
Rusya’da
komünistler 

iktidara

fabrika
Sayı 42         Eylül 1998          250.000 TL.  (KDV Dahil)

FABRİKA, bir siyaset yayını olmak
değil, sosyalist işçilerin durduğu
yerden işçi hareketine, sosyalist
harekete, dünyaya ve ülkeye
bakmak, sosyalist hareketi, işçi
hareketini, ülkeyi ve dünyayı
dönüştürmeye çalışmak için çıkıyor.
Bu platformda görüş ve
tutumunu ifade etmek isteyen bütün işçilere, 
akıl hocalığı yapmadan,
sansür uygulamadan, kendini açan bir 
araç olmaktan başka bir iddiası da yok.

Anamız amele sınıfıdır,
Yurdumuz bütün cihandır 
                  bizim
Hazırlandık son şanlı
                  kavgaya
Başta bayrağımız
Sosyalizm

                           Avusturya İşçi Marşı’ndan

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm yolunda

Komünistler ve parti üzerine:
Metin Çulhaoğlu ile röportaj 
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Örtü tamamen düşmüştür
Metin Kalfa
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Emperyalist Enternasyonalizm,
Burjuva bağımsızlıkçılık
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Arnavutluk’ta Sali Berişa 
karşı atakta

        Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Avrupa’nın göbeğinde 
adeta devrim benzeri bir halk ayaklanmasıyla ülkesinin 
başına çöreklenmiş mafya bozması Sali Berişa ve ekibini 
defeden Arnavutluk halkı, şimdi yeniden Berişa’nın pro-
vakasyon girişimiyle uğraşıyor. Arnavutluk’ta reel sosy-
alizm çözüldükten sonra işbaşına gelen ve ülkenin tüm 
kaynaklarını kendi çıkarları için yağmalayan Berişa ve 
ekibi ülkeden kaçma noktasına gelmişti. Ancak Avrupa’nın 
göbeğinde gerçekleşecek bir devrimin yeni dünya düzeni 
için hayırlı olamayacağını gören emperyalizm, gelişen halk 
ayaklanamsını boğmak için hemen bir uluslararası güç 
organize ederek adeta Arnavutluk’u işgal etti.

Sayfa 10’da

Koç’un özel hükümeti
         Yılmaz-Ecevit-Cindoruk-Baykal koalisyon hükümetinin 
bir numarası var; bir de kısa adı. Numara: 55. Kısa adı: Koç 
Grubu Hükümeti!
         Türkiye, Koç-Ford ortaklığı için SEKA fidanlığının bedelsiz 
tahsisi hakkında yeteri kadar konuştuğunu sanıyor. Halbuki 
Koç grubunun özel hükümeti, bu tahsisi problemsiz hale 
getirmek için, hukuki alt yapı çalışmalarına devam ediyor.  
Aşağıdaki yönetmelik değişikliği 26 Ağustos 1998 tarihli. 

Sayfa 4’te

Bekir Yıldız artık yok
         Sosyalist gerçekçi edebiyatın değerli isimlerinden, 
öykücü ve romancı Bekir Yıldız’dan sözediyorum. O’nu da 8 
Ağustos’ta kaybettik. 
         1933 Urfa doğumlu Bekir Yıldız, sanat enstitisü ve 
matbaacılık okullarını bitirdi. Almanya’da işçi olarak çalıştı. 
Almanya dönüşü İstanbul’da matbaacılık yaptı.
         Öykü kitapları genel olarak üç grupta ele alınabilir: 
“Türkler Almanya’da” Bekir Yıldız’ın Almanya’da işçilik yaptığı 
dönemin öyküleridir. Bu kitabı, daha sonra Fakir Baykurt’un 
Almanya’da yaşadığı yıllarda yazdıklarının başına gelecek 
olanla karşılaşmış, pek okunmamıştır.

Sayfa 16’da

Zonguldak’ta politikalar
        Geçtiğimiz ay, 13 Ağustos’ta bir basın toplantısı 
yaparak Rödevans meselesi etrafında çeşitli görüşler 
ortaya koyan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası başkanı 
Salih Demir; “Zonguldak’ı nasıl bir gelecek bekliyor?” 
sorusunu yeniden güncelleştirdi. Ve herkesin, Zonguldak 
için önerdiği politikayı ortaya koymasını istedi. Haklıdır. 
Çünkü kendilerinin de bir Zonguldak politikası var ve bu 
politikanın gerçekleşmesinde bir takım sıkıntı ve endişeler 
sözkonusu.
        Salih Demir, savunduğu ve temsilcisi olduğu politikayı, 
aynı zamanda Zonguldak’ın sorunlarının bir çözümü, bir 
kurtuluş yolu olarak da ileri sürüyor. Acaba öyle mi?

Sayfa 7’de

        Türkiye’nin çok partili demokrasisi,seçim 
kampanyalarına ormanları yakarak başlar.
        Üstelik orman yangınlarının, 
demokrasimizin vazgeçilmez unsurları arasına 
katılması yeni değildir.
        Hükümetler, 1950’lerden bu yana, 
seçim kararı alınınca, bir karar daha alırlar: 
“Orman vasfını kaybetmiş arazilerin orman 
sınırları dışına çıkarılmasına dair” kanun 
kuvvetinde kararnameler, bazan yasa bile 
olur; Cumhurbaşkanları tarafından hemen 
imzalanır ve resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girer.  Böylece demokrasi için, 

ormanlar yakılmaya ve orman arazilerinin 
orman vasfını kaybetmesi için elbirliğiyle 
çalışmaya, Cumhurbaşkanından hükümetlere, 
köylüsünden arazi mafyasına kadar, geniş bir 
demokratlar topluluğu seferber olur.
        Bu kanun kuvvetinde kararnamelerin 
sonuncusunu 1995 seçimlerinde Deniz Baykal 
ile Tansu Çiller hazırlamışlar ve Süleyman 
Demirel de, demokrasi aşkıyla derhal 
imzalamıştı.
        Anayasa Mahkemesi bu kararnameyi, 
daha önceki 5 tanesi gibi, iptal etti. Ama iptale 

       Çakıcı’nın yakalanmasıyla ortaya dökülenlerin 
yarattığı beklentileri; sadece Çakıcı’nın yakalanmış 
olması, karşılayabilir mi? Çakıcı’ya kırmızı pasaport 
veren MİT’çiler; “yerin tesbit edildi, kaç” diyen; Çakıcı’nın 
MİT’in başına adam tayin ettirmek için, istediği 
zaman telefonla arayıp isteklerini bildirdiği bakanlar; 
MİT yöneticilerinin sustuğu yerde, eşlerinin basına 
gönderdiği mektuplar; MİT’çi eşlerinin bildiği ve 
konuştuğu mevzular...Bu bilgiler ortaya döküldükten 
sonra, Çakıcı’nın yakalanmış olması, toplumu neden ve 
nasıl tatmin etsin?...

Mafya değil kontrgerilla!
       Susurluk sürecinde “yakalanan” suç 
organizasyonu; bizzat devletin kendisidir. Uluslararası 
karşı-devrim örgütü kontrgerilla; bu örgütün MİT, Emniyet 
ve orduyla ilişkileri; bu örgütün kitlesel örgütlenmesi 
MHP-Ülkücü kuruluşlar; mafya; mafyalaşmış sermaye; 
eğlence dünyasındaki kuryeler, elemanlar vb.dir. Esası 
gözden kaçırıp, konuyu sadece mafya, organize suç 
çeteleri ve onlarla işbirliği yapan üç-beş devlet memuru 
seviyesine hapsetmeye çalışan her girişim; Susurluk’un 
önüne baraj inşa girişimidir. Barajcılar ise, bizzat 
kontrgerilla Cumhuriyeti ve onun siyasetçileridir.

       Devlet, Türkiye ilericilerine, işçi hareketine ve 
Kürt hareketine yönelttiği; “yasadışı mücadele”sini; bu 
mücadele stratejisinin siyasi sorumlularını; bu faaliyeti 
yürüten örgütlenmesini; faaliyet içinde yeralan kadrolarını; 
örtmeye, korumaya devam etmek istiyor. Geriye 
kalan üç beş çapulcuyu ise, topluma; “işte o karanlık 
dönemin sorumluları” diye sunma gayretine giriyor. 
Türkiye’de 1965’ten bu yana süren kanlı içsavaş’ın bütün 
hesapları görülmeden; Susurluk konusunun kapanması, 
kapatılması; kamu vicdanının tatmin olması mümkün 
değildir.

Yazısı sayfa 15’te

        İşçinin, memurun zam zamanı yaklaşınca, “Enflasyon düşmeye başladı” şarkısı da başlar. 
Bu sene de öyle oldu. Temmuz’da zam verilecek ya; Mayıs ayından itibaren, “enflasyonla 
mücadele programı sonuç vermeye başladı, 
enflasyon düşüyor” propagandası yoğunlaştı. 
Başbakan Yılmaz, memura %20’den bir kuruş 
vermeyeceğini söyledi. Ne “halkçı Ecevit” gıkını 
çıkarabildi, ne “değişimci Baykal”.. Cindoruk gık dedi; 
sonra yalayıp yuttu.
        Uzakdoğu’dan başlayıp Rusya’ya gelen kriz; 
bizim bankaların ve rantiyelerin “krizine” denk düştü. 
Bu kesimler, yeni vergi yasasıyla ilk kez vergi verme 
durumunda kalmışlardı. Bu yüzden “kriz”deydiler. 
Borsa dibe vurdu.
        Memura kapik koklatmam diyen Başbakan, 
derhal bankalara ve rantiyelere 900 trilyonluk 
vergi hediyesi takdim etti. Ama bu kesimlerin 
“krizi” bir türlü geçmek bilmedi. Şimdi de, 
“ekonomi kurmaylarıyla” toplantı üstüne toplantı 
tertip ederek; bu kesimlere başka ne gibi kıyaklar 
yapabileceklerini araştırıyorlar. Son zamanlarda 
“enflasyon düşüyor” demekten de vazgeçtiler. O 
laf, yılbaşına doğru tekrar hatırlanacak; memurların 
zam zamanı gelmeden az önce.

      KESK 4-6 Eylül’de 2. Olağan 
Genel Kurulu’nu yaptı. KESK üyesi 
sendikaların genel kurullarında 
olduğu gibi, KESK’in genel kurul 
sürecinde de, “her şey koltuk için” 
mücadeleleri yaşandı. Delegelerin 
bir bölümü, KESK’in izlediği send-
ikal politikalar üzerine, az sayıda 
delegenin dinlediği eleştiri ve öner-
iler getirirken; gruplararası koltuk 
paylaşma savaşları, genel kurul süre-
cinin merkezini işgal etmeye devam 
etti. Delegeler, genel kurul salonu 
dışındaki pazarlıklarda belirlenen 
kendi iradelerini, daha önce de 
olduğu gibi, onaylamakla yetindiler. 
      KESK genel kuruluna DİSK ve 
Türk-İş temsilci göndermezken, Hak-
İş Başkanı Salim Uslu, birinci gün, 
28 Şubat sürecini eleştiren, Hak-İş 

Seç im k ampanyası  baş ladı

Ormanlar yanıyor
Eylül ayı, İstanbul başta olmak üzere, ülkenin yüksek rant 

getiren bütün bölgelerinde orman yangınlarıyla başladı. Büyük 
şehirlerde, turizmin geliştiği kıyılarda ormanlar yanmaya 

başlamışsa, anlayın, seçim yaklaşıyor.

            Yeltsin’in Duma’yı feshedebileceği yolundaki görüşlere cevap olarak da 
RFKP, Meclis’eYeltsin’i vatana ihanet suçlamasıyla yargılama kararı aldıracağını 
açıkladı. Böyle bir süreç başladığında Duma feshedilemiyor. Arkasından 
Yeltsin’in istifası istendi. İstifa ettikten sonra da Yeltsin’in kendisi ve ailesi 
hakkında hiç bir soruşturma yapılmayacağı güvencesinin yasalaştırılacağı da 
belirtildi. Duma’nın feshine yönelik bir diğer gelişme de Yeltsin’in başbakan 
adayının 3 kez Duma’dan güvenoyu alamaması olabilirdi. Ancak Duma’nın 
feshinin arkasından yapılacak yeni seçimlerde ise RFKP ve Sol Blok güçlerinin 
daha da güçlenerek çıkabilecekleri gerçeği Yeltsin ve ekibine geri adım attırdı. 
Çernomirdin ikinci kez güvenoyu alamayışının arkasından başbakanlıktan 
çekildi ve Yeltsin yeni başbakan adayı olarak RFKP’nin de destekleyeceğini 
açıkladığı  Yevgeni Primakov’u atadı. Primakov’un başbakanlığı komünistlerin 
ilk raundu kazanması anlamını taşıyordu.                                         

Yazısı sayfa 10’da

Devamı sayfa 14’te

Memura yok,
bankalara çok

         Seçim kararı alındı ama bu kararın nasıl uygulanacağı 
henüz belli değil. Meclis açıldıktan sonra, yerel seçimlerle 
parlamento seçimleri birbirinden ayrılabilir. Yerel seçimler, 
bugünkü seçilmişlerin görev süresini, yasada öngörülenden 
üç hafta daha uzatan 18 Nisan kararından biraz öne çekilirken, 
parlamento seçimleri de daha geriye ötelenebilir. Ama “seçime 
daha çok var” derken kasdettiğimiz bu değil.

         28 Şubat ile bir program ilan eden güçler bu oldu-bittiye 
razı olacak mı? Seçimlerden Fazilet-Yol çıkarsa, “halkın tercihi 
buymuş” diye sineye çekilecek mi? Amerikancı güçler böyle bir 
sonucu koruyabilmek için kendi cephelerini hangi unsurlarla 
tahkim edecekler? Bugünkü hükümeti oluşturan partiler hem 
sağcı, gerici, Amerikancı, pozisyonlarından vazgeçmeyip, hem 
de seçimin kendilerine hazırladığı şimdiden belli olan kötü 
sürprizleri kabullenecekler mi? Ve asıl önemlisi bu süreçte emek 
güçleri bir insiyatif alabilecekler mi?        Yazısı sayfa 12’de

Seçime çok var KESK: Patinaja devam
Türk-Metal 
işüstünde

       Türk-İş içinde bugünkü yönetimi bile “sol” bulanların Genel 
Başkan adayı Mustafa Özbek’in Türk-Metal Sendikası, her zaman 
olduğu gibi, gene işçiyi satışa getirirken işüstünde yakalandı. 
MESS’le yapılan grup sözleşmesinde ilk yıl için %43 zam alan ve 
daha sonraki altı aylık dilimleri, enflasyon oranında zam verilir 
şeklinde bağlayan Türk-Metal sendikası; Tofaş, Oyak-Renault, 
Otosan işçileri tarafından toplu eylemlerle, Bursa-İstanbul yolu-
nun kesilmesiyle ve toplu olarak Noter’den istifa şeklinde protesto 
edildi.
       Binlerce işçinin protestosu aynı zamanda başka bir zaafı da 
ortaya koydu. İşçiler, “yıllardır bizi satan Türk-Metal, gene satışa 
getirdi” derken, aslında Mustafa Özbek gibileri, koltuklarında 
oturtanın kendileri olduğunu da ortaya koydular. Bu iş kolunda ve 

Devamı sayfa 15’te Devamı sayfa 15’te



         I. 
         Devlet içinde bir şeyler kıpırdadı 
ve bir Susurluk kamyonu daha devletin 
bir yerlerine çarptı. Alaattin Çakıcı’nın 
yakalanması, MİT’ten verilmiş kırmızı 
pasaportlar, telefon konuşmalarının 
kayıtları, banka hesapları, adres defterleri 
vs.. Daha öncekilerde de olduğu gibi pek 
çok iddia, belge, bilgi toplumun zihnine 
boca edildi ve kesinlikle, ortaya çıkanların 
yarattığı beklentilerin çok gerisinde 
sonuçlarla karşılaşacağız. Devlet bu tür 
gelişmeleri kendi içinde çözmeye, toplum 
karşısında geri adım atmamaya kararlı 
görünüyor. Bu, “tasfiye olacak ama halkın 
adalet duygusunu tatmin edebilecek bir 
hukuk süreci işletilmeyecek” anlamına 
geliyor. Çünkü haklı bir korkuları var: 
Devletin toplum karşısında attığı her 
geri adım, sol karşısında atılmış bir geri 
adımdır. Ama artık işler yokuş aşağıdır. 
Süreçleri ne kadar yavaşlatmaya, açığa 
çıkanların üzerini örtmeye çalışsalar da 
her önemli gelişme çorap söküğünü 
hızlandırıyor.
         Aşağıdan sökülemeyen, yukarıya 
yakın yerlerden sökülmeye başlıyor. 
Mehmet Eymür’ün ve ekibinin MİT’te 
kapının önüne konulacağı üç aşağı beş 

yukarı belli oldu. Bu demektir Yeşil’in 
sırası da geldi. Devlet onu Eymürler eli-
yle koyduğu yerden, ağzını bantlayarak 
çıkaracak. 
         Artık bu memlekette olup 
biten her pisliğin içinde aynı malze-
menin bulunduğu bilimsel bir kesinlik 
kazanmıştır. Pislik olan yerde mutlaka 
devlet var; mutlaka sermaye sınıfı, ama 
özellikle sermayenin, Yalçın Küçük’ün 
formülleştirmesiyle TİT (Tekstil, İnşaat, 
Turizm) kesimi  var ve MHP-BBP’li faşist 
takımı var.
         Önceki sayımızda, Süleyman 
Demirel’in  İstanbul’da toplanan “Yeni 
Atlantik Girişimi-NAI”nin 3. Kongresine, 
daha önce açıklanan yazılı programda açış 
konuşması yapacağı ilan edildiği halde 
katılmadığından sözetmiştik. Demirel bu 
defa da Susurluk sanığı Mehmet Ağar’ın 
oğlunun nikahında şahit olacaktı. Yarım 
saat kala vazgeçti. Düğüne davet edilen 
ordu üst kademesi de düğüne katılmadı. 
Düğüne katılmayanlar, Mehmet Ağar için 
önemli haber değerindedir.
         
