP'li olunmayacaðý-
ný, Erdoðan'ý yenmek için CHP'ye, 
Ýmamoðlu'na oy verileceðini açýklayalým. 
Türkiye'nin esas sorununun Kürtlerle barýþ 
olduðu, savaþa son verip Kürtlerle ve diðer 
Türkiye halklarýyla birlikte demokrasi, 
eþitlik, özgürlük ve özerklik temelinde ortak 
bir yaþamý yaratmak olduðunu anlatmalýyýz. 
Türkiye'de bir deðiþim ve dönüþüm gerçek-
leþtirebilmek için yýðýnlarla baðlanmak, 
onlarýn içinde kök salmak þarttýr.
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T K P ' n i n  f i k r i  
öncüsünün kökleri, 
1 9 7 8 ' d e  “ a n t i  H

sovyet- anti komünist” suç-
lamalarýyla partiden, TÝP'-
den atýlan, burjuva kulvarýn-
da koþan ulusalcý „teorisyen-
lerinden“ Yalçýn Küçük'ün 
inisiyatifinde çýkarýlan „Sos-
yalist Ýktidar“ dergisi çevre-
sini de hedef alan ayrýksý 
siyasi serüvenine bakýlacak 
olursa, SBP'den ÖDP'ye, 
STP'den SÝP'e, „TKP“den 
„TÝP“e ve hatta Birleþik 
Haziran Hareketi dahil her 
dönemeçte, HTKP sürecin-
den itibaren Kürt hareketine 
dair yaptýðý „sakýnýcý yo-
rumlar“  har iç ,  benzer  
söylemleri deðiþik dozlarda 
tekrar ettiði görülecektir. 
Birleþik Haziran Hareketi 
de, yeni tip oluþumunda ileri 
sürülen gerekçelerle, solun 
çeþitliliðini kapsamak, aþa-
ðýdan yukarýya mahalle-
lerde, iþyerlerinde, okullarda 
meclisler þeklinde organize 
olmak, fiili mücadeleye yö-
nelmek varsayýmlarýyla kut-
sanmýþtý. Adeta bir örgütler 
galerisi içinden gelip halen 
aradýðý örgütü bir türlü bu-
lamayan ve de bunca arayýþý 
içinde adýna yazýlý bir eylemi 
bulunmayan ama çokça „bü-
yüklere masallar“ kabilin-
den “teori” üreten bir eði-
limle, bir portreyle karþý kar-
þýyayýz. Týpký örgütler prati-

“Gel Kardeºim!““Gel Kardeºim!“
Selim KARAASLAN

ðinde yaþadýðýmýz bir teker-
rürü ya da kýsýr döngüyü 
burada da yaþýyoruz.

Geçmeden not etmeli-
yim ki, geçmiºte Birikim/M. 
Belge çizgisinin özellikle 
devrimci-demokrat dina-
mizme akýl hocalýðý yap-
maya özenerek oynadýðý 
miskin rol, artýk yeni Biri-
kim heveslerine cazibeyi 
zayýflatmýþtýr. 80 sonrasýnda 
TÝP, Sovyetlerin baskýsýyla 
TKP ile birleþerek likide 
olmuþ ve tarih sahnesinden 
çekilmiþtir. Örgütlerin canlý 
birer toplumsal varlýk 
olduðu düþünülürse eðer, 
TÝP'in paradoksu doðal 
olmayan sönümleniþinde 
yatar. Sosyal mücadele ise 
çeþitli biçimlerde ve ölçek-
lerde devam etmektedir. 
TÝP'in “has” kadrolarýnýn 
TÝP'in dönüþüne sansür uy-
gulamalarý zaten düþünü-
lemez. Ýsim fetiþizmi yapýla-
mayacaðý gibi, isim mülki-
yetçiliði de yapýlamaz. Ken-
di baþýna TÝP isminin tarihi 
bir kýymeti vardýr, ama ke-
rameti isimde aramak bo-
þunadýr. TÝP'i TÝP yapan, ku-
rucu sendikacýlarýn komü-
nistlerle çalýþmasý, burju-
vaziye karþý ardýcýl antiem-
peryalist mücadele vermesi, 
iþçi sýnýfýný sosyalizm ve 
Sovyet dostluðu ruhuyla ör-
gütlemesi ve Kürt Sorunu 
konusunda açýk taraf tutmasý 

ve onlarýn kendi kaderini 
belirleme hakkýný savunma-
sýdýr. TÝP adý bu ilkeler savu-
nulacaksa alýnýr, aksi halde 
burjuva üçkaðýtçýlýðýdýr. 
Okuyanlar bölündüðünde 
KP adýný, Erkan Baþlar da 
HTKP adýný aldýlar. KP adý 
yýðýnlara cazip gelmeyince 
nasýl Okuyanlar tekrar TKP 
adýný alarak, onun devrimci 
içeriðini boþaltarak, devletin 
yedek kuvvetleri, Ergene-
kon'un arka bahçesi haline 
getirmeye çalýþýyorlarsa, 
Baþlarda TÝP adýný alarak 
yýðýnlarý þaþýrtma görevini 
üstlendiler. Her iki grup ta 
fýrsatçý, sahtekârdýr.

Köprülerin altýndan çok 
sular akmýþ, örgüt haritamýz 
lime lime olmuþtur. O yüz-
den TÝP ismi ile her þey gül-
lük gülistanlýk olamayacaðý 
gibi, kýyamet de kopmaz. E-
vet bizde „gecekondu kültü-
rü“ ile “tapulu arazi”ye ria-
yet edilmediði bir gerçek ol-
sa da, siyasi âhlâk açýsýndan 
her partinin bir sahibi vardýr. 
TKP'nin de, TÝP'in de sahip-
leri vardýr. TKP'nin sahipleri 
Suphi-Bilen geleneðini 
savunanlar, TÝP'in sahipleri 
de yukarýda anlatýlan gele-
nekleri savunanlardýr. Bun-
lar dýþýnda, bu adlarý almaya 
kalkýþanlarla, bu adlarý ''kir-
letenlerle'' savaþ kaçýnýlmaz-
dýr. Bu nedenle, HTKP'li-
lerin TÝP adýný kullanmalarý 
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mazur görülemez.
Bu durumda HTKP, 

TÝP'in dönüþündeki han-
dikaptýr. Hem TKP ismi 
üzerinde yarattýðý tahribatla 
siyaseten lekelenmiþtir, hem 
de emektar TÝP'lilerin 
muhalefetiyle/itirazýyla 
karþýlaþmýþtýr. Lekelen-
miþtir çünkü, en azýndan 
TÝP'in kuruluþuna HTKP 
genel baþkaný sýfatýyla çaðrý 
çýkaranlar arasýnda yer alan, 
ayný zamanda kendi kendini 
TKP genel baþkaný olarak 
takdime devam etmekten 
zevk duyan kiþinin tavrý bir 

iþarettir. Ayný kiþi neden üç 
ayrý þapka taþýmak ister, ya 
da Türkiye Solu, eðer ken-
disini ciddiye alýyorsa, dö-
nüp „bu ne komedidir 
diye?“ sormak gereði duy-
maz mý? TÝP'in HDP ile 
özdeþleþtirilmesi ya da 
baþka bir siyasi yapý-
ya/yoðunluða paravan ya-
pýlmasý da o kadar yanlýþtýr. 
Gerçek TÝP donanýmýna ve 
bilgisine sahip hiç bir 
TÝP'linin böyle pragmatist 
bir seçimi partizanlýkla, 

sosyalizm davasýna baðlý-
lýkla baðdaþtýrmasý mümkün 
deðildir.

Teorik netlik, hedefe sýký 
sarýlmak, örgütlerin kolektif 
bir özne olduðunu unut-
mamak, günceli ýskala-
mamak ve eylemli davran-
mak bir yöntemdir. Prog-
ramatik zeminini baðým-
sýzlýk-demokrasi-sosyalizm 
üçgenine oturtmuþ, ulusal 
kurtuluþu toplumsal kur-
tuluþla iç içe gören, düzen 
karþýtý bir mücadele yürüten 
örgütleri ahbap-çavuþ tek-
kesinden, bilirkiþiler mec-

lisliðinden öteye taþýyan ye-
gane motivasyon “toplumsal 
amaca” kilitlenmek, masa 
baþý devrimciliðini terk 
etmektir. TÝP'in ilk ku-
ruluþunun üzerinden 57 yýl 
geçmiþken parti yeniden 
siyaset sahnesinde. Ara-
larýnda Halkýn Türkiye 
Komünist Partisi (HTKP) 
Genel Baþkaný Erkan Baþ, 
HTKP kurucusu Metin 
Çulhaoðlu, Fikir Kulüpleri 
Federasyonu (FKF) Kurucu 
Genel Baþkaný Erçin Fýrat, 

Ýleri Haber Genel Yayýn 
Yönetmeni Onur Emre 
Yaðan, Yön Dergisi Genel 
Yayýn Yönetmeni Can 
Soyer, oyuncu Barýþ Atay ile 
eski TKP ve eski TÝP üyeleri, 
sendikacýlar, iþçilerin de 
bulunduðu 146 isim "Gel 
Kardeþim" baþlýðý ile bir 
çaðrý metni yayýnladý. “Gel 
kardeþim” anlayýþýyla TÝP 
yeniden kurulamaz.

Ýlk çaðrýyý yapan listeyi 
dikkatli incelerseniz çok 
farklý geleneklerden isim-
lerin olduðunu göreceksiniz. 
Bu anlamda sanki geçmiþi 

s a h i p l e n e n ,  
ama mutlaka 
yeni bir TÝP 
olacak. Böy-
lece farklý ku-
þaklardan ve 
geleneklerden 
bir çok dev-
rimciyi yan ya-
na getiren ve 
iþçi sýnýfýyla 
iktidarý hedef-
leyen bir parti 
bu ölü top-
r a ð ý n ý  a t a -

caktýr. Ama ''Gel Kardeþim'' 
ilkesizce komünistlerin, 
solcularýn, devrimcilerin 
birliðini savunmanýn baþka 
adýdýr. Bu hastalýk Türkiye 
solunun hepsine sirayet 
etmiþtir denebilir. Ýlle de 
iktidar diyen ve programýný, 
tüm siyasi hamlelerini bunu 
gözeterek yapan bir güce 
ihtiyaç var; bu yüzden TÝP 
Kuruculardan FKF Genel 
Baþkaný Erçin Fýrat “Ýþ-
ç i l e r i n ,  e m e k ç i l e r i n ,  
gençlerin, cumhuriyet-
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çi ler in ,  devr imci ler in ,  
sosyalistlerin partisini daha 
güçlü kurmak için hep 
birlikte omuz verelim” 
demektedir.

Ancak, HTKP olarak 
yer ine  get i remedikler i  
görevleri, ellerinde var olan 
ilçe ve il örgütlerini dahi 
koruyamayan, yenilerini 
kurmayý “bizi daraltýyor, 
insanlar parti binalarýna 
gelmiyor” gerekçesi ile 
gündemlerine almayan, 
“dernekçilik” politikasýna 
dönen ve o dernekleri dahi 
geliþtiremeyen bir örgüt-
lenme politikasý. Veya, 
partinin yedek gücü olmasý 
gereken genç komünistleri 
örgütleyecek sosyalist bir 
gençlik örgütü yaratmak 
yerine sadece 29 Ekim ta-
rihinde heyecanlanýp eyleme 
yönelen ve Kemalist ye-
tiþtiren bir FKF. Bu anlayýþ 
deðiþmedikten sonra TÝP adý 
altýnda nasýl baþarýlý olu-
nabilecek? Mesele sadece 
isim meselesi deðildir. 
Anlayýþ meselesidir. Ama 
bunu zaman gösterecek.

Ancak Mevlâna Tekkesi 
gibi „Gel,gel,neolursan ol 
yine gel, ister kafir, ister 
mecusi, ister puta tapan ol 
yine gel, bizim dergâhýmýz, 
ümitsizlik dergâhý deðildir, 
yüz kere tövbeni bozmuº 
olsan da yine gel” mantýðý ile 
“Gel Kardeþim” sloganý ile 
saðlýklý bir yapý ne kadar 
oluþturulabilir. Bizce bu bir 
soru iþaretidir. Kurucu ça-
ðýrýcýlar  bu farklý duruþlar 
arasýnda sorun çýkmasý kaçý-
nýlmazdýr. Sorun çýkmadý, 

hepsi bir arada kalabil-
di, çýkarlarý onu gerek-
tirdi diyelim. O zaman 
da bu partiye kendi 
hayal ettikleri gibi 
“Marksist-Leninist iþçi 
sýnýfý partisi” niteleme-
si yapabilmek oldukça 
zor olsa gerekecek. 
“Pluralist (çoðulcu) 
kitlesel bir sol parti” 
tanýmlamasý niteleme 
açýsýndan yerine oturan 
bir tarif olacaktýr.

Sýnýf siyasetinde ve örgüt 
anlayýþýnda en tehlikeli 
unsur popülizmdir. Ýþçi 
sýnýfýnýn politik örgütünün 
popülizme ihtiyacý yoktur. 
Sýnýfa ve emekçi halklarda 
etki yaratacak onlarý ku-
caklayacak ve sýnýf savaþý-
mýnýn aðýr koþullarýnda 
ilerleyecek bir yapý popü-
lizm ile yürümez. Ýþçi 
sýnýfýnýn politik örgütü, 
mevsimlere göre deðiþ-
kenlik gösteren, sonbaharda 
yapraklarý sararan ve dökü-
len aðaçlar gibi deðildir. 
Sedir aðacý gibi yazýn 30 
derecede de, kýþýn eksi 30 
derecede de yemyeþil ve 
dimdik ayakta duran, boy 
salan bir organizmadýr. 
Böyle bir organizmayý kurup 
geliþtirmek, yaþatmak ve 
sürekli yeniden üretmek, tek 
tek sedir aðaçlarýndan bir 
orman yaratmak saf duygu 
ve hayallerle mümkün 
deðildir. Politika yapmak 
nasýl bir sanatsa, örgüt 
politikasý da ona baðlý olarak 
ayrý bir sanattýr. Biz bir örgüt 
biliminden söz ederiz. Ör-
gütlenmek, savaþmak, her 

savaþým koþullarýnda sadece 
ayakta kalmak deðil sýnýf 
düþmanýna karþý etkili bir 
darbe vuracak nitelikte 
olabilmek, toplantý, eylem, 
mit ing örgüt lemekten,  
dernekçilik ve legal parti 
lokali kurma becerisinden 
çok farklý bir nitelik ve 
anlayýþ gerektirir.

Günlük yaþamda kiþiler 
arasý iliþkilerde “seni sev-
diðim için sana kýzýyorum, 
eðer seni sevmesem umu-
rumda dahi olmazsýn” ni-
telemesi çerçevesinde de-
ðerlendirmek gerekir bu 
yak laþ ýmýmýz ý .  HTKP 
olarak “Devrimci Cum-
huriyet” söylemine in-
dirgeyen,  yani  açýkça 
söylemek gerekirse utan-
gaçça Demokratik Devrim 
stratejisine dönüþtüren 
anlayýþý ve HTKP için 
yürütülen söz konusu 
Program tartýþmasýndan 
“yeni” TÝP Programý üreten 
anlayýþý deðerlendirmek 
gerekecektir.

Herkese “Gel Karde-
ºim” demek, yeni kurulan 
partiyi ne kadar sýnýf partisi 
yapar?
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rdoðan hâlâ benim oylarým % 50'nin 
üstünde diye tuttursa da, tüm dünya 
alem ve kendisi de çok iyi biliyor ki, E

31 Mart yerel seçimlerini kaybeden Erdoðan 
ve Cumhur Ýttifakýdýr. 7 Haziran 2015 seçim-
lerinden sonra bu Erdoðan'ýn aldýðý en büyük 
darbedir. Býrakalým diðer büyük þehirleri, 
tek baþýna Ýstanbul'u kaybetmiþ olmak bile 
Erdoðan için büyük bir yenilgidir. Zira Ýstan-
bul'u kaybeden seçimin tümünü kaybetmiþ 
olur, Türkiye'yi kaybetmiþ olur. Ýstanbul'u 
kaybeden bir iktidar, bir hükümet uzun 
zaman iktidarda kalamaz, hükümet edemez. 
Neden bu böyle?
Neden Ýstanbul tüm iktidarlar için, ama 
özellikle Erdoðan için bu kadar önemli?

Bu önem yalnýz Türkiye nüfusunun 
hemen hemen beþte birinin Ýstanbul'da yaþý-
yor olmasýndan ileri gelmiyor. Bu, Ýstan-
bul'un Türkiye'nin ekonomik, politik, kül-
türel kalbi olmasýndan ileri gelmektedir. 
Ýstanbul Türkiye'nin ve özellikle Türkiye 
ekonomisinin lokomotifidir. Örneðin 2017 
yýlýnda 851 milyar dolar olan GYMH'nýn 
(Gayrisafi Yurtiçi Milli Hasýla) 266 milyar 
dolarý, yani % 31,2'si Ýstanbul'da yaratýl-
mýþtýr. Sanayi sektöründe ise Ýstanbul'un 
payý % 29'dur. 341 milyar dolarlýk dýþ ticaret 
hacminin (ihracat ve ithalatýn) % 56'sý Ýstan-
bul tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Yine 
536 milyar liralýk vergi tahsilatýnýn % 44'dü 
Ýstanbul'da elde edilmektedir. Türkiye'deki 
1,5 trilyon liralýk toplam banka mevduatýnýn 
% 43,8'i Ýstanbul'da yer almaktadýr. Bu bü-
yük ekonomik gücün yanýnda bir de Ýstanbul 
Büyükþehir Belediyesi ÝBB'nin ÝSKÝ ve 
ÝETT ile birlikte 34,8 milyar liralýk bütçesi 

ile 28 iþtirak þirketinin 24 milyar liralýk 
cirosundan oluþan 58,8 milyar liralýk bir 
ekonomik gücü bulunmaktadýr. Þimdiye 
kadar AKP Ýstanbul'un ve ÝBB'nin bu gücünü 
kendi taraftarlarýna ve kadrolarýna arpalýðý 
gibi sundu, talan etti. Bu talana Ýstanbul'daki 
büyük rant dahil deðildir. Bu rantý daha çok 
Erdoðan kendi babasýnýn malý gibi talan 
etmiþtir ve hâlâ tepe tepe kullanmak ve talan 
etmek istemektedir.

Ýþte 31 Mart'ta Erdoðan böylesine sýrf 
ekonomik gücü Türkiye'nin ekonomik 
gücünün nerdeyse yarýsýna tekabül eden bir 
þehri, tek kelimeyle Ýstanbul'u kaybetti. Bu 
yenilgiden sonra artýk O, uzun zaman ikti-
darda kalamayacaðýný herkes gibi biliyor. 
Her ne kadar baþta kendisi, önümüzde 4,5 yýl 
gibi seçimsiz bir dönem var, iþimize ba-
kalým, diyerek yenilgiyi kabullenir gibi 
görünmüþ olsa da, Ýstanbul'suz Türkiye'nin 
yönetilemeyeceðini, Ýstanbul'da iktidar 
olmadan Türkiye'de iktidar olmanýn 
imkansýzlýðýný en kýsa zamanda olaylar ona 
tüm çýplaklýðýyla bir kez daha gösterdi. 
Özellikle Ýmamoðlu'nun kýsa süren belediye 
baþkanlýðý döneminde ortaya çýkarýlan talan, 
yaðma ve vurgun, yolsuzluklar kamuoyunda 
Erdoðan'ý da, AKP'yi de dipten salladý. 
Binlerce insanýn, AKP kadrolarýnýn ÝBB'den 
nemalandýðý ortaya çýktý. Bu kadrolarýn kay-
bý AKP'nin örgüt olarak bir yerde sonu 
demektir. AKP Ýstanbul'suz olamazdý. Ne 
yapýp ne edip Ýstanbul geri alýnmalýydý. 
Ýstanbul'u geri almak için Erdoðan ve AKP 
ve ortaðý MHP kollarý sývadýlar, dört bir 
koldan saldýrýya geçtiler. Önce oy farkýný 
kapatmaya, olmayýnca seçimleri iptale yö-
neldiler.

Saymakla fark kapatýlamýyordu
AKP saldýrýya geçmiþti, ama yapýlan 

saldýrýlarýn çoðu ikna edici deðildi. Sandýk 
sayýmlarýnda hata var dendi, geçersiz oylarýn 
çoðunun kendi oylarý olduðu iddia edildi. 
Kendilerini haksýzlýða uðramýþ, maðdur ol-
muþ parti olarak göstermeye çalýþtýlar. 
Haksýzlýðý gidermek için haklarýný araya-
caklarýný, yasal yollarý kullanacaklarýný ilan 

Barýþ, demokrasi, eþitlik, özgürlük ve
özerklik temelinde yeni bir Türkiye isteyelim!

1. Sayfadan Devam
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edip Yüksek Seçim Kurulu YSK'ya gittiler. 
Önce geçersiz oylarýn sayýlmasýný istediler. 
HDP'nin Van'da ve diðer þehirlerde, ÝYÝ 
Parti'nin Balýkesir'de, CHP'nin birçok il ve 
ilçelerde yaptýðý itirazlarý anýnda reddeden 
YSK, AKP'nin itirazlarýný hemen kabul etti. 
YSK sanki AKP'nin, daha doðrusu Erdo-
ðan'ýn noteri, kalemi gibi çalýþýyordu. 
YSK'nýn harekete geçmesi için Erdoðan'ýn 
basýnda bir konuyu ima etmesi yetiyordu. 
YSK durumdan vazife çýkarýp Erdoðan'ýn 
dediði yönde karar alýyordu. Yargý 
baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý ise sözde vardý, 
ama o da Erdoðan için geçerli deðildi. YSK 
hemen geçersiz oylarý saydýrttý. Ama Ýmam-
oðlu ile Binali Yýldýrým arasýndaki fark bir 
türlü kapanmýyordu. Bunun üzerine AKP 
bazý ilçelerdeki sandýklarýn tümünün 
sayýlmasýný istedi. YSK bunu da kabul etti. 
Sandýklar sayýldý. Oy farký yine kapanmadý. 
AKP bu sayým sýrasýnda oy torbalarýyla 
oynamayý, hile, hýrsýzlýk yapmayý hesap 
ediyordu. CHP ve HDP'liler oy torbalarýnýn 
gece-gündüz baþýnda beklediler, hile, 
hýrsýzlýk yaptýrmadýlar. Oylara, sandýklara 
sahip çýktýlar. Gerçek bir sayýmýn yapýlma-
sýný saðladýlar ve farkýn kapanamayacaðýný 
dünyaya gösterdiler. Bu durumda YSK da 
gerçek seçim sonuçlarýný ilan etmek zorunda 
kaldý. Böylece Ýmamoðlu'na baþkanlýk maz-
batasýnýn verilmesi kaçýnýlmaz oldu. Ýmam-
oðlu mazbatasýný aldý, ÝBB Baþkaný oldu. Bu 
Erdoðan ve AKP için büyük bir þok oldu.

Ne yap, ne et, seçimleri iptal et!
Erdoðan ve AKP kurmaylarý þimdi ken-

dilerine soruyorlardý: „Ne yapmalý? Ne yap-
malý, ne etmeli ki, Ýmamoðlu baþkanlýktan 
düþürülsün, baþkanlýktan uzaklaþtýrýlsýn. 
Ama nasýl?“ Yapýlmasý gereken, akla gelen 
tek yol, tek çare seçimlerin iptal edilip yeni-
lenmesiydi. Bu ise kolay deðildi. Bunun için 
þimdiye kadar en azýndan sözde ve göster-
melik de olsa savunulan ve kutsal sayýlan, 
ama ayaklar altýnda çiðnenen burjuva de-
mokrasinin ve hukukunun, millet iradesinin, 
seçimlerin iyice ayaklar altýna alýnýp çiðnen-
mesi gerekiyordu. Öyle de oldu.

Seçimlerin iptal edilip yenilenmesi için 
öyle bir gerekçe bulunmalýydý ki, „tam 
kanunsuzluk hali“ denilen suçun, yani 
“kanunun emredici hükümlerine aykýrýlýk 
hali”nin oluþmasý gerekiyordu. Kanunlarýn 
emredici hükümlerine karþý olan bir durum 
esasen yok hükmündedir ve o zaman 
seçimlerin iptal edilmesi elzemdir. 298 sayýlý 
“Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkýnda Kanun” kapsamýnda 
bazý hukukçulara göre „seçimlerin düzen-
lenmesi koþullarýna aykýrýlýk teþkil eden 
olaylarýn ve hallerin tespit edilmesi halinde 
'tam kanunsuzluk' durumu oluºabilir ve 
seçimler iptal edilebilir“di. Bu durum 
mesela seçimlerde organize usulsüzlük, 
hýrsýzlýk, þaibe olursa veya sandýk 
kurullarýnda kamu görevlisi olmayan kiþiler 
görevlendirilirse oluþabilirdi. AKP bu 
hukukçularýn görüþüne uyarak “tam ka-
nunsuzluk hali” oluþmuþtur diyerek YSK'a 
seçimlerin iptali ve yenilenmesi için 
baþvurdu. Minareyi çalan kýlýfýný önceden 
hazýrlar hesabý valizler dolusu “delillerle” 
YSK'ya baþvurdular.

Ne idi bu valiz dolusu deliller?
Deliller sandýk kurullarýnýn oluþturulma-

sýndaki, sayým cetvellerinin düzenlenme-
sindeki usulsüzlüklere ve oy kullanma 
ehliyeti olmayan kiþilerin oy kullanmýþ 
olmalarýna dayandýrýlýyordu. AKP'ye göre 
sandýk baþkanlarý kamu görevlisi olmasý 
gerekirken birçok sandýkta kanunun bu 
emredici hükmüne uyulmamýþ, kamu 
görevlisi olmayanlar, KHK'dan atýlanlar 
sandýk baþkan ve üyesi yapýlmýþlardý. Birçok 
sandýkta oy kullanma ehliyeti olmayan 
kýsýtlý, zihinsel engelli vatandaþlara oy kul-
landýrýlmýþ, birçok yerde de ölüler ve hapiste 
bulunan tutuklu ve mahkumlarýn yerine oy 
kullanýlmýþtý. Yine birçok sandýkta sayým-
döküm cetvellerin ya olmadýðý, ya da doðru 
düzenlenmediði, imzasýz olduðu ve AKP 
oylarýnýn CHP'ye yazýldýðý, çalýndýðý, orga-
nize bir hýrsýzlýk olduðu, bir þaibe oluþtuðu 
ileri sürülmüþtür. Seçim öncesinde özellikle 
seçim kurullarýna, listelerine yapýlan itiraz-
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larý, “bizim listeler dünyanýn en saðlam gü-
venilir listeleridir” diyerek reddedenler 
þimdi bu gerekçelerle ÝBB seçiminin iptalini 
istemekteydiler. Seçim kurul ve listelerinde 
yolsuzluklarýn nerede olduðunu çok iyi bilen 
AKP'nin valizleri bu „deliller“le dolduruldu. 
Seçimi kaybetme durumunda ne yapýlacaðý 
planý sanki önceden hazýrlanmýþtý. YSK'da 
AKP'nin hiçbir dayanaðý olmayan bu 
“delilleri”ni kabul etti ve bu asýlsýz gerek-
çelere dayandýrarak 6 Mayýs'ta Ýstanbul 
Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý seçimlerini 
iptal etti, 23 Haziran 2019 seçimleri yeni-
lenmesine karar verdi. YSK kararýný esas 
olarak 754 sandýkta, sandýk kurullarýnýn ya-
sanýn emrettiði kamu görevlilerinin oluþ-
turulmamasýna dayandýrmýþtýr. Oysa 298 
Sayýlý Yasanýn 23. Maddesinin son bendinde 
Ýlçe Seçim Kurullarýnýn, verilen listedeki 
kamu görevlilerinin görevi kabul etmemeleri 
durumunda dýþarýdan atama yapabileceðini 
belirtmektedir. Yani “tam kanunsuzluk hali” 
tecelli etmiþ deðildir, en azýndan tartýþma ko-
nusudur. Bunun için de 11 YSK üyesinden 
4'ü karþý oy kullanmýþtýr. Ayrýca yine yasaya 
göre sandýk kurulu baþkanlarýnýn kamu 
görevlisi olmamasý halinin seçim sonuçlarýný 
etkileyecek nitelikte olmasý ve bunlarýn delil 
ve gerekçe gösterilerek ispatlanmasý gerek-
mektedir. Yani kamu görevlisi olmayan san-
dýk kurulu baþkanýnýn seçmenin iradesini 
etkileyecek davranýþlarda bulunmasý ve bu-
nun kanýtlarýyla protokole geçmesi gerekir-
di. Ama kamu görevlisinin sandýk baþkaný 
olmadýðý 754 sandýðýn hiçbirinde böyle bir 
tutanak olmadýðý gibi, bu sandýklardaki 
AKP'li sandýk kurulu üyelerinin ve gözlem-
cilerinin bu konuda bir itirazý ve düþtükleri 
bir þerh de yoktur. Yani “seçimin neticesine 
müessir” bir hal bulunmamaktadýr. Bu YSK 
tarafýndan AKP'nin itirazýnýn hemen red-
dedilmesini gerektirirdi. Zira yasaya göre 
”delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazla-
rý incelenmez”. Buna karþýn YSK “sandýk 
kurulu baþkanlarýnýn kanun hükümlerine 
aykýrý olarak görevlendirilmesi... seçim 
sonucuna müessir olay ve haller kapsamýnda 

görülmüþ” diyerek “delil ve gerekçe” ara-
madan seçimleri iptal etmiþtir, hukuk bir kez 
daha en yüksek hakimler tarafýndan çiðnen-
miþtir.  

YSK hakimlerinin hesap verecekleri 
günler yakýndýr

“Tam kanunsuzluk hali”nin tek baþýna 
sandýk kurullarýnýn oluþturulmasýna 
dayandýrýlamayacaðýný gören YSK, 99 san-
dýkta tutuklu ve ceza infaz kurumunda 
bulunan hükümlülerin ve 6 sandýkta ölülerin 
yerine 105, kýsýtlý ve zihinsel engelli 601 kiþi 
olmak üzere toplam 706 kiþinin hakký 
olmadan oy kullanýldýðý ve 108 sandýkta 
sayým-döküm cetvellerinin düzenlenmemiþ 
olmasýný gerekçe göstermek zorunda 
kalmýþtýr. Ama bu sandýklardaki oylar ise 
sisteme verilmiþtir, sayýlmýþtýr. YSK ise, 
“sayým döküm cetvellerindeki bu eksiklik tek 
baþýna seçim sonucuna müessir olmamakla 
birlikte, sandýk kurulu baþkanlarýnýn kanuna 
aykýrý biçimde belirlenmesiyle birlikte 
deðerlendirilmiþtir” diyerek iptal edileme-
yecek olan bir seçimi, Reis istediði için iptal 
ettiklerini açýkça itiraf etmiþ oluyorlardý. Bu 
gerekçelerin yetersiz olduðunu bilen Erdo-
ðan bu kez de “oylar çalýndý” diye ispatsýz 
bir gerekçe ortaya attý. Papaðan gibi bunu 
tekrarlamaya baþladý. Ama bu da inandýrýcý 
olmadý, tutmadý.

Reis'in, yani Erdoðan'ýn yalnýz Ýstanbul 
Büyükþehir Belediye ÝBB Baþkanlýðý 
seçimini iptal etmesi için YSK'ya baský 
yaptýðý o kadar aþikâr ki, YSK kanuna aykýrý 
kurulmuþ olan ayný sandýk kurullarýnýn ayný 
sandýkta ve ayný zarf içinde birlikte yapýlan 
diðer üç seçimi, belediye meclis üyeliði, ilçe 
belediye baþkanlýðý ve muhtar seçimlerini 
iptal etmiyor- ÝBB Baþkanlýðý seçimlerini 
iptal ediyor. Keyfiliðin, ben yaptýmcýlýðýn 
ancak bu kadarý olur. Sorun sandýk 
kurullarýnýn kanuna aykýrýlýðý ise 16 Nisan 
2017 Anayasa Referandumu ve 24 Haziran 
2018 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini de iptal 
etmesi gerekirdi. Nerede “baðýmsýz yargý”? 
Bu YSK Referandumda geçersiz oylarý 
geçerli sayan bir YSK'dýr. Esasýnda elinde 
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adalet terazisini tutan bir hakim, bir hukukçu 
için yasalarýn deðil, muktedirlerin, reislerin, 
diktatörlerin dediðini, emirlerini uygula-
maktan daha aðýr bir vicdan azabý olmamasý 
gerekir, eðer vicdanlarý kaldýysa. Vicdaný 
olmayanlar veya vicdanýný Reise teslim 
edenler de Hitler devrildikten sonraki o 
Alman hakimlerinin baþýna gelenleri 
hatýrlasýnlar, yeter. Erdoðan'ýn suçuna ortak 
olmanýn cezasýný bu millet ahirete býrak-
mayacak, bu dünyada verecektir ve vereceði 
günler de yaklaþmaktadýr. Ýstanbul seçimleri 
bunlara bir ihtardýr!

Faþist anlayýþa sahip olan Erdoðan için 
zaten demokrasiyi, hukuku çiðnemek yeni 
bir þey deðildi. Keyfi yönetim onun faþist 
Ýslami mayasýnda vardýr. Burjuva demokrasi 
onun için bir amaç deðil, bir araçtýr. O kaç 
kez anayayý deðiþtirtti, son referandumu ge-
çersiz oylarý geçerli saydýrtarak kazandý. Ýki 
sene boyunca ülkeyi KHK'larla yönetti. 
Kendi faþizan tek adam diktatörlüðünü 
gerçekleþtirebilmek için þahsýna münhasýr 
ucube bir baþkanlýk sistemi yarattý. Ama O, 
tüm bunlarý yaparken hep bir demokrasi 
örtüsüne, seçim þalýna ihtiyaç duymuþtu. 
Kamuoyundaki tepkileri kýrabilmek için sýk 
sýk seçimleri, sandýðý kutsamýþtýr. Her 
seçimden sonra herkesi sandýktan çýkan halk 
iradesine, milli iradeye saygýlý olmaya 
çaðýrmýþtýr. Bir oy farkla milli iradenin 
tecelli edeceðini, iktidarýn bir oy farkla 
alýnabileceðini savunmuþtur. Ama þimdi oy 
farký bir deðil 14 bindir. Milli irade tecelli 
etmiþ midir? “Hayýr”, O'na göre etmemiþtir, 
çünkü seçimi kazanan Erdoðan deðildir, 
muhalefettir. Hem de 14 bin oy farkla kazan-
mýþtýr. Erdoðan kazanmadýðýna göre milli 
irade de tecelli etmemiþtir. Milli iradenin 
tecellisi için seçimler yenilenmelidir. Ne 
zaman ki Erdoðan bir oy farkla kazanýr, o 
zaman milli irade tecelli etmiþ olacaktýr. O 
halde seçimler Erdoðan kazanýncaya kadar 
tekrarlanmalýdýr, ki milli irade tecelli etsin. 
Bunun için de YSK'nýn Erdoðan'ýn kaza-
namadýðý seçimleri iptal etmelidir ve bunun 
hukuki kýlýfýný hazýrlamalýdýr. Burjuva 

demokrasisi böyle bir þeydir. Yani burju-
vazinin diktatörlüðüdür. Demokrasi, seçim, 
yasalar ve kurumlar bu diktatörlüðün, yani 
burjuva erkinin garanti altýna alýnmasý için 
vardýr. Büyük bir ihtimalle Erdoðan 23 
Haziran 2019'da da seçimleri kaybederse se-
çimlerin iptali için yine YSK'ya baþvurmasý 
beklenmelidir.

Seçim ve burjuva demokrasileri
Böylesine seçimlerin hiçe sayýlmasý, 

Türkiye gibi geri kalmýþ, Erdoðan gibi 
faþizan bir diktatöre sahip ülkelere has bir 
olgu olduðu fikrini akla getirebilir. Gerçek 
ise hiç de böyle deðildir. Önce þu belirtilmeli 
ki, kapitalist ülkelerde seçimler genellikle 
burjuvazinin, günümüzde de tekelci büyük 
burjuvazinin erkini saðlamlaþtýrmak, kamu-
oyunda ona meþruiyet kazandýrmak için 
vardýr. Bunu saðlamak için seçim kanunlarý 
ve yöntemleri sürekli deðiþtirilir ve her yol 
mübah sayýlýr. Bu Marks ve Engels zama-
nýnda da böyleydi, bugün de böyle. Engels 
„burjuva seçim zaferlerinin hemen hemen 
her durumda hükümet memurlarý tarafýndan 
en kaba biçimde yasalarýn çiðnenmesiyle“ 
oluþtuðunu ve “her türlü rüþvet, yolsuzluk, 
sindirme ve iltimasýn uygulandýðýný” belirtir 
(MEW.1/28) Marx da Ýngiltere seçimlerini 
örnek vererek bu seçimlerde “örneði görül-
memiþ þekilde bir rüþvet, yolsuzluk, þiddet, 
sarhoþluk ve cinayet tablosunun ortaya 
çýktýðýný” yazar (MEW 8/352).  Zaman için-
de üretici güçlerin ve üretim iliþkilerinin 
geliþmesine baðlý olarak baský, þiddet, hile, 
sahtekarlýk, rüþvet ve yolsuzluk azalýrken, 
geniþ yýðýnlarý ekonomik, politik ve ide-
olojik araçlarla etkileme ve satýn alma yön-
temleri öne çýkmýþtýr. Lenin'in belirttiði gibi 
iþçi aristokrasisinin oluþmasý ve oportüniz-
min ortaya çýkmasý burada önemli rol oy-
namýþtýr (LW 22/107.119). Günümüzde ise 
ekonomik araçlarýn yaný sýra tüm burjuva 
basýn ve medyasý yýðýnlarý manipüle etme ve 
onu burjuva düzeninin bir parçasý olarak 
tutmakta büyük bir iþlev görmektedir. Ýþçi 
sýnýfý ve demokratik güçlerin örgütleri yasa 
ve yasaklarla sürekli gizli bir þiddet altýnda 
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tutulur ve kamuoyunda diskredite edilir. 
Gerçek muhalefet bastýrýlýr, Parlamentolarda 
muhalefet ise genellikle “göstermeliktir”.

Eðer bugün Avrupa'da burjuvazi erkini 
kolayca seçimlerle saðlayabiliyorsa bunu 
oportünistleþmiþ sosyal demokratlar ve sen-
dikacýlara, iþçi aristokratlarýna, sol ve ko-
münistlerin çalýþmalarýna getirilen yasal 
kýsýtlamalara ve egemen antikomünist, 
antistalinist ideolojiye borçludur. Burada 
yalan, kara çalma, meslek yasaðý, iþten 
çýkarma, gözdaðý verme, itibarsýzlaþtýrma 
hâlâ geçerli yöntemlerdir. Genellikle 
seçimler veya oylamalar egemen burjuva 
lehine dönünceye kadar tekrar edilir ve bu 
demokrasi olarak satýlýr. Son aylarda Ýng-
iltere'de yaþananlar buna tipik bir örnektir. 
Ýngiltere'de halk iradesinin Brexit yönünde 
oluþmasýyla hem kýta Avrupa'da, AB'de hem 
de Ýngiltere'de egemen güçler yeni bir 
referandumun, halk oylamasýnýn koþullarýný 
hazýrlamak için sürekli Brexit görüþmelerini 
uzatmakta, parlamentoya sürekli yeni 
yasalar sunulmaktadýr. Eðer seçimler, se-
çimlerle oluþan parlamento, yeni yeni seçim 
reformlarý bu iþlevi, yani egemen burjuva-
zinin erkini güçlendirme iþlevini görmü-
yorsa kaldýrýlýp “çöpe” atýlýr. Yerine, duruma 
göre ya otoriter bir rejim, ya da faþizm gelir. 
Bu yalnýz Türkiye gibi ülkeler için deðil, Batý 
Avrupa'daki seçime dayalý burjuva demok-
rasileri için de geçerlidir. Bu ülkelerde saðcý, 
ýrkçý, faþist güçlerin daha þimdiden % 20'lere 
varan bir güce ulaþmasý tesadüfi deðildir. 
Egemen güçler, ilk etapta demokratik hak ve 
özgürlükleri budamak ve kaldýrmak için 
bunlarý gelecek günlere hazýr tutmaktadýrlar. 
Avrupa'daki sol, demokrat, komünist güçler 
gelmekte olan bu tehlikeye karþý demokratik 
hak ve özgürlükleri savunmak için mücade-
leyi artýrmýþlardýr.

Türkiye'de ise þu an bunlarýn hepsi birden 
gündemdedir: Baský ve þiddet, barbarlýk, hile 
ve sahtekârlýk, rüþvet ve yolsuzluk had saf-
hadadýr, yasalarý çiðnemek ve hakimleri 
otoritenin, “Reis”in memurlarý haline 
getirmek, seçimleri iptal etmek ve yenilemek 

olaðandýr. Önemli olan Reisin kazanmasýdýr, 
saltanatýný sürdürmesidir. Þimdiye kadar bu 
yöntemler iþledi, Reis hep konumunu ko-
rudu ve güçlendirdi. Ama þimdi yeni bir 
durum ortaya çýkmaya baþladý. Baský ve hile, 
sahtekarlýk, rüþvet ve hýrsýzlýk eskisi gibi 
kolay yapýlamýyor. Bundan böyle seçim iptal 
ettirmek, yeniletmek de eskisi gibi, çok 
kolay gözükmüyor. Büyük bir olasýlýkla 
bunlar bu seçimlerde tutmayacak. 23 
Haziran'da bu görülecek. Eðer Erdoðan, 
partisi AKP, MHP ile çatýþtýrdýðý Cumhur 
Ýttifaký 23 Haziran'da Ýstanbul seçimini 
kaybederse artýk Erdoðan'ýn 4,5 yýl Türki-
ye'yi rahat bir þekilde yönetme hayali bite-
cektir, “ipini çekme” zamaný gelmiþ ola-
caktýr.    