         II.
         Hiç bir zaman Türkiyeli olmamış, 
her zaman Amerikan emperyalizminin 

kucağını kendisi için en güvenli yer 
olarak görmüş sağcılık; 27 Mayıs’tan ders 
çıkardığını gösterecek: 9 ay sonrası için 
seçim kararı alıyor. Kararın alınmasında 
öncülük eden de, en Amerikancı parti 
başkanı Baykal’dır. Blair’i izliyor ya.. Blair 
de İngiltere’nin yeni Thatcher’ıdır. ABD’nin 
Avrupa’daki eyaleti İngiltere’nin başında 
bulunuyor.
         Meclisi dolduran sağcılık, böylece 
28 Şubat süreci karşısında yürüttükleri 
oyalama taktikleri yüzünden başlarına 
bir darbe indirilmesini önlemiş olduğuna 
inanıyor. Çünkü bir darbeyi hakettiklerini 
düşünüyorlar ve Ağustos ayını kazasız 
belasız atlatınca darbeden kurtulmuş 
olacaklarına inanmaya çalışıyorlar. 
Halbuki Demirel’in de hatırlayacağı gibi, 
kullandığımız takvimde Mart adında bir 
ay daha var. Şimdiden telaş içinde seçim 
kararı   alanlar ve Demirel, bu kararın 
Anayasaya aykırı olduğunu beyan etm-
eye ve kıvırtmaya başladılar. Sıkıntıları 
yerindedir.
         Akın Birdal’a yapılan saldırıdan 
sonra, kotrgerillanın uzantısı olan 
ülkücü mafyaya karşı “hızlı bir tedip” 
uygulanacağını haber vermiştik. Şimdiki 
haberimiz şudur: Seçimlere kadar 
Çiller’in ve Fazilet’in önünü kesmek 
için bugüne kadar yapılanların çok 
daha fazlası yapılacaktır. Üstelik artık 
Adalet Bakanlığını MHP’li Nakşibendi 
Oltan Sungurlu ve İçişleri Bakanlığını 
Kastamonu ülkü ocakları mezunu Murat 
Başesgioğlu yürütmüyor. 

         Eğer Mart ayına kadar yapmaları 
gerekenleri yapmayacakları ortaya 
çıkarsa; Çiller, Refah kadrosu aynen 
yerinde duruyorsa; seçimler birbirinden 
ayrılmamışsa vs. Mart’ı görürler, Nisan’ı 
görmeyebilirler. Bizden söylemesi.. Bizim 
idmanımız var.

         III.
         Önceki sayıda yeralan bazı yazıların, 
sürekli okuyucularımızın dışında da geniş 
bir ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Metin 
Kalfa’nın “Şapkalar Önümüze” başlıklı 
yazısı bunlardan birisiydi. Yazıda sosyal-
ist hareketteki bölünmelere, kopmalara 
değiniliyor ve özellikle “ideolojik-politik 
hatta” yönelik bir itiraza sahip olmayan 
ayrışmalar üzerinde duruluyordu. Bu 
yazının “örtük” bir özeleştiri olduğuna 
dair, birbirinden habersiz yorumlarla 
da karşılaştık. Metin, benzer süreçler-
deki yanlışların, “bizim tarafın” payına 
düşenlerini, alışılmamış ölçüde açıklıkla 
ve üstelik ilk defa değil, dile getirdi. 
Fabrika sayfalarında, kendi hatalarımıza 
karşı “şefkatle” yaklaşmayan başka 
yazıları, dikkatli okuyucular zaten 
hatırlayacaklardır. 
         Metin Kalfa’nın bu konuyu tartışmaya 
devam edeceğini umuyoruz.
         Sorun Yayınları Kolektifi adına Sırrı 
Öztürk’le yapılan ropörtaj da, Fabrika’nın 
sürekli okuyucularından daha geniş 
bir çevrede ilgi gördü. Bu sayıda 
yayınladığımız, “Sosyalist Politika” yazarı 
Metin Çulhaoğlu ile yapılan görüşmenin 

de ilgiyle karşılanacağını ve tartışılacağını 
umuyoruz. 
         “İşçinin Sesi” üzerine yazılanlar çok 
okundu ve ilgiyle okundu. “Elinize sağlık” 
diyenlerin çokluğuna bakılırsa, gerçek bir 
ihtiyacı karşılamış olduğu anlaşılıyor. 
         Fabrika öteden beri, karşısına 
aldıklarıyla da kendisini tarif etmiştir. İlgili 
yazı bu tarifi güçlendirmiş oluyor.
         “Teşekkürler Bozbaş” yazısı, EMEP’in 
özelleştirme konusunda, örneğin 
Aydınlıkçılardan bir milim farklı görüşe 
sahip olmadığını büyük bir açıklıkla ortaya 
koydu. EMEP’in, Mustafa Yalçıner’in Kanal 
7 maceraları hariç, herhangi bir konuda, 
ortalama ve sıradan olmayan görüşüne 
rastlayanlar bize yazsın, yayınlayalım. 
         İşçinin Sesi’nden esasen bir cevap 
geldi. Kervan, artık “Bir Alevi Dergisi” 
olmuş. TKP’nin yakasından düşme 
dilekçelerini kabul ediyoruz. Muhasebe 
konusu dışında, kendileriyle ilgilenmemiz 
için bir neden kalmadı. 

         IV.
         Önce İzmir Kemeraltı’nda, sonra 
İstanbul Yeşilköy istasyonundayken bir 
banliyö treninde ve son olarak Mısır 
Çarşısında bombalar patladı. Halktan 
insanlar patlamalara habersiz yakalandı. 
Çok sayıda ölen ve yüzlerce yaralanan var. 
Hepsinin faili olarak PKK gösterildi.
         Bu eylemlerin devrimcilikle, halkların 
kardeşliğiyle, özgürlük mücadelesiyle 
bir ilgisi yoktur. Komünistler kendi 
değerlerini, kör milliyetçi eylem-

lere yönelenlere rağmen savunma 
durumundadırlar. 

         V. 
         Kültür sayfamızda, değerini göster-
mekte oldukça geciktiğimiz bir büyük ve 
değerli çaba var: Kalan Müzik. Geçtiğimiz 
günlerde değerli hikayecimiz Bekir 
Yıldız’ı toprağa verdik. Büyük şairimiz 
Turgut Uyar’ın ölüm yıldönümü...Büyük 
sinema yönetmeni Kurosava’yı kaybettik. 
Yaz ayları olmasına rağmen tanıtılmayı 
bekleyen kitaplar da her geçen gün 
çoğalıyor. Okuyucularımızdan, gazetenin 
her sayfasına olduğu gibi, son sayfamıza 
da katkı yapmalarını bekliyoruz. 
         
         VI.
         Gazetenin posta ücreti kendi 
fiyatından yüksek. Bu yüzden postalama 
yerine elden ulaştırmayı tercih etmeye 
çalışıyoruz. Bu bazan, üç-beş gün fazladan 
gecikme demek.
         Okuyucularımızın yayın politikamızın 
gelişimi hakkında eleştirilerinden ve 
katkılarından pek az yararlanıyoruz. 
Bunu bizim yorumlamamıza bırakırsanız 
birbiriyle ilgisiz iki şey düşünebiliriz: 1. 
Herkes Fabrika’ya bayılıyor. 2. Fabrika’dan 
ümitlerini kestiler. Gerçek durumun 
bunlardan hangisine yakın olduğunu 
görebileceğimiz başka göstergeler ve 
yüzyüze ilişkiler var. Ama biz gene de 
“yazılı ilişkiler” kurmak istiyoruz. Başka bir 
deyişle daha çok mektup almak istiyoruz. 
Bu sayıda okuyucu katkılarının örnekleri 
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HÜRRİYET’TEN Y. KÜÇÜK’E 
“HOŞGELDİN”

       Yalçın Küçük hoca, bir süredir yaşadığı 
Paris’ten 29 Ekim 1998 günü memlekete 
döneceğini ilan etti. Bu arada “Hepileri” dergisi-
nin Haziran ayında yayımlanan 14. sayısında 
metni yayımlanan iki konferans verdi. Mayıs 
ayındaki Konferansların birisi Atina’da, diğeri ise 
Kıbrıs’taydı. Hocanın, bu konferanslarını dönüş 
öncesine denk düşürmüş olması da, şüphesiz 
hoştur. 
       Konferans metninde, “Geleceği 
ortaklaştırmak için, tarihi ortaklaştırmak gerekir” 
diyen ve Doğu Roma ile Osmanlı tarihlerinin bir 
devamlılık olduğuna işaret eden Küçük, Türk 
ve Helen halklarının ortak tarihinin temel çizgi-
lerini ortaya koyuyordu. Yunanistan bağımsızlık 
mücadelesine, statükonun korunmasını temel 
politika olarak benimsemekle birlikte Avrupa 
gericiliğinin de, büyük aydın desteği karşısında 
direnemeyerek, destek vermek zorunda kaldığını 
anlatan Küçük; Yunan hakim sınıflarının daha 
sonraları da emperyalist merkezlerin desteğini 
arkasına aldığını düşündüğü dönemlerde, Türkiye 
ile gerilimli ilişkilere yöneldiğini ve Yunan halkının 
bu yüzden büyük bedeller ödediğini söylüyordu. 
Şüphesiz bu çok değerli makalenin burada iki 
paragrafla özetlenmeye çalışılması hem mümkün 
ve hem de doğru değildir. En iyisi ilgilenenlerin bu 
metni Hepileri’den okumalarıdır. 
       Ancak Hürriyet gazetesi bu konferansları 
“Yalçın Küçük’ün büyük ihaneti” ve “Yalçın 
Küçük’ten ihanet sözleri” başlıklarıyla verdi. 
Hürriyet’in fasulyeden yazarı Tufan Türenç ise, 
“Dönecek ama hangi yüzle?” başlığıyla köşesini 
Hoca’ya küfretmeye ayırdı. 
       Küçük’ün avukatları şüphesiz derhal tazminat 
davalarını açtılar.
       Yalçın Küçük hangi yüzle döneceğini, 
verdiği konferansın metnini, gelmeden çok önce 
yayınlayarak ortaya koydu. Hoca’nın dönüşünde 
“yüz” sorunu olmayacak ama belki iki sorunu 
olabilir. Bunlardan birisi, Hürriyet gibi gazete-
lerin provokasyonlarının da katkısıyla, bir süre 
için “tutuklanma” ihtimalidir. İkinci sorunu ise, 
belki maddi sıkıntı olabilirdi. Ama artık o sorun 
çözülmüş görünüyor.
       Hoca’nın ülkeye döndükten sonraki geçimini 
Hürriyet’ten alacağı tazminatların hafifleteceği 
anlaşılıyor. Tufan Türenç, hocanın “yüzünü” 
merak ede dursun; biz de kendisinin tazminat 
ödemeye mahkum olduğunda, adliye veznesi 
önündeki yüzünü merak ediyoruz.

YAZICIOĞLU’NUN HAYATI, 
SANATI VE ESERLERİ

       TBMM Seçim kararı aldıktan sonra, anayasa 
gereği Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları 
görevlerinden ayrıldılar ve yerlerine “bağımsız” 
bakanlar atandı. Mesut Yılmaz’ın, “hazır İçişleri 
Bakanı değişmişken..” diye Emniyet teşkilatında 
da bazı değişiklikler yapacağı haberleri basında 
yeraldı. Yılmaz, her zaman olduğu gibi, Emniyet 
Genel Müdürlüğüne Kemal Yazıcıoğlu’nu 
getirmek istemekteydi. Daha önce, aynı kişiyi, 
Emniyet olmazsa MİT’in başına getirme planları 
yaptığı da gene basında haber olmuştu.
       Mesut Yılmaz’ın “Yazıcıoğlu takıntısı” çeşitli 
köşe yazarları tarafından da ısrarla dile getirildi.  
Yazıcıoğlu’nun ne marifetleri var ki, Yılmaz için bu 
kadar mühim bir adam durumundadır?
       Öncelikle Yazıcıoğlu, 12 Eylül’deki MHP 
davalarında “Bize yardımcı olan polisler” diye 
sözü edilenlerdendir ve “emniyette Ülkücü Kemal” 
olarak nam yapmıştır. 1978 yılında, Ankara’da, 
Ali Bal’ı tabanca ile öldüren, cinayetten sonra 
yakalanıp suçunu itiraf eden Burhan Emiştekin’in, 
cinayet günü Yazıcıoğlu’nun görev yaptığı 
Bitlis’te olduğuna dair sahte evraklar, Yazıcıoğlu 
tarafından hazırlanır; katil ifade değiştirir ve ser-
best bırakılır. 12 Eylül solu ezmek için böylelerinin 
rütbelerini yükseltmiş, bu arada Yazıcıoğlu da, 
şimdi Ankara Emniyet Müdürlüıü yapan Zeki Saral 
ile birlikte Ankara’nın meşhur işkencehanesini, 
DAL’ı kurmuş ve yönetmiştir. İşkencede ölen her 
devrimciden sonra Kenan Evren kendilerini taltif 
etmiştir.
       Ömer Lütfü Topal cinayetinin sanığı 
olarak yakalanan Özel Timcilerin sorgusunda, 
karşısındakilerin kendi malları olduğunu 
görünce ses ve görüntü kasetlerini zulaya atmış 
ve sanıkları İbrahim Şahin’e teslim ederek 
salıverilmesini sağlamıştır.
       Türkeş faşistinin ölümünden sonra taziye 
defterine, “Başbuğum, her şeyi senden öğrendim. 
Oğlun Kemal Yazıcıoğlu” yazarak, gazetelerde 
haber olmuştur.

       Yeni doğan kızının adını da “Asena” koydu.
       Son olarak valilik yaptığı Ordu ilinin 
sınırlarından mevsimlik işçi olarak her yıl olduğu 
gibi bu yıl da fındık toplamaya gelen Kürtleri 
sokmamasıyla gündeme gelmiştir.
       Buraya kadar söylenenler Yazıcıoğlu’nun 
MHP’liliğini yeteri kadar anlatıyor. Mesut Yılmaz’ın 
ise burnunu kıran MHP’lilere bile ne kadar büyük 
bir sevgi ve şefkat duyduğu biliniyor. Bakanları 
Ülkücü Mafyacı Çakıcıyla senli benli görüşüyorlar. 
Yardımcıları, Agah Oktay Güner, Yaşar Okuyan 
MHP’nin eski yöneticileri.. Yaşar Dedelek devrimci 
katili bir ülkücü ve Bakan yaptıklarının çoğu, 
Murat Başesgioğlu, Oltan Sungurlu başta olmak 
üzere MHP kökenli.
       “Solcu” CHP’nin “değişimci” Genel Başkanı 
Baykal, işte bu adamın İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü görevinden alınmasına tepki göstermiş 
ve yerinde kalıp “Susurluk” işlerini çözmesini 
önermişti. Bakınız, Susurlukla ilgili Çankaya 
Zirvesi tutanakları..
       Ama Yazıcıoğlu’nun başka özellikleri de var.
       Eski eşi bir dansözdü.
       Üçüncü evliliğinden sonra, Bağdat caddesi 
üzerinde, emlakçıların, 1998 rakamlarıyla 300 
milyar lira değer biçtiği bir daire satın aldı. “Memur 
maaşıyla bu işi nasıl becerdin?” sorularına, “Eşim 
varlıklı bir ailenin kızıdır” diye cevap verdi. Üçüncü 
eş Hülya Nevin (Alpay) Yazıcıoğlu babasını küçük 
yaşta kaybetmiş ve ilk evliliğini, daha sonra bir 
trafik kazasında hayatını kaybeden bir kamyon 
şoförüyle yapmış. Annesi bu esnada bakımını 
üstlendiği felçli bir beyle evlenmiş. Dolayısıyla 
“varlıklı bir aile” masalı ancak bir “birgün bir çıkın 
bulduk” masalıyla desteklenirse, hiç değilse 
DYP’lilerce inandırıcı bulunabilir.
       Dolayısıyla bu hikayenin işaret ettiği vasıfları 
da var. ANAP gibi bir partiye de, bu vasıflar yeter-
lidir. Ama ANAP Yazıcıoğlu’na yeterli midir? 
       Kendisinin seçimlerde MHP’den aday 
olacağına dair haberler ortalıkta dolaşıyor da...

ÇOK ŞÜKÜR MAFYA VAR...
       Ülkücü serseri Sedat Peker’in polise teslim 
oluşuyla ilgili TGRT’nin haberi, sanki Robin Hood 
teslim olmuş gibiydi. 
       “Uyuşturucu satıcılarına ve fuhşa karşı savaş 
açan, haksızlığa tahammülü olmayan Peker...”
       Halbuki başka pek çok “milliyetçi” gibi, Peker 
de, “uyuşturucu müptelası ve alkolik” raporu 
alarak askerlikten kaçmayı başarmış bir uyanık. 
Adam hem uyuşturucu müptelası, hem asker 
kaçağı.. Bunun neresinde haksızlığa tahammül-
süz kişilik, uyuşturucu satıcılarına karşı savaş ve 
ahlak var, anlayamadık.
       Bildiğimiz kadarıyla, Bebek’te sırtına “Allah” 
dövmesi yaptırdı diye barmeni hedef gös-
teren TGRT; vurduran, Peker idi. Ama övgülere 
bakılırsa, Peker’in, İhlas grubunun tahsilat işlerine 
de yardımcı olduğu söylenebilir.
       Hazır söz TGRT ile başlamışken, Çakıcı’nın 
Nice Adliyesindeki görüntülerine de değinelim ve 
Yalçın Küçük hocanın hakkını bir kere daha teslim 
edelim. Sadece polis ve MİT’in tanık olabileceği 
olaylarla ilgili görüntüler, hep İHA imzasıyla verili-
yor. Çakıcıyla ilgili görüntüler de İHA imzalıydı. Bu 
ajansın MİT ve Özel Tim haber ajansı olduğunun 
bu kadar açık sergilenmesi hakkında, şu ana 
kadar bizim büyük basında tek kelimelik bir haber 
ve yorum çıkmadı. 
       Demek ki, hem haberleri kullanacaklar ve 
hem de gazetecilik açısından bu pis ilişkiyi üstlen-
meyecekler. Yarın öbürgün İhlas grubuna da 
hem irtica, hem Susurluk kamyonları çarparsa, o 
zaman bu konunun da gündeme geleceğinden 
emin olabilirsiniz.

MÜHİM İŞLERİ OLAN ADAM
       Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı 
Karadayı’nın Savunma dergisinde yayınlanan “irti-
ca tehdidi zayıflamadı, aksine tırmanışta” demeci 
üzerine Başbakan yardımcısı İsmet Sezgin’e, “Bu 
konu Çevik Bir ile görüşmenizde gündeme geldi 
mi?” dişe sormuşlar.
       Cevap şöyle: 
       “Siz irtica ile yatıp, irtica ile kalkıyorsunuz. 
Bizim ondan çok daha önemli işlerimiz var.”
       “Say bakalım” desen, iki tane iş sayamaz.
       Acaba, şu memlekette, İsmet Sezgin’in 
herhangi önemli bir işi olabileceğine inanan bir tek 
Allahın kulu var mıdır? 
       Seçim olur, DTP sandığın dibinde kalır. 
Süleyman Demirel’in bu eski postası da emekli 
olur. Böylece mühim işleri olan, mühim adam 
tavırlarıyla haber programlarında üç lafı biraraya 
getiremeyişini seyretmekten kurtuluruz. Amin...