23 Haziran'da “ipinin çekileceðini” çok 
iyi bilen Erdoðan bunu önlemek için tek 
baþýna hile ve sahtekarlýðýn, hýrsýzlýk ve 
yolsuzluðun, þiddet ve baskýnýn geçmiþte ol-
duðu gibi yeterli olmadýðýný görmüþ durum-
dadýr. Trafoya kedinin girmesi, geçersiz 
oylarýn saydýrýlmasý, oy torbalarýnýn deðiþ-
tirilmesi, Anadolu Ajansý'nýn manipülas-
yonlarý gibi yöntemler zorlaþmýþtýr. Bunlarýn 
daha kolay yapýlabilmesi için oyunu gözle 
görülebilir bir þekilde artmasý gerekiyor. 
Bunun için Erdoðan 31 Mart'ta kendine oy 
vermeyen katmanlara yöneldi. Bunlar Kürt-
ler ve AKP'ye kýrgýn olan eski seçmenler. 
Kýzgýn AKP'lileri kazanmak için bunlarýn 
önde gelenleri devlet iþletmelerine müdür 
veya yönetim kurulu üyesi olarak atandýlar. 
Devlet parasýyla ve makamlarýyla kýrgýnlar 
büyük ölçüde kazanýldý. Kürtleri “kazan-
mak” ise kolay deðildi, zira Kürtler daha 
bilinçli ve örgütlü hareket ediyorlar, 
„AKP'ye oy yok“ diyorlar. Ama Kürtlerin en 
azýndan belli bir kesimini kazanmadan 
seçim kazanmanýn imkansýzlýðýný görün 
Erdoðan, Kürtlere karþý daha büyük ma-
nevralara ve sahtekarlýklara baþvurmaya 
baþladý, mavi boncuk daðýtmaya kalkýþtý. 
Bunlar yetersiz kalýnca Hakurk'da Kürtlere 
saldýrýya geçti. Ama bu þeker ve kamçý po-
litikasýnýn iþlemediðini Erdoðan 23 Hazi-
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ran'da bir kez daha görecektir.
Kürtler kilit konumda

31 Mart'ta Erdoðan Türkleri kutuplaþ-
týrdýðý gibi Kürtleri de kamplaþtýrmaya, 
bölmeye çalýþtý. Bir yanda PKK taraftarý 'te-
rörist Kürtler', diðer tarafta PKK'ya karþý, 
devlet yanlýsý dini bütün Kürtler yaratmaya 
kalkýþtý. Bunu Kürdistan'ýn, Kürt kimliðinin 
inkarý üzerinden yaptý. “Türkiye'de 
Kürdistan yok, Kürdistan Kuzey Irak'ta, Kür-
distan istiyorsan oraya git”, dedi. Ýster PKK 
yanlýsý, ister sözde devlet yanlýsý olsun 
herkes gibi hiçbir Kürt Kürdistan olan doðup 
büyüdüðü topraklarýn inkar edilmesine ve o 
topraklardan “defol-git” denmesine taham-
mül edemez. Hem de en baþta kendisine 
yakýn gördüðü dindar, Sunni Müslüman 
Kürtler Erdoðan'ýn bu tutumunu kabul 
etmedi. Esasýnda PKK karþýtlýðý ve PKK-
terörizmi Kürtler nezdinde tutmayan bir 
politikadýr. Zira genel olarak Kürtler 100 
yýllýk Cumhuriyet döneminde yaþadýklarý ve 
hâlâ yaþamakta olduklarý inkâr ve imha 
politikasýnýn PKK ve Öcalan sayesinde kýrýl-
dýðýný bilmekte, PKK ve Öcalan'ý kendi örgüt 
ve liderleri olarak görmektedir. 31 Mart se-
çim kampanyasýný devletin bekasý ve Kürt 
düþmanlýðý üzerine kuran Erdoðan seçim 
gecesi boyunun ölçüsünü aldý. Yalnýz 
HDP'liler deðil, kendi taraftarý saydýðý 
dindar Kürtler de AKP'ye oy vermediler. Bu 
nedenle AKP hemen hemen bütün büyük 
þehirlerde belediye baþkanlýklarýný kaybetti. 
Özellikle Ýstanbul'un kaybý yüreðine taþ gibi 
oturdu. Ýstanbul dahil tüm büyük þehirlerde 
HDP'nin, Kürtleri desteklediði adaylar 
kazandý. Bir kez daha Erdoðan'ýn kafasýna 
dank etti: Türkiye'de Kürtleri kazanmadan 
seçim kazanmak mümkün deðildir. Kürt 
düþmanlýðý yapmak baþtan seçimi kay-
betmek demekti. Bu PKK ve Kürt düþman-
lýðýna, Kürdistan inkârýna dayanan Türk 
politikasýnýn tümden Kürtler tarafýndan 
reddi anlamýna geliyordu.

Þimdi Erdoðan 31 Mart'ta Kürtlerin oy 
vermediði politikasýný deðiþtirip, sözde tam 
tersi bir politikayla, Türkiye'de Kürdistan'ýn 

varlýðýný ve Kürt kimliðini kabul eder 
gözüken bir politikayla Kürtlerin gözünü 
boyayýp 23 Haziran'da onlarýn oyunu almayý 
planlýyor. Bu konuda da “ciddi” adýmlar 
atýyor, Kürtleri kandýrmaya çalýþýyor, Kürtçe 
seçim pankartlarý asýyor. Ýlk adým 200 
gündür Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve 
arkadaþlarýnýn yurt içince ve dýþýnda, ha-
pishanelerde Öcalan üzerindeki gayri hukuki 
tecridi kýrmak için sürdürdükleri açlýk grev-
lerini görmek oldu. Açlýk grevleri zaferle 
sonuçlandý, tecrit kýrýldý, avukatlarý ve ailesi 
Öcalan'la görüþmeye ve Öcalan'ýn görüþ-
lerini kamuoyuna duyurmaya baþladý. Bu 
Öcalan'ýn müdahalesi olmadan Türkiye'nin 
ve Ortadoðu'nun temel sorunlarýnýn 
çözülemeyeceðinin devlet katýnda bir kez 
daha görülmesiydi. Ýkinci adým, Binali 
Yýldýrým'ýn bayramda Diyarbakýr'da yaptýðý 
toplantýydý. Yýldýrým Diyarbakýr'da Kürdis-
tan ve Dersim'den bahsetti. Düne kadar 
„Türkiye'de Kürdistan yok, Dersim diye bir 
yer yok“ diyen Erdoðan ve þürekasý birden 
Kürdistan ve Dersim'den bahseder oluver-
diler. Bunlar bu tavýrlarýnda samimi deðil-
lerdir. Daha düne kadar TBMM'de bir top-
lantýda “Ben Kürdistan'dan gelen bir temsil-
ci olarak” dediði için Osman Baydemir'e 
ceza verildiðini, bundan sonra inadýna 
Kürdistan diyenler hakkýnda davalar 
açýldýðýný bu halk unutmadý. Tunceli Be-
lediyesi'nin adýný Dersim Belediyesi olarak 
deðiþtiren belediye meclisinin kararýný iptali 
ve Belediye Baþkaný Maçoðlu ve meclis 
üyeleri hakkýnda tahkikat açýlmasýnýn 
üzerinden daha bir hafta geçmedi. 
Diyarbakýr'da Binali Yýldýrým Kürdistan 
derken Bitlis'te yeni AKP'li belediye baþkaný 
Bitlis giriþlerindeki Kürtçe, Türkçe, Ýngi-
lizce yazýlý “Bitlis'e Hoþgeldiniz” levhalarýný 
indirtiyordu. Sanki “Kürtçeyi sokaklardan 
kovuyor“du. Bunlarý ve daha binlercesini 
her gün yaþayan halký, eðer Yýldýrým Di-
yarbakýr'da söylediðin Kürdistan ve Dersim 
sözcükleriyle Kürtleri kandýrýp oylarýný 
alabileceðini sanýyorsa, yanýlýyordur, hatta 
kendi kendini kandýrmýþ, aldatmýþ olu-
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yordur. Kürtler artýk eski Kürtler deðildir, 
Senin öyle hiçbir þey olmamýþ gibi 
söyleyiverdiðin o iki sözcük uðruna binlerce 
Kürt isyan etmiþ ve hâlâ etmektedir, 
zindanlarda yatmýþ ve yatmaktadýr, sürülmüþ 
ve sürülmektedir. Bu iki sözcük için ölmüþ 
ve ölmektedir. Eðer sen sahiden Kürtlerin 
oyunu almak istiyorsan önce bu iki sözcükle, 
Kürdistan ve Dersim'le, Roboski'yle, 
Koçgiri'yle, Þeyh Sait ve Seyit Rýza ile yüz-
leþmen, baþta Öcalan ve Demirtaþ olmak 
üzere tüm tutuklu ve “hükümlüleri” serbest 
býrakman, Kürtlerden özür dilemen, onlarýn 
eþitlik, özgürlük, özerklik ve demokrasi te-
melinde haklarýný kabul etmen gerekmek-
tedir. Bundan sonra ancak dönüp kendinde 
Kürtlerden oy isteme hakkýný bulabilirsin. 
Aksi takdirde Kürtlerden AKP'e, Cumhur 
Ýttifaký adayý Binali Yýldýrým'a oy yoktur. 
Kürtlerin oylarý 31 Mart'ta olduðu gibi 23 
Haziran'da da yine diðer sol ve demokratik 
güçlerle birlikte en demokratik adaya ola-
caktýr. 23 Haziran'da da 31 Mart'ta olduðu 
gibi AKP'ye, Erdoðan'a ve Binali'ye bir dar-
be daha indirilecektir. Bu Erdoðan ve faþizan 
rejiminin sonunun ilaný olacaktýr.

Bir “musibet” bin nasihattan iyidir: 
Kürdistan ve Pontus tartýþmasý

Sol ve demokratik güçler yýllardýr söylü-
yorlar. Türkiye Cumhuriyeti ve devleti mil-
leti tek, dili tek, dini ve mezhebi tek bir 
halktan oluþmamaktadýr. Çok millet ve 
milliyetli, çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir 
halktýr, bir ülkedir, bir devlettir. Türkiye'de 
yalnýz Türkler yoktur, Kürtler vardýr, Lazlar 
ve Çerkesler, diðer Kafkas halklarý vardýr, 
Ermeniler ve Rumlar vardýr, Boþnaklar ve 
Arnavutlar vardýr, Araplar, Yahudiler, Ro-
manlar ve daha onlarca halk vardýr. Türki-
ye'de yalnýz Trakya ve Anadolu yoktur, Kür-
distan ve Lazistan vardýr, Pontus ve Erme-
nistan vardýr, vardýr ve daha da vardýr... 
Bunlarý söylemek bölücülük deðildir. Bölü-
cülük baþka bir konudur. Bunlarý söylemek 
ülkemizin bir güzelliðini, zenginliðini, çok-
luðunu dillendirmektir. Sanat bu çokluðu bir 
arada yaþatabilmektir. Bunun reçetesi eþitlik, 

özgürlük, özerklik ve demokrasidir. Tersi 
inkâr, baský ve þiddettir. Bu da bölünmeyi ve 
parçalanmayý getirir. Bizler binlerce kez bu 
gerçeði tekrar ettik ve ediyoruz. Bu gerçeði 
söylediðimiz için yýllarca hapislerde yattýk, 
yatýyoruz, sürgünlerde yaþadýk, yaþýyoruz. 
Maalesef Cumhuriyetin bu tekçi: tek millet, 
tek devlet, tek dil, tek bayrak, tek din kuruluþ 
anlayýþ ve felsefesine karþý çokluk anlayýþýný 
hayata geçiremedik veya çok küçük me-
safeler kat ettik. Ama þimdi sanki bu seçim-
lerde büyücek bir mesafe kat edecek bir 
durum ortaya çýkmýþ gibi gözüküyor.

31 Mart ve 23 Haziran seçimleri bu iºin 
“musibeti” gibi oldu sanki! Türk burjuva ve 
egemen güçlerinin tekçi anlayýþýnýn 
tutarsýzlýðý sanki tüm çýplaklýðý ile ortaya 
çýkmýþ gibi. Düne kadar aðza alýnmasýný tabu 
ilan ettiði Kürdistan tabusunu Kürdistan 
diyerek þimdi kendi yýkmaktadýr. Kendi 
çevresindeki apolegetler de Türkiye'de 
Kürdistan var mý yok mu? Artýk buna bir ka-
rar verilsin demektedirler. Bu burjuva aydýn-
larýnýn demesiyle Kürdistan bir kararla var 
veya yok olacak deðildir. Kürdistan vardýr, 
var olmak için karara da ihtiyacý yoktur. 
Yapýlmasý gereken Türk kamuoyuna yerleþ-
tirilmiþ olan tekçi anlayýþýn yýkýlmasý için 
mücadele etmektir. Kürtlerin oyunu almak 
için itiraf edilen bir gerçeðin Türk kamuoyu 
bilincine çýkartmaktýr. Erdoðan seçimi ala-
bilmek için onlarca mele ve kanaat önderini 
Ýstanbul'a getirtti, Kürtleri ikna turuna çý-
karttý. Kürtler onlara „sen Kürdistan'dan 
gelmedin mi“ diye soruyorlar. Kürdistan res-
men kabul edilmeden ve Öcalan'la müza-
kerelere baþlamadan Erdoðan'a, AKP'ye oy 
yok diyorlar. Erdoðan binbir hile ve dolan-
dýrýcýlýkla, þiddetle 23 Haziran'da seçimi ka-
zanabilir. Binali'yi ÝBB Baþkaný yaptýrabilir. 
Ama bunlarýn hiçbiri kalýcý deðildir. Kalýcý 
olacak olan Kürdistan anlayýþýnýn Türk 
kamuoyu bilincine yerleþebilmesidir. Kürt 
ve Türk iþçi ve emekçilerinin tabanda birli-
ðinin saðlanmasýdýr. Türkiye'nin demokra-
tikleþmesinin ilk gerçek adýmý Kürdistan'ýn 
Türkiye'de kabulü olacaktýr.   
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Bu seçimdeki bir baþka “musibet”, 
Erdoðan ve Binali Yýldýrým'ýn ve diðer AKP'-
lilerin CHP adayý Ekrem Ýmamoðlu'nun seç-
men tabanýný eritmek için ortaya attýklarý 
Pontus tartýþmasýdýr. Pontus Karadeniz 
kýyýsýnda Trabzon ve Giresun çevresine ve 
buralarda yaþayan Rumlara verilen addýr. 
Anadolu'nun Türkleþtirilmesi ve Ýslam-
laþtýrýlmasý için giriþilen Ermeni kýrýmý 
sýrasýnda Pontus Rumlarý da kýrýldý, ka-
lanlarýn bir kýsmý mübadelede Yunanistan'a 
gönderildi, diðer kýsmý da Ýslamlaþtýrýlýp 
Türkleþtirildi. Yapýlan bu katliamlarýn 
baþýnda Topal Osman vardý. AKP'lilere göre 
Ýmamoðlu bu Ýslamlaþan ve Türkleþtirilen 
Pontuslu Rumlardan biridir ve bir Rum yani 
Yunan asýllý biri Ýstanbul'a belediye baþkaný 
olamazdý. Ýmamoðlu Türk asýllý da olabilir 
Rum asýllý da. Rum asýllý olmasý onun be-
lediye baþkaný olmasýna asla engel deðildir. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan herkes: 
Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Boþnak, Arnavut, 
Ermeni, Rum, Arap, Çingene, Sunni, Alevi, 
Hýristiyan, Yahudi veya Ezidi, Zerdüºt kim 
olursa olsun bu ülkede muhtar da, belediye 
baþkaný da, baþbakan da, cumhurbaþkaný da 
olabilir. Buna karþý çýkan yasalara, çok 
savunduðu birliðe karþý çýkmýþ olur. Bugün 
Londra'nýn belediye baþkaný bir Hintlidir. O 
kendisini Hint asýllý bir Britanya vatandaþý 
sayýyor ve tüm Britanyalýlar onun Hint asýllý 
olduðunu biliyor. Ýþte bizdeki sorun bu: Ne 
Ýmamoðlu kendisini (gerçekten Pontuslu 
Rum'sa) Pontuslu Rum olarak ifade ede-
biliyor, ne de Türkiye kamuoyu onu bir 
Pontuslu Rum olarak kabullenebiliyor. Pon-
tuslu veya Pontuslu bir Rum olmak 
Türkiye'de bir tabudur. Ona yaþam hakký 
yoktur.

Karadeniz'de Pontus Rumu olayý Ermeni 
ve Kürt sorunundan sonra Türkiye'nin en 
önemli sorunlarýndan biridir, sürekli üstü 
örtülen kanayan bir yarasýdýr. Kim ki bu 
sorunu gündeme getirir, o hemen susturulur, 
kabuk baðlamýþ yarayý kaþýdýðý için hemen 
hakkýnda dava açýlýr. Ýþte böylesine Tür-
kiye'nin önemli bir sorunun, Pontus so-

rununun AKP'liler tarafýndan seçim gündemi 
yapýlmasý, bu sorunun kamuoyunda 
tartýþýlmasý, Türkiye kamuoyunda bir 
tabunun daha yýkýlmasýdýr, demokrasi ve 
halklarýmýzýn eþitlik, özgürlük ve özerlik 
temelinde ortak yaþam mücadelesinin güç 
kazanmasýdýr. Türk toplumunda hâlâ hüküm 
süren tekçi egemen anlayýþ gereði AKP'liler 
bu adýmlarýyla Ýmamoðlu'na oy kaybet-
tirebilirler, hatta onu seçtirmeyebilirler, ama 
bundan da önemlisi Pontus sorunu 
Türkiye'nin gündemine oturmuþtur ve Topal 
Osman gibi devlet tarafýndan göklere 
çýkarýlan bir caninin gerçek yüzü ortaya 
çýkmýþtýr.

Barýþ, demokrasi, eþitlik, özgürlük ve 
özerklik temelinde yeni bir Türkiye
Bu seçimlerin yarattýðý en büyük iki 

kazaným kamuoyundaki Kürdistan ve Pontus 
tartýþmasýdýr. Þimdi seçim alanlarýnda 
tabanda kampanyalarýmýzý hem halkýn 
günlük belde sorunlarýna hem de Türkiye'nin 
bu genel sorunlarý üzerine kuralým. 
Ekonominin yaný sýra Kürdistan'ý, Pontus'u, 
Ermeni sorununu, Türkiye'nin demok-
ratikleþmesini tartýþalým. Unutmayalým: bu 
seçim yalnýz Ýstanbul'da ÝBB Baþkanlýðý 
seçimi deðildir. Seçim tüm Türkiye'yi 
ilgilendiren bir referandum niteliðindedir. 
Oylanan Erdoðan ve Türkiye'nin bekasý, 
geleceðidir. Seçimi Binali, yani Erdoðan 
kazanýrsa Türkiye kaybedecek, demokrasi 
kaybedecektir. Seçimi Ýmamoðlu, yani 
demokrasi güçleri kazanýrsa Erdoðan kay-
bedecek, faþizan diktatörlük kaybedecek, 
demokrasi kazanacaktýr. Seçim çalýþma ve 
kampanyalarýmýzla Erdoðan'ýn bütün 
manevralarýný, hile ve sahtekarlýklarýný boþa 
çýkaralým, sandýklara 31 Mart'taki gibi sahip 
çýkalým, yaratacaðýmýz büyük farkla 
Erdoðan ve YSK'ya bir daha seçimleri iptal 
etme olanaðý vermeyelim, O'na boyunun 
ölçüsünü gösterecek bir darbe daha 
indirelim. Türkiye'de halklarýn barýþ, 
demokrasi, eþitlik, özgürlük ve özerklik 
temelinde yeni bir Türkiye istediklerini 
gösterelim. 
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m a  h a l k ý n  h ü r  
iradesinin baþýna bir 
balyoz gibi indiðini A

bir türlü kabullenemeyen 
Erdoðan, „seçimlere çete ka-
rýþtý“, „hile oldu“, „ºaibe 
düºtü“, „oylar çalýndý“  diye 
yaygarayý bastý, Yüksek 
Seçim Kurulu YSK'ya itiraz 
üzerine itirazlar yaðdýrdý, 
ona baský yapmaya baþladý. 
Geçersiz oylarý, bazý ilçenin 
sandýklarýný tekrar tekrar 
saydýrdý. Binali ile Ýmam-
oðlu arasýndaki fark bir türlü 
kapanmýyordu. Sonunda Ýl 
Seçim Kurulu Ýmamoðlu'na 
baþkanlýk mazbatasýný verdi. 
Ýmamoðlu belediye baþkaný 
oldu. AKP'nin talan ve yol-
suzluklarý bir bir ortaya 
çýkmaya baþladý. Ýstanbul 
Belediyesi AKP'in arpalýðý 
olmuþtu. Ýstanbul'u kaybet-
mek Erdoðan için, AKP için 
büyük bir yýkýmdý.

Ýstanbul neredeyse Tür-
kiye'nin yarýsýydý. Ýstan-
bul'un ekonomik, mali, poli-
tik, kültürel gücünü arkasýna 
almayan bir iktidarýn Türki-
ye'yi yönetmesi çok zordu. 
Erdoðan bunu en iyi bilen-

lerdendi. Ýstanbul Büyük-
þehir Belediyesi'nin mutlak 
Ýmamoðlu'ndan alýnmasý 
gerekiyordu. Erdoðan yalnýz 
kendi “kurmaylarý”na deðil, 
YSK'ya da emirler yaðdýra-
rak „ne yapýn, ne edin, ÝBB 
seçimini iptal edin, seçimi 
yenileyin“ dedi. Burjuva 
demokrasilerinde, muktedir 
istedikten sonra çare tüken-
mez. Sonunda çare de bulun-
du. Sandýk kurullarýnýn olu-
þumunda seçim kanununa 
uyulmamýþtý. Bir çok san-
dýkta baþkan ve üye kamu 
görevlisi deðildi. Bu ise 
AKP'ye göre “tam kanun-
suzluk hali”nin oluþmasý 
demekti. YSK için bu görüþe 
katýlmamak demek, Erdo-
ðan'ýn zulmüne, hýþmýna uð-
ramak demekti. Sonunda 
YSK'nýn çoðunluðu AKP'-
nin görüþü olan “tam kanun-
suzluk hali”ni kabul etti ve 
seçimleri iptal etti. Böylece 
YSK diðer yargý organlarý 
gibi kanunlarý, kendi içti-
hatlarýný çiðneyen, Erdo-
ðan'dan korkan, ondan ba-
ðýmsýz hareket edemeyen bir 
kurul olduðunu ortaya 
koydu. Bir kez daha Türki-

ye'de hukuksuzluða ve 
adaletsizliðe imza attý, 
yargýnýn baðýmsýz ve tarafsýz 
o l m a d ý ð ý n ý  g ö s t e r d i .  
Böylece Ýmamoðlu'nun baþ-
kanlýðý gasp edildi, mazba-
tasý elinden alýndý. Bunun 
üzerine Ýmamoðlu ve tüm 
demokratik güçler “hodri 
meydan, 23 Haziran’da gö-
rüþürüz” dediler. Bu mey-
dan okumak güzeldi, ama 
kazanýlmýþ hakký vermemek 
daha güzel olacaktý. Bunun 
için yýðýnlarý sokaklara 
dökmek, kamuoyu baskýsý 
yaratmak gerekiyordu. 
Gerek Ýmamoðlu, gerek 
CHP ve diðer demokratik 
güçler bu konuda maalesef 
büyük bir basiretsizlik gös-
terdiler. Alýnaný vermemek 
gerekirdi!

ªimdi 23 Haziran'da he-
saplaþýlacak, Ýstanbullularýn 
ak oylarýyla gasp edilen 
haklar geri alýnacak, adalet 
yerini bulacak. Ama bu 
“cepte keklik” deðildir. Zira 
yenilen karþý taraf tüm gü-
cüyle seçimlere yüklene-
cektir. Ýstanbul'u geri almak 
için hileye, yolsuzluða, þid-
dete her þeye baþvuracaktýr. 
Devletin gücünü daha çok 
kullanacaktýr. Onlar ne pa-
hasýna olursa olsun Ýstan-
bul'u almak için seçimi iptal 
ettirdiler. Þimdi iþimiz daha 
zor. 31 Mart'tan daha çok ça-
lýþmak gerekiyor. Yýðýnlarý, 
yeni seçmen kitlelerini ka-
zanmak gerekiyor. Özellikle 
tabanda Kürt seçmenle daha 
iyi, kalýcý baðlar kurmak, 
onlarla daha açýk konuþmak 
þart. Ýstanbul'daki seçim 

1. Sayfadan Devam
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k a m p a n y a s ý  b o y u n c a  
Kürtler ve diðer Türkiye 
halklarýyla kurulan dost-
luklarýn ve ittifaklarýn 
seçimden sonrada devam 
ettirileceði vurgulanmalý ve 
bu kazanýmýn Türkiye'de 
Kürtlerle barýþýn yolunu 
açacaðý belirtilmelidir. Kürt 
oylarý 31 Mart'ta olduðu gibi 
23 Haziranda da belirleyici 
olacaktýr. Baþta Erdoðan 
olmak üzere karþý taraf da 
bunu gördüler, Kürt, PKK ve 
HDP düþmanlýðýnýn para 
etmediðini anladýlar. Onlar 
daha þimdiden Kürtlere kur 
yapmaya baþladý. Kürdistan 
ve beka konusunda, açlýk 
grevlerine saldýrý konusunda 
geri adým atmak zorunda 
kaldýlar. Öcalan'a uygulanan 
tecrit kýrýldý. Avukatlar ve 
ailesi Kürt Halk Önderi Öca-
lan'la görüþmeye baþladýlar. 
Bu manevralarla Erdoðan 
Kürtlerin gözünü boyamaya, 
onlarý aldatmaya çalýþýyor. 
Oysa Erdoðan'ýn Kürtleri 
kandýrma zamaný çoktan 
geçti. Kürtler örgütlü ve bi-
linçli hareket ediyorlar. Er-
doðan'ýn adayýný maðlup 
ettirmek için oy kullanacak-
larýný açýklýyorlar. Kürtleri 
kandýramayacaðýný anlayan 
Erdoðan Kürtlere gözdaðý 
vermek için seçim öncesi yi-
ne saldýrýya geçti, Hakurk'a 
girdi, daðý taþý bombala-
maya baþladý. Görülüyor ki 
buradan da umduklarýný bu-
lamayacaklar. Tepelerine 
bomba yaðdýran bir iktidara 
Kürtler oy vermez!

Artýk þu gerçek tüm çýp-
laklýðý ile bilinmelidir: Kürt-

ler Türkiye'nin kaderi için 
kilit konumundadýr. Kürt-
lerle birlikte olmadan, on-
larla i t t ifak kurmadan 
Erdoðan yenilemez, ona so-
nunu getirecek darbe indi-
rilemez, Türkiye'de barýþ ve 
demokrasi yolu açýlamaz. 
Seçim kampanyasý boyunca 
HDP'li, CHP'li, ÝYÝ Partili, 
hatta Erdoðan'a kýzgýn 
AKP'lilerle tabanda kurula-
cak ittifaklarda Kürt Türk 
birliðinin önemi vurgulan-
malý, Kürtler özgür olmadan 
Türklerin de özgür olama-
yacaðý, eþitlik, özerklik, öz-
gürlük ve demokrasi teme-
linde ortak bir yaþamýn ku-
rulamayacaðý bilince çýka-
rýlmalýdýr. Yukarýda CHP 
yönetimi kýzacak, karþý 
çýkacak diye yýðýnlara bu 
ilkeleri anlatmaktan geri 
durulmamalýdýr.    

Þimdi hep birlikte Türkü, 
Kürdü, Lazý, Çerkesi, Trab-
zonlusu, Rizelisi, Erzurum-
lusu, Sivaslýsý, Erzincanlýsý, 
Rumu, Ermenisi, Arnavutu, 
Boþnaðý, Romaný, Alevisi, 

Sunnisi, Hýristiyaný „Cum-
hur Ýttifaký'na, Erdoðan'a, 
Binali Yýldýrým'a oy yok!“ 
diyelim. 23 Haziran'da da 31 
Mart'ta olduðu gibi Erdo-
ðan'a bir darbe daha indi-
relim. Ýstanbul seçimini 
kaybettirelim. Ýkinci kez 
O'na sonunun geldiðini 
bildirelim. Artýk 4,5 yýl daha 
“huzur” içinde ülkeyi yöne-
temeyeceðini gösterelim. 
Bunun için 31 Mart'ta oldu-
ðu gibi sandýklara sahip 
çýkalým. Halktan oy alama-
yacak olan Erdoðan'ýn baþ-
vuracaðý ilk çare yine hiledir, 
hýrsýzlýktýr, þiddettir. Ona bu 
fýrsatý vermeyelim.

Haydi Ýstanbul sokak-
larýna, yýðýnlarýn arasýna! 
Her bir oy önemlidir!

Haydi 23 Haziran'da san-
dýk baþýna! Erdoðan'a bir kez 
daha sonunu geldiðini gös-
terelim!
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oman, Çingene, Beþli, Esmer 
Vatandaþ, Elekçi, Sepetçi, Arabacý, RKýpti ne derseniz deyin hepimiz 

çingeneyiz.
Çingeneler; falcýlýklarý, hýrsýzlýklarý, 

müzikleri, danslarý, ayý oynatýcýlýklarý ve hep 
gezgin oluþlarýyla siyah bir magi (korku 
sembolü, büyücü) olarak beyinlerde yer 
alýyor. Pek az kiþinin çingenelerle dost-
luðunu saymazsak, çocuk kitaplarý onlarý ya 
romantik bir dille ya da korku dolu hikâye-
lerle anýyor. Gerçekte herkes gibi onlar da 
insan. Ne yazýk ki, içimizde taþýdýðýmýz 
çingene resimlerine göre yaratýlýyor. Oysa 
Agatha Christie'nin „Çingene“sini, Prosper 
Merome'nin „Carmen“ini, Notre Dame'ýn 
Kamburu'ndaki „Esmerelda“ gibi yaratýlmýþ 
modeller deðil, bizler gibi gerçek insanlar.

Nazi döneminde Avrupa'da 500 bin 
Çingene'nin katledildiði, ölüme terkedildiði, 
Ýsveç'te Çingenelerin aþaðýlýk yaratýklar 
addedilip, sayýsý bilinmeyen kadýnýn 1935-
1976 yýllarý arasýnda sistemli olarak sterilize 
edilip kýsýrlaþtýrýldýðý, çocuklarýn ellerinden 
alýnarak Hýristiyan ailelere verildiði ve 
yapýlan katliamlarýn Yahudi katliamlarý 
kadar yüksek sesle dillendirilmeye cesaret 
edilemediði, hiç kimsenin çingeneler için 
kolunu kýpýrdatmadýðý „insanlýðýn yüz kara-
sý, karanlýk bir tarih“ yaratýlmýþtýr.

Belki yoksul olduklarý için bazýlarý sü-
rekli gezgin, bazýlarý dilencilik yapýp, çalý-
yor; ama hep kafalarda çizilen resme uygun 
olmalarý isteniyor. Kuzey Hindistan'dan 
kalkýp Fars, Türk, Kürt, Yunan, Makedon 
müzikleriyle tanýþan ve kendilerine göre yo-
rumlayan, nota da kullanmadýklarý için þar-
kýlarý ve melodileri sürekli deðiþen çin-
geneler, dans ve doðayla bütünleþmiþ renkli 
yaþamlarýyla herkesin içinde özlemini 
duyduðu, taviz verilmeyen yaþamýn da adý 
oluyor. Týpký “Çingeneler Zamaný” filminin 

ruhumuzu özgürleþtiren Çingeneleri gibi. 
Aslýnda her insanýn ruhunda, derinlerde bir 
yerde Çingenelik vardýr. Çünkü insan 
doðuþtan özgürdür. 

Çingene'ye çeºitli adlar verilmiº
Çingene, sahip olduklarý topraklar, 

hayvan sürüleri ve ormanlýk araziler 
ellerinden alýndýðý için geçimlerini çeþitli 
zenaat ve hizmetleri sunarak saðlamak 
zorunda kalan tüm kavimlerin; Balkanlar, 
Anadolu, Orta Asya ve Ortadoðu'nun bir 
bölümündeki ortak adýdýr.

Roman kavmi dünyanýn her yerinde ya-
þayan sayýsýz Çingene kavminden bir 
tanesidir. Romanes isimli bir dilleri ve kendi-
lerine ait bir tarihleri vardýr. Ýki yanlýþtan 
birincisi „ adýnýn kaba ve aþaðý-
layýcý bir kullaným olduðunu iddia ederek, 
bunun yerine „Roman“ kelimesinin kulla-
nýmýný önermektir. Diðer yanlýþ tavýr ise, 
Roman kimliðinin 1971 yýlýnda Londra'da 
yapýlan 1. Dünya Romanlar Kongresi'nde 
ortaya atýlmýþ, uydurma bir kimlik olduðunu 
savunmaktadýr. Bu fikrin savunucularý 
Roman halkýnýn gerçekte var olmadýðýný 
iddia etmektedir.

Beºli, TDK Sözlüðü'nde “Beþli” sözcü-
ðünün eþ anlamlarýndan biri “Çingene” ola-
rak geçiyor.

Esmer Vatandaº, yine yanlýþlýkla kibar 
olmak, aþaðýlamamak için Çingenelere veri-
len bir addýr.

Kýpti, Mýsýr'da kökleri çok eskilere daya-
nan ve çoðunluðu Katolik olmakla birlikte 
aralarýnda az sayýda Müslüman da bulunan 
topluluða „Kýpti“ denmesine karþýn,   
Türkiye'de „Müslüman Çingeneler“ için de 
Kýpti tabiri kullanýlýyor. Çingeneler'e 'Kýpti' 
yakýþtýrmasý, yaptýðý kötü iþle övünenler için 
de “çingenenin merdi, kendini överken hýr-
sýzlýðýný anlatýr” þeklinde atasözüne de yan-
sýyor. Merdikýpti'de denilen Çingeneler 

Çingene“ 

ÇÝNGENE OLMAKTAN UTANMALI MIYIZ?ÇÝNGENE OLMAKTAN UTANMALI MIYIZ?
Bayram CAMBAZ
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Roman Kurultayý'nda bu tabirleri de 
aþaðýlayýcý bulmuþlardýr.

Elekçi-Sepetçi-Arabacý, icra ettikleri 
meslek ve göçebe yaºam biçimleri sebebiyle 
de “Çingene” dememek için kullanýlan 
kimlik tanýmlarýdýr.

Irkçýlýk ve Hoþgörüsüzlük Karþýtý 
Avrupa Komisyonu (ECRI) 

AB'nin bir organý olan ECRI (Irkçýlýk ve 
Hoþgörüþüzlük Karþýtý Avrupa Komisyonu) 
Türkiye ile ilgili yayýnladýðý üçüncü 
raporunda diðer azýnlýklarla birlikte 
onlardan da bahsetti. Avrupa Parlamentosu 
da, AB'ne aday ve üye ülkelere çaðrýda 
bulunarak Çingenelerin durumunun 
iyileþtirilmesi ve azýnlýk haklarýndan fayda-
landýrýlmalarýný istedi. Türkiye de bu 
çaðrýdan payýný aldý. Türkiye'deki Çingene 
nüfusu tam bilinmiyor. 2, hatta 5 milyon gibi 
rakamlar dolaþýyor Çingenelerin arasýnda. 
Büyük þehirlerdeki yerleþimleri bir yana, 
neredeyse her ilçenin bir Çingene mahallesi 
olduðu düþünüldüðünde rakamý tahmin 
etmek güçleþiyor.

Fakirlikle suçun yolu sýk sýk kesiþiyor; 
onlarýn da bazýlarý suça bulaþmýþ durumda. 
Diðerleri de etiketleniyor, iþe alýnmýyor, 
kimliklerini gizliyor. Ancak Çingene 
araþtýrmalarý uzmaný Adrian Marsh, „Tür-
kiye'de toplumsal ºiddete dönüºen büyük bir 
nefret yok“ diyor. Hükümet ve yerel 
yönetimler de Çingenelerle fazla ilgilen-
miyor. 

Samsun'da ve Edirne'de birer Çingene 
derneði kuruldu, baþka illerde de giriþimler 
var. Yine de esas dertleri azýnlýk haklarý 
deðil, daha iyi yaþamak. Merkezi Ýstanbul'da 
bulunan „Ulaþýlabilir Yaþam Derneði“ ile 
„Edirne Çingene Kültürü Araþtýrma, 
Geliþtirme, Yardýmlaþma ve Dayanýþma 
Derneði“ Edirne'de ilk uluslararasý Roman 
Sempozyumu'nu düzenledi. Tam da 
Hýdrellez günlerinde yapýlan Kakava ªen-
likleri'nin ardýndan... 

Tüm dünyada Çingeneler kendilerini 
kabul ettirme çabasýnda Çingeneliðe 
yüklenen olumsuz anlayýþlarla mücadele 

ediyorlar. Yaþadýklarý toplumda politikaya 
müdahil oluyorlar. Bunlardan biri Livia 
Jaroka'dýr. Kendisi Avrupa Parlamento-
su'nda ilk Çingene milletvekilidir. Onunla 
yapýlan bir röportajda Avrupa'daki 
Çingenelerin 
d u r u m u n u  
gözler önüne 
sermektedir:

-Macaris-
tan'da Çinge-
ne çocuklarýn 
en az yarýsý ya 
Çingene okul-
larýna, ya da 
zeka özürlü 
çocuklarýn o-
kullarýna gön-
deriliyor. 

-Doðu Avrupa ülkeleri ayrýmcýlýk karþýtý 
yasayý kabul etmek zorunda kaldý. Ama 
AB'nin yine ayrýmcýlýða karþý iþsizlikle ilgili 
direktifi konusunda Doðu Avrupa'da hiçbir 
þey yapýlmadý. 10 ülkenin geçen Mayýs'ta 
AB'ye katýlýmýndan beri Çingeneler için 
farklý bir dönem baþladý. 1 Mayýs 2004'e 
kadar Çingene sorunu, Doðu Avrupa'nýn 
Komünizm sonrasý sorunu diye görülüyordu. 
Þimdi bu tüm Avrupa'nýn sorunu. Ben 
Çingenelerin yaþadýðý bütün Avrupa 
ülkelerine gidiyorum. Hepsinde iþsizlik ve 
çok kötü yaþam koþullarý var. Hatta zorunlu 
kýsýrlaþtýrma bile var.

-Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi ülke-
lerde hala zorunlu kýsýrlaþtýrma olduðuna 
dair bilgilerimiz var ve araþtýrýyoruz.

-Avrupa Komisyonu'ndan ulusal hükü-
metlere gönderilen para gerçek yerine ulaþ-
mýyor. Çünkü Çingeneler siyasette çok az 
temsil ediliyor ve paranýn kullanýmýný izleye-
miyorlar. Son üç yýlda 77 milyon Euro har-
candý Çingeneler için, ama neredeyse hiçbir 
þey deðiþmedi. 

-Çözüm, uzun dönemde parayý eðitim, 
saðlýk, iþsizlik gibi ana sorunlar için harca-
mak. Bu sorunlar tüm yoksullarý kapsýyor; 

-Sadece Çingeneleri ilgilendiren konu-



45DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

larýn baþýnda Çingene düþmanlýðý geliyor.
- Avrupa Komisyonu 2007'yi eþit fýrsatlar 

yýlý olarak belirledi. Bence biz de Çingene 
düþmanlýðýný gündemde çok üst sýralara 
koymalýyýz.

Jaroka'ya Göre Çingene karþýtlýðý ile 
savaþmanýn yolu

- Birbirimizi öðrenmek. Ýþ yerleri, karma 
okullar gibi mekânlar önyargýlarýn ve 
korkularýn azalabileceði yerler. Çoðunluk 
Çingeneleri stereotiplerle (aþýrý genelleþ-
tirilmiþ) kabul etmeyi çok daha kolay 
buluyor. Ama bu imaja uymayan birini 
gördüklerinde ne yapacaklarýný þaþýrýyorlar, 
mesela ben...

-Avrupa'da Çingeneler açýsýndan en 
sorunlu ülkeler Bulgaristan, Romanya ve 
Slovakya görülüyor. Aslýnda bütün Av-
rupa'da sorun Çingene olduðunu söyle-
mekte. Bunu deklare etmek cesaret istiyor.

Türkiye'de Çingeneler: Toplumun ve 
devletin aþaðýlamalarý

Edirne Çingene Kültürü Araþtýrma 
Geliþtirme Derneði Baþkaný Erdinç Çekiç ise 
röportajlarýndan birinde; Neden Çingene 
olduðunu gizlemeyen doktorlar, avukatlar, 
hakimler olmasýn? diye soruyor.

Erdinç Çekiç (35) sarýþýn bir Çingene, 
akrabalarýnýn 
çoðu Alman-
ya'da. Anne ta-
rafý mübadele-
den önce Yu-
n a n i s t a n ' d a n  
Edirne'ye göç 
etmiþ, baba ta-
rafý ise Edir-
ne'nin köylerin-
den. Soðuk de-
mircilik yapan 

babasý Edirne'ye göre önemli bir giriþim olan 
370 dükkânlý sanayi sitesinin kurucusu, 
Adalet Partisi Edirne Ýl Teþkilatý'nda yöne-
ticilik yapmýþ, 1969'da belediye baþkan aday 
adayý olmuþ. 