CHP’NİN DELİSİ

SABRİ ERGÜL
       Sabri Ergül tuhaf adam. Hem Deniz Baykal’ın 
CHP’sinde milletvekili; hem de samimi ve cesur. 
       Çocuklara yapılan işkenceleriyle ünlü, 
şirin beldemiz Manisa’nın adliyesinde işkence 
davalarını izler; Göktepe davasının peşindedir; 
Gazi davası için Trabzonlarda..  
       “Pezevenklerin oluşturduğu parlamento...” 
diyen Şevki Yılmaz’a karşı, bütün milletvekilleri 
“olgun” davranırlarken, o tepkisini gösterir ve 
imlası bozuk da olsa, “deyyusu ekber dışarı” 
yazdığı karton pankartla eylemini “koyar”.. 
       Son olarak da Çillerlerin “çıkını”nı sırtlayıp, 
Kızılay’dan başlayarak memleketi dolaşmaya 
çıktı; “Bu çıkın nasıl çıkın” göstermek için...
       Fakat heyhat, İzmir’de bir avuç DYP’li, Sabri 
Ergül’ün toplantısını bastı, çamur ve domates 
attı, sosyaldemokratların harman olduğu İzmir’de 
Sabri Ergül’ün çevresinde beş on CHP’li ya var, 
ya yok. Fuarda bir tek MHP’li it kendisini tehdit 
etti, yanında gene kimseler yok.
       Belli ki Deniz Baykal CHP’sinin ilçe teşkilatları 
bile, öyle Çiller’in çıkını gibi “ufak işlerle” 
uğraşmıyor. Ergül de malum, bu ciddi siyaset ve 
devlet adamlarının arasında, “köyün delisi”...
       Acaba CHP yanlış mı yapıyor? 
       Hayır. Yanlış yerde olan Sabri Ergül’dür. 
       Birader, ne biçim sosyaldemokratsın? İhale, 
taahhüt işleri falan alsana. Antalya il başkanınızın, 
Medya Center 07’nin patronu Mehmet Kesim’in 
düğün töreninde ülkücü mafya ve uyuşturucu 
işlerinden sorumlu Nihat Akgün ile aynı masada, 
karşılıklı rakı içip sohbet ettiği gibi, “ciddi devlet 
adamı” olarak mafyayla düşüp kalksana.
       Seçimler yaklaşırken de “faşizme karşı 
mücadele” eder, “Sivas’ın hesabını” sorar, “İnsan 
hakları raporu” açıklar, “Güneydoğu sorununu” 
çözer, “Susurluk’un peşini bırakmayacağını ifade” 
edersin, olur biter.
       CHP siyaseti epeydir böyle yapıyor.
       

SAPIK AKİT
       Akit Gazetesi 13 ağustos’ta “Maskeleri 
Düştü” başlığıyla, Milli Eğitim Bakanı Uluğbay’ın 
uygulamalarını eleştiriyor.
       “Ecevit’in Bakanı Hikmet Uluğbay, tek 
parti dönemi eğitim modeline dönüş projesi 
kapsamında bir skandala daha imza attı. İlahiyat 
mezunlarının öğretmenlik başvurularını kabul 
etmeyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına 
da tek kadro ayırmayan Bakan Uluğbay’ın, 
felsefe öğretmenlerini Din Kültürü ve Ahlak bilgisi 
branşında görevlendireceği ortaya çıktı.”
       İşte gazetecilik! Adamlar her şeyi ortaya 
çıkarıyorlar.
       “Özel mülakatla alınacakları öğrenilen 750 
felsefecinin, derslerde genç beyinlere çeşitli sapık 
ideolojileri aşılamakla görevlendirilecekleri ifade 
ediliyor.”
       Kim ifade ediyor diye meraklanmayınız. 
Bozacının şahidi şıracı!
       Adamdaki akademik ünvanlara ve soyada 
bakınız: Prof. Dr. İsmail Kıllıoğlu. Demiş ki, 
“Henüz gelişme aşamasında olan genç beyinlere 
felsefecilerin ders vermesi onları batağa sürükler 
ve psikolojik yönden çökertir.” Bunu söyleyen 
şahıs, şaşıracaksınız ama, gençleri batağa sürük-
leme uzmanı, tam bir sapık. Çünkü Akit gaze-
tesine göre kendisi “Felsefe uzmanı Marmara 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.” imiş. 
Üniversitenin adının önüne yazılan “uzmanlık” 
ünvanı tuhaf gelmiş olabilir. Akit bu; muhteme-
len yalandır. “Her şey uzmanı” Abdurrahman 
Dilipak’ın gazetesi, bu öğretim üyesinin titrini 
yeterli görmemiş olabilir ve böyle bir ünvanı kendi-
sine layık görebilir. Yaparlar. Çünkü okuyucular, 
önlerine ne konsa yiyor.
       Tabii tek şahitle adam asılmaz. Eğitim-Bir 
Genel Başkanı Şevket Sezer’in de bilgisine 
başvurulmuş. O da, “felsefe branşı mezunlarının 
Din derslerinde sapık görüşleri öğrencilere 
dayatabileceklerini fakat milletin buna izin 
vermeyeceğini, uygulamanın geri tepme ihtima-
linin büyük olduğunu” yumurtlamış.
       Ey aklıselim sahibi Fabrika okuyucusu, 
şimdi “Akit tabii ki saldıracak, Milli Eğitim 
Bakanlığı ellerinden çıktı, sekiz yıllık kesintisiz 
eğitimle ayaklarının altındaki toprağın kaymaya 
başladığını anladılar.” diye düşünüyorsun, değil 
mi? Eğer böyle düşünüyorsan, safsın! Çünkü 
Milli Eğitim Bakanlığı, sekiz yıllık değil, onbeş 
yıllık da olsa kesintisiz zorunlu eğitimi, yıllardır bu 
bakanlığa yığılmış gerici, faşist ve yiyici kadroyla 
götürmekte kararlı. 
       Bakan Uluğbay, irticaya karşı eğitim alanında 
verilen mücadeleyi, bizzat bu takıma emanet etm-
eye devam ediyor. Ne de olsa tarikatları olumlu 
ve olumsuz diye ayırma yeteneğine sahip büyük 
siyasi lider Ecevit’in partisinden bir bakandır.  

       

BİNBAŞI EMİN 
VATANSEVERLİK DERSİNDE

       Binbaşı Emin tatilden döner dönmez, cümle 
vatandaşlara, vatanseverlik dersini verdi: “Fiş 
istemeyin, küçülmeyin!”.. Hadi bakalım. 
       Adam tatildeyken bile, bizlerin “gurur yapar-
ak, alışveriş fişi istemediğimizi ve devletin trilyon-
larca vergisinin kaçırılmasına meydan verdiğimizi” 
şak diye görmüş. Helal olsun. Keşke bu yazının 
yayınlandığı günkü Hürriyet’in (3 Eylül 1998) 
birinci sayfasını da “şak” diye görseydi..
       Birinci sayfada “Yılmaz: Tehlike yok” başlığı 
yeralıyor. Tehlike yok, çünkü hayatlarında ilk defa 
vergi verme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış 
olan bankacılar ve rantiyeler, tam “krize girmek 
üzereyken”, hükümet onların vergilerini kaldırdı. 
Böylece devlet 900 trilyon kadar bir vergiden 
vazgeçmiş oldu.
       Tabii bu açığı kapatmak için, biz vatan-
sever vatandaşlar, daha çok vergi ödemeliyiz. 
İşte vatansever binbaşı Emin, gazetenin birinci 
sayfasında ne yazıldığını bilmeden, büyük bir 
sezgiyle, bizlere bu görevimizi hatırlatıyor. 
       Bundan sonra alışveriş yaparken fiş iste-
meyi unutmayalım ve bankalarla, devlete borç 
verip tahvil alan rantiyelerin açığını kapatmayı 
unutmayalım. 
       Vatanseverlik, böyle zamanlarda belli olur.

“POLİSTE DEVRİM”
       Bu başlık 19 Temmuz tarihli Hürriyet’ten. 
Haber polisin yakaladığı şüphelileri, eski 
deyişle zanlıları, artık basının önünde teşhir 
etmeyecekmiş. Malum, herkes suçlu olduğu 
mahkeme kararıyla kesinleşinceye kadar, 
“masum”dur. 
       Pek çoğumuz bu tür teşhir masalarının 
arkasına dizilip, polisin yaptığı akla, izana sığmaz 
açıklamalar dinleme tecrübesini yaşadık.
       Ama Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, ne 
gazetesi var, ne televizyonu...
       Şüphelileri, aynen polisin anlattığı hikay-
eyle teşhir eden; dolayısıyla kişilik haklarına asıl 
saldıran, gazeteler ve televizyonlardı. 
       Kadıköy’de, bizimle birlikte yemekten gelirken 
yolda çevrilip alınan bir arkadaşımızı basın şu 
resim altı yazısıyla teşhir etmişti: “Şişli’deki örgüt 
evine yapılan operasyonda kıskıvrak ele geçirilen 
dişi militan”.
       Polis artık “teşhir etmeyeceğini” söylüyor; 
düne kadar, polisin her teşhir ettiğini; polisin 
söylediği hiçbir şeyi gazeteci olarak kontrol etme 
ihtiyacı duymadan toplumun önüne suçlu olarak 
çıkaran basın, bu kararı “Poliste devrim” başlığıyla 
veriyor. 
       Malum, bunlar polis basınıdır. Polis 
teşhir edince de aynen yazarlar; polis teşhir 
etmeyeceğini söyleyince de aynı yalakalığı 
sürdürürler.
       Dileriz, hepinizin ömrü, devrim görmeye 
yetsin!..

HADİ ORDAN HADİ BEY..
       
       Aydınlıkçıların meşhur döneklerinden Hadi 
Uluengin çok üzülmüş. Ragıp Duran cezaevine 
uğurlanırken, ifade özgürlüğü için orada bulu-
nanlara bakmış, bakmış da, bir tane olsun sağ 
kökenli kimseye raslayamamış. Oradaki herkes 
“sol kültürün rahle-i tedrisinden” geçmiş kişilermiş.
       Sağcılar, hala “Fikren onaylamadıkları 
şahısların hürriyetini zerre kadar umursamıyorlar. 
Hatta onların bu hürriyeti zapt-u rapta alındığında 
‘oh olsun’ çekiyorlar.”mış. 
       Ve geliyor dilek bölümüne:
       “Dileyelim ki, ‘sağ kültür’den dostlar da artık 
bu kavrayışa ulaşsın ve bundan sonraki demokra-
tik dayanışmalarda bizleri yine sen, ben, bizim 
oğlan bırakmasın!”
       İşte böyle Hadi bey, döndüğünüzle kalırsınız. 
Siz sağa döndünüz diye, sağın da size aşık 
olacağını mı sanmıştınız. Döneğin iki cihanda da 
yeri bu kadar.
       Yaşar Miraç’ın, başka bir Hadi için irticalen 
söylediğini duyduğum şiir sana pek yakışır:
       “Hadi bey, hadi bey
       Sen ne adi bir beysin”

Fotoğrafın tarihi biraz eski. Ama kıyamadık. 
Katolik geleneğine sadık Boğaziçi mezunları o 

çirkin kepi takmışlar. Ne yardan ne serden geçe-
bilen, bir başka Boğaziçi mezunu da sünni islamla 

katolik geleneklerinin sentezini yapmış: Türban 
üstü katolik kepi. Gel de bütün bu soytarılıklara 
son verecek sünni islamın Taliban yorumunu 
arama...Evin dışında, yüzün açık, erkeklerin 
arasında, hem de üniversitede bir müslüman 
kadın. Önce dayak, sonra doğru eve...Sentez 

yok, karışıklık yok, problem yok. Estetikte kesin 
çözüm.



Sayfa 3fabrika

        Ecevit ailesinin ortaya attığı af önerisi küllenmiş 
görünüyor. Ancak Meclis’in yeni çalışma dönemine 
girmesiyle, af önerisinin de yeniden gündemin üst 
sıralarına tırmanması muhtemeldir.
        Af önerisi de, dile getiriliş biçimiyle, rejimin iflasının 
itiraflarından birisi olmuştur.
        Süleyman Demirel’in “Başkanlık Sistemi” önerisi, 
12 Eylül’de şekillenen, mevcut anayasal sistemin artık 
işlemediğinin itirafıydı. “Seçim ittifakı” tartışmaları da, 12 
Eylül’ün, baraj sistemiyle oluşturmaya çalıştığı, az sayıda 
devlet partisinin istikrarlı hükümetler kurabileceği 
modelin çöküşünün itirafıydı. Susurluk, çeteler, Yargıtay 
Başkanı’nın yeni yargı yılının başlangıcında dile getirdiği 
“Yargı bağımsız değildir” sözleri, Sungurlu’nun dört defa 
yaptığı Adalet Bakanlığı görevinden sonra “Adaletin 
çivisi çıktı” sözleri ve benzerleri, düzenin her yönden 
dikişlerinin attığını ve çürüme halinde olduğunu itiraf 
eden söz ve gelişmelerdir. 
        Af önerisi ise, ne ceza yasasında, ne ceza 
yargılamaları usulü yasasında, ne infaz yasasında 
olmayan ölçüler getirerek; eski Adalet Bakanlarından 
Şevket Kazan’ın “Kur’an ezbeleyenin cizasında indirim 
yapma” önerisi gibi, bütünüyle mevcut hukuk düzen-
inin, adil olmadığının itirafıydı. 
        Rahşan Ecevit, önerisini kader mahkumu olanlar 
ve olmayanlar şeklindeki bir hukuk dışı kriter üzerine 
oturtarak; zaten alabildiğine keyfi işleyen adalete yeni 
bir keyfilik alanı açmış oldu. 
        Ama Ecevit ailesinden bir öneri geliyorsa, mut-
laka arkasında bir devlet planı olmalıdır. Gerçekten 
önerinin gerekçesi, cezaevlerinde yapılacak köklü 
değişiklikleri gerçekleştirebilmek için, cezaevlerini bir 
süre boşaltmanın yararlı olacağı şeklindeydi. 
        Turgut Özal’ın “Terörle Mücadele Yasası”nı 
topluma kabul ettirebilmek için şartlı tahliye getirmesi 
gibi; hücre tipi cezaevi uygulamasının alt yapısının 
tamamlanması için de, kısmi bir af önerisinin yapıldığı 
anlaşılıyor.
        Kimbilir aynı zamanda, çözerek kapatamadıkları 
Susurluk defterini; toplu bir af çıkararak kapatmayı da 
düşünmüşlerdir. 

        SORUN “DÜŞÜNCE SUÇLULARI”

        Af önerisinin “seçim yatırımı” olduğunu ileri süren-
ler olduğu gibi, affa yaygın bir karşı çıkışın mevcut 
olduğunu, dolayısıyla bu öneriyi yapanların oylarının 
bu yüzden artamayacağını söyleyenler ve anket sonucu 
açıklayanlar oldu. 
        Bizce Türkiye’yi bir af tartışmasının eşiğine getirme-
si gereken asıl unsur, Türkiye’deki hukuk düzeninin 
adalet dağıtmadığı konusunda bütün toplumun 
hemfikir oluşudur. Ama af önerisini gündeme çıkaran, 
genel adaletsizliğin giderilmesinden çok; her zaman 
yapıldığı gibi, bir yırtığa yama arayışıdır. Rejimin yırtığı 
ise, düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde yatan veya 
yatma durumuyla karşı karşıya olan aydınlardır.
        Gerçekten de rejimi, “düşünce suçluları” ile 
ilgili dış baskılar ve Türkiye kamuoyundaki hassasiyet 
sıkıştırmaktadır.  Ancak düne kadar Adalet Bakanlığını 
yürüten MHP kökenli Nakşibendi Oltan Sungurlu 
“Düşünce suçuna af yok” demeçleri verirken; MGK 
da, TCK 312 ve TMY 8. maddenin değiştirilmesi veya 
kaldırılması yönündeki çabaları yıkıcı ve bölücü çabalar 
olarak gördüğünü açıklamaktadır.
        Avrupa ve ABD’nin resmi kurumlarından ve 
hükümet dışı kuruluşlardan gelen öneri ve telkinler ise, 

af değil; TCK 311, 312 ve 159 ile TMY 7 ve 8. maddelerin 
tümüyle kaldırılması şeklindedir.
        Basın Konseyi Başkanı Oktal Ekşi, düşünce suçu 
olabileceğini, ancak bu yolla “suç” işlemiş olanların 
hapis cezası yerine para ve hak mahrumiyeti cezasına 
çarptırılmalarının daha doğru olacağını ısrarla dile 
getirmektedir. Ekşi her zaman olduğu gibi hem dev-
letin hassasiyetlerinin üzerine titremekte ve hem de 
batının hassasiyetlerinden devleti sıyırmanın yollarını 
aramaktadır. 
        Açıkcası, düşüncelerimizden dolayı biz de bir çok 
defa yargılandık. Ama son zamanlarda bir popülarite 
arayışı, hatta “artistlik” haline getirilmiş olan “düşünceye 
özgürlük” faaliyetlerinin bizi rahatsız ettiğini de belirt-
mek isteriz. “Sağlamcı” ve “kamera önünde” yapılan 
özgürlük savaşçılığı; bir tür sol sosyeteye mensubiyet 
simgesi haline gelmiş bulunuyor. 
        Biz özgürüz. Sözümüzü söyler, 
yazacağımızı yazar, bedeliyle 
yüzyüze gelince, sanki bu memle-
ketin tarihindeki bütün karanlıkların 
destekçisi başkalarıymış gibi, 
Avrupa ve ABD kurumlarının 
temsilcilerinin duruşmalarımızı 
izlemesini, bize destek olmasını, 
hakkımızda kampanyalar 
açmasını falan iste-
meyiz. Dahası böyle 
bir ilgi 
s o n u c u 
d ı ş a r d a 
olmaktan-
sa, içerde 
s e s s i z c e 
y a t m a y ı 
tercih eder-
iz. Bu işleri 
yapanların 
a r a s ı n d a 
tek tek iyi 
niyetli ve 
samimi insanlar 
da olabilir. Ama 
emperyalizm-
den gelecek hayra ihtiyaç duymayacak kadar, sosyalist 
onurla tanışıklığımız vardır.
        Kendimizi hiçbir zaman suç işlemiş saymadığımız 
gibi; bize karakollar marifetiyle, celpname gönderen, 
mahkemelere çağıran, para ve hapis cezaları veren; 
dolayısıyla bize, ülkeye ve topluma karşı suç işleyenlerin 
bizi affetmesi gibi bir manasızlığı da kabul etmemiz 
mümkün değildir. Hele hele Ecevit ailesi gibi bir ailenin 
bize böyle bir hakarette bulunmasına  izin vermeyiz. 
        Gerçekten de gündeme gelmesi gereken, yüzsü-
zlerin affı değil; ifade özgürlüğünü sınırlayan ceza 
yasası maddelerinin tümüyle ortadan kaldırılmasıdır. 
Üstelik bu yapıldı da.. Özgürlükten ve adaletten 
yana en küçük bir iş yapmamaya yeminli Oltan 
Sungurlu’nun hazırlattığı yeni TCK tasarısı, yukarıda 
sözü edilen, TMY dışındaki  bütün yasa maddelerini 
kaldırıyor. Ancak kendilerine yeni numaralar vererek 
ve üstelik bu maddelerin cezalarını arttırarak yeniden 
düzenliyor. Yayınladığı gizli genelgelerle “özgürlük, 
emek, eşit işe eşit ücret, halkların kardeşliği...” gibi 
kelime ve kavramların kullanılmasını yasaklayan bir 
MHP yetiştirmesinden başka ne bekleyebilirsiniz?...Ş
üphesiz ilgili yasa tasarısı Meclis’te görüşülürken bazı 

iyileştirmelere yapılacak ve aynen memur sendikalarıyla 
ilgili yasa konusunda olduğu gibi, “ifade özgürlüğü 
konusunda elimizden gelen her şeyi yaptık” diyen dev-
let solcusu partiler olacaktır.
        İster bugünkü yasa maddelerinde yapılacak 
değişiklik ve iptallerle, ister yeni bir yasal düzenlemeyle, 
düşünceyi ifadenin suç olmaktan çıkarılmasında ölçü, 
İsmail Beşikçi hocamızdır. İsmail Beşikçi sadece bu 
ülkenin değil, dünyanın en özgür kişisidir. Beşikçi’nin 
görüşlerinin bir kelimesi bile soruşturma konusu 
olduğu koşullarda, ifade özgürlüğünden sözetmek 
mümkün değildir. 