Çekiç „Babaannemin gençliðinde sile-
cek pencereleri olmadý, çünkü çadýrda ya-

þýyordu. 1920'lerden bahsediyorum. Bu ka-
dýn ancak torunlarý doðduktan sonra bir 
evde yaþayabildi“ diyor. Kendisi ise daha 
þanslýydý, iki katlý bir evde büyüdü. Büyük 
ailede demircilik yapmayan tek kiþi o oldu, 
ortaokulu dýþarýdan bitirdi, iþletmecilik, 
ticaretle uðraþtý. Maddi açýdan þanslý sayý-
labilecek bir gruptaydý ama daha aþaðý-
dakileri de unutmadý, Çingene meselesini 
sahiplendi: Edirne Çingene Kültürü 
Araþtýrma Geliþtirme Yaþatma Yardýmlaþma 
ve Dayanýþma Derneði (EDÇÝNKAY) Mart 
2004'te kuruldu. 

Araþtýrmalar Üç Etnik Kolun da 
Türkiye'de Varlýðýný Gösteriyor

Bugün Türkiye'de Çingene nüfusunun 
yaklaþýk 3 milyon olduðunu tahmin ediyoruz

Domlar: Bu grubun Hindistan'dan 9. 
yüzyýlda Ortadoðu'ya göç ettikleri sanýlýyor. 

Lomlar: (Poºa veya Boºa) Hindis-
tan'dan Ermenistan'a göç ettiler, 1060'da 
Selçuklular tarafýndan daðýtýldýlar. Aðrý ve 
Van civarýnda yaþýyorlar. Ani'de Yezidi 
Lomlar olduðu da söyleniyor.

Romlar: Yaklaþýk 1000'de Hindis-
tan'dan Anadolu ve Avrupa'ya göç ettiler. 
Sulukule'deki Romanlar 1050'lerden beri 
Ýstanbul'da yaþýyor. Türk Romancasý dün-
yada 12 milyon kiþinin kullandýðý Çingene 
dilinin ilkel bir biçimi.

Çeribaþý
Türkiye'de Çingeneler arasýnda “Çeri-

baþý” hiyerarþisi vardý. Çeribaþý geleneði 
kendi içlerinde bir denetim mekanizmasýydý. 
Hatta Sulukule'nin son zamanlarýnda ve 
kapkaç suçlarýnýn yoðun olduðu dönemlerde 
bu Çeribaþlarý'na gidildiðinde zararýnýz 
karþýlanýrdý. Otomobili çalýnan bir banka 
müdürü araþtýrmalar sonucu bu çeribaþ-
larýndan birine ulaþarak arabasýný geri 
aldýðýný biliyorum. Ancak o eski Çeribaþý 
sistemi artýk kalmadý denilebilir.

Ulaþýlabilir Yaþam Derneði Baþkaný 
Metin Þentürk'ün bir röportajýnda „Türki-
ye'de Çingene olarak bir iºte çalýþmak müm-
kün mü?“ sorusuna verdiði yanýtlar þöyle:

-Kim olduðunu öðrenirlerse „naº“ 

Erdinç ÇekiçErdinç Çekiç
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diyebilirler.
-Kuþtepe'de oturup baþka iþler yapan da 

var. Ama çoðu kimliðini gizliyor. Arka-
daþýmýz Kutup Dalgakýran'ýn elinde fotoðraf 
makinesini gören biri hemen „Fotoðrafýmý 
çekme bozuþuruz“ diyor. „Yüksek yerde çalý-
þýyorum anlatabildim mi, Roman olduðumu 
bilmiyorlar. Ne olur ne olmaz söylemiyorum. 
Fotoðraf olursa öðrenirler ve 'naþ' diyebi-
lirler. Ne gerek var yani anlayacaðýn“... 

Metin Þentürk, Ümit Kocayemiþ isimli 
bir Roman'ýn baþýndan geçenleri anlatýyor: 
„Bu kardeþimiz Niþantaþý'nda bir konfek-
siyon iþine müracaat etmiþ, iþe kabul edil-
miþ, istenilen evraklarý tamamlamýþ. Pat-
ronu ikametgâh belgesinde Kuþtepe'de otur-
duðunu görünce 'Roman mýsýn?' diye sor-
muþ. 'Evet' deyince de 'Seni iþe alamam' de-
miþ.'“

Matbaa ve market iþçiliði yapan 32 
yaþýndaki Tamer Duran üç senedir iºsiz. 
„Çalýþmamýza izin verseler kötü insan 
olmadýðýmýzý görecekler“ diyor. Ümit Gibi 
(32) Bomonti'de dört yýldýr bir kemer atöl-
yesinde çalýþýyor. Ýþyeri sahipleri onun 
Roman olduðunu biliyor, ama o da sigortasýz 
çalýþýyor.

Türkiye'de Çingenelerin Devlet 
Karþýsýnda “Durum”u

Bununla ilgili çok hikâye var ancak; 
bunlardan bir tanesini anlatmadan “durum” 
anlaþýlamaz. Mustafa Aksu'nun hikâyesi 
Çingenelerin iyi bir yaºam istemelerinin öte-
sine geçiyor. Türkiye'de Çingene toplulukla-
rýnýn pek farkýna varamadýklarý etnik kimlik 
sorununun, devletle aralarýnda ne kadar 
uçurum yarattýðýný gösteriyor.
Mustafa Aksu müfettiþlik bile yaptý ama 

(Çingene olduðunu saklayarak)
Emekli memur Mustafa Aksu 65 yaþýna 

kadar Çingene olduðunu sakladý. Aksu 
„Türkiye'de Çingene Olmak“ kitabýnýn 
yazarý. Bu, Türkiye'de Çingenelerin içinden 
çýkan birinin yazdýðý ve onlarý anlatan ilk 
kitaptý. Mustafa Aksu'nun Çingeneler konu-
sundaki çalýþmalarý, kiþisel deneyimlerine, 
yaþamý boyunca sýkýntýsýný duyduðu 

ayrýmcýlýða, içinde bulunduðu pek çok 
ortamda kimliðini gizlemek zorunda 
kalmasýna dayanýyor. 

1931'de Düzce'de doðan Aksu, orta-
okuldan itibaren kimliðini gizledi: „Orta-
okul ve lisede Çingene olduðumu beni 
yakýndan tanýyan arkadaþlarým, bilmeyen-
lere gizlice söyledi. Baþarýlý bir öðrenciy-
dim, o yüzden tam olarak dýþlanmadým, ama 
kýskançlýktan olsa gerek, kulaktan kulaða 
yayýlýyordu. Öðrendikten sonra bana 
davranýþýný deðiþtiren öðretmenlerim de 
oldu.“
Kravatlý Kimseyi Çingene Saymýyorlar

Ankara Ýktisadi ve Ticari Ýlimler 
Akademisi'ni bitirdikten sonra Devlet 
Demiryollarý'yla baþlayan memurluk 
yaþamý, öðretmenlik, müdürlük ve 
müfettiþlik gibi görevlerle geçti. Evlenip iki 
çocuk sahibi oldu: „Eºimin Çingene oldu-
ðumdan niþanlanýncaya kadar haberi olma-
dý, iki ay sonra öðrendiðinde `hiçbir önemi 
yok`, dedi. Ama biz yine gizlemeye karar 
verdik. Bu gizlilik 65 yaþýmda emekli 
oluncaya kadar sürdü. Son dokuz yýldýr bu 
sorunun çözümü için uðraþýyorum.“

Aksu, 1982'de emekli olduðunda kimli-
ðini çevresine deklare etti: „Bir gün tanýdýk-
larýmla parkta oturuyorduk, onlara Çingene 
olduðumu söyledim. 'Dalga geçiyorsunuz, 
Çingene olamazsýnýz, kýlýk kýyafetiniz, söz-
leriniz, memuriyet kademesindeki yerlerinizi 
düþününce mümkün deðil' dediler. Düºünün 
kravatlý kiþiyi Çingene sayamýyorlar. Israr 
edince bu kez 'Yok caným Mustafa Bey öyle 
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deðildir' diye aralarýnda tartýþmaya 
baþladýlar: 'Gerçekten öyleyse annesi onu 
Çingene olmayan bir aileden çalmýþtýr!' Bu 
durumda annem hýrsýz olmalýydý...  
Arkasýndan 'Mustafa Bey'in annesi (hiç 
deðilse bey diyorlar) evliliði sýrasýnda 
Çingene olmayan bir adamla iliþkide 
bulunmuþ olabilir' diye baþka bir teori orta-
ya atýldý. Biri anneme hýrsýz diyor diðeri o... 
Ýþte Türkiye'nin durumu.“

Mustafa Aksu, önyargýlarýn diplomayla 
alâkasý olmadýðýný söylüyor: „Emekli bir 
hakim albay bana, 'Çingenelerin nüfus kâðý-
dý yoktur, askere alýnmazlar, zararlýdýrlar' 
demiþti. Düþünün beni tanýyor ve bunu bana 
söylüyor.“

Kendini bir dava adamý olarak görüyor 
Mustafa Aksu. Hedefi Çingene Dernekleri 
Federasyonu'nu kurmak, ama bunun için 
dernek sayýsýnýn artmasý gerekiyor.

Kültür Bakanlýðý'nýn kitaplarýnda bile 
hâlâ aþaðýlayýcý ifadeler var, bunlarla ilgili 
açýlan davalar AÝHM'de.

Mustafa Aksu, sözlüklerde, yasalarda 
Çingeneleri aþaðýlayan, ýrkçýlýk içeren 
ifadeleri deðiþtirtmek için savaþ veriyor. Ýþte 
onun da çabasýyla yapýlan bazý deðiþiklikler:

Diyanet Ýþleri hurafelere dayalý olarak 
Çingenelere yapýlan suçlamalarýn doðru 
olmadýðý konusunda 2000'de fetva 
yayýnladý. 

Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Örnekleriyle 
Türkçe Sözlüðü'nde yakýn zamana  kadar 
Çingeneler hakkýnda yer alan 'cimri, eli sýký, 
hasis, yüzsüz, arsýz, çýðýrtkan' gibi sözcükler 
kaldýrýldý.

Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Ýslam 
Ansiklopedisi ve Türk Ansiklopedisi'nde 
'Hayvan ve çocuk çalýp satarlar, göçebe 
olarak yaþarlar, hýrsýzlýk yaparlar, inanç-
sýzdýrlar, nikâha ve sünnete itibar etmezler, 
buçuk millet olarak bilinirler' ifadeleri 
kaldýrýldý. Türk Dil Kurumu'nun sözlüðü, 
2003'te Çingenelerle ilgili kötü ifadelerini 
deðiþtirdi.

Kültür Bakanlýðý'nýn katkýsýyla çýkarýlan 
Doç. Dr. Ali Rafet Özkan'ýn 'Türkiye Çin-

geneleri' isimli kitabýnda „derme çatma 
evlerde ve çadýrlarda yaþarlar, çokeþli, çok 
çocuklu olurlar, kavgacýdýrlar, dilencilik, 
vurgunculuk, gaspçýlýk, fuhuþ yaparlar, 
karýlarý da kocalarýný aldatýr“ ifadelerinin 
deðiþtirilmesi için Mustafa Aksu „Toplumsal 
barýþý bozar, AB sürecine, hukuka ve 
haklarýna aykýrý“ gerekçeleriyle mahkemeye 
baºvurdu. Bu yazýlarýn „hakaret ve benzeri 
unsurlar taþýmadýðý“ gerekçesiyle davayý 
kaybetti. Ancak bu kez 2004'te AÝHM'ye 
baþvurdu, dava henüz sonuçlanmadý.

Çingene Barakasýnda Bir Çocuk
Bir nüfus sayýmý nedeniyle Çingene 

Mahallesi'nde görevlendirildim. Mahallede 
bütün çocuklar çingene olduklarý için 
aralarýnda ayrým yoktu. Çocuklar aralarýnda 
eþitti. Çocuk her yerde çocuktur. Bir plastik 
top peþinde koþturaný da, bir duvar dibine 
çömelip derinlere dalaný da vardý.

Dýþ duvarlarý teneke kaplý tek odalý bir 
barakadan içeriye girdiðimde içerisi 
kalabalýktý. 7'den yetmiþe herkes vardý. Beni 
bir yer minderine oturttular. ”Yalnýz bu evde 
oturanlar nüfusa yazýlacak” dedim. Kadýn 
“Hepimiz burada oturuyoruz.” dedi. “Baþka 
odanýz varsa sýrayla gelsinler” dediðimde. 
“Baºka oda yok, evimiz bu kadar” cevabýný 
aldým. “Kaç kiþi yaþýyorsunuz burada?” 
“Bu kadar, bir oðlan da dýþarda gelir þimdi.” 
Dedi ayný kadýn.

“Durun bir sayayým” dedim. Saydýðým-
da 15 kiþi vardý. Bir de dýþarýda olan, toplam 
16 kiþi bir odada yaþadýklarýný anladým.

Bu tek odalý gecekonduya 100,00 Lira ki-
ra veriyorlarmýþ. Ýçeriden toprakla sývanmýþ 
duvarlarýn bir köþesinde yaðmurdan ya da 
kar erimesinden akýntý olduðu anlaþýlýyordu. 
Duvarda asýlý büyük bir leðen duruyordu. 
Dededen toruna bu odada yatýlýyor, yemek 
yeniliyor, ortada duran ördek sobada 
ýsýnýlýyordu. Hava soðuk olmasýna raðmen 
soba yanmýyordu. Soðuktan parmaklarým 
hissetmez olmuþtu. Yazmakta güçlük çeki-
yordum.

Formlarý yarýlamýþtým. Kapýda 10 yaþla-
rýnda bir çocuk göründü. Nefes nefeseydi 
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sevinçle “Anne parayý 
bulduk!” diye baðýrýyordu. 
Dýþarýsý aydýnlýk içerisi 
loþtu. Beni farketmemiºti. 
Elinde bir telefonla içeri 
girdi. “Bak anne para bu, 
odun, kömür, ekmek…” 
diye sayýyordu. Beni gö-
rünce dondu kaldý. Annesi, 
“Nerden buldun onu oð-
lum. Götür sahibine ver!” 
diye çýkýþtý. Bana dönerek 
“Çocuk iºte kim bilir kim düºürdü. Gel 
karakola götürelim sahibini bulurlar.” dedi. 
“Sayým bitsin sonra götürürsünüz.” diyerek 
durdurdum. Sayýmý bitirip ayakkabýlarýmý 
giyerek evden ayrýlýrken çocuðun alçak sesle 
“Anne ben bu telefonu geri götürmem” 
dediði sýrada; babasý ya da dedesinin “Aslan 
oðlum” dediðini, kapýya kadar uðurlayan 
annesinin kapýyý kapatmadan daha “Sus 
salak oðlum benim” sözleri de duyuluyordu. 
Baºka bir eve geçmeden önce karýmý aradým 
telefona cevap vermiyordu. Ýçerden o sýralar 
yeni çýkmýþ olan kavisli Nokia'nýn kendine 
özgü sesi geliyordu. Bir sigara yakýp tekrar 
aradým yine içerden telefonun sesi 
geliyordu. Þüphelendim bu kez tekrar ara-
dým bu kez telefon çalmadý. “Ulaþýlamýyor” 
diyordu telesekreter.

Kýsa süren bir kararsýzlýktan sonra bir 
sigara daha yakýp bir baþka eve doðru 
yürüdüm. Tam ayakkabýlarýmý çýkarýyordum 
telefonum çaldý. Karþýmdaki karýmdý: 
“Pazarda çantamdan telefonu çalmýþlar. 
Pazarda domates seçiyordum. Para ödemek 
için çantama baktým. Dýþ gözünün fermuarý 
açýktý. Cüzdaným iç gözündeydi, onu alama-
mýþlar.” diyordu. “Geçmiþ olsun, üzülme 
canýn sað olsun, gelince konuþuruz” dedim.

Ben o teneke evde bu eylemi gerçek-
leþtiren çocuðun sevinçle geldiðini gördüm, 
aile büyükleri tarafýndan kahraman gibi 
karþýlandýðýný duydum. En küçüðünden en 
büyüðüne masumdular.

Çingeneler “doðuþtan hýrsýzdýr” demi-
yeceðim, “baþka çareleri olmayan ilkel in-

sanlar gibi sadece avlanýyorlar” diyorum.
Müzisyenlerin evlerinde her þey vardý. 

Kapýlarýnýn önlerinde arabalarý da vardý. 
Onlarla kahve sohbeti sýrasýnda hemen hepsi 
mahalleden taþýnmak istediklerini söy-
lediler. Hatta daha da ileri giderek “Burada 
pis çingeneler arasýnda yaþamak iste-
miyorum, hýrsýz bunlar” diye soydaþlarýný 
ötekileþtirenlere de rastladým. Onlar da bu 
mahallede oturduklarý için Çingene kim-
likleri yüzünden aþaðýlanmaktan kurtulmak 
amacýyla kaçmayý düþünüyorlardý. Þehrin 
merkez mahallelerinden ev alabilecek para-
larý vardý. O halde artýk Çingene kimliðini 
gizleyerek normal insanlar gibi yaþayýp, 
çocuklarýný iyi okullara gönderebilirlerdi.

Ya çocuklarý eðitim, öðrenim gördükten 
sonra yaþamak için bu sýrlarýný Emekli 
müfettiþ Mustafa Aksu gibi açýklarsa toplum 
onlarý kabul edecek mi?

Devlet onlarý asker, polis, hakim, savcý, 
memur olarak iþe alacak mý?

Türkiye'nin önünde kat edilmesi gereken 
daha çok yol var.

Çingeneler ya kendilerini inkâr edecek-
ler ya da kimlikleri için savaºacaklar. 
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Dersim dört dað içinde
Gülü bardað içinde
Dersimi Hak saklasýn
Bir gülüm/yarim var içinde 
diye türkülerin yazýldýðý ve 
söylendiði, halkýnýn ölümü 
göze alýp zulme ve baskýya 
boyun eðmediði, Kürt ve 
Alevi direniþinin, özgürlü-
ðünün bir sembolüdür Der-
sim!   
Bir komünistin komünist 
olarak seçimlere girmesini, 
bir muhtar veya bir belediye 
baþkaný, veya bir milletvekili 
seçilmesini kim istemez? 
Hele hele bu komünistin 
seçildiði þehir Dersim gibi 
Kürt ve Alevi direniþinin 
sembolü olmuþ, dört dað 
içinde saklý Osmanlý'nýn bir 
türlü giremediði, Cumhuri-
yet'in ise zorla, ancak bir 
„soykýrým“ uygulayarak 
girebildiði, acýlarýnýn bugün 
b i l e  h â l â  y ü r e ð i m i z i  
daðladýðý bir þehir ise, kim 
bu baþarýyý göklere çýkarmaz 
ki? Eþitlikten, özgürlükten, 
barýþ ve demokrasiden, 
sosyalizmden yana olan her 
ilerici ve devrimci, her iºçi 
ve emekçi bunu candan ister 
ve seçilmiº bir temsilcisini 
coºkuyla selamlar.

Kim istemez? Kim iste-
mez bir komünistin belediye 
baþkaný olmasýný? Kemalisti, 
dincisi, ulusalcýsý, faþisti, 
gericisi, milliyetçisi, her soy-

Bir Komünist Dersim'e Belediye Baþkaný mý Oldu?Bir Komünist Dersim'e Belediye Baþkaný mý Oldu?
Maçoðlu'nun Belediye Baþkanlýðý kendisi için de bir trajedidir!

Savaº YENER

dan ve boydan burjuvazi 
istemez. 

Dersim'de bir komünis-
tin belediye baþkaný se-
çilmesi demek burjuvazinin 
baðrýna bir býçaðýn saplan-
masý demektir. Kemalist 
burjuvazinin 1937/38 kýyý-
mýndan hesap sormak de-
mektir. Dersim'in daðlarýnda 
özgürlük ateþinin yanmasý 
demektir. Kürt Özgürlük 
hareketinin baþarýya doðru 
koþmasý, Türkiye'ye de-
mokrasi güneþinin ufukta 
görülmesi demektir. Bir 
komünis t in  Ders im 'de  
belediye baþkaný seçilmesi 
sýradan bir olay deðildir, bu 
Kürt, Türk ve diðer Türkiye 
halklarýnýn ortak bir baþkal-
dýrýsý demektir.

Ama nedense tam tersine 
bir durum var. Dersim'e bir 
komünistin belediye baþkaný 
seçilmesine en çok sevinen 
devrimci ve demokratlar de-
ðil, her boydan ve soydan 
burjuvazi oldu. Havuz med-
yasýndan ulusalcý-“halkçý” 
medyaya, polis ve özel ti-
minden askerine, valisinden 
bakanýna, Ahmet Hakan'dan 
Fatih Portakal'a kadar tüm 
gerici, milliyetçi, dinci, fa-
þist güçler bayram ettiler, 
„Komünist Baºkan“ diye 
Maçoðlu'na methiyeler düz-
düler. Ýlerici, devrimci, ba-
rýþçý ve demokratik güçler, 

hele sosyalistler ve komü-
nistler ise Maçoðlu'nun 
Dersim'de Belediye Baþkaný 
s eç i lmes ine  b i r  t ü r l ü  
sevinemediler. Hatta aday 
olmasýný acý acý eleþtirenler, 
„hata yapýyorsun“ diyenler, 
hatta „sýnýf ve demokrasi 
mücadelesine ihanet ediyor-
sun“ diye söylenenler bile 
oldu.