        DEVLET SINIRLARI

        Birileri rejime makyaj yapmayı, tutuklu ve hüküm-
lülerle yakınlarını ağızlarına bir parmak bal çalarak daha 
kötü oyunlara razı etmeyi düşünüyor olabilir. Ama, affın 
da, yasalarda yapılacak değişiklik ve iptallerin de devlet 
açısından iki sınırı bulunuyor. 
        Bu sınırlardan birisi “bölücülük” meselesidir. 
Devlet iç ve dış baskıların sonucu, bölücü tehdidi 
bertaraf etme amacıyla ifadeye getirilen sınırlamanın 
en çok işletilen maddesinde, TMY 8. maddede, “her 
ne maksatla olursa olsun” ibaresinden vazgeçmiş 
ve suçu maksada bağlamak gibi bir keyfilikle, DGM 

hukukunu iyice hukuksuzluk haline getirmiştir. Bu 
yasanın uygulaması gene de bir makyaj gerektirecek 
ağırlıktadır. Makyaj cezanın türünde değişiklik(hak 
mahrumiyeti ve zaten mevcut olan para cezası); 
miktarında azaltma  veya yeni bir keyfilik imkanı 
yaratarak, suçun işlenmesinde ısrar, süreklilik gibi bir 
unsurun eklenmesi şeklinde olabilir. Ancak MGK mad-
denin korunmasını istemektedir. Artık değişikliklerle 
mi korunma kastedilmektedir; yoksa olduğu gibi mi 
korunma; bu demokratik toplumsal muhalefetin etki 
gücüne de bağlıdır.
    İkinci sınır ise, “irtica tehdidiyle” ilgilidir. Devlet, 55. 
Hükümeti oluşturan dört partinin, Refah’ın önünü 
kesecek ve onu en çok oy alan parti konumundan 
aşağıya, marjinalite sınırlarına itecek bir performans 
ortaya koyamadığını gördüğü için, hukuku harekete 
geçirmiştir. Refah yöneticisi 5 politikacı siyasi 
yasaklıdır. Ancak 312. madde işletilerek bu şahısların 
yasaklılık durumu daha da tahkim edilirken; Fazilet’in 
önde gelen kadrolarına yönelik olarak bu madde 
işletilmektedir. Solcu, ilerici, özgürlükçü düşünce 
insanlarına olduğu gibi, siyasi islamın önde gelen 
isimlerine de bu madde uygulanmaktadır. “İrtica” 
bir tehdit olma durumundan uzaklaşmadığı sürece 
bu maddenin kaldırılmasına MGK’nın onay vereceği 

düşünülmemelidir. 
        Böylece aşağı sakal, yukarı bıyık durumuna 
gelmiş oluyoruz. Devlet tehdit değerlendirmeleri 
bakımından bir af veya bir yasa değişikliğiyle ifade 
özgürlüğünün önünün açılması konusunda çok dar 
bir manevra alanına sahiptir. Diğer taraftan iç ve dış 
baskılara nedeniyle bu konuda bir makyaja da ihtiyaç 
duymaktadır.
        Sorun, bu konunun dışarıdan gelen makyaj 
zorlamalarıyla devletin tehdit algılamaları arasına 
sıkışmış halden nasıl çıkarılacağı noktasındadır. 
        “İfade özgürlüğü”ne konmuş yasaklar konusu, 
bizzat bu yasakların duvarına çarpanların çokluğuyla; 
basının ve sanatın teşhiriyle toplum tarafından 
algılanmıştır. Bu algılayışın yaygın ve yaygın olduğu 
ölçüde etkin tepkilere; en azından tepkilerin ifade 
edilmesine dönüşmesi gerekir. İlerici partilerin, 
sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, basının bu 
konuyu kampanyalara dönüştürme imkanları, sonuç 
almak bakımından küçümsenmeyecek düzeydedir. 
        Bu konu gündemde kalma meraklılarının gös-
terilerinden daha fazlasını gerektiriyor. Çabalar ortaya 
konulmaya başladığında, asıl o zaman, Ecevit ailesine, 

Af mı, itiraf mı?Eymür’ün işi bitti
        MİT’in en ünlü raporcularından Mehmet Eymür’ün işi, bu defa bitti. 
Hatırlanırsa Hanefi Avcı, “İstihbaratçı konuşmaz. Konuşursa, mesleki 

hayatı biter. Ben konuştum. Artık istihbaratçılık hayatım sona 
e r d i . ” demişti. 

   B u doğru değil. Çünkü istihbaratçı, bir isti-
hbarat faaliyeti olarak konuşabilir. Yanlış 

bilgi verebilir; zaten bilineni açıklayarak, 
“ön alabilir”. Rakiplerini/düşmanlarını 
şaşırtmak için bazı doğru bilgileri 

yanlışlarla karıştırarak konuşabilir; bu 
bilgiyi kullanacak olanları verdiği ve 

vermediği bilgilerle yönlen-
direbilir. 
 Avcı hala istihbaratçıdır. 
 Mehmet Eymür de ünlü 
bir istihbaratçıdır. Sadece 

konuşmadı, raporlar yazdı, 
kitaplar yayınladı. Ama hacı yat-
maz gibi, her defasında belli 
konum- lardan uzaklaşmadı. 
        A m a artık bitti.
        Çünkü kendi yerine muhterem eşini 

konuşturdu. Muhterem eş Janset Hanım ise, bir 
konuştu, pir konuştu. MİT hakkında hiçbir hayalimiz yoktu ama, gene 
de bir profesyonellik bekliyorduk.
        Meğer yanılmışız. Bu istihbaratçılar, işlerini eşleriyle konuşur; 
onlar da kendi aralarında konuşurlarmış. “Keza Alaattin Çakıcıyı MİT’e 
empoze eden de yine kendisidir. Bunları eşleri dahil bütün MİT camiası 
biliyor.” “Çakıcı’yı kim görevlendirdi, Birdal olayının kilit ismi Mehmet 
Kulaksızoğlu ile Yavuz Ataç, Kaşif Kozinoğlu gibi kişilerin MİT’te kimler 
tarafından himaye gördüğü de çok yakında ortaya çıkacak.” “Eşim, Yavuz 
Ataç’ın teşkilattan atılması için birçok kez teşebbüste bulundu. Şenkal 
Atasagun, bunları Yavuz Ataç’a anlatıp kendisini eşime karşı kışkırttı.” 
vs.vs.vs.
        Eymür’ün profesyonelliği bu kadar.
        Peki Şenkal Atasagun’un istihbaratçılığı ne kadar?
        Şöyle söylüyor: “MİT’in bu kadar üzerine gelinmesinin sebebi, 
medyadaki 68’li eski Marksistlerdir.” Bu cümle daha önce 28 Şubat 
günlerinde Akit gazetesinde aynen kullanılmıştı. Aydınlık’a göre “MİT’te 
CİA’cılar temizleniyor”muş. Acaba zihniyet olarak Atasagun ile Eymür ve 
ikisinin Akit ile aralarında ne gibi bir fark var? 

Sıtkı Coşkun öldü
         Sıtkı Coşkun’un, Türkiye Komünist Partililer’in 1996 Haziran’ında 
yaptığı bir toplantıya, yanına TKP ile ilgisi olmayan bir kaç kişiyi de 
alarak geldiğini ve orada “Böyle bir toplantı yapmaya yetkiniz yok. Turşu 

bile kuramazsınız. TKP ÖDP’dedir. 
Eski TKP’lileri ÖDP’ye çağırıyorum” 
şeklinde konuştuğunu ve sonra 
susturulduğunu ve toplantıyı terket-
mek zorunda bırakıldığını hatırlıyoruz.
 Bank-Sen İzmir Şube Kongresi 
yapılırken, Tüm Banka-Sen adına 
kürsüye çıkan bayan konuşmacının, 
“Hep dayanışmadan sözediyoruz; 
ama Bank-Sen yönetiminin, sendikal 
faaliyetleri nedeniyle işten atılmak 
istenen bir İzmir şube yöneticisini 
yalnız bırakmasına tanık olduk. 
Dayanışma laflarının somut bir içeriği 

olduğunu burada bile görmeyeceksek, nerede göreceğiz?” demesi 
üzerine, delegelerden gelen yoğun alkış biter bitmez, Sıtkı Coşkun’un, 
kürsüden inen konuşmacının üzerine, gücü yetse hırpalamak üzere 
yürüdüğünü hatırlıyoruz.
        Sıtkı Coşkun’un ÖDP’den hafızası kuvvetli bir arkadaşı var. Adı 
Ragıp Zarakoğlu. Sıtkı Coşkun’un ölümünün ardından yazdığı yazıda, 
1965’te, 66’da neler olduğunu, Sıtkı Coşkun’un bu olaylardaki rolünü, 
tavır ve tutumlarını, büyük bir kuvvetle hatırlıyor ve sürekli devletin san-
sürüne uğrayan, bu yüzden hepimizin dayanışma içinde olduğu Ülkede 
GÜNDEM gazetesinin EKGÜNDEM ekinde yazıyordu. Bu yazıda Ragıp 
Zarakoğlu şöyle söylüyordu:
        “Sonra ben hapse girdim, yollarımız ayrıldı, izimizi kaybettik. O, 12 
Mart’ta yakalanmamayı başardı. 1974 sonrası yeni bir politik hattı seçti 
arkadaşları ile birlikte. Orada da kalem efendiliği ya da rahat bir sürgün-
lük yerine hep militanlığı, hep Türkiye toprağında çalışmayı seçti, ve 
elbette eti ile kemiği ile işçi sınıfı içinde bulunmayı.”
        “Onun belleğimde kalan son izlerinden biri, yarım milyonu aşkın 
insanın katıldığı muhteşem 1977 1 Mayıs’ında, opis kontrgerilla saldırısı 
başladığında, başı üstünden yağan kurşunlara aldırmadan kürsüden 
kitlenin paniğini yatıştırmak için verdiği umutsuz çabaydı.”
        Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Sıtkı 
Coşkun’un ÖDP’den arkadaşı Ragıp Zarakoğlu, Sıtkı Coşkun’un her 
şeyini hatırlıyordu, ama sadece, TKP üyesi olduğunu hatırlıyamıyor; 
bu yüzden “yeni bir politik hat”tan bahsediyordu. Üstelik adını 
hatırlayamadığı bu politik hatta, Sıtkı Coşkun’u övme bahanesiyle bok 
atmaktan da geri durmuyor, kalem efendilerinden ve rahat sürgünlük-
lerden bahsediyordu. Sanırsınız kendisi Devrimci Yol’un dağ kadrosun-
da çalışmıştır.
        Bir ölünün arkasından yazarken bile, ölenin üyesi ve yöneticisi 
olduğu partinin adını SANSÜRleyecek kadar anti-komünist arkadaşları 
olan, veya hayatının son yıllarında böylelerini arkadaş seçmiş olan Sıtkı 
Coşkun’dan sözediyoruz.
        Ölülerin arkasından, onların hep iyi yanlarını konuşmak, kötü bir 
geleneğimizdir. Bu gelenek yüzünden hep “melekler” ölüyor. 
        Sıtkı Coşkun Fikir Kulüplerinden, I. TİP’ten gelen bir sosyalist. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim görürken bir gençlik 
lideriydi. Yetenekli, çalışkan, kararlı bir parti militanı, hayatı boyunca 
gerçek bir eylem adamı ve örgütçü oldu. Gözü hep işçi sınıfındaydı; 
sınıfa sadakatle bağlıydı. 12 Mart yaklaşırken, o işçi hareketiyle birlik-
teydi. Fabrikalarda, işçi semtlerinde, işçiler arasında çalışıyordu. TİP’in 
yetersizliklerinin farkında olan arkadaşlarıyla birlikte Partizan Dergisini 
çıkardı ve yazarlarından birisi oldu. 12 Mart sonrası TKP’ye katıldı. 
DİSK’te sorumluluklar aldı. 12 Eylül’e kadar, TKP’nin yığınsallaşmasının 
en  önemli mimarlarından birisi olarak çalıştı. 12 Eylül faşist darbesinden 
bir süre sonra, TKP operasyonları devam ederken yurtdışına çıktı. 
        Yurda döndükten sonra SBP içinde Nabi Yağcı ekibiyle yolları 
ayıranlardandı. SBP ve BSP’ye ve daha sonra ÖDP’ye TKP’lilerin 
katılması için büyük çaba harcadı. ÖDP içinde de ağır hastalığına 
rağmen çalışkanlığını kaybetmedi. O’nun için, hangi nedenle bil-
inmez, TKP defteri kapanmıştı. Başta da aktardığımız gibi, “TKP’nin 
ÖDP’de olduğunu zanneden ve herkese bu zannı yaymaya çalışan” 
bir role soyunmuştu.  Ömrünün son yıllarını, TKP’nin siyasi ve örgütsel 
muhasebesinin yapılamıyacağı bir yerde geçirdi. Onun başta aktarılan 
örneklerle işaret edilen olumsuz tutumlarıyla, TKP’nin kendi zeminler-
inde, komünist değerler üzerinde ayağa kaldırılması fikrine karşı oluşu; 
birbirini besleyen duruşlardır. TKP’nin ayağa kaldırılması fikrini sadece 
benimsememekle kalmayan; bu fikre karşı “militan mücadele veren” 
tavrının gerekçelerini kendisinden öğrenme şansımız artık yok. 
        Yaşayanları da, ölenleri de, yerli yerine koyacak, farklı konum-
lara savrulanların  tutumlarını değerlendirecek olan Parti’dir. Türkiye 
Komünist Partisi, bir dönem sorumlu konumlarda bulunmuş, 
seçkin bir militanı olan Sıtkı Coşkun’u da, yanlışları ve meziyetleriyle 

        Devlet Güvenlik Mahkemeleri, 
içerden ve dışardan, giderek genişleyen 
bir itiraz cephesiyle karşı karşıya. 
DGM’lerde tutuklu/tutuksuz yargılanan 
solcu, devrimci, yurtsever sanıklarla 
avukatları, duruşmalara girmemi, kararı 
aldılar. “İçerden” gelen bu güçlü itiraz, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, 
“DGM’lerde görev yapan asker üye 
nedeniyle bağımsız bir yargı olarak 
görülemeyeceği” şeklindeki kararına 
dayandırıldı. 
        Benzer şekilde Haziran ayında 
Türkiye’yi ziyaret eden ABD insan hakları 
kuruluşu “İnsan Hakları İçin Hukukçular 
Komitesi” heyeti de hazırladığı raporda 
DGM hukuku hakkındaki “kaygılarını” dile 
getirmişti. Raporda: “- Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri’nin işleyişi konusunda 
iki kaygı verici unsur vardır. Bunlardan 
biri, gözaltı süresinin uzunluğu ve bu 
süre zarfında şüphelilerin işkenceye 
maruz kalmasını engelleyebilecek yeterli 
tedbirlerin olmaması; ikincisi askeri yet-
kililerin üç kişilik hakim heyetine dahil 
olarak mahkemenin bağımsızlığına gölge 
düşürmesi” deniliyor.
        Avrupalı ve Amerikalı kuruluşlara, 
“daha önceleri neredeydiniz?” demek 
gerekiyor. Bilindiği gibi DGM’lerin 
kuruluşunu sağlayan yasal düzenlemenin 
tarihi 15 Mart 1973’tür. 
        Ama andığımız kuruluşların asıl 
kaygısının DGM hukukunun niteliği 
olmadığı; esas olarak bu mahkeme-
lerin “asker” üyelerini kaygı unsuru olarak 
gösterdiklerine bakılırsa; endişelerinin 
ve eleştirilerinin askerlerle, yani orduyla 
ilgili olduğu anlaşılıyor. İtirazların zamanı 
ve konusu; maksadın bağımsız yargı 
olmadığını; esas olarak başta ABD olmak 
üzere, “ılımlı islam modelini benimsemiş, 
bölgede taşeronluk rolünü kabullenmiş” 
bir Türkiye isteyen emperyalistlerin 
28 Şubat sürecine itirazlarının, hukuk 
alanındaki bir yansımasıyla karşı karşıya 
olduğumuzu gösteriyor. Bu itirazlar, 
maalesef, devrimcilerin değil, Recep 
Tayyip Erdoğan, Erbakan, Müsiad 

Başkanı Erol Kanar gibilerin DGM’lerde 
yargılanmalarıyla ilgilidir.
        Yoksa, pekala bu itiraz DGM’lerin 
“tabii yargıç” ilkesine aykırılığı nedeniyle 
20 küsur sene önce yapılabilirdi. DGM 
Savcılarının polis fezlekelerini temize 
çeken katipler gibi davranmaları, polis 
fezlekelerinin, mahkeme heyetleri 
tarafından “kanaat oluşturucu belge” 
olarak değerlendirilmeleri; işkenceye 
dayalı ifadelerin uzun süre delil olarak 
kullanılması; polis ifadelerinin delil 
olmayacağına dair Yargıtay içtihadından 
sonra ise, kanaatlerin bu ifadelere göre 
oluşması, itiraz sebebi olurdu. Tuhaf 
şekilde, daha çok uyuşturucu sanıkları 
ve daha az diğer sanıklardan rüşvet aldığı 
kesinleşmiş savcı ve yargıçların, daha 
önce oluşmasında yeraldıkları hüküm-
lerin “kaygı” verici olduğu ileri sürülebi-
lirdi. Bu kaygılar, örneğin Beşikçi hoca 
tarafından defalarca dile getirilmiştir. Bu 
itirazlar desteklenebilirdi.
        Hayır, batılı insan hakları kurum ve 
kuruluşları, DGM’lere bu yönden değil, 
ille de asker üye yönünden ve daha önce 
değil; şimdi itiraz etmektedirler.
        DGM’ler içsavaş mahkemeleridir. 
Başlangıçta dolaysız sınıf mücadelelerinin 
bir tarafı olarak kurulmak istenmişlerdir. 
İşçi sınıfı buna izin vermeyince rafa 
kaldırılmış ve fırsat beklenmiştir. 1980 
sonrası ise, öncelikle devrimci hareket-
lerin Sıkıyönetim hukukuyla canına okun-
mak istenmiş; artanlar ve bitirilemeyenler 
DGM’ler eliyle bitirilmek istenmiştir. 
Kürt meselesi ise, DGM’lerin bu alana 
yönelik olarak hızla çoğalmalarına, 
yargı alanlarını hızla genişletmelerine 
yolaçmış; aynı zamanda bu mahkemeler 
Türkiye’nin düşünce hayatına bir pranga 
ve süzgeç olarak eklenmiştir.
        İlerici, devrimci, yurtsever, özgür-
lükçü sanıklar DGM hukukunu reddede-
ceklerse; red gerekçesinin Avrupalı ve 
Amerikalı kurum ve kuruluşlardan gelm-
esini bekleyemezler. Böyle yapılması, 
sözkonusu kurum ve kuruluşların 
kampanyalarının basit bir parçası 

olma sonucunu doğurmakla kalmaz; 
Amerikancı siyasi islamın destekçisi 
konumuna da düşersiniz. Ama çok daha 
vahimi, DGM’lere karşı, 22 yıldır verilen 
mücadele birikimine de sırtınızı dönerek, 
kendi varlığınızı inkara yönelirsiniz.