Ortada paradoksal bir du-
rum var. Bir komünistin 
belediye baþkaný seçilmesine 
burjuvazi seviniyor, devrim-
ciler ise sevinemiyordu. 
Bunun sebebi nedir? Bu nasýl 
açýklanabilir? Ýstanbul'da 
Ekrem Ýmamoðlu gibi  
CHP'li, dini bütün, ýlýmlý 
demokrat, bir Türk iþadamý 
burjuvanýn belediye baþkaný 
seçilmesine tahammül ede-
meyen egemen çevreler, baþ-
ta Erdoðan ve Bahçeli, Ana-
dolu'nun ortasýnda, Kürdis-
tan'ýn göbeðinde devlete 
karþý dün de bugün de is-
yanlarý ile meþhur Dersim'e 
bir Kürd'ün, hem de „ko-
münistim“ diyen bir Kürdün 
belediye baþkaný olmasýna 
nasýl tahammül edebilirler? 
Bir çarpýklýk yok mu bu iþte? 
1979 senesinde bir komünist 
sempatizaný, Dev-Genç'li, 
Çayancý, sosyalist olan Terzi 
Fikri'nin Fatsa'da belediye 
baþkaný olmasýný hazmede-
meyen devlet, bir tabur as-
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kerle Terzi Fikri'nin üstüne 
yürüyüp Fatsa'yý anar-
þistlerden, komünistlerden 
kurtardýðýný ilan ederken, 
Kürdistan direniþinin mer-
kezinde, Kürt ve Türk dev-
rimcilerinin direniþiyle gu-
rur duyduklarý Dersim'de bir 
komünisti belediye baþkaný 
seçilmesini bu ceberut dev-
let nasýl kutlayabilir? Bunda 
bir sorun olmasý gerekmez 
mi? Nedir bu sorun?   

Mustafa Kemal:
“Ya O, ya ben!” demiºti

Dün de bugün de, tarihte 
burjuvazinin bir komünistin 
belediye baþkanlýðýna, ba-
kanlýðýna, milletvekilliðine, 
hatta muhtarlýða seçilmesine 
hiçbir zaman tahammül 
ettiði görülmemiþtir. Hele 
Komünist partilerinin var-
lýðýna, onlarýn baþarý kazan-
masýna asla tahammül ede-
memiþtir. Komünist parti-
lerini ya kapatmýþtýr, ya tüm 
çalýþmalarýný yasaklayarak 
marjinal bir konuma getir-
mek için elinden geleni ar-
kasýna býrakmamýþtýr. Bun-
larý baþaramadýðý yerlerde 
de ya kendisi bir resmi ko-
münist partisi kurmuþ veya 
kendi kontrolünde troçkist-

lere, maoculara, ajanlarýna 
komünist partileri kurdur-
muþtur. Bizim tarihimizde 
bunun örnekleri çoktur. 
Hatta ilk örnek Eylül 
1920'de birinci Mecliste ya-
þanmýþ ve Atatürk'ün resti ile 
karþýlaþýlmýþtýr:

4 Eylül 1920'de Mecliste 
içiþleri bakanlýðý için seçim 
yapýlýr. Ýki aday vardýr. Biri 
Mustafa Kemal'in adayý 
Refet Bele'dir. Ýkinci aday da 
o zaman içinde komünist-
lerin de olduðu Halk Züm-
resi'nin adayý Tokat Mebusu 
komünist Nazým Bey'dir. 
Nazým Bey 89 oya karþý 98 
oyla Ýçiºleri Bakaný seçilir. 
Mustafa Kemal bir komü-
nistin bakan seçilmesine 
tahammül edemez. Meclisin 
kararýný hiçe sayar. “Ya o, ya 
ben” diyerek, Nazým Bey'i 
istifaya zorlar. Baskýlar 
sonunda Nazým Bey istifa 
e tmek  zo runda  ka l ý r.  
Mustafa Suphilerin Anado-
lu'ya gelmesine tahammül 
edemeyen Mustafa Kemal, 
Mustafa Suphi ve 14 yol-
daþýmýzý Karadeniz'de kat-
lettirdi. Kaç kez komünist 
partisini yasaklattý. Ana-
dolu'da kabaran komünist 

hareketi kendi kontrolüne 
alabilmek için sahte bir 
komünist partisi, Resmi 
TKP'yi kurdurttu. Yaþamý 
boyunca komünistlerle 
mücadele etti

Onun “çocuklarý” bugün 
de ayný þeyi yapýyorlar. 
Türkiye'de Suphi ve Bilen-
lerin partisi TKP hâlâ yasak. 
Hatta Nabi Yaðcýlarýn 
“legalleþiyoruz” diye çatýþ-
týrdýklarý TBKP'i de, Avrupa 
Insan Haklarý  Mahke-
mesi'nin açýk hükmüne rað-
men yasakladý. „Türkiye'de 
komünistlere legal yaþam 
hakký yok“ dedi. Ama yarý 
Troçkist, yarý kemalist, 
TÝP'ten ve TKP'den kovul-
muþ dönek ve hainlerin oluþ-
turduklarý ve kendisine TKP 
diyen bir partiye ise müsaade 
ettiler, ona yasallýk kazandýr-
dýlar. Nasýl Mustafa Kemal 
1920'de TKP'yi kapatýp ilk 
üyesinin kendisinin olduðu 
resmi bir TKP kurdurduysa, 
þimdi de devlet gerçek TKP 
üzerindeki yasaðý sürdürür-
ken, Aydemir Güler, Kemal 
Okuyan, Mertin Çulhaoðlu, 
Erkan Baþ gibilerine kendi 
kontrolünde, icazetli bir 
komünist partisi kurdurttu 
ve isminin de TKP olmasýna 
izin verdi. Böylece devlet bir 
taþla iki kuþ vuruyordu: Bir 
yandan uluslararasý alanda, 
„bakýn bizde de komünist 
partisi var“ deyip kendine 
demokrat süsü verebiliyor-
du. Diðer yandan da Türkiye 
kamuoyunda 100 yýllýk ko-
münist geleneðini, onun 
enternasyonalist devrimci, 
Marksist-Leninist içeriðini, 
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burjuva devletine karþý 
sýnýfsal, ulusal, demokrat, 
sosyalist-komünist tutumu-
nu çarpýtabilmek, yeni 
kuþaklara, „iºte komünist 
böyle olunur“ dercesine, 
özellikle gençleri bu milli-
yetçi, kemalist, ulusalcý, 
devletçi, ama kendisine ko-
münist partisi diyen bu 
TKP'ye yönlendirmeyi  
amaçlýyordu. Böylece genç 
k u þ a k l a r ý n  M a r k s i s t  
hayranlýðý, devrimci, anti-
emperyalist ruhlarý söndü-
rülmek, onlarý iþçi ve emek-
çilerin, Kürt halkýnýn sosyal 
ve ulusal kurtuluþ ve özgür-
lük mücadelesinden uzak-
laþtýrýlmak istiyordu. Geç-
miþi, geleneði partimiz TKP 
ile hiçbir iliþkisi olmayan, 
hatta sürekli partimize ve 
Sovyetler'e karþý çýkan, daha 
çok Troçkist eðilimli Sos-
yalist Ýktidar Partisi SÝP'ten 
gelenlerden oluþan bu ko-
münist partisi, bu TKP mil-
liyetçidir, kemalisttir, Türk 
ve Kürt Türkiye halklarýnýn 
ve iþçi ve emekçi sýnýflarýnýn 
yanýnda deðil, burjuva dev-
letinin, özellikle Erdoðan 
devletinin yanýnda yer alan 
bir partidir. Bu partinin, 
Suphi-Bilen geleneðini 
savunan bizim partimiz TKP 
ile hiçbir ilgisi ve iliþkisi 
yoktur. Mustafa Kemal 
zamanýnda olduðu gibi iki 
komünist partisi TKP vardýr. 
Biri devletten icazetli SÝP-
TKP, diðeri 100 yýllýk komü-
nist geleneðe sahip çýkan, 
iþçi sýnýfýmýzýn ve emekçi 
halkýmýzýn mücadelesiyle 
baðlý, Suphi-Bilen geleneði-

n i ,  en te rnasyona l i zmi  
yüksek tutan part imiz 
TKP'dir. Ýki TKP'nin bir-
birine karýþtýrýlmamasý için 
biz kendi TKP'mize 1920 
ilave ettik ve kendimize 
TKP-1920 dedik. Böylece 
1920 Suphilerin kurduðu ve 
B i l e n l e r i n - N a z ý m l a r ý n  
yaþattýðý partinin TKP-1920 
o lduðunu  vu rgu lamak  
istedik, Onun için Türki-
ye'de herkes iki TKP oldu-
ðunu bilmeli ve ona göre 
karar vermelidir.

Maçoðlu 2014 yýlýnda 
Dersim-Ovacýk ilçe belediye 
baþkanlýðý için TKP'den 
adaylýðýný koyarken hangi 
TKP'den adaylýðýný koydu-
ðunu çok iyi biliyordu, bu 
SÝP-TKP idi. Maçoðlu, 
Suphi-Bilen geleneðinden 
deðil, Maocu gelenekten 
gelen biriydi. Kendisine 
komünist, Marksist-Leninist 
diyen Maocu partisi de 
yasaktý. Aday olabilmek için 
bir komünist partisi olarak 
SÝP-TKP'yi seçtiðini beyan 
etti. O adaylýðýný koyduðu 
SÝP-TKP'nin devletin TKP'-
si olduðunu çok iyi biliyor-
du. Bu onun bilinçli bir ter-
cihi idi. Maçoðlu'nun hiçbir 
zaman Suphi ve Bilen'in 
TKP'si ile bir ilgi ve iliþkisi 
olmamýþtýr. Bu koþullarda 
'namuslu' bir devrimci 
kendisine “komünist” de-
mez. Ama Havuz medyasýn-
dan ulusalcý medyaya, 
yaralý-bereli demokratlara 
varýncaya kadar burjuvazi 
onu „Komünist Belediye 
Baþkaný“ olarak lanse etti ve 
yaptýklarýný överek göklere 

çýkardý. „Ýþte örnek bir be-
lediye baþkaný, hem de 
komünist“, dedi. „Her bele-
diye baþkaný keþke onun gibi 
olabilse“ dediler. Ýnsan 
zannediyordu ki, nerdeyse 
devlet komünizmin propa-
gandasýný yapýyor. Ama o 
bunu yaparken halkýn bilin-
cini karýþtýrýyor, çarpýtýyor, 
kamuoyunu þaþýrtýyordu. 
Öyleyse terslik neredeydi, 
gerçek ne idi?

Eksik olan
„Komünist Politika“dýr

Þüphesiz Maçoðlu Ova-
cýk'a çok þeyler yaptý, güzel 
þeyler, örnek iþler de yaptý. 
Herkesin beðenisini ka-
zandý. Üretim yaptý, gelirini 
burs olarak öðrencilere da-
ðýttý, belediye taþýmacýlýðýný 
bedava yaptý, belediyenin 

gelir-giderlerini þeffaf-
laþtýrdý, halkýn denetimine 
açtý v.d. Bunlar övülecek ve 
övünülecek iþlerdir. Hepsi 
birer devrimdir, býrakalým 
komünisti, kendisine solcu-
yum, demokratým, devrim-
ciyim diyen her baþkanýn 
yapmasý gereken en temel 
icraatlardýr. Ama bunlar tek 
baþýna komünist icraat 
deðildir, komünist politika 
deðildir. Bunlar rahatlýkla 
burjuva düzeni çerçevesinde 
yapýlabilecek, hele hele bir 
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solcu ve komünist baþkanýn 
yapmasý gereken ilk iþlerdir. 
Komünist politika, komü-
nist iþler bundan sonra baþ-
lar. O zaman nedir o komü-
nist iþler ve politika?

Her komünist, eðer özel-
likle toplumsal bir konumda 
bulunuyorsa önce iþlevi iþçi 
sýnýfýna ve halkýna hizmettir. 
Ama o hizmetçi deðildir, ön-
cüdür. Tüm sorunlara halkla 
birlikte, onlarýn katkýsýyla 
çözüm arar ve halkýn kendi 
sorun ve davasýna kendis-
inin sahip çýkmasýný saðlar 
ve hep birlikte çözülmesine 
katkýda bulunur. Bunlarý ya-
parken günlük sorunlara 
baðlanýp kalmaz. Ülkenin 
halkýn genel sorunlarýna da 
yönelir. „Ülkenin en yakýcý 
sorunlarýna, halklarýmýzýn 
demokrasi mücadelesine, 
faþizan tek adam rejimine 
karþý koyuþuna, Kürt halký-
nýn özgürlük mücadelesine, 
Kürt ve Türk halklarý, iþçi ve 
e m e k ç i l e r i ,  k ö y l ü l e r i  
arasýnda barýþ ve dostluðun, 
dayanýþmanýn geliþmesine 
nasýl katký yapabilirim?“ 
diye düþünmesi, halkýn bu 
sorunlarýný da gündemine al-
masý gerekir. Dersim'in te-
mel sorunlarýný: 1937/38 
Katliamý'ný, 1935 Tunceli 
Kanunu'nu, Dersim'in ken-
disine „Dersim“ diyeme-
mesini, Tunceli (Dersim)'de 
yapý lan  as imi lasyonu,  
parantez içine alýnan yer 
isimlerini gündemden dü-
þürmemesi gerekirdi. Ama 
bu sorunlar devletin temel 
politikasý ve Cumhuriyet'in 
kuruluþ felsefesidir. Dersim 

bu devlet politikasýnýn 
düðüm noktasýdýr. Yerel 
politikayla genel politika 
arasýnda diyalektik baðlarý 
k u r m a k ,  ç a l ý þ m a l a r ý  
ekonomik, politik, ideolojik 
sorunlarý kapsayacak þekilde 
bir bütün olarak ele almak ve 
yürütmek ve devletin temel 
politikasýna ve felsefesine 
karþý alternatif üretmek, iþte 
komünist politika budur. 
Dersim için sayýlan bu genel 
sorunlar zaten Ovacýk gibi 
bir Dersim ilçesinin belediye 
baþkaný olarak Maçoðlu'nun 
her gün karþýlaþtýðý ve müda-
hale etmesi gereken sorun-
lardý. Ama sen bunlarý baþýný 
aðrýtmamak için gündeme 
almazsan ve ne kadar „þeffaf 
belediyecilik yapýyorum“ 
diye övünürsen baþta havuz 
ve ulusalcý medya seni 
göklere çýkarýr. Eðer sen 
Ovacýk'ýn dibinde Munzur 
Çayý tepelerinde gerilla ile 
asker çatýþýrken, birbirini vu-
rurken, sen bundan bahset-
meyip, Ýstanbul'da maðaza 

açýp Ovacýk'ýn organik mal-
larýný, nohutunu, fasulye ve 
balýný satarsan burjuva med-
yasý „Komünist Belediye 
Baþkaný“ diye seni göklere 
çýkarýr. Eðer devlet, deli 
akan Munzur Çayý 'nda 
rafting yaptýrmak için ge-

tirdiði uluslararasý turistlere, 
bu nehirde 1937/38'de ya-
pýlan katliamýn cesetlerinin 
yüzdüðünü anlatmazsan, 
onun yerine belediye oto-
büslerinin bedava olduðunu 
anlatýrsan, burjuva basýný 
seni „Biricik Komünist 
Belediye Baþkaný“ diye gök-
lere çýkarýr. Eðer sen, Erdo-
ðan 3. Köprüye 100 binlerce 
Kürt ve Türkmen Alevisi'ni 
kesen padiþah Yavuz Sultan 
Selim ismini verirken 
Ovacýk'ta bir protesto örgüt-
lemezsen, onun yerine bele-
diyenin bilançosunu duvara 
asýp, halký eylersen, Erdoðan 
sana „devlet niþaný“ bile ta-
kar. Yanlýþ anlaþýlmasýn. 
Tekrar edelim: Otobüslerin 
bedava olmasý, Ýstanbul'da 
maðaza açýlmasý, bilanço-
nun duvara asýlmasý hariku-
lâde iþlerdir. Ama býrakalým 
bir komünist belediye baþka-
nýný, bunlar bir sol, demokrat 
devrimci, hatta sosyal de-
mokrat bir belediye baþka-
nýndan bile beklenen icra-

atlardýr. Büyük bir 
ihtimâlle seçilirse 
Ýmamoðlu'da Ýstan-
bul'da bunlara ben-
zer iþler yapacaktýr. 
Bir de Erdoðan'ýn Ýs-
tanbul'daki saltana-
týna çomak sokmaya 
çalýþacaktýr. Erdo-

ðan'ýn yolsuzluklarýný ve su-
istimallerini ortaya döktükçe 
tek adam rejiminin ömrünün 
kýsalmasýna vesile olacaktýr. 
Ýmamoðlu bunu ne kadar ar-
dýcýl ve cesur yaparsa o ka-
dar büyüyecek ve demok-
rasiye, faþizmin geriletil-
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mesine o kadar katkýsý ola-
caktýr. Ama bir devrimci ve 
komünist belediye baþka-
nýndan beklenen bunlarýn 
fazlasýdýr. Halkýn kendi 
sorunlarýna sahip çýkmasýný 
saðlamasý ve kendi sorunla-
rýný kendisinin çözmesine 
yol gösterici olmasýdýr. 
Türkiye'nin bir aynasý olan 
Ýstanbul'da yerel ve genel 
Türkiye sorunlarýnýn har-
manlamasýdýr. Sýrf ekono-
mik deðil, barýþ ve demok-
rasi, özerklik ve halklarýn or-
tak yaþamý konularýnda da 
irade beyan etmesi gerekir. 
Bir ardýcýl devrimci olan 
Terzi Fikri'nin 1979'da yap-
týðý bu idi. O var olan bele-
diye meclisi yanýnda halkýn 
komünler oluþturmasýný, 
þuralar kurmasýný saðladý. 
Böylece tabanda halkýn 
kendi sorunlarýný tartýþtýðý ve 
çözdüðü bir erk oluþtu. Bu 
þuralar demokrasisi burjuva 
demokrasisine alternatifti. 
Ýþte bu alternatifi boðmak 
için devlet küçücük Fatsa'ya 
bir tabur askerle girdi. Ko-
münist politika demek dev-
letin, egemen güçlerin politi-
kasýna karþý bir politika ge-
liþtirmek ve bunu ustaca 
halkla birlikte uygulayabil-
mek demektir. Bugün dev-
letin, islamcý ve ulusalcýsýyla 
egemen güçlerin politikasý, 
Kürtleri ve Alevileri inkâr ve 
asimile etmektir, Ermeni 
soykýrýmýný, Dersim katlia-
mýný unutturmaktýr, buna 
karþý çýkan baþta PKK, HDP 
olmak üzere tüm demokratik 
güçleri ezmektir, Batý'da 
Türk halkýný, iþçi sýnýfý ve 

emekçileri milliyetçilikle, 
Kürt ve PKK düþmanlýðý ile 
teslim almaktýr, Türkiye 
t o p l u m u n a  A r a b i s t a n  
Sunniliði olan „Vahabilik“i 
giydirmektir, Ortadoðu'da 
topraklar elde etmektir. Kim 
nerede, hangi görevde olursa 
olsun, büyük küçük tüm 
çalýþmalarýnda devletin bu 
politikasýna karþý kendi 
çapýnda halkla, iþçi ve emek-
çilerle beraber alternatifler 
geliþtirmek ve bunlarý ha-
yata geçirmek zorundadýr. 
Hangi nedenle olursa olsun 
bunu yapmayanlar oportü-
nistlik, burjuva devletiyle 
uzlaþmacýlýk ve yalakalýk 
yapmýþ olurlar. Maalesef 
Maçoðlu böyle bir konuma 
düþtü.