        DGM NASIL EZİLDİ?

        15 Mart 1973 tarihli ve 1699 
no’lu yasayla Anayasa’nın 136. mad-
desi değiştirilmiş ve bu maddeye bir 
ek yapılmıştı. Bu ekle Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulmuştur. Böylece 
DGM, sıkıyönetimin kalmasıyla, 
sıkıyönetim mahkemelerinin yerini 
almıştır. Ancak, yapılan başvuru üzerine 
Anayasa Mahkemesi, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama 
usülleri hakkındaki 1773 sayılı yasayı iptal 
etmiş; iptal hükmünün, Resmi Gazete’de 
yayımlandığı günden başlayarak bir yol 
sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. 
Anayasa Mahkemesi’ne göre, 11 Ekim 
1975 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
ararı, 11 Ekim 1976 tarihinde kesin olarak 
yürürlüğe girecekti.
        Anayasa Mahkemesi, yasanın 
tümünü, biçim yönünden iptal etmişti. 
O dönem Meclis çoğunluğunu oluşturan, 
başta Süleyman Demirel’in genel başkanı 
olduğu AP olmak üzere MSP, MHP ve 
CGP, yeni bir yasa tasarısı hazırladılar. 
TBMM’nin yaz tatili dönüşünde gün-
demine girecek olan bu tasarının 
yasalaşmasına karşı ilk ve güçlü tepki 
Türkiye İşçi sınıfının sendikal örgütünden 
DİSK’ten geldi. DİSK, 1 milyon adet 
dağıtılan 5 Temmuz 1976 bildirisi ile, 9 
Temmuz günü toplanan Genel Temsilciler 
Meclisi’nin, işçi sınıfına ve tüm demokrasi 
güçlerine yaptığı çağrı ile, DGM’lerin 
önüne baraj örmenin adımlarını attı. 
Türk-İş’teki sosyal demokrat sendikalar 
başta olmak üzere, çok sayıda ilerici örgüt 
DİSK’in çağrısına olumlu cevap verdi.
        İşçi sınıfının ve demokratik toplumsal 
muhalefetin diğer kurumlarının eylemli 
gücü; Türkiye’deki bütün oluşumları 

net sınıf çizgilerine doğru çekti. Türk-
İş’in başındaki Sadık Şide gibi faşistler, 
MESS, TİSK, Ziraat Odaları gibi büyük 
sermayenin sözcüleriyle ve MC par-
tileriyle ağız birliği yaparken; Türk-İş 
içindeki ilerici sendikalar, öğretmenlerin, 
teknik elemanların, sağlık çalışanlarının 
demokratik örgütlenmeleri, ilerici genç-
lik, küçük ve orta köylülüğün örgütü 
Köy-Koop, Meclis’te, CHP’nin çok sayıda 
milletvekili DGM’lerin yasalaşmasına karşı 
eylemli tutum aldı. Türkiye’nin metropol-
lerinden köylerine kadar, DGM’lere karşı 
savaş, yığınların siyasal eğitiminin bir 
imkanı haline geldi. 
        DİSK’in “Genel Yas” ve direniş 
kararı, dev bir grev hareketi ile DGM’yi 
yasalaştırmak isteyenleri felç etti. 
Sermayenin DGM hazırlığı, işçi sınıfının 
önderliğinde, emekçi yığınların eylemli 
gücü ile ezildi.
        DGM’lerin tekelci sermaye ve siyasi 
temsilcileri tarafından yeniden gündeme 
getirilmesi, ancak 1980 sonrasında müm-
kün olabildi.
        İşçi sınıfını küçümseyenlerin; 
“işçi sınıfı karın doyurmaz” diyenlerin, 
TKP düşmanlığıyla anti-komünizm 
yapanların, şimdi onlarca DGM’de, bin-
lerce ilericinin yargılandığı, mahkum 
olduğu şartlarda; kendi tarihinden güç 
almak yerine, Amerikan ve Avrupa 
kurumlarının kıytırık laflarına sarılması 
şaşırtıcı değildir. Bu tutum sahip-
leri arasında, ne yazık ki, geçmişte 
DGM’lere karşı verilen savaşta yeralıp, 
şimdi ümitsiz ve partisiz kalmış olan-
lar da bulunmaktadır. Komünistlerin, 
işçi sınıfına, TKP’ye, DİSK’e sarsılmaz 
bağlılıkları boşuna değildir. Sermayenin 
bu kavramlara yeminli ve azgın 
düşmanlığı da boşuna değildir.
        DGM’leri ortadan kaldırma mücade-
lesinin asli unsurları dün olduğu gibi 
gene, partidir, işçi sınıfıdır, DİSK’tir. 

DGM’ler bağımsız değilmiş!
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Körfez

        G.H. 14 yıldır yaşamını işçilik 
yaparak kazanan emekçi bir kadın. 
Türkiye’de işçi ve kadın olmanın 
getirdiği çifte zorluklardan nasibini 
almış biri. Onun yaşadıkları ülkemizde 
yaşayan binlerce kadının hayatından 
bir kesiti ortaya seriyor. Çalışma 
hayatı, yaşadığı sorunlar hakkında 
düşüncelerini sorduk ve yaptığımız 
sohbeti kaleme aldık. Bunları size 
aktararak yaşanılan sorunları, tecrübe-
leri ve görüşleri ortaklaştırmak 
istiyoruz.
        Fabrika: Kendinizi tanıtır 
mısınız?
        G.H: 1959 İznik’te çiftçi bir 
ailenin çocuğu olarak doğdum. 
Köyümüzde ortaokul ve lise 
olmadığından Gebze’ye ablamın 
yanına gönderildim. Lise bittiğinde 
Hereke Sümerbank Yünlü 
Sanayii’de çalışmaya başladım.
        Fabrika: Kaç yıldır işçisiniz?
        G.H: Toplam 14 yıldır 
çalışıyorum. Bunun 11 yılı kamu 
sektöründe sendikalı olarak,diğer 
3 yılı da özel sektörde sendikasız 
olarak geçti.
        Fabrika: Çalıştığınız işyerinde 
ki koşullar nasıl, sendikal örgütlen-
me var mı?
        G.H:Şu anda çalışmakta 
olduğum işyerinde sendika yok. 
İşveren aynı kişi olmasına rağmen 
şirketi 3’e ayırarak 3 ayrı şirket 
varmış gibi gösteriyor. İş yerinde 
toplam 60 kişi çalışıyor. Sendikal 
bir örgütlenmenin olmadığını 
söylemiştim ancak  bu yapılabilir, 
imkansız değil. Sadece sendikanın 
ciddi ve kararlı bir şekilde uğraşması 
gerekiyor. Aslında bu sadece bizim 
iş yerimiz için değil, bizim gibi küçük 
ölçekli iş yerlerinde çalışan işçilerin 

büyük bir sorunu. Çok  zor koşullarda 
çalışan arkadaşlar var. Örneğin 
zehirli maddelerle direk temas eden 
arkadaşlar var ve onlara verilen 
maskeler oldukça yetersiz. 3 yıldır 
çalışan işçiler 1997 yılına kadar 25 mily-
on liraya çalışıyorlardı. 1998 yılından 
itibaren ücretleri 35 milyon liraya yük-
seltildi! Kuru maaşlarından başka hiç-
bir sosyal hakları yok. Zaman zaman 
biraraya gelip neler yapabileceğimizi 

konuşuyoruz. Ancak en küçük bir tavır 
almada kendinizi kapının önünde 
buluyorsunuz. İnsanlarda ki iş bulama-
ma korkusu geri adım attırıyor.
        Fabrika: Peki iş yerinde çalışanlar 
genelde hangi kesimden seçiliyor?
        G.H: Çalışanların çoğu özellikle 

askere gitmemiş, insanlar. Çünkü bu 
tip işçileri patron istediği zaman işten 
çıkarabileceği gibi kendi koşullarını 
da istediği şekilde kabul ettirebiliyor. 
Yine emekliler, çok ucuz işgücüne 
çalıştırılıyorlar. Akraba olanlarda 
çalışanlar arasında çoğunlukta 
Böylece işçiler arasında ki küçük 
kıpırdanmalarda önlenmiş oluyor. 
        Fabrika: Geçmişte aktif olarak 
sendikal faaliyetlerde bulundunuz 

mu?
        G.H: Sümerbank’ta çalışırken Teksif 
iş kolunda örgütlenmeye çalıştık, tabi 
bir çok engellemelerle karşılaştık. 
Ayrıca gençlik örgütleriyle olsun kadın 
örgütleriyle olsun daima işçi sınıfı için 
mücadele ettim ve bu mücadeleye de 

devam ediyorum.
        Fabrika: Bugüne kadar çalıştığınız 
iş yerlerinden kendi isteğinizle mi 
ayrıldınız yoksa atıldınız mı?
        G.H: Sümerbank’tan kendi 
isteğimle ayrıldım. Boru fabrikasından 
ve Hazır Beton fabrikasından send-
ikal örgütlenme faaliyetlerimizden 
dolayı ben ve arkadaşlarım atıldık. 
Yine 1994 yılı yerel seçimleriyle Refah 
Partisinin Gebze Belediye Başkanlığını 
kazanması sonucu diğer işçilerle bir-
likte ben de atıldım.
        Fabrika: Bildiğim kadarıyla 4 yıldır 
eşinizden ayrısınız ve iki çocuğunuzla 
birlikte otuz beş milyon lira gibi çok 

düşük bir ücretle ayakta  
kalmaya çalışıyorsunuz. 
Tek başına bir kadın 
olarak toplum içinde 
yaşadığınız zorluklar 
nelerdir?
 G.H.: Tek başına bir 
kadın olarak yaşamak 
tabii ki zor; çünkü toplu-
mumuzun kadına bakış 
açısı hiç değişmiyor. 
Yalnız şunu söylemek 
istiyorum ki emekçi bir 
kadın olarak, emeğinden 
başka sermayesi olmay-
an insanların yaşadığı 
bütün güçlükleri tüm 
çıplaklığıyla yaşıyorum. 
Zaten bu sistemde 
yaşamak zor, insanca 
yaşamak daha bir zor, 
hele bir de kadınsanız...
 Fabrika: 14 yıllık 
bir emekçi olarak işçi 
sınıfının şu andaki duru-
munu değerlendirir 
misiniz.?

        G.H: Özellikle 12 Eylülden sonra 
çıkarılan 82 Anayasası ile birlikte 
kazandığımız bütün haklar geri alındı. 
Sendikalar ise gerçek sendikacılık 
anlayışından uzaklaştı. Sendikalar 
işçinin mücadelesi ve kurtuluşu 

için değil, kendi varlıklarını devam 
ettirmek ve yöneticilerin başını 
belaya sokmadan koltuklarında 
durabilmek için çalıştılar. Bir çok şeyi 
görmezden geldiler.  Bu anlamda 
aslında biz  işçilerin büyük hataları var. 
Sendikalarımıza sahip çıkamayıp boş 
verdik. Bana dokunmayan bin yaşasın 
anlayışıyla hareket ettik. Sıra kend-
imize gelene kadar susmayı yeğledik. 

Ama bundan sonra sendikalarımıza 
sahip çıkmalı, haklarımız, emeğimiz 
için daha da kararlı ve birlik olarak 
mücadele etmeliyiz. Bunun içinde 
ailemizden başlayarak, çevremizdeki 
ve çalıştığımız yerdeki insanların ön 
yargılarını, vurdumduymazlıklarını 
yok etmek için uğraşmalıyız. En önem-
lisi işçi sınıfın kendisini ifade edeceği, 
taleplerini ortaya koyacağı, mücade-

      KOÇ-FORD ortaklığının 10.000 kişiye iş,  
ülkeye milyarlarca dolarlık ihracat geliri,  oto-
motiv  borsası Türkiye’ye  taşınacak,yeni ve 
daha ucuza araba  üreteceğiz,  tesis doğaya 
hiçbir şekilde zarar vermeyecek, ülkeye 
teknoloji gelecek , vb. vaatlerle konuşmaya 
başladıklarında sermayenin genel karakterini 
bilenler hemen huysuzlanmaya başlamışlardı. 
Zamanla huysuzluklarımızdaki haklılığımız 
birbir ortaya çıkmaya başladı.
        Önce vaatleri tek tek ele alalım :
        10.000 kişiye iş; kurulacak fabrikada 
çalışacak sayısı 1000 kişi, bu sayınında büyük 
bir kısmını İstanbul’daki fabrikada çalışanların 
kaydırılmasıyla dolacağı ortaya çıktı. Yan 
sanayiden bahsediliyor, oda en fazla 2000 kişi 
olacak. Yalan 1.
        Otomotiv borsası Türkiye’ye kayacak; 
şirket merkezi yurtdışında olacağından ve 
piyasanın %2-3’ne hükmedeceğinden bu 
imkansızlaşıyor. Yalan 2.
       Yeni ve daha ucuz modeller; Ford markalı 
otomobillerin en ucuzu şu anda 4 milyar 
civarında, (bu fiyatlarla hiçbir emekçinin ayağı 
yerden kesilmez) yeni model daha ucuz nasıl 
olabilir. Ama üretimi daha ucuza getireceğiz 
diyorlarsa  (işçiye daha düşük ücret) bu doğru 
olabilir, haklarını yemeyelim!!! Yalan 3.
       Tesis doğaya hiçbir zarar vermeyecek; 
daha şantiye aşamasında 2500 ağaç kes-
ildi. Kesilmeye devam edecek. Fabrikanın 

kurulduğu bölgenin altında dağlardan gelen 
suların oluşturduğu dip kaynakları Körfezin 
tek temiz bölgesini oluşturuyor ve Körfezde 
yaşamak için direnen üç tür balık (5 balıkçı 
ailesi) bu bölgede yaşıyor. Körfezin akciğerleri 
diye adlandırılan fidanlık bölgesinde bütün 
ağaçlar kesilecek yerine dev beton binalar ve 
liman kurulacak. Artık   yapılacak  fabrikanın 
atıkları nereye vereceği, filtre edip etmeyeceği 
de meçhul (bizce belli). Yalan 4.
           Ülkeye teknoloji gelecek; halka hiçbir 
faydası olmayan, hatta iyice iliğinin- kemiğinin 
sömürülmesini sağlayacak teknolojinin bu 
ülkeye ve insanlara ne faydası olabilir ki ! 
Ancak daha teknik bir biçimde, kemiklerimiz 
sıyrılır. Yalan 5.
        Ülkeye milyarlarca dolar ihracat geliri 
girecek; gireceği söylenen gelir, otomobil 
ihracatında yılda 15.2 milyar $ civarında, 
ama bu para halka gelen ve onun yaşam 
standardını yükselten bir para olmaya-
cak, işçilerden sömürülerek elde edilen ve 
Koç- Ford’un cebine girecek olan paradır. 
Yetmezmiş gibi 16.800 m2  araziyi  (hem de 
en güzel yerlerden birini) ücretsiz aldılar. 
Fabrikayı kurabilecekleri başka yerler varken, 
deniz kıyısına kurmak için çevirmedikleri dolap 
(bu dolaplara ilerleyen kısımlarda döneceğiz) 
kalmadı. Sebep olarak da ihracat için liman 
gerekliymiş, oysa Derince limanı hiç de uzak 
değil. Hatta liman yapım masraflarından da 

kurtulabiliriler di . Acaba başka bir sebep 
mi  var diye düşünmeye başladığımızda 
gördük ki çok geçerli bir sebepleri var. Buda, 
liman işletmelerinin özelleştirilmesinden 
sonra, denetiminin 
devlet elinden çıkıp, 
limana girip çıkan 
şeylerin işletmecinin 
kontrolüne girme-
sidir. Bu saatten 
sonra uyuşturucu 
işiyle mi uğraşırsın, 
silah kaçakçılığıyla 
mı, yoksa limanı 
başkalarına mı açıp  
onların  üzerinden 
mi para kazanırsın.  
Gerisi insafa (ser-
mayede olmadığına 
göre) kalmış. Yalan 6.    
       Yalanları 6 ile 
sınırladık ama halka 
karşı devletin- ser-
mayenin  söylediği 
yalanın bini bir para. 
        Gelelim dönen 
dolaplara; birincisi 
limanın ne amaçlarla 
k u l l a n ı l a c a ğ ı n a 
ilişkindi.
        İki- Kocaeli 

Üniversitesi ilk önce fabrikanın fidanlık 
üstüne kurulmasının ÇED (Çevresel etki 
değerlendirilmesi) raporuna göre yanlış 
olduğunu, doğaya çok büyük zararlar 

vereceğini, ayrıca fidanlığın 2. derece tarım 
arazisi olduğunu söyleyip karşı çıktı. Daha 
sonra Koç-Ford’tan birileri üniversiteyi  ziyaret 
etti. Ziyaretin ardından üniversite birden-
bire fikir değiştirdi ve kurulacak fabrikanın 
ekonomiye, teknolojiye katkılarından 
bahsetmeye başladı. Sebep ise, talancılar 
üniversiteye otomotiv laboratuarı kurmaya 
ve üniversiteye bağışta bulunmaya söz ver-
meleri . Arada başka sözlerin verilmesi ve M. 
Yılmaz’ın A. Ural’ın (rektör) kulağını çekmiş 
olması muhtemeldir.
        Üç- İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sefa Sirmen bu süreçte çok daha politik 
davrandı. Önce hiç konuşmadı, sanırız ziyaret 
edilmeyi bekliyordu. Beklediği olmayınca 
fabrikanın kurulmasına karşı çıkar gibi 
oldu. Ardından beklenen görüşme oldu 
ve S. Sirmen bir daha anlamlı bir konuşma 
yapmadı. Görüşmede konuşulan ise  dışarıya 
sızdığı kadarıyla  İhsaniye  Belediyesine 
(fidanlık bu belediye sınırları içinde ve S. 
Sirmen İhsaniyeli) ve  S. Sirmen’e işçi alımları 
için kontenjan ayrıldığıdır. Yine yukarıdaki 
gibi başka ne sözler verildi, burasını şimdilik 
bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz; SEKA’nın 
özelleştirilmesinin ve bir kısmının devre 
dışı bırakılmasıyla boşalacak araziye (SEKA 
fabrikası denizin kıyısında ve fidanlığın tam 
karşısındadır) Büyükşehir Belediyesinin aday 
olması bir pazarlığın sonucu olsa gerek.
        Dört- CHP 1 Eylül 1998’de Dünya 
Barış Günü nedeniyle yayınladığı bildiride 
emperyalizmin sömürü düzeni olduğunu, 

sömürüyü devamlılaştırmak için savaşlar 
tezgahladığını ve buna karşı durulması 
gerektiğini vurgularken, emperyalist Ford’un 
gelip Körfezin en güzel yerini talan etmesine 

hiç ses çıkarmadılar. 
Çıkan seslerde sosyal 
demokratların her 
zaman ki gibi halkın 
kafasını bulandıran 
kaypaklıkların ötes-
inde bir şey olmadı. 
Hatta meclisteki 
fidanlık tartışmalarında 
Bekir Yurdagül’ü 
(tutarsızlıkları ayrı bir 
şey ama fidanlık  konu-
sunda epey uğraştı) 
yalnız bıraktılar. Bugün 
çetelerin sağ partilerle 
içiçe olduğunu söyl-
edikleri halde en büyük 
çete olan emperyal-
izme karşı söyledikler-
inin binde birini bile 
yapmadılar. 
 Beş- DYP ve FP ise 
hükümeti düşürmek 
için fidanlığın bedelsiz 
devredilmesini (iyi bir 
paraya satılsa karşı 
çıkmayacaklar) politik 

malzeme ettiler. Kendi iktidarları döneminde 
böyle bir durumla karşılaşsalar M. Yılmaz’dan 
farklı davranmayacakları açıktır.
        Altı- Kocaeli’li sanayiciler önce acayip 
bir biçimde feryadı figan ettiler, sonra Koç 
bir öneride bulundu. Fidanlığın arta kalan 
kısmını da size alalım, serbest bölge yapalım. 
Uyandılar ve bir daha tek kelime etmediler 
hatta bedelsiz devre bile savundular. Çünkü 
serbest bölgeye on yıl boyunca sendika gire-
meyecek, devlet denetimi olmayacak, gümrük 
vergisi olmayacak. Talandan paylarına düşeni 
böylelikle almış olacaklar. 
       Yedi- Artık geriye talanı hukuka uydurmak 
kalmıştı. Bu ise işin en ucuz ve en kolay kısmı 
oldu. Mahkemenin fidanlık devrini durdurma 
kararı adli tatilin başlamasına 20 dakika kala 
bozuldu. Bu arada da mahkemenin yürütmeyi 
durdurmadaki temel dayanağı olan arazinin  
2. Sınıf  tarım arazisi olduğu bu nedenle fabri-
ka kurulamayacağı şeklindeki yasa değiştirildi 
ve Koç’un istediği şekilde yeniden düzen-
lendi. 
        Bu dolaplar yetmez gibi fabrikanın temel 
atma töreninde Süleyman Demirel “Fabrika 
kurmak için gerekirse Çankaya’nın bahçesini 
bile veririm” dedi. Bu söz de esasen Demirel’in 
padişah Abdülaziz’in sadrazamı Ali Paşa’dan 
kopya. Ali Paşa demiryolu şirketi yetkililer-
inin “demiryolu Topkapı Sarayı’nın hemen 
yakınından geçecek, padişah hazretleri rahatsız 
olmazlar mı?” sorusu üzerine “padişahımız 
memleketin gelişmesi için, demiryolunun 
harem dairesinden geçmesine bile razıdır.” 

Peşkeşin yeni adı; Seka Fidanlığı

Hem işçi, hem kadın

Yılmaz-Ecevit-Cindoruk-Baykal koalisyon hükümetinin bir numarası var; 
bir de kısa adı. Numara: 55. Kısa adı: Koç Grubu Hükümeti!
        Türkiye, Koç-Ford ortaklığı için SEKA fidanlığının bedelsiz tahsisi 
hakkında yeteri kadar konuştuğunu sanıyor. Halbuki Koç grubunun özel 
hükümeti, bu tahsisi problemsiz hale getirmek için, hukuki alt yapı 
çalışmalarına devam ediyor.  Aşağıdaki yönetmelik değişikliği 26 Ağustos 
1998 tarihli. 
        Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı’nın 1990 yılında yayınladığı bir yönetme-
lik var:
        “TARIM ALANLARININ TARIM DIŞI GAYE İLE KULLANILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK”.
        Bu yönetmeliğin 8. maddesinin 5. bendi şöyleymiş:
        “- Sanayi siteleri ve ticaret merkezleri kurulması için Belediye ve 
mücavir alanı sınırları içinde veya dışındaki alanlarda,”
        Tesadüfe bakınız ki, bu yönetmelikte tam da 26 Ağustos 1998’de 
bir değişiklik ihtiyacı doğmuş. Değişiklik sayfalar dolusu yönetmeliğin 
sadece 8. maddesinin 5. bendiyle ilgili olarak yapılmış. Ama çok da belli 
olmasın diye, daha önce “-” ile başlayan bendlerin başına bu defa küçük 
harfler koymuşlar ve bendlerin sıraları yer değiştirmiş .
        Bendin değişmiş hali şöyle: “c) Küçük sanayi siteleri, organize sanayi 
bölgeleri ve yabancı sermaye ile desteklenen ihracat ağırlıklı ileri teknolo-
ji yatırımları için belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışındaki 
alanlarda,”
        Gene tesadüfe bakınız ki, tam da o tarihlerde Koç grubu, Ford 
(yabancı sermaye) ile ortaklık halinde, Ford’un getireceği yabancı ser-
maye ile, ihracat ağırlıklı ve ileri teknolojili bir yatırım için, SEKA Fidanlığını 

istemiyormuşmuş!...
        Tesadüf bu kadar olur!...
        Bu fabrika neden Bilecik’te kurulmuyor? Oradaki arazi tarım için 
elverişli, verimli bir arazi de değildir. Cevap: İhracat yapacağız, o yüzden 
fabrikanın deniz kenarında olması lazım.
        Demek Türkiye ilk defa ihracat yapacak bir fabrikaya sahip olacak!. 
Bugüne kadarki ihracat nasıl yapılıyordu ki?..
        Kurarsın fabrikayı Bilecik’e, yollar yeterli değilse, Karayolları yol da 
yapar. Malını getirir limandan yükler gönderirsin. 
        Ama bu formüller, bizatihi Cumhuriyet Hükümetini özelleştirmiş 
bulunan Koç Grubu için değildir. Onlar isteyince, kanunlar, yönetmelik-
ler anında değiştirilir. SEKA Fidanlığı yetmezse, kendilerine Süleyman 
Demirel’in babasının malı olan Çankaya Köşkü’nün bahçesi bile teklif 
edilir.
        Hadi yönetmelikler de kitabına uyduruldu ve fidanlık tahsis edildi. 
Neden bedava? Koç-Ford buradan kar etmeyecek mi? Memleketin dört 
bir tarafında yatırım yapan, irili ufaklı öbür sermayedarlar arazi için neden 
para veriyorlar?
        Cevap şöyle: Cumhuriyet Hükümetleri, işçi, köylü, emekli, kısacası 
çalışan veya çalışmak zorunda olup da iş bulamayan emekçilerin 
hükümeti değildir. Sermayenin hükümetidir. Ama emeğe karşı ser-
mayenin bütününün çıkarlarını kollamakla birlikte; küçük sermayeye 
karşı büyük sermayenin; büyüklere karşı tekelci sermayenin çıkarlarını 
korumak ve kollamak Hükümetlerin öncelikli görevidir. Özellikle de, 55. 
cumhuriyet Hükümetini özelleştirmiş bulunan Koç Grubunun çıkarlarını 
kollamak, hükümetin varlık sebebidir. O kadar fark olacak haliyle...Koç’a 
her şey bedava. 

Koç’un özel hükümeti

        “Çağ atlayan Türkiye”den bir insanlık manzarası. Gecekondu deyip 
geçmemek lazım. Gecekondu kirasını ödeyemediği için, sonbahara gir-
erken; üç parça eşyasıyla, çoluk çocuk, sokağa atılmış bir aile. Gebze’de, 
fabrikaların arasında bir boşluğa sığınmalarına şu anda bir şey diyen 
yok. Ama şimdilik. Yakında orada barınmalarına da izin vermeyenler 
çıkacaktır.
       “Yurttaşsın, askere gel!”, “Yurttaşsın asgari ücretinden vergi alıyorum.”, 
“Yurttaşsın aldığın ekmekten bile Katma Değer Vergisi keserim.” Devlet, 
şimdi sokakta yatan yurttaşlarına böyle söylüyor. 
       Peki “Yurttaşsın, insanca yaşayacağın bir konut senin de hakkın”, 
“Yurttaşsın, seninde ailenle birlikte insanca yaşamanıza yetecek bir ücre-
tle, çalışmaya hakkın var.”, “Yurttaşsın çocukların eğitim hakkından yarar-
lanacak.” Bunları söyleyen devlet var mı? Yok.
       Bankalar, devlete yüksek faizle borç veren rantiyeler, Cumhuriyet tari-
hinde ilk defa  üç kuruş vergi istenince “kriz var” diye bağırdılar. Hükümet 
derhal onlardan alacağı 900 trilyondan vazgeçti. Peki, yağmurda, çamur-
da sokağa atılmış; belki sokakta bile yatmalarına izin verilmeyecek bu 
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ÖRTÜ TAMAMEN DÜŞMÜŞTÜR
        Bitirmekte olduğumuz yaz dönemi içinde DİSK Genel-İş ve Türk-İş’e üye 
TES-İŞ ile Şeker-İş sendikalarının Genel Merkez Kongrelerini izleme imkanı 
buldum. Genel olarak sendikal hareketin dibe vurduğu bu günlerde, bu 
sendikalarımızın kongreleri de farklı bir görüntü sergileyemedi; umut ver-
emedi. Umut vermek bir yana, sendikal hareketin dibe vurma durumunun 
sendikacılığı nasıl bir menfaat kapısı, ne yaman bir meslek haline getirdiğini de 
bütün çıplaklığıyla bir kez daha sergilediler. 
        Genel-İş’te yılların kurt sendikacısı, neredeyse bütün bir sülalesini send-
ikaya memur olarak dolduran İsmail Hakkı Önal (üstelik Genel Kurul’a delege 
olarak nasıl geldiği de ayrı bir skandal konusudur), TES-İŞ’te kral Faruk Barut’un 
yanında yetişme Mahmut Özonurlar ve ekibi; Şeker-İş’te de Çiller ailesinin yakın 
dostu, devletin evladı Ömer Çelik ve ekibi yine “işin başına” geldiler.

***
        Bu Genel Kurulların ortaya çıkardığı bir diğer gelişme de, sendikacı 
ağababaların, artık seçim propagandası amacıyla bile pek siyaset 
konuşmamalarıydı. Eskiden sağcı-solcu tüm sendikacılar bu tür seçim 
ortamlarında bolca emek savunusu yaparlar; ayrıca sağcı sendikacılar sosyal-
izmin ideolojik etkinliği karşısında milliyetçi ve devletçi siyasi fikirlerle karşı bir 
set oluşturmaya çalışırlardı. Sonuçta sağcı sendikacıların bile belli bir ideolojik 
yaklaşımları olurdu. Sağ sendikacılar için, içinde yeraldıkları burjuva partilerin 
grupları olarak birlikte ve tek vücut hareket etme refleksi de vardı. AP’liler tek 
bir grup olarak, CHP’liler yine ayrı ama tek bir grup olarak davranırlar; burjuva 
partilerinin bile belli bir disiplini sözkonusu olurdu. Burjuva particiliği çıkar elde 
etmek için yapılıyor olsa bile, sosyalizm karşısında disiplini de olan bir ideolojik 
karşı duruşu gösterirdi. 
        Ancak artık bu siyasi duruşun tümden yokolduğunu görüyoruz. Şimdi, 
sendika seçimlerine aynı partinin üyesi olmalarına rağmen, farklı listelerde 
giren sendikacılar görebiliyoruz. Genel-İş seçimlerinde iki liste yarışıyor ve iki 
başkan adayı da CHP’li. Üstelik birbirlerini de kıyasıya eleştiriyorlar. TES-İŞ’te 
Faruk Barut da, Mahmut Özonurlar da siyasi olarak MHP’ye yakınlar. Bir dönem 
önce aynı yönetim organında çalışmışlar. Ama şimdi kanlı-bıçaklılar. Şeker-İş 
Genel Kurulu’nda da Ömer Çelik’i en sert eleştiren delege Ömer Çelik’in 15 yıllık 
dava arkadaşı ve MHP’li. Ömer Çelik de MHP’li. 
        Burjuvazinin sendikal kadroları arasındaki bu bölünme ve çekişme iki 
temel nedenden kaynaklanıyor. Birincisi, bu kadroları 1970’li yıllarda sosyal-
izme karşı tek vücut yapan temel olgunun, güçlü bir sosyalist hareketin mevcut 
olması olgusunun bugün geçerli olmayışıdır. Bu sağcı sendikacılar, sosyalist 
hareketin gücü karşısında hem birlik olmuşlar hem de siyasi bir söylemin 
arkasına saklanmayı bilmişlerdir. O zamanlar onlar için sendikacılık sadece bir 
meslek ve çıkar kapısı değil, aynı zamanda sosyalizme karşı durmak gibi siyasi 
bir tavırdır da. Oysa şimdi bugün böyle bir tehlike ve bu tehlikeden kaynak-
lanan “siyasi görevler” yoktur ve pastadan mümkün olan en fazla payı kapmak 
esastır. İşte ikinci neden de burada ortaya çıkmaktadır. Sendika yöneticiliği çok 
büyük maddi kaynakları elde tutma imkanı sunmaktadır. Örneğin TES-İŞ’in 
elinde tuttuğu sanılan nakit miktarının 8-10 trilyon lira olduğu söylenmektedir. 
Konuştuğumuz bir sendika uzmanının belirttiği gibi bu nakit tutarın tutulacağı 
banka şubesinin değiştirilmesi bile çok büyük bir rant konusudur. Yine 
sendikacıların esas çıkar kapıları aldıkları maaş, yan ödeme ya da tazminattan 
çok, malzeme, hizmet, gayrımenkul  satınalmalarda ortaya çıkan rüşvetlerdir. 
Örneğin bir eğitim organizasyonun hangi otelde yapılacağına karar verme işi 
önemli bir rüşvet nedenidir. Pasta bu denli büyük olunca, paylaşma kavgası 
da büyük oluyor. Bir de karşılarında güçlü bir sosyalist hasım olmayınca, mey-
dan tamamen bu çıkar kavgasına kalıyor. İşçi sınıfı mücadelesiymiş, emeğin 
savunulmasıymış tüm bunlar görüntü olarak bile önemsizleşiyor. Örtü 
düşüyor ve burjuva siyasetinin de, burjuva sendikacılığının da gerçek yüzü tüm 
çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Bugün bu çıplaklaşma, tüm burjuva partilerinin içine 
düştüğü krizin de esas nedenidir. Burjuva siyasetinin hem sağının hem de solu-
nun yaşadığı bölünmüşlük, çıkışsızlık bu çıkar kavgasının geldiği çıplaklaşma 
noktasının somut göstergeleridir. Örtü düşmüştür. 

***
        Burada değinilmesi gereken bir diğer nokta da, burjuva siyasetinin 
ya da burjuva sendikacılığının bu bölünmüşlüğüne sol-sosyalist geçin-
en sendikacılığın da ortak olmasıdır. Adı geçen tüm bu Genel Merkez 
Kongrelerinde esas olarak burjuva sendikacıların liderliğini yaptığı rakip 
listelerde sol ya da sosyalist sendikacıların da bölünerek yeraldığını gördük. 
Örneğin Genel-İş Kongresinde ÖDP’lilerin bölündüğünü ve her iki listeyi de 
destekleyen ÖDP’liler olduğunu gördük. Kimi sosyalist sendikal kadroların da, 
yerel duruşları nedeniyle bu sağ listelerden birine destek verme zorunluluğu 
içine girdiğini de gördük. 
        Tüm bu kaos durumunun en temel nedeni sınıfın komünist partisinin 
mevcut olmayışıdır. Sosyalist sendikal kadroların politikasızlığı da, burjuva 
sendikacıların bu kadar pervasızca çıkar kavgası yapabilmeleri de bu temel 
eksiklik nedeniyledir. Sendikal hareketin dipten çıkışı, işçi sınıfının partisinin 
yaratılması süreciyle paralel yaşanacaktır. Bugün sendikal hareket içinde sınıfı 
için mücadele veren ve ulaştığı yönetici konumları çıkar kapısı yapmayan tüm 
dürüst sendikal kadroların beklentilerini cevaplayacak gelişme de böylesi bir 
süreç olacaktır. Parti’nin disipline edici, hizaya getirici etkisi yalnızca kendi kadro 
ve sempatizanları için değil; rakipleri ve hatta düşmanları için de geçerlidir. 
Ancak Parti fikri, komik taklitleri nedeniyle de yıpranmıştır ve dürüst sendikal 
kadrolara bile çekici gelmemektedir. Üstelik bizim gibi sıkça temel eksikliğin 
sınıf partisi yokluğu olduğunu vurgulayanların bu ısrarı da eleştirilmektedir. 
Öyle ya bu Parti nasıl yaratılacaktır? Söylemek kolay.
        Bu eleştirel yaklaşımlara ancak şu kadarını söyleyebiliriz. Türkiye komünist 
hareketi, TKP’nin Kuruluş Kongresi olan 10 Eylül 1920 Baku Kongresi ile tüm 
şüphelerin cevabını zaten yaratmıştır. 10 Eylül Baku Kongresi tam bir birlik 
kongresidir. Ülkenin çeşitli bölgelerinde mevzilenmiş, sınıf mücadelesini 
göğüslemiş öbek ve kadrolar, Baku Kongresi’nde temsil edilmişler, Kongre’ye 
onay vermişler ve böylece TKP daha kurulurken bütün bir Türkiye komünist 
hareketini kucaklayarak doğmuştur. Bugün arkamızda böyle bir tecrübe vardır 
ve bu tecrübenin açtığı ana kanaldan gelen dağınık duruyor olsa da önemli bir 
kadro birikimi de mevcuttur. Yeniden ve sıfırdan başlamak gibi bir güçlük de 
sözkonusu değildir. Yapılacak olan, geleneği ayağa kaldırmak, canlandırmak 
eylemidir. Bu ana kanal/gelenek, tüm komünistleri kapsayacak kadar der-
indir. Üstelik bugün, solun bu ana kanaldan ciddi noktalara sapmış kesimleri 
de Mustafa Suphilerle başlayan geleneğe yüzlerini dönme eğilimindedirler. 
Mehmet Bozışık’ın cenazesinde “eski maocular” geleneğin sembol ve 
sloganlarıyla yeralabilmektedir. Boşluğu bu tür hareketler de (bilinçsizce bile 
olsa) görmektedirler.
        Şimdi ihtiyacımız olan, samimiyet, ısrar, kadroların onayını gözeten bir 
çalışma anlayışı ve elbette ki kararlılıktır. Çığ, peşinden gelecektir.