„Tunceli Tunceli'dir 
Dersim deðildir“ anlayýþý 

soykýrýmcýdýr
31 Mart yerel seçimle-

rine giderken devletin, Er-
doðan'ýn politikasý Türki-
ye'de Kürdistan ismini sil-
mek, Kürt illerinde HDP'yi 
geriletmek ve Batýda baþta 
Ýstanbul olmak üzere büyük 
þehirlerde belediye baþkan-
lýklarýný almaktý. HDP ve 
demokratik güçlerin poli-
tikasý ise Kürdistan'da kay-
yýmlarý silip süpürmek ve 
Batý'da Cumhur Ýttifaký'ný 
maðlubiyete uðratmaktý. 
Doðu'da Kürdistan'da kay-
yýmdan alýnmasý gereken bir 
il de Dersim idi. Dersim 
Kürtler için stratejik önem-
deydi. Þanlý isyankâr geçmi-
þiyle Dersim'de devletin, 
kayyýmýn yenilip, beledi-
yenin eski sahibi HDP'ye 

geçmesi gerekiyordu. Devlet 
için ise Dersim yeniden 
HDP'ye geçmemeliydi.  
Onun için „belediyeyi HDP 
almasýn da kim alýrsa alsýn“ 
idi. Ceberut burjuva devle-
tiyle emekçi Dersim halký 
arasýnda sýnýf mücadelesi 
böylesine keskindi. HDP'ye 
geçmeyen b i r  Ders im 
devlette kalmýþ olacaktý. Ýþte 
böylesine kritik bir dönemde 
Maçoðlu çýktý, SÝP-TKP'den 
Dersim adayý olduðunu 
açýkladý ve Ovacýk'ta yaptýk-
larýný Dersim'de devam 
ettireceðini belirtti. Devlet, 
burjuva medyasý dört elle 
Maçoðlu'na sarýldýlar. Ma-
çoðlu televizyon ekranla-
rýnda, gazete sayfalarýnda 
boy göstermeye baþladý. 
„Çok baþarýlý bir belediye 
baþkaný þimdi Dersim'e aday 
oluyor“ diye günlerce pro-
pagandasýný yaptýlar. Maç-
oðlu devletin gemisine bin-
miþti, durumundan çok 
memnun gözüküyordu. 
HDP'nin önerilerini elinin 
tersiyle itti. Burjuva dev-
letini Dersim'de yenme, ulu-
sal, sýnýfsal, demokratik 
mücadeleye bir katký yapma 
yerine, devletin, Erdoðan'ýn 
konumunu güçlendirme 
yoluna gitti. Belki kendi 
kariyerinin, belki devlet par-
tisi SÝP-TKP'nin milliyetçi 
politikasý bunu gerektiri-
yordu. Ama bir devrimciye, 
hele hele bir komüniste 
yakýþýr bir davranýþ deðildi 
bu. Komünist olan birisi 
„esas olan sýnýf ve ulusal 
mücadele, faþizme karþý 
demokrasi mücadelesi“ der 
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ve HDP'yi destekleme kararý 
a l ý rd ý .  Zi ra  Ders im' in  
HDP'ye geçmesi demek 
Erdo-ðan diktatörlüðüne 
güçlü bir darbe indirmek 
demekti. Ne Maçoðlu ne par-
tisi SÝP-TKP Erdoðan'a bir 
darbe indirmek istemi-
yorlardý. Kendi bilecekleri 
iþtir. Þimdi devrimci ve 
komünist güçlerin Dersim'de 
daha çok çalýþýp onu gelecek 
seçimde devletin elinden 
kurtarmasý gerekmektedir.

Burjuvazi bu. Cinsi cibi-
liyeti bellidir, para ve erktir, 
kendisine ve politikasýna 
itaattir. Kim ki itaat etmez, 
onu bozuk para gibi harcar. 
Erdoðan apoleget Türk 
aydýnýna bunu çok yaþattý. 
„Yetmez ama evet“ diyen-
leri, Hasan Cemalleri, Cen-
giz Çandarlarý, Altan kardeþ-
leri, Nabi Yaðcýlarý bir bir 
harcadý. Anlaþýlan þimdi sýra 
Maçoðlu'nda. Çünkü Maç-
oðlu burjuva politikasýnýn dý-
þýna çýkmaya kalktý. Dev-
letin politikasýna alternatif 
olmaya, kafa tutmaya çalýþtý. 
Bir nebze komünist olmaya 
yeltendi. Birden kendisinin 
Kürt ve Dersimli olduðunu 
hatýrladý, „ben Kürdüm, Der-
simliyim“ demeye kalkýþtý. 
Kalkýþýr kalkýþmaya, ama 
devletin tunçtan eli kafasýna 
iniverir. Öyle de oldu! Düne 
kadar kendini  göklere 
çýkaran basýn ve medya 
hemen karþýsýna geçiverdi ve 
yerden yere vurmaya baþ-
ladýlar. Ah Maçoðlu ah, Türk 
sana „Kürt“ der, ama sen 
kendine „Kürdüm“ diye-
mezsin. Türk sana „Dersim-

li“ der ama sen kendine 
„Dersimliyim“ diyemezsin. 
Bu devletin yazýlmamýþ 
kanunudur. Dediðin anda 
kýyamet kopar. O seni pof 
poflayan devlet seni anýnda 
bitirir. Kâmuran Ýnan diye 
bakanlýk, elçilik yapmýþ, 
Demirel'in karþýsýna aday 
olarak çýkmýþ Bitlis'li bir 
Kürt politikacý vardý. O 70'li, 
80'li yýllarda hep, „Benim 
çevremde yüzlerce kiºi bana 
Kürt der, ama ben kendime 
bir sefer olsun Kürdüm 
diyemem“ diye dert yanardý. 
Bu devlet böylesine ceberut 
bir devlettir.

O zaman soralým: Ne 
yaptý Maçoðlu da baþýna 
böyle iþler gelmeye baþladý? 
Olay “çok basit” her bele-
diye meclisinde olabilecek 
bir olaydýr. Tunceli (Dersim) 
Belediye Meclisi aldýðý bir 
kararla þimdiki adý Tunceli 
Belediyesi yerine eski 
Dersim Belediyesi ismini 
koydu. Bunun üzerine Tun-
celi Belediyesi tabelasý indi-
rildi, Dersim Belediyesi ta-
belasý asýldý. Meclis aldýðý 
kararla Türk devletinin bam 
teline basmýþtý. 85 yýllýk bir 

tabuyu yýkmýþtý. 1000 yýllýk 
Dersim artýk yine Dersim'di, 
Tunceli deðildi. Devletin po-
litikasýna çomak sokulmuþ-
tu. Ama anýnda bütün basýn 
harekete geçti. Sen nasýl 
olurda 1935'de özel bir ka-
nunla, “Tunceli Kanunu” ile 
devletin ismini deðiþtirdiði 
Dersim ismini yeniden geri 
getirebilirsin diye feryadý 
kopardýlar. Onlara göre bu 
bir nevi isyandý, devlete baþ-
kaldýrmaktý. Ýçiþleri Ba-
kanlýðý harekete geçti, so-
ruþturma açtý. Mahkeme ka-
rarý iptal etti. Belediye'ye yi-
ne Tunceli tabelasý astýrýldý.

Bir zamanlar basýnda 
Maçoðlu'nu destekleyenler 
„oldu mu ºimdi bu, be ko-
münist baºkan?“ diye sitem 
etmeye baþladýlar. Bunlar-
dan biri de Fox Ana Haber 
su-nucusu Fatih Portakal'dý. 
Portakal Twitterde þöyle 
yazdý: „Bu mudur? Dersim 
denilse ne olur, Tunceli de-
nilse ne olur? Yeni ve gerek-
siz tartýþma konusu daha ya-
ratýldý. Bunca sorun ara-
sýnda baþkan Fatih Maçoðlu 
yeri miydi? Boþa giden 
enerji!!!“ Portakal'ýn bu 
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sesleniþi Türk aydýnýnýn hem 
gerçek yüzünü, hem de “ça-
pýný”, kendi ülke sorunlarýna 
yaklaþýmýnda ne kadar dev-
letçi olduklarýný göstermesi 
b a k ý m ý n d a n  t i p i k  b i r  
örnektir. Tunceli bu ülkenin 
kanayan bir yarasýdýr. Bir 
halkýn, Kürt halkýnýn kýyý-
mýnýn, imhasýnýn, inkârýnýn, 
a s imi l a syonun  ad ýd ý r,  
Tunceli. “Dersim denilse ne 
olur, Tunceli denilse ne 
olur?” demek 1937/38'de 
Dersim halkýna karþý yapýlan 
katliamý onaylamak de-
mektir. Ama „Tunceli yerine 
Dersim olsun“ demek tarihi-
mizin bir karanlýk, üstü ör-
tülmüþ sayfasýyla yüzleþmek 
demektir. Hele „gereksiz 
tartýþma konusu yaratmak“ 
demek Kürt halkýna, Dersim 
halkýna en büyük hakarettir, 
saygýsýzlýktýr. Dönemin Ola-
ðanüstü Hâl Valisi olan Ge-
neral Abdullah Alpdoðan'ýn 
“Devletin 'Tunç eli' Der-
sim'in üzerine inecek” de-
yip, resmi rakamlara göre 13 
bin kiºinin öldürülüp, 
katledilip, 12 bin kiþinin sü-
rülmesi gereksiz bir tartýþma 
konusu mudur? En hafif de-
yiþle bu bugün Dersimlilere 
karþý büyük bir sagýsýzlýktýr. 
Devlet onbinlerce kiþiyi 
katletmiþ, bu katliamýn 
üstünü örtmüþ, Portakal 
þahsýnda Türk aydýný kalk-
mýþ „þimdi sýrasý mý“, „ge-
reksiz tartýþma“ diyebiliyor. 
85 yýldýr Dersim katliamýný, 
100 yýldýr Ermeni katliamýný 
yersiz ve gereksiz diye 
tartýþmýyorsun! Ne zaman 
tartýþacaksýn? Dersim'e tepki 

bu ülke adýnýnýn yüz ka-
rasýdýr. Bu olayda tüm Tür-
kiye'nin, en baþta Türklerin 
'komünist' baþkan Maçoð-
lu'nun ve Belediye Mecli-
si'nin arkasýnda durmasý, 
„alýnan karar doðrudur, 
yeter bu cumhuriyetin inkâr 
ve imhaya dayalý kuruluþ 
felsefesini savunmak“ de-
mesi gerekirdi. Dersim'in 
Tunceli olmasý Türkiye 
Cumhuriyeti 'nin tekçi ,  
inkârcý, imhacý, tek suni bir 
Türk Ulusu yaratma felse-
fesinin en sivri ucu, en zayýf 
halkasýdýr. Tunceli Dersim 
olduðu gün Türkler kendileri 
ve tarihleriyle yüzleþmeye 
ve tüm halklarýn eþit, özgür, 
özerk, barýþçýl, demokratik 
Türkiye'yi yaratmaya baþla-
dýklarý an olacaktýr. Yazýk, 
Maçoðlu'nun açtýðý bir fýrsat 
kaçýrýlmýþ oldu.

Þimdi Maçoðlu'nun nasýl 

davranacaðý önemli. „Her 
ºeyi Vali bey bilir“ deyip es-
ki devlet yanlýsý politikaya, 
boyun eðmeye devam mý 
edecek, yoksa dik durup, 
„burasý  Tuncel i  deð i l  
Dersim“ deyip açýlmýþ tar-
týþmayý sürdürecek mi? Bi-
rincisini yaparsa ihanete, 
SÝP-TKP milliyetçiliðine 
devam ediyor demektir. 
Ýkincisini yaparsa, dik 
durursa bu onun bir öze-
leþtirisi olacak ve Kürt hal-
kýna, Türk halkýna büyük bir 
hizmet, Türkiye'nin demok-
ratikleþmesine büyük bir 
katký yapmýþ, komünist bir 
politikaya ilk adýmýný atmýþ, 
SÝP-TKP ile de arasýný açmýþ 
o lacak t ý r.  Kara r  ken-
disinindir. Ýkinci adýmý 
atarsa biz her zaman yanýn-
dayýz.

Tuncel i  Dersim'dir,  
Dersim Tunceli deðildir.

peymaniya Cumhur Binali 
Yildirimê AKP derbaz bû û 
wek serokê þaredariyê hate 
hilbijartin.

Lê Erdoganê wek bal-
yozek li serê xwe xwarî raya 

gel ya serbixwe ne pejirand 
û bi hecetên ku destê çetan 
kevte nav, hîle hate kirin, 
deng hatine dizîn kire hewar 
û  ç e n d î n  c a r  s e r  l i  
k o m î s y o n a  b i l i n d  y a  
hilbijartinan YSK ê da û 

Berdevama rûpela 1

Di hilbijartinên 23 xizîranê ji bo
Erdogan, Binali Yildirim û

hevpeymana Cumhûr deng nînin

Di hilbijartinên 23 xizîranê ji bo
Erdogan, Binali Yildirim û

hevpeymana Cumhûr deng nînin
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zordarî li ser wan kir. Hindek 
sandiqên navçeyan û dengên 
xelet bi caran dane hejartin. 
Ferqa di navbeyna Binalî û 
Imamoglu bi tu terzan nehate 
girtin. Dawiyê Komîteya 
Hilbijartinên Bajêr mazbata 
Imamoglu ya serokatiyê 
pêþkêþî wî kirin. Imamoglu 
bû serokê þaredariyê. Talan û 
gendeliyên AKP yek bi yek 
derketine holde. Þaredariya 
Sembolê bibû cihûrê ceh yê 
AKP ê. Windakirina Sembo-
lê ji bo Erdogan û ji bo AKP ê 
bibû malwêraniyek mezin.

Sembol bêje hema hema 
nîvîya tirkiyê bû. Ew rêve-
beriya ku hêza Sembolê ya 
aborî, darayî, siyasî û çandî 
negire bal xwe bi asanî 
nikare Tirkiyê rêve bibe. 
Erdogan vê watê baþ dizane. 
Divîya bê qey û þert 
serokatiya bajarê mezin ji 
destê Imamoglu derxistiba. 
Erdogan ne tenê emir dane 
hevkarên xwe lê emir dane 
YSK jî, gotê ” hûn çi dikin 
bikin, hilbijartinên IBB ê 
iptal bikin û hilbijartina nû 
bikin” Di rêveberiyên burju-
vada eger hukumdar bixa-
waze rê û rêbaz pirin. Di da-
wiyê rêbazek dîtin. Pêkanîna 
desteyên sandiqan bi gor qa-
nonê nehatine damezrandin. 
Li ser gelek sandiqan de se-
rok û endamên desteya san-
diqan karmendên dewletê 
nebûn. Eva jî bi gor AKP ê bê 
qanonî bû. Eger YSK li ser 
van hecetane hev raman 
neba dê kevtibana ber zulm û 
zordariya Erdogan. Dawiyê 
piraniya endamên YSK ê 
ramana AKP ê ya ”rewþa tam 

ne yasayî” qebûlkirin û 
b i rya ra  b i þûndek i r ina  
hilbijartinan dan. Her wesa 
YSK ê rêbazên xwe binpê 
kirin, nîþan da ku wek 
saziyek ne serbixwene û  ji 
Erdogan ditirsin. Carek din 
imza xwe havê te bin bê 
qanûnî û bê dadmendiyê û 
herwiha nîþan dan ku 
dadmendi ne serbixe ye û ne 
bê aliye. Serokatiya Imam-
oglu ji dest hate standin, 
mazbata wê ji destê wî hate 
girtin. Li ser vê Imamoglu û 
hemû hêzên demokrasiyê, 
gotin fermo eve meydan, em 
dê 23 xizîranê hev û du 
bibînîn. Ev qeb xwestine 
ciwane, lê mafê ku bidest 
xistî hatiba parastin ciwantir 
di bû. Ji bo vê pêwîstiya da-
bezîna girsên gel li kolanan, 
nîþandana giranahiya raya 
gel hewce bû. Imamoglu û 
CHP di vî warî de bêkêri-
yeke mezin nîþan dan. Divi-
ya mafê hatî standin paþde 
nehatiba dayin.

Niha jî di 23 Xizîranê ev 
hisabe dê bête dîtin, dengên 
paqij yên Semboliyan ku ji 
wan hatien stendin dê paþ de 
vegerin dadmendî dê ciyê 
xwe bibîne. Lê eva ”Kêþika 
kocket” nîne. Ji ber ku ew 
aliyê hatî bin ketî, dê bi hemû 
hêza xwe, hilbijartinê de bi 
kar bîne. Ji bo paþde girtina 
Sembolê dê ser li hîle, 
gendelî û þidetê bidin. Dê 
hêza dewletê bi zêdetir bi-
karbînin. Ewan ji bû biþûn-
dekrina girtina hilbijartinan 
hemû mecal bikar anîn. Niha 
karê me girantir e. divê em ji 
31 Adarê zêdetir kar bikîn. 

Divê em girseyên gel û 
dengdêrên nû qazanc bikîn. 
Teybeten di rêzên jêr de pey-
wendiyên baþtir li gel deng-
dêrên kurd binuxumînîn li 
gel wam bi þêweke zelaltir 
biaxivîn. Di berdewamiya 
kampanya h i lb i ja r t ina  
Sembolê de pêwîste bête 
diyarkirin ku, peywendiyên 
li gel kurdan û peywendiyên 
li gel gelên din yên tirkiyê 
piþtî hilbijartina jî dê berde-
wam bin û ev serkevtine dê 
rêya aþitiyê ji bo kurdan 
veke. Dengên kurdan wek 31 
Adarê dê 23 Xizîranê jî 
diyarker bin. Bi seretayî 
Erdogan û aliyê din jî ev 
rastiye dîtin, dîtin ku dij-
minahiya kurdan, PKK û 
HDP ê pare nake. Ew her 
nihada çavê xwe li kurdan 
diniqînin. Li ser babeta Kur-
distanê û hebûna dewletê, li 
ser êriþen mangirtinên 
birsîbûnê de paþde gav 
avêtin. Tecrîta li ser Ocalan 
rakirin, parêzger û malbatê li 
gel serokî hevdîtin pêk anîn. 
Bi van manewran ve Er-
dogan dixwaze xwe pêþ çavê 
kurdan þirîn bike û kurdan 
bixapîne. Lê dema xapan-
dina kurdan bi aliyê Erdogan 
ve zûde boriye. Kurd bi rê-
xistinî û bi zanyarî tevdi-
gerin. Her niha de dibêjin ji 
bo têkbirina berendamê 
Erdogan dê dengên xwe 
bikarbînin. Erdogan pê 
hesiya ku ew nikare kurdan 
bixapîne, her niha da ji bo 
çav tirsandina kurdan berî 
hilbijartinê dest bi êriþan kir, 
kete Xakûrkê, çiya û biyaban 
bombaran kirin. Dîyare ew 
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bi vê jî nagehine miraza xwe. 
Ew kurdên ku desthilat 
bomban li ser wan de diba-
rîne dengên xwe nadene wê 
desthilatê..

Divê ev rastiye bi hemû 
zelaiya xwe ve bête dîtin: 
Kurd ji bo çarenivîsa Tirkiyê 
di pozîsyonek bingehîn de 
ne. Heta em li gel kurdan 
hevpeyman û yek nebîn, em 
nikarîn zora Erdogan bibîn, 
zerbê têkçûnê lê nayête 
dayin. Li tirkiyê rêya aþitî û 
demokrasiyê nayête vekirin. 
Di berdewamiya kampanya 
hilbijartinan de pêwîstiya 
yekitiya kurd û tirkan ji HDP 
yi, CHP yi, IYI patî û hata ku 
ji AKP yiyên ji Erdogan 
hêrsbûyi re bête gotin. Heta 
kurd azad nebin, tirk jî azad 

nabin. Divê bête diyarkirin 
ku jîyanek hevpar li ser 
bingehê, yeksanî, serbixwe, 
azadî û demokrasiyê nayête 
dabîn kirin. Bi tirsa ku 
rêveberiya CHP dê hêrs bibe, 
d i j  derkeve ,  nabe  ev  
rastiyene ji girseyên gel bêne 
veþartin.

Niha em hemû bi hevra 
Tirk, Kurd, Laz, Çerkez, 
Trabzonî, Rizeyi, Erzuromî, 
Sêwasî, Erzincanî, Rum, 
Ermenî, Ernawût, Boþnax, 
Romanî, Elevî, Sunî, Xiris´-
tiyan, Ji Hevpeymaniya 
Cumhur, ji Erdogan ji Binali 
ra bêjîn ji bo we deng nînin. 
Di 23 Xizîranê ji wek 31 
Adarê em zerbek din li 
Erdogan bidîn. Hilbijartinên 
Sembolê bi wan bidîne 

wundakirin. Dubare jêre 
bêjîn dawiya te hatiye. Di 
van 4,5 salên pêþiya mede rê 
nedeyne ku ew vî welatî bi 
dilê xwe rêve bibe. Ji bo wê 
her wekî 31 Adarê xwedî li 
s a n d i q a n  d e r k e v î n .  
Erdoganê ku ji gel dengan 
wernagire, bê þik dê dîsan 
dest bi hîle û gendeliyê 
þiddetê bike. Em vê mecalê 
nedeyne wî

Dê dakevine kolanên 
Sembolê, dakevîne nav gel, 
yek deng jî girînge!

Dê 23 Xizîranê biçîne ser 
sandiqan! Em carek din nî-
þanî Erdogan bidin ku da-
wiya wî hatiye.

TKP 1920         07.06.2019
www.tkp-online.com

kurulmasý ile iþçi sýnýfý yeni bir döneme adým 
atmýþ oldu. Türk-Ýþ'in sendikal politikasý iþçi 
sýnýfýnýn çýkarlarýndan ziyade sermayenin ve 
iktidarlarýnýn çýkarlarýnýn korunmasý yolunda 
sarý sendikal bir anlayýþý temsil ediyordu. Bu 
anlayýþa karþý kimi sendikacýlar ve öncü iþçi 
kadro la r ý  bu  durumdan  raha t s ýz l ýk  
duyuyorlardý. Ýþçi sýnýfýnýn sendikal hakký 
olmasýna karþýn grev hakkýný yasaklayan ama 

15-16 Haziran bütün iþçi direniþi hiç kuþkusuz 
Türkiye Ýþçi Sýnýfý tarihinde ve Dünya Ýþçi 
Sýnýfý tarihinde sonuçlarý açýsýndan ve eylemin 
örgütlenmesi açýsýndan tarihi bir öneme sahip 
büyük bir direniþtir.