***

KÜÇÜK BİR AÇIKLAMA

        Bir önceki sayıda yeralan yazımda, genel olarak sosyalist hareketten 
yaşanan kopuşları ele almış; özel olarak gazetemiz çevresinden çeşitli dönem-
lerde kopan arkadaşlarımızla ilgili bazı değerlendirmeler yapmıştım. Bizle 
yollarını ayıran, ama hala işçi sınıfı devrimciliği iddiasını pratikte de sürdüren 
arkadaşlarımızla yaşadığımız ayrışmanın anlamsızlığını ifade etmiştim. Yazı, 
epey ilgi görmüş. Kimi eski arkadaşlarımız “bizimkiler galiba özeleştiri veriyor” 
demişler. Yapmaya çalıştığımız, yaşanan ayrışma dönemlerinin anlamsızlığını, 
sınıf mücadelesi zemininde sosyalizme hizmet etmediğini ortaya sermekti. Bu 
anlamsızlık içinde payımıza düşen yanlışları ifade etmekten de elbette ki çekin-
meyecektik. Gazetemizi izleyen ve bizi tanıyan hemen herkes çok iyi bilir ki, 
bizler hata ve eksikliklerimizi herkesle tartışmaktan çekinmeyiz. Yeter ki, bu 
eleştirel ve özeleştirel değerlendirmeler sınıf mücadelesinde tutulan konumları 
güçlendirsin. 
        Yazıyı okuyan ve tartışmak isteyen arkadaşlarımız, yazılarıyla bu tartışmayı 

BİR SÖZ
Metin Kalfa

        İGDAŞ, İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi, 
İstanbul’da yaşayanların önemli bir kısmına hizmet 
götürüyor. İstanbulluların çok önemli bir kısmı ise, 
İGDAŞ’ın yaptığı ve yapmadığıklarından dolaylı olarak 
etkileniyor. Ancak İGDAŞ’ın başka bir anlamı daha var. 
Bu işyerinde 1800’ü sendikalı olmak üzere toplam 
2200 civarında işçi çalışıyor. Enerji işkolunda tek send-
ika durumundaki Tes-İş Sendikası’nın 5. No’lu şubesi 
İgdaş işçilerini kapsıyor. 
        Tes-İş 5 Nolu Şubenin 2. Olağan Genel Kurulu 8 
Ağustos’ta yapıldı. Bu genel kurul, şüphesiz şubenin 
üyesi olan işçiler için çok önemliydi. Ama aynı 
zamanda, pek çok bakımdan, işçi sınıfının sendikal 
hareketinin bugünkü durumuna dair örnekler içerdiği 
için de önem taşıyor.
        Refah Partisi İstanbul Büyük Şehir Belediye 
Başkanlığını kazandığında İGDAŞ’ta 900 işçi 
çalışıyordu. Belediye yönetiminin değişmesinden 
sonra yaklaşık 400 civarında işçi, çeşitli şekillerde, 
İGDAŞ’tan ayrıldı. Yeni yönetim 
süreç içinde 1400 civarında işçi 
ve 400 civarında kapsamdışı 
sözleşmeli personeli işe aldı. 
        İşçi sayısındaki bu hızlı 
değişim, işyerindeki dengeleri 
de alt üst etti. Geçmişte SHP’li 
yönetim döneminde işe girmiş 
işçilerden oluşan şube yönetimi 
ve delege yapısı ile, işyerinde mey-
dana gelen yeni işçi kompozisy-
onu birbirini karşılamaz hale geldi. 
İşveren de, Refah partisinden 
referanslı olarak işe aldığı yeni 
işçilerin çoğunluk olmasıyla şube 
üzerinde planlar geliştirmeye başladı. İşverenin bu 
planları, Faruk Barut’u “Demokratik Tes-İş” sloganıyla 
devirerek genel merkez yönetimi haline gelen, 
çoğunluğu Faruk Barut’un eski ekibinden oluşan yeni 
yönetimin müdahaleleriyle çakıştı. Şube yönetiminin 
düzenlediği delege seçimlerinde, tüzüğe uygun 
olmakla beraber; ciddi ve şiddetli itirazlarla karşılaşan 
uygulamaları, Genel Merkezle şube yönetimi arasında 
bir gerginlik süreci başlattı. Genel Merkez yönetimi, 5 
No’lu şube yönetiminin, “artık biz çoğunluğuz, şubenin 
bize verilmesi gerekir” iddiasıyla hareket eden Refah 
Partililerle yaşadığı gerilim esnasında, Refahlıların 
istekleri gerçekleşmezse sendikadan toplu istifa etme 
tehdidini göğüsleyemedi. Önce delege seçimleri 
Genel Merkez tarafından iptal edildi. Arkasından da 
seçimler Genel merkez tarafından düzenlenen bir 
seçimle yenilendi. Bu seçimlere işçilerin yarıya yakını 
protesto ederek katılmadı. Seçimlerde hiçbir send-
ikal anlayışa dayanmaksızın;  Refah partili olma ortak 
paydasıyla hareket eden yeni işçiler, eski işçilerin 
sandık başına gitmediği şartlarda oy kullandılar ve 
bütün delegelikleri aldılar. Birinci seçimde delege olan 
işçilerin bir kısmı, bu seçimlerin iptali için pilot davalar 
açtılar. 
        Davaların açılmasından sonra, Genel Merkez 
seçimle göreve gelmiş işyeri temsilcilerinden Refah 
partili olmayan 6’sını görevden aldı. Ve yerine bir tane-
si işyerine gireli 2 ay olmuş Refah Partili 6 kişiyi temsilci 
tayin etti.
        Ardından Şube yönetimi Sendika Genel Merkezi 
Disiplin Kuruluna verildi ve bu kurul kendilerine 8 ay 
görevden el çektirme ve sendika üyeliğinden ihraç 
kararı verdi. Bu kendi içinde tutarsız ve saçma karara 
karşı Şube başkanı ve eğitim sekreteri herhangi bir 
dava açma yolunu kullanmadan kabullendiler ve 
yönetimden ayrıldılar. Şube teşkilatlanma sekreteri de 
davayı zamanında açmadığı için görevine dönemedi. 
Zamanında dava açan iki yönetici ise (mali sekreter ve 
şube sekreteri) yürütmeyi durdurma kararı alarak şube 
yönetimininde görev yapmaya 
devam ettiler. Şube yönetiminin 
fesholmasını engellemek için 
yedek üyelerden birisini de göreve 
çağıran bu yönetim, eksikli haliyle 
bir yıla yakın üç kişiyle görevini 
sürdürdü.
        Bu arada açılan dava kazanıldı 
ve Yargıtayda kesinleşen kararla, ilk 
delege seçiminin sonuçları geçerli 
oldu. 
        Toplu Sözleşme dönemine 3 
kişilik yönetim kurulu, görevden 
alınmış temsilcilerin yerine ataması 
yapılan işverenci yeni temsilcilerle 
girildi. Bu esnada Faruk Barut, genel 
merkez Genel Kurulu sonuçlarına 
yönelik itirazla, sendikanın başına 
bir kayyum atanmasını sağladı. 
        Böylece İGDAŞ işçisi, Genel Merkezde kayyum, 
şubede eksikli kurul ve atama işveren yanlısı Refahçı 
temsilcilerle toplu iş sözleşmesi dönemine girdi. 

        REFAH USULÜ SÖZLEŞME
        REFAH USULÜ DEMOKRASİ 

        Toplu sözleşme dönemi boyunca görüşmeleri 
sürdüren ekibin yetki belgesi sözleşmenin 
imzalanmasından bir gün önce kayyum tarafından 
iptal edildi ve Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeleri 
kayyum ve atanmış Refah partili temsilcilerle kapalı 
kapılar arkasında imzaladı. Sözleşme ile, kapsamdışı 
personel uygulamasının kapsamı genişledi. Ücretler 
ilçe belediyelerindeki sözleşmelerin daha altında 
bağlandı. Ve en önemlisi, 35 bin belediye işçisi grev 
aşamasına gelmişken, bu imzayla grev kırılmış oldu.
        TİS görüşmeleri esnasında, Refahlı işverenle al 
takke ver külah görüşme yapan refahlı atanmış tem-
silcilerin arasındaki danışıklı ilişkiyi deşifre ettiği için, 
sendikal faaliyetlerinden dolayı, daha önce görevden 
alınmış olan seçilmiş işyeri temsilcisi Erdoğan 
Bayrakoğlu işten atıldı. 
        TİS’in imzalanmasından 9 gün sonra Tes-İş Genel 
Kurulu yapıldı. Sendikanın başına kayyum atanmasına 
neden olan Faruk Barut genel kurulda tekrar kaybetti. 
Şube yönetimini ihraç kararı alan, seçilmiş temsilcileri 
görevden alarak yerine Refah Partisi temsilcilerini atay-
an Mahmut Özonur ve ekibi yönetime tekrar geldi.
        Yeni yönetim 5 Nolu Şube genel kurulu için 1 
Ağustos tarihini belirledi.

        ŞUBE KONGRESİ

        Şube Genel kuruluna gidilirken sürecin aktörleri 
dört grup halinde belirginleşti. Bu aktörlerin tutumları 
şöyle şekillendi.
        1. İşçi İnsiyatifi 
        Bu grup, Refahlı işverenin keyfi işçi çıkarmalarına 
karşı işçilerin ortak direnişini örgütleyen; işçilerin 
hangi görüş ve inançta olurlarsa olsunlar, işveren 
karşısında ortak sınıf çıkarlarına sahip olduğunu ve 
bu sınıf kimliği temelinde ortak hareketini savunan; 
İgdaş işçisini ilgilendiren her konuda açıklamalar 
yaparak, eski işçi/yeni işçi; Refahlı işçi/Refahlı olmayan 
işçi ayrımını kırmaya çalışan ve bunu bir ölçüde de 
başaran, bir işçi kümelenmesiydi. 
        Bu grup, geçmişte SHP’li işverenin gölges-
inde solculuk yapan; yönetim değişince felç olup, 
en haklı işçi talepleri için bile direnmeyi aklına 
getirmeyen, Genel Merkezle ve işverenle, görüntüde 

mangalda kül bırakmayıp, alttan alta pazarlık 
yapan bir solculuk türünü tümüyle reddetti. İgdaş 
işçisinin örgütsüzlüğünde, kullandıkları imza ve 
sıfatlar ne kadar keskin olursa olsun, bu tür tatlısu 
solculuğunun rol oynadığını; solculuğun gerekleri 
yapılmadığı anlarda bazan Kürt, bazan Alevi ama 
her zaman CHP’li kimliğinin öne çıkarılmasıyla 
günü kurtarma politikalarının işçilere zarar verdiğini 
ısrarla açıkladı. Çünkü bu tarz solculuk geçmişte 
SHP’li işverenin kuyruğuna yapışarak varolduğu 
için, yeni dönemde Refahlı işverenle benzer ilişkileri 
sürdürenleri eleştiremiyordu. Üstelik  gizli CHP’cilik 
yaparak Refah Partisi kanalından gelmiş işçileri 
kemikleştirmekteydiler.
        Tes-İş  Sendikası içinde sağlıklı bir muhalefe-
tin nasıl yürütüleceğine dair olumlu bir tek örnek 
yaratamayan bu tür eğilimlerin karşısına, İşçi İnsiyatifi, 
pratik örnekler de yaratmış olarak yeni bir anlayış 
koymuştu. Bu anlayış, işçiler arasındaki yapay bölün-
meleri aşacak; işçilerin kazanılmış bütün haklarına ve 
mevzilerine yönelik saldırıları, işçilerin ortak direnişiyle 
geri püskürtecek, işveren karşısında işçilerin en geniş 
birliğini örgütleyecek ve kurumlaştıracak, tabanın 
güvenine sahip bir yönetim ihtiyacını dile getirdi. 
        Bu anlayışla koltuk pazarlığını bütünüyle redded-
erek, geçmişin sağlıklı bir muhasebesini ve geleceğe 
dair bir anlayışın, bir programın ortaya konmasını 
herkesten talep etti. Ve işçi cephesinde yeralan bütün 
unsurların, kümelenmelerin yeralacağı, dengeli ve iş 
yapmaya engel olmayacak bir yönetim yapısını birlikte 
oluşturmaya çağırdı.
        2. İşveren
        İşveren genel kurul öncesinde, 
        - Kapsamdışı personel uygulamasının sözleşmeye 
aykırı olarak genişletilmesi dolayısıyla işveren aley-
hine dava açmış bulunan yüzlerce işçiyi, basına da 
yansıdığı gibi “ya davadan vazgeçersin, ya işinden 
olursun” diyerek tehdit etti ve pekçok işçiyi davasından 
vazgeçirmeyi başardı. Bunların arasında muhalif 
delegeler de bulunuyordu.

        - İşçi insiyatifiyle bağlantılı olduğunu düşündüğü 
işçileri, genel kurul öncesinde teker teker işten atmaya  
ve bazılarını da tehdit etmeye başladılar. İşyerinde bu 
kümelenme içinde yeralmayan çeşitli eğilimlerden 
solcu/devrimci bilinen kişiler arasından hiç kimse bu 
muameyle karşılaşmadı. Dahası, bu eğilimlerle Refahlı 
temsilciler aynı dönemde biraraya gelip genel kurul 
hakkında görüşmeler de yaptılar.
        - Kongre yaklaştığında şefler ve müdürler 
aracılığıyla delegeler üzerinde baskı kurularak, “Ya 
kongreye gitmeyeceksin, ya da gideceksen bizim 
adaylarımıza oy vereceksin veya işten atılacaksın” 
denildi.
        3. Tes-İş Genel Merkezi
        - Çeşitli zamanlarda, İgdaş işyerinden ayrılarak 
başka işlerde çalışmakta olan 14 Refahlı delegenin, 
genel kurul öncesinde sendikaya üyeliğini onayla-
yarak, genel kurulda oy kullanmalarını sağlamaya 
çalıştılar. Bunlardan dördü oy kullandı.
        - 5 No’lu Şube yönetiminin oluşturulmasında, 
farklı farklı listelerin çıkarılmaması; sendikal anlayışların 
yarışmaması; tek bir listeyle Refahlı olan ve olmayan 
adayların seçime girmesini dayattılar. Refahlı olmayan 
delegelere, böyle bir listenin yapılmaması durumun-
da, bu şubeyi yaşatmayacaklarını söylediler. 
        - Ortak listeye ise girmemesi gereken isimleri 
açıklayarak, adı solcuya çıkmış, ancak suya sabuna 
dokunmayan insanları işaret ettiler. Böylece bu türden 
olmak kaydıyla solcuların yönetimde iki kişi ile temsil 
edilmesini sağlayacaklarını bildirdiler. Bu tutum bile, 
Genel Merkezin Refahlılarla dolaysız bağını ortaya 
koyuyordu. Diğer taraftan Genel Merkezin asıl bek-
lentisi, bir yıl sonra gerçekleşecek bir Olağan Genel 

Merkez Genel Kurulu’nda, kendilerini destekleyecek 
bir üst kurul delege yapısını garanti etmekti.
        4. Devrimci Demokrat Sendikal Birlik
        Bu eğilimin önde gelen ismi önceki yönetim 
döneminde teşkilatlanma sekreterliğini yapan kişiydi. 
Bu grubun şube genel kuruluna yönelik öncelikli 
politikası bu kişiyi şube başkanı yapmaktan ibaretti. 
Ancak geçmiş dönemin muhasebesine yanaşmayan; 
özeleştiriyi günah çıkarma sanan ve “Evet veriyorum, 
rahatladınız mı?” gibi ciddiyetsiz tutumlar geliştiren; 
gelecekte ne yapmak istediğine dair hiçbir sendikal 
anlayış ortaya koymayan bu kişi ve çevresinin günde-
minde sadece koltuk hesabı bulunuyordu. 
         Bu grubun yaklaşımı, toplam delege yapısı 
içinde Refahlı olmayan delegelerin çoğunluk olduğu; 
kendilerinin de grup olarak bu çoğunluk içinde etkin 
olduğu kabulüne dayanıyordu. Dolayısıyla, başkanı 
ve yönetim kurulu çoğunluğunu biz kendi aramızdan 
belirleriz, iki koltuğu da, diğerleriyle pazarlık için 

kullanırız, diye düşünüyorlardı. Genel 
Kurul süreci boyunca, bu koltuk hesapları 
dışında hiçbir fikir ortaya koymadıkları 
gibi, bütün çabaları da koltuk hesabının 
korunmasına dönüktü. Bu tutum, kısa 
sürede işverenin ve sendika genel 
merkezinin yaptığı işçi düşmanlıklarını 
savunma noktasına geldi. Örneğin send-
ikal faaliyetleri nedeniyle işten atılmış 
olan Erdoğan Bayrakoğlu’na, “Kardeşim 
işten atılmışsın, git başka bir yerde 
mücadele et. Seni sırtımızda taşımak 
istemiyoruz.” denilirken; işçiler arasında 
“Ona çok tepki var, çok sivri bir kişi, yöne-
time gelirse işveren ve genel merkezle 

ilişkiler daha kötüye gider.” propagandası yaptılar.  Hiç 
bir gerçekliği olmamasına rağmen, işçi insiyatifini “Alevi 
ve Kürt karşıtı” olarak propaganda etmeye giriştiler.
        1 Ağustos tarihinde yapılacak genel kurul önces-
inde, kendilerinin çoğunluğu temsil ettiği varsayımıyla 
denedikleri “önseçim” girişimi, 150 delegenin sadece 
15’i katıldığı için, üstelik bunların bir kısmı da önseçim 
yapılması hakkında bir mutabakat olduğunu zan-
neredek gelmiş delegelerdi, fiyaskoyla sonuçlandı. 
Kendilerini önce bağımsız adaylar olarak ilan ettiler ve 
işçi insiyatifini grupçulukla suçladılar. İşçiler arasında 
çalışma yürüten bir grup olmayı suç ilan eden sermaye 
düzenin, tutumunu tekrarladılar. Ancak daha sonra 
kendilerinin de bir grup olduğunu açıkladılar. Ve grup 
olarak yönetimde çoğunluğu istediklerini söylediler.