O günün Türkiye'sini ve dünyanýn içinde 
bulunduðu þartlarý kýsaca deðerlendirecek 
olursak: 2. Dünya Savaþý'ndan sonra yýkýlan, 
harap olan ülkelerin enkazý kaldýrýldýktan sonra 
hýzlý bir sanayileþme ve kalkýnma yoluna giren 
ülkeler yeniden fabrikalarýn çalýþmasý ve 
çarklarýn dönmesi ile hýzla üretim sürecine 
girdiler. Savaþ sonrasý sürecin olumlu, olumsuz 
yönlerinin çeliþkileri içinde toplumsal ve 
sýnýfsal mücadelenin de önemi artarak hýzlý bir 
geliþme seyri göstermiþtir.

Türkiye'de bu süreç çok partili siyasi 
hayatýn yanýnda sendikal ve sýnýfsal 
mücadelenin yolunu açmýþtýr. Bu anlamda 
1952 yýlýnda Türk-Ýþ Konfederasyonunun 

Yaþasýn 15-16 Haziran Þanlý Direniþimiz!
Fahri ÇEVÝK
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patronlara lokavt hakký veren bir Sendikalar 
Kanunu çýkarýlmýþtý.

Dönemin baþka bir özelliði de tarým toplu-
mundan sanayi toplumuna geçiºin sancýsýný 
yaþayan Türkiye gibi geri kalmýþ üçüncü dünya 
ülkelerinde montaj sanayine dayalý çarpýk ka-
pitalist geliþmeye baðlý olarak köyden kente 
göçün yoðunluk kazandýðý bir dönemin ol-
masýdýr. Önce gençlerin iþ bulmak için gurbet 
yoluna düþmeleri, daha sonra da ailelerin akýn 
akýn kentlere akmasý, kentlerin çeperlerinde 
oluþan gecekondulaþmayý da toplumsal yaþa-
mýmýza sokmuþtur.

Montaj fabrikalarýnda çalýþmak üzere uzun 
kuyruklar oluþturan genç erkek ve kadýn iþçiler 
gelecek sýnýf mücadelesinin militanlarý ve 
sendikal kadrolarý olarak tarih yazmaya aday 
iþçiler olacaktý. Nitekim 1950-1960 dönemi 
boyunca onlarca iþyerinde haklarý gasp edilen 
iþçilerin baþlattýðý eylem ve direniþler devletin 
baskýsý ve yasaklarý sonucunda kýrýlmýþ, bin-
lerce iþçi tutuklanmýþ ya da iþten atýlmýþlardýr. 
Bu geliþmeler devrimci, sosyalist sendikacýlarý 
ve öncü iþçileri yeni arayýþlara itmiþtir.

Türk-Ýþ içindeki kimi sendikacýlar bu iþin 
Türk-Ýþ içinde olamayacaðý düþüncesini net 
olarak benimsemiþlerdi. Baþýný Kemal 
Türkler'in çektiði grup iþçi haklarýnýn ka-
zanýlmasý gerektiðini bilince çýkarmýþlardýr. 
Bunlar önce iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýný politik 
alanda savunan bir partinin kurulmasýna karar 
verip 1961 senesinde Türkiye Ýþçi Partisi TÝP'i 
kurdular. Daha sonra da 1967 yýlýnda Devrimci 
Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu DÝSK'i kur-
dular. Fakat önce grev hakkýnýn kazanýlmasý 
gerekiyordu. 1961 Anayasasý'nda grev hakký-
nýn yasak olmadýðýný ancak bunun için yeni bir 
kanuni düzenlemenin yapýlmasý için meclis 
içinde bulunan parti ve vekillerle görüþmeler 
yaparak yasanýn çýkartýlmasýna çalýþýyorlardý. 
Yeni sendikalar ve çalýþma yasasý bir türlü 
çýkarýlmýyor, hep erteleniyordu. Fabrikalarda 
iþçilerin ücretleri ve diðer kazanýlmýþ haklarý 
ödenemiyor, iþçiler maðdur ve periþan 
oluyorlardý. Bu tarz olaylar T. Maden-Ýþ Sendi-
kasý'nýn örgütlü olduðu Ýstinye'deki Koç Gru-
buna baðlý olan KAVEL KABLO Fabrika-
sý`ndaki iþçilerinde ikramiyelerinin ödenme-
diði, iþverenle yapýlan görüþmelerden de bir 

sonuç almayan iþçiler çaresiz durumdaydý. T. 
Maden-Ýþ Sendikasýnýn Genel Baþkaný Kemal 
Türkler yönetim kurulunda ve sendika 
temsilcileriyle yaptýðý görüþme sonunda 
Kavel'de direniþ kararý alarak tarihi KAVEL 
direniþini baþlatýyorlar. Hem iþverenin hem de 
iktidarýn her türlü saldýrýlarýna raðmen direniþi 
kýramayan patron ve devlet güçleri günler aylar 
sonra çalýþma, sendika, grev ve lokavt yasasýný 
çýkarmak zorunda kaldýlar. Bunun için Kavel 
Grevi Türkiye iþçi hareketinde önenli bir 
dönüm noktasýdýr.

Hem sendikal önderlik hem de iþçi sýnýfý bir 
kez daha kendi gücüyle direnerek hak kaza-
nabileceðini görmüþ oldular. Ýþte tarihi Kavel 
grevi daha sonraki iþçi eylemlerinde önemli bir 
deneyimi iþçi sýnýfýna taþýdý. 15-16 Haziran 
Büyük Ýþçi Direniþi Kavel'den sonraki eylem 
ve direniþlerle edindiði tecrübenin ýþýðýnda 
yeni kazanýmlar elde etmek için 15-16 Hazi-
ran'a doðru bilgi, birikim ve deneyimlerle mü-
cadele içinde yoluna devam etti.

Kavel grevinin ardýndan toplu-iþ 
sözleþmesi ve grev haklarýný içeren yasa 24 
Temmuz 1963 tarihinde Resmî Gazetede 
yayýnlanarak yürürlüðe girmiºtir. Yasalaºan 
grev ve lokavt kanunu iþçi sýnýfýna grev hakký 
vermesine raðmen, birçok maddelerinde iþçi 
sýnýfýnýn önüne engeller çýkarýyordu. Buna 
raðmen grev hakkýný eline alan iþçi sýnýfý deri, 
tekstil, madencilik, yapý, gýda, çimento, cam-
seramik, belediye hizmetleri gibi birçok iþ 
kolunda grevler ve direniþlerin yaygýnlýk 
kazanmasýna olanak vermiþtir.

Dönem boyunca günden güne keskinleþen 
sýnýf mücadelesinin öne çýkan kimi grev ve 
direniþler; cam iþçilerinin Paþabahçe grevi, 
Lastik-Ýþin Derby iþgali, Singer Grevi, 1964 
Mess Grevleri, 1965 Mannesmann Grevi, De-
mir Döküm direniþi, Gamak Direniþi gibi daha 
onlarca fabrikada DÝSK'e geçmek isteyen 
iþçilerin direniþleri ile sürüyordu.

13 Þubat 1967'de kurulan DÝSK iþçi sýný-
fýnýn sendikal mücadele alanýnda önemli bir 
savaþým örgütü olarak iþçi sýnýfýna umut ve 
heyecan verdi. Patronlara ve onlarýn iktidarýna 
korku saldý. Patron örgütleri, iktidar ve Genel 
Kurmay DÝSK'in kurulmasýna tepkiliydi, üst 
üste açýklamalar ve tehditler savuruyorlardý. 
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Ýþçi sýnýfý ise DÝSK'te örgütlenmek için grev ve 
direniþler sürdürüyordu. Ýþçiler DÝSK 
saflarýnda hýzla örgütlenerek, 30 bin üye ile 
kurulan sendika kýsa sürede 100 bine ulaþtý. Bu 
durum patron ve iktidarýný daha da ürküttü. 
Mutlaka bir çare bulunmalýydý. Hükümet bu 
çareyi 274-275 sayýlý sendikalar, grev ve lokavt 
yasalarýnda deðiþiklik yapmaya karar vererek 
buldu. Bu yasa deðiþikliðinin amacý ilerici, 
devrimci sendikalarýn kapatýlarak tek tip devlet 
sendikacýlýðýnýn getirilmesiydi. Açýkçasý 
DÝSK'in kapatýlmasý ve onlarýn deyimi ile 
''Canýna ot týkamaktý''.
15-16 Haziran Büyük Ýþçi Direniþi Geliyor

274-275 sayýlý yasada yapýlmak istenen 
deðiþikliði öngören TÝP milletvekili ve Lastik-
Ýþ Sendikasý'nýn Genel Baþkaný Rýza Kuas bu 
bilgiyi DÝSK yönetimine bildirdikten sonra 
DÝSK 3 Haziran'da bir uyarý komitesi kurarak 
hem yasanýn incelenmesi hem de konuyu ikti-
dar ve muhalefet partileri ile görüþme trafiðine 
baþlýyor. Ayrýca Konfederasyona baðlý tüm 
sendika yöneticileri, þube ve temsilciliklerine 
acil bilgilendirme komiteleri ile tabanýn örgüt-
lenmesine çalýþýyor. Kýsa yasanýn getirdikleri-
ne bakýlýrsa:

1. Yasa sendika seçme özgürlüðünü 
ortadan kaldýrýyor.

2. Tek tip sendikal diktatörlük kuruyor.
3. Ýþçiler üye olmadýklarý sendikalara 

aidat ödemeye zorlanýyor.
4. Yasa zoru ile ülkede tek konfede-

rasyon ve her iþ kolunda tek sendika kurulma-
sýný getiriyor ve faþist sendikal anlayýþý yasa ile 
iþçi sýnýfýna dayatýyor. Bu durum 61 Anaya-
sasýna açýkça aykýrýydý. Bunun için her türlü 
direniþ ve eylem hakký kullanýlmalýydý.

15-16 Haziran Büyük Ýþçi Direniþi 
Örgütleniyor

DÝSK Genel Baþkaný Kemal Türkler Baþ-
kanlýðýnda sürekli toplantýlar yapýlarak genel 
direniþin örgütlenmesi için her kademede 
komiteler kurup örgütlü bir direniþin 
hazýrlanmasý için baðlý sendikalara talimat 
gönderilerek fabrika fabrika hazýrlanmak 
iþçileri bilgilendirmek zorunluluðunu bildirir. 
Bu toplantýlardan birinde Kemal Türkler; 
''Burjuvazi kavgaya davet etti bizi, davetleri 
kabulümüzdür'' dizelerini söyleyecektir. Dire-

niþ hýzla örgütlenir ve DÝSK görüþlerini 
iþyerlerine bildiriler daðýtarak iþçi sýnýfýna 
'HAZIROL' mesajý verir. Genel Temsilciler 
Kurulunu 14 Haziran 1970 günü Merter'de 
Lastik-Ýþ Sendikasýnýn toplantý salonunda 
toplar ve orada þu konuþmayý yapar. „Türkiye 
Ýþçi Sýnýfýnýn uyanmamasý için önümüzü kalýn 
zincirlerle örmeye baþlýyorlar. Ýþçi sýnýfýnýn 
uyanmaya baþlamasý zincirlerini patlatýp 
özgürlüðe kavuþmasý lazýmdýr. Biz bunun için 
DÝSK bayraðýný açtýk. Zincirlerini patlatanlar 
bizimle gelsinler, geliyorlar.

Ýþçi sýnýfý ayaða kalkýyor ve karþý çýkýyor. 
Çünkü özgür iþçi sýnýfýnýn öncü kesimi 
yaratýlmýþtýr. Konuþan 29 sýnýf kardeþim: 
çýkarýlmakta olan kanunlar meclisten geri 
alýnýncaya kadar yarýn sabahtan itibaren 
þartelleri çekmeliyiz, direnmeye girmeliyiz, 
bunun ismiþ Genel grev midir, direniþ midir, 
iþgal midir, onu da onlar düþünsünler. Bu yasa 
tasarýsý geri alýnýncaya kadar ÇALIÞMAYA-
CAÐIZ.

Sokaklarda, halk arasýnda pankartlar, 
dövizler taþýyarak yürüyüþler, mitingler 
yapacaðýz. Buna iþçiler karar verecek 
(vermiþtir) biz organize edeceðiz.

Yürüyüºlere, mitinglere eºlerimiz, çocuk-
larýmýz, akrabalarýmýzla katýlacaðýz.

Böyle bir gücün karþýsýna çýkacak baþka 
bir güç var mýdýr? Kiþiliðimizi çiðnet-
meyeceðiz, saldýrýya karþý koyacaðýz, kendi-
mizi savunacaðýz.

Vapura trene binmek gerekirse topluca ve 
bilet almadan bineceðiz. Bizim biletimiz ve en 
güzel þerefimizi ifade eden anlýmýzdaki iþçi 
damgasýdýr. Bu kanunlara karþý direnmeye 
geçmemiz gerekiyor. Bu GENEL GREV'mi 
HEMEN YARIN dünyadaki her þeyi yaratanlar 
durunca dünyalarý duracaktýr. Biz durunca 
uçaklar durur, gemiler, fabrikalar durur, bütün 
vasýtalar durur. Biz iþçiler buna hâkim 
olduðumuz sürece her þey kendiliðinden hal-
lolur. Aldýðýnýz kararlarý uygulamak için 
arkadaþlarýmýz bekliyor. Genel grev, hemen 
yarýn“ diyerek iºçi temsilcilerine cesaret ve 
güven vererek kararlýlýk içinde toplantýyý 
bitirmiþtir.

Þarteller iniyor, direniþ baþlýyor.
14 Haziran akþamý yapýlan son toplantý ile 
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bütün çalýþmalar tamamlanmýþ, Kemal 
Türkler'in konuþmasý ile direniþ 14 Haziran 
gece yarýsý itibariyle þarteller indirilmeye 
baþlanmýþtý. Her iþyerinde kurulan komitelerin 
görev alanlarý belirlenmiþ, herkes sorumluluk 
içinde ve disiplinle direniþin baþarýsý için 
heyecanla mücadeleye atýlýyordu.

Ýþçiler komþularýnýn ve fabrikalarýn 
etrafýndaki küçük esnaflarýn da desteðini alarak 
eyleme geçtiler. Kurulan komiteler aracýlýðý ile 
yürüyüþ güzergahý üzerindeki sendikalý, 
sendikasýz tüm iþyerlerine topluca girerek 
iþçiler bilgi aktardýktan sonra onlarýn da korteje 
katýlmalarý saðlanýyordu.

Ýþçiler direniþi tamamen kendi kurduklarý 
komitelerle yönetiyorlardý. Tanýmadýklarý 
kiþilerin yönlendirmelerine kulak asmýyor-
lardý. Ýstanbul'un iþçi yataklarý olan gece-
kondulardan, fabrikalarýn etraflarýndaki 
mahallelerden akýn akýn iþçiler belirlenen 
merkezlere akýyordu. Yürüyüþ kortejleri insan 
seli halinde sloganlar eþliðinde ilerliyordu. 
Fabrikalardan yürüyüþe geçen iþçiler her türlü 
provokasyona karþý bilgilendirilmiþti. Bu tip 
olaylar karþýsýnda iþyeri temsilcileri ve 
komiteler devreye girerek gerekli önlemi ve 
müdahaleyi yapýyorlardý. Ýþçi sýnýfý disiplin 
içinde sermayeye ve onun iktidarýna karþý 
direniþi baþarý ile sürdürüyor, burjuvazi ise bu 
düzenli sýnýf ordusuna karþý tüm militarist 
güçleri devreye sokuyordu. Polisi, jandarmasý, 
askeri ve savcýlarý da harekete geçmiþti.

Ýlk iki günde direniþ baþarýya ulaþmýþtý. 
Ýkinci günü sonunda Demirel Ýktidarý Ýstanbul, 
Kocaeli ve Ýzmit bölgelerinde sýkýyönetim ilan 
etti. Yine gün sonunda Mehmet Gýdak, Yaþar 
Yýldýrým, Mustafa Bayram adlý iþçilerle bir de 
polis öldürülmüþtü. Ýþçiler fabrikalarýna 
döndüklerinde de çalýþmayarak direniºlerine 
devam etmiºlerdir.

Sonuç olarak DÝSK'i kuran sendikal kadro-
larýn ve iradenin sýnýf ve kitle sendikacýlýðý 
anlayýþý temelinde organizasyonu yapýlmýþ, 
eylemin hedefi belirlenmiþ ve belirlenen he-
defe ulaþýlarak istediklerini gerçekleþtirmiþ 
tarihi bir zafere imza atýlmýþtýr.

Ýþçi sýnýfýnýn öncü olamayacaðýný iddia 
eden küçük burjuva devrimci yapýlarýn bu 
iddiasýný çürüterek kendiliðinden deðil, kendisi 

için sýnýf olma iradesini göstermiþtir. 15-16 
Haziran direniþini gerçekleþtiren iþçi sýnýfý bu 
eylemle demokratik haklarýný korumak ve 
savunmak üzere mücadele vermiþtir. Bu 
nedenle 15-16 Haziran direniþi Türkiye iþçi 
sýnýfý tarihinde her bakýmdan büyük bir dönüm 
noktasý teþkil eder.

15-16 Haziran iktidarý almak üzere plan-
lanmýþ bir eylem deðildir. Ýktidar iþçi sýnýfýnýn 
politik ve ideolojik öncüsünün çetin savaþýmý 
ile kazanýlacaðýný açýkça ortaya koymuþtur.

Direniþin zaferi sonucunda patronlar ve 
onlarýn Demirel iktidarý geri adým atarak yasayý 
geri çekmiþtir. 15-16 Haziran direniþine neden 
olan burjuvazi, bu denemeyi 1976 yýlýnda 
Devlet Güvenlik Mahkemelerini kurarak iþçi 
sýnýfýnýn sendikal kazanýmlarýný gasp etmek 
istemiþ, yine bu saldýrý giriþimine iþçi sýnýfý 
DGM eylemi ile karþýlýk vermiþtir.

Sýnýf savaþýmý bize göstermiþtir ki; doðru 
önderlik, doðru örgütlenme, doðru organizas-
yonla baþarý gelmektedir.

Bugün baktýðýmýzsa DÝSK eski DÝSK 
olmaktan çok uzaktýr. DÝSK'in sistem içi çað-
daþ sendikacýlýk anlayýþý, iþçi sýnýfýna güven 
vermemektedir. Trük-Ýþ, DÝSK arasýndaki fark 
DÝSK'in belgelerinde kalan sýnýf ve kitle 
sendikacýlýðý ve temel ilkeleridir. Ýþçi sýnýfýnýn 
son kazanýmý olan kýdem tazminatýnýn da orta-
dan kaldýrýlmasýnýn tartýþýldýðý günümüzde, 
fabrikalardan, iþyerle-rinden ses çýkmadýðý 
taktirde yeni kölelik yasalarýnýn önü 
açýlacaktýr. DÝSK kurulurken iþçi sýnýfýnýn 
ekonomik, politik ve ideolojik temelde örgüt-
lenmesini ve savaþýmý bu temelde sürdürmesi 
gereði vurgulanmýþtýr.

Son söz olarak da bugün ülkemizin içinde 
bulunduðu ekonomik, politik ve ideolojik 
krizin aþýlmasý Türk, Kürt iþçi sýnýfýnýn, tüm 
yoksul emekçilerin barýþ, demokrasi, toplum-
sal ilerleme ve sosyalizm savaþýmý ile 
aþýlacaðý, iþçi sýnýfýnýn sömürüden kurtulmasý, 
Kürt Halkýnýn özgürleþmesi ve akan kardeþ 
kanýnýn durdurulmasý ile mümkün olacaðý, 
halklarýn ortak savaþýmý ile kazanýlacaðý kesin 
bir tespit olarak ortadadýr.

Kurtuluþ yok tek baþýna! Ya hep beraber, 
ya hiçbirimiz!

Yaþasýn 15-16 Haziran Direniþimiz!


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8
	Seite9
	Seite10
	Seite11
	Seite12
	Seite13
	Seite14
	Seite15
	Seite16
	Seite17
	Seite18
	Seite19
	Seite20
	Seite21
	Seite22
	Seite23
	Seite24
	Seite25
	Seite26
	Seite27
	Seite28
	Seite29
	Seite30
	Seite31
	Seite32
	Seite33
	Seite34
	Seite35
	Seite36
	Seite37
	Seite38
	Seite39
	Seite40
	Seite41
	Seite42
	Seite43
	Seite44
	Seite45
	Seite46
	Seite47
	Seite48
	Seite49
	Seite50
	Seite51
	Seite52
	Seite53
	Seite54
	Seite55
	Seite56
	Seite57
	Seite58
	Seite59
	Seite60