        İLLE DE KOLTUK!..

        Bu tür koltuktan ibaret kısır tartışmalar dayatıldığı 
için işçi insiyatifi DDSB’ye “hep delegenin özgür irades-
inden sözediliyor; buyrun listeyi delegeler yapsın” 
önerisinde bulundu. Ve delegeler genel kuruldan 
önceki gece listeyi yaptılar. Fakat DDSB’nin bazı 
yandaşları delegelerin yaptığı listeyi beğenmeyince, 
bu listeye “namusları ve şerefleri üzerine” oy ver-
meyeceklerine dair yemin ettiler. Sonuçta bu liste de 
kabul edilmeyince, İşçi İnsiyatifi, DDSB’ye “Biz koltuk 
peşinde değiliz, iş yapabilecek bir yönetim istiyoruz. 
Buyrun listeyi siz istediğiniz gibi yapın,  biz kayıtsız 
şartsız destekleyeceğiz.” önerisi yaptı. Fakat bu kez 
de DDSB yandaşları kendi aralarında hazırladıkları bir 
liste ile genel kurula gitmeye cesaret edemediler ve 
sorumluluğu üzerlerinden atmak için, herkese listeyi 
sen yap önerisi getirmeye başladılar. Bu panik sonucu, 
30 günlük genel kurul süreci boyunca tatilde olan, 
hiçbir toplantıya katılmayan ve sendikal bir faaliyeti de 
bulunmayan kişiler şube başkanlığına veya sekreter-
liklere aday gösterildi. Haliyle sabah genel kurula 
girilirken yönetim listesi hala kesinleşmiş değildi ve 

DDSB temsilcileri İşçi İnsiyatifine gelerek 
“Genel kurula katılmayalım ve böylece 
ertelenmesini sağlayalım. Böylece 
kazandığımız süre içinde sorunlarımızı 
çözeriz”, önerisinde bulundular. Genel 
kurula girilmedi ve kongre ertelendi.
 DDSB’nin Şube Başkanlığına aday 
gösterdiği kişi, bu süreyi yasal olarak 
delege olmadığı için, mahkemelerden 
evrak alarak, delegeliğini sağlamak 
amacıyla kullandı. Dolayısıyla bir hafta 
boyunca bir görüşme ve sorunları 
çözme çabası gerçekleşmedi. Gene son 
güne gelindi ve liste yapma çalışmaları 
başladı. 
 Bu dağınıklık, zaten uzun süre örgüt-
süzlük yaşamış olan delegeleri süreçten 
iyice kopardı. Bir ay boyunca toplantılara 

hiçbir zaman 40’ın üzerinde delege katılımı sağlanamadı. 
Üstelik de toplantılara bile katılmayan delegelere, 
sendikal politika götürerek katılmalarını özendirmek 
yerine, kişiler üzerinden dedikodular taşındı ve süreçten 
uzaklaşma eğilimi daha da güç kazandı. 
        8 Ağustos günü genel kurula solun ortak listesi 
ile gidildi. İşçi insiyatifi , sol adına yapılan bu kadar kirli 
ve ucuz politikalar nedeniyle süreçten çekilmesine 
rağmen, delegelerin ısrarı sonucu  bir kişiyi listeye 
vererek sorunu çözmeye çalıştı. DDSB ise bu tutumu 
bir taviz sanarak, bu defa kişinin değiştirilmesi 
pazarlıklarına yeltendi. Bu arada gayet sol bir kimlik 
adına hem işveren taraftarlarıyla, hem genel merkez 
ile koltuk pazarlığı yürütenler de oldu. Aynı kişilere 
solun listesinde de DDSB’ciler tarafından yer verildiği 
kongre sonrasında anlaşıldı.
        Genel Kurulda hiçbir sendikal politika tartışılmadı. 
Genel Kurula işverenin tehditleri sonucu 14 sol 
delege katılmadı.  Genel kurul sol tarafından 1 oyla 
kaybedildi. Ancak sol delegelerin bir bölümünün 
organize şekilde İşçi İnsiyatifi adayını çizdikleri, solun 
blok oylarından on tanesinin bu “namuslu ve dürüst 
işe” katıldığı anlaşıldı. Sol listeden iki kişi yönetime 
girdi. Profesyonel başkanlık ve sekreterlik ile eğitim 
sekreterliği Refahlılar tarafından kazanıldı. 
        İşveren sonuçtan memnun kaldı. Sendika Genel 
Merkezi de memnun kaldı. DDSB de, yaratmak için 
elinden gelen her şeyi yaptığı bu sonuçtan memnun 
kalmış olmalıdır. 
        İşçi sınıfının mücadele birikimine ise; “sol adına işçi 
hareketine nasıl en fazla zarar verilebilir” sorusunun 
yukarıda anlatılan örnekleri kaldı.

TES-İŞ 5 nolu Şube Kongresi dersleri

         İşçi insiyatifi, Refahlı işverenin keyfi işçi çıkarmalarına karşı 
işçilerin ortak direnişini örgütleyen; işçilerin hangi görüş 

ve inançta olurlarsa olsunlar, işveren karşısında ortak sınıf 
çıkarlarına sahip olduğunu ve bu sınıf kimliği temelinde ortak 

hareketini savunan; İgdaş işçisini ilgilendiren her konuda 
açıklamalar yaparak, eski işçi/yeni işçi; Refahlı işçi/Refahlı 

olmayan işçi ayrımını kırmaya çalışan ve bunu bir ölçüde de 
başaran, bir işçi kümelenmesiydi. 

Bir tür solculuk ise kongre sürecini sadece koltuk kapma 
mücadelesi olarak görüyordu. Koltuk uğruna işverenin 

işçi düşmanı eylemleri savunuluyordu. Örneğin,  sendikal 
faaliyetleri nedeniyle işten atılmış olan Erdoğan Bayrakoğlu’na, 

“Kardeşim işten atılmışsın, git başka bir yerde mücadele et. 
Seni sırtımızda taşımak istemiyoruz.” denilirken; işçiler arasında 

“Ona çok tepki var, çok sivri bir kişi, yönetime gelirse işveren 
ve genel merkezle ilişkiler daha kötüye gider.” propagandası 

yaptılar.  Hiç bir gerçekliği olmamasına rağmen, işçi insiyatifini 
“Alevi ve Kürt karşıtı” olarak propaganda etmeye giriştiler.



fabrikaSayfa 6

        Psikolojik Taarruz Ne Oldu?
        Evvelki yazımızda askeri sahadaki 
gelişmelere dair mülahazalarımızı ifadeye gay-
ret ettik. Psikolojik harb, tarihin her döneminde 
harbin vazgeçilmez bir sahası olmuştur. Ancak 
“soğuk savaş” boyunca ve esas itibariyle bu 
savaşın emperyalist-kapitalist sistemin zaferiyle 
neticelenmesi sonrasında; galipler tarafından, 
psikolojik harbe yepyeni bir fonksiyon 
kazandırılmak istenmektedir. Artık televizyon-
lar, gazeteler, konferanslar, üniversite kürsüleri, 
en azından hava kuvvetleri, zırhlı birlikler gibi, 
muharebede neticeyi hazırlayan vurucu unsur-
lara tebdil olmuştur.
        Bilinen kelamdır, “Harb, siyasetin başka 
araçlarla devamıdır.” Siyasetin geleneksel 
imkanları iktifa etmeyince orduları siyasetin 
icrasında kullananlar; günümüzde psikolojik 
harp araçlarına silahlardan daha müessir bir 
mahiyet atfetmektedirler. Bu yaklaşım bilhassa 
ideolojik muhtevası kuvvetli olan çatışmalar 
için caridir. Bunda da şaşılacak bir cihet yoktur. 
Malum ezen-ezilen arasındaki mücadele-
ler, esas itibariyle zihniyet ve şahsiyet planında 
cereyan eder. 
        Körfez harbi esnasında, CNN isimli empery-
alist televizyon kanalından yapılan “naklen 
yayın” hatırlardadır. Sonradan Kanada sahil-
lerinde bir tankerden denize dökülen petrole 
bulanmış olduğunu öğrendiğimiz; bütün 
dünyaya “Körfez’de bu hale geldi” diye yuttu-
rulan zavallı karabatak kuşunu günde seksen 
defa seyrettiğimiz halde, bir tane olsun Irak’lı 
cesedi göstermemişlerdi. Hülasa, emperyalis-
tler, harbi nasıl görmemizi istiyorlarsa, bize öyle 
gösteriyorlardı. Misal herkesin malumu olduğu 
için verildi. Yoksa, müstemlekecilerin zihinlerim-
izde kurmaya yeltendiği tahakkümün hakikat-
teki ebadları yanında; bu iğrenç yalan, masum 
bir kabahat addedilebilir. 
        Kemalizm, ideolojinin ve propagandanın 
kuvvetini çok erken farketmiştir. Bugünkü 
rejim de, hem devraldığı ve devam ettirdiği 
siyasi mirasın ve hem de bağımlılık münase-
betleri içinde bulunduğu emperyalist sistemin 
tecrübelerini askeri sahada icra gayretindedir. 
Yaza girerken, meşhur “Murat Operasyonu”, 
Şemdin Sakık operasyonuyla birleştirilerek; 
esasen psikolojik silahların, uçaklar, top-
lar ve tanklardan daha büyük bir kuvvetle 
ateşlendiği bir taarruz yaşandı. Bu taarruzla 
hedeflenen, PKK’nin dayandığı sosyal tabanın, 
harbin TSK tarafından kazanılmış olduğu 
fikrine ikna edilmesi; gerillanın alt kademe 
unsurlarının ümitsizliğe sevk edilerek çözül-
menin sağlanması; üst kademe kadrolar 
arasında güvensizlik yaratılarak, örgütten 
önemli parçaların değilse bile, tanınmış bazı 
şahsiyetlerin koparılması ve böylece, PKK’nin 
marjinal bir örgüt pozisyonuna çekilmesiydi. O 
vakit de, psikolojik harbin söylediği ile; askerlik 
bilgisi ile bakanların müşahadelerinin birbirini 
tutmadığını, hakikatin resmi ağızlardan 
anlatılanlardan farklı göründüğünü beyan 
etmiştik. 
        Yaz aylarında tahakkuk edenler, bizim 
müşahadelerimizi teyid eder mahiyettedir. 
Bizim haber verdiğimiz gibi, “Geniş çaplı 
operasyonlar” birbirini takip etmekte; hala M. 
Ali Kışlalı gibi, ordu hakkındaki malumatlarını 
askeri malumat zanneden, bazı cahil eşhas, 
“Terör örgütünün, kontrol edilebilir” sınırlara 
çekildiğini iddia etmektedir. Olağanüstü Hal 
Bölge Valisi ise, “Örgütün eylemleri başa döndü” 
beyanatıyla bu iddiayı daha da ileri götürmek-
tedir. Görünen o ki, kış, bahar ve yaz başındaki 
askeri ve psikolojik operasyonlarla PKK kontrol 
edilebilir sınırlara itilmemiş; PKK’nin kayıpları, 
örgüt açısından “tahammül edilebilir” sınırlar 
içinde kalmıştır.
        Psikolojik harbe böyle bir mahiyet 
yüklemenin iki neticesi olabilir. Neticeyi 

istihsal edersiniz; zaferin izahında müşkilat 
olmaz!.. Neticeyi istihsal edemezsiniz; bu 
defa inandırıcılığınız zayi olur. Bir de, Akit gibi 
mürteci gazetelerin gerilla saldırılarından sonra 
zil takıp oynamasına tahammül etmek zorunda 
kalırsınız.
        Hülasa “özel savaş”, PKK içindeki, örgütün 
kendi değerlendirmeleri açısından yenilenme, 
yenilenmeye ayak uyduramayanı tasfiye opera-
syonunu kullanarak elde etmek istediği, örgütü 
marjinalleştirme hedefine ulaşamamış; Şemdin 
Sakık unsurunun ele geçirilmiş olmasını son 
derece beceriksizce değerlendirmiş; Ertürk 
Yöndem çapsızlığıyla hazırlanmış metinleri 
Şemdin’e telsizden okutarak, Şemdin “kartını” 
sıfırlamış; böylece Şemdin’in kendi başına 
yapabileceklerinin bile gerisine düşmüş; basına 
sızdırılan yalan ifadelerle önü açılan Akın 
Birdal’ın vurulması 
provokasyonunun 
altında kalmıştır. 
Esasen Birdal’ın 
kurşunlanmasıyla, 
psikolojik taar-
ruz içerden 
darbelenmiş ve 
bitirilmiştir.
        T e m m u z-
A ğ u s t o s 
aylarında, korucu 
aşiretlerin birbir-
inin koyunlarını 
k u r ş u n l a y ı p 
telef etmesi gibi  
hadiselerin, PKK 
marifetiymiş gibi 
gösterilmesi gay-
retleri ve hergün 
memleketin dört 
bir tarafında, 
gözyaşı içinde 
toprağa verilen 
gencecik asker 
cenazeleri orta-
dayken; örgütün 
“tavuklarla ve koy-
unlarla harbettiği” 
yolundaki ciddi-
yetsiz ve cephede 
canını veren asker-
lere de saygısız iddialar, psikolojik taarruzdan 
geriye ne kaldığını göstermektedir.

        ATEŞKES AÇIKLAMASI

        Bu yazının yazılıp gazeteye gönderilm-
esinden sonra, PKK Genel Başkanı Abdullah 
Öcalan’ın, Med-TV’deki bir programa telefonla 
katılarak, 1 Eylül’den itibaren “Ateşkes” ilan 
ettiğini basından öğrendik. Dolayısıyla bu mev-
zuda da fikirlerimizin ifadesi icabeder.
        Silahların susması ve genç bedenlerin 
toprağa düşmesinin durdurulması elbette 
çok değerli bir adım olacaktır. Ama bu netice, 
ilan edilen kararla istihsal edilebilecek midir? 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri ve resmi 
makamların dolaysız sözcülüğünü yapan 
basın, bu ateşkes ilanına herzamanki tep-
kiyi vermekte gecikmemiştir. Keza düne kadar 
haberdar olmadığı bir ateşkes ilanını ne zaman 
işitse, “Bu bir fırsattır, değerlendirilmesi gere-
kir” diyen, “barış misyonerleri” de her zamanki 
tepkilerini ortaya koymuşlardır. Siyasette “sür-
priz iyi haberler”, toplumu kucaklıyorsa; toplu-
mun kucaklaması, savaş kararlarını verenler 
üzerinde bir müesseriyete sahip olacak çap 
ve derinlikteyse; karşındakilerin en azından 
bir hizbi, bu iyi haberle kuvvet kazanıyor 
ve iradesini bütünün önüne koyacak, hatta 
bütüne dayatacak bir siyasi pozisyon elde edi-
yorsa; kısacası bu iyi haber barışı elde etmek 
için gerçek bir imkan halindeyse faydalıdır. 

Yoksa, zaten “barış, barış” diyen ve ateşkes 
kararını duyar duymaz, daha öncekilerde ne 
söylemiş, ne yapmışsa aynı şeyleri söyleyen 
ve yapan kesimler, bir kere daha aynı tep-
kileri versin diye sürpriz iyi haberler vermek 
ne kadar gerçekçidir?..Ateşkes kararının tek 
taraflılığı, PKK ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
arasındaki münasebetler bakımından cari 
değildir. Aynı zamanda, bütün yaz ayları boy-
unca yapılan “Devrimci güçbirliği”, “Devrimci 
ittifak” gibi münasebetlerin içinde yeralanlar 
bakımından da bu kararın, gerçek bir sürpriz 
olduğu kesindir. Farklı dinamiklerin, farklı 
gelişme seviyelerinde bulunan aktörleri 
arasında, farklı ihtiyaçlardan zuhur eden; 
herkesin ihtiyacıyla aynı ölçüde temas etmey-
en, tek taraflı tutumları, münasip değildir, ama 
olur. Bu işlerde tecrübesizlik mazereti mevzu-

bahis değildir.
        Hülasa, mesaj milletlerarası diplomasi 
sahasına müteveccih görünmektedir. Bu 
kararın müsademe sahasında dişe dokunur bir 
tek neticesi olacaktır; o da, ilan edilen tarihte 
yapılıp yapılmayacağı belirsiz olan seçimlerde; 
HADEP’in faaliyetleri rahatlayacaktır. Veya 
HADEP’in seçim faaliyetine müteveccih baskı ve 
saldırılar, gene milletlerarası cemiyet nezdinde 
daha şiddetli bir hassasiyet yaratacaktır.
        Bizim tek taraflı “ateşkes” ilanıyla ilgili 
değerlendirmemiz, bunlardır. Böyle çözümleyici 
ve ihtiyatlı, hatta eleştirel yaklaşmamızın nedeni 
ise; bizim “barışçı”, “insan hakları ve demokrasi” 
misyoneri değil; komünist olmamızdır. Sorunun 
bir bütün olarak eşitlik ve özgürlük temelinde 
çözümünün, silahların susmasıyla başlayan 
bir dizi adımın neticesi olacağını da biliyoruz. 
Temennimiz, gerçek barış adımlarının atılması; 
bu adımların muhataplarını bulmasıdır. Asıl 
muhatap ise, Türkiye işçi sınıfında, emekçiler-
inde; Türkiye halkının kardeş vicdanındadır. 
        Aşağıdaki değinmelerimiz, bu bakımdan 
önemsenmelidir.

        PKK Asıl Zayiatı Nerede Veriyor?
        Ateşkes mevzuu hariç, buraya kadar evvelki 
yazımıza dair konuştuk. Meselenin ciddiyetle 
ele alınması icab eden başka uzantıları mevcut-
tur. 
        Aciliyet gösteren bir noktadan başlamak 
lazımdır. Bahar aylarından başlayarak, yaz 

aylarında da devam eden, bazı bombalama 
eylemleri, bilhassa mühimdir. İzmir’de ve 
İstanbul’da meydana gelen bazı patlama-
lar; daha gerçekleştiği anda, zihinlerde bir 
bulanıklık husule getirmiştir: “Bu bombayı 
acaba PKK mi patlattı; yoksa kontrgerilla mı?” 
Esasen, böyle bir sualin zihinlerde belirmesi 
bile vahimdir. Banliyö treninde, Mısırçarşısı veya 
Kemeraltı gibi kalabalık merkezlerde bomba 
patlatmak; şehir hatları vapurlarına, belediye 
otobüslerine, içinde yolcu varken sabotaj 
yapmak, hakikaten “emekçilerden, halkların 
kardeşliğinden, özgürlükten” bahseden siyasi 
hareketler açısından, öyle “cephe gerisini vur-
mak” falan değil; düpedüz intihar cinayetle-
ridir. Halkı vurarak, halkların kardeşliği şiarına 
inandırıcılık kazandırmak mümkün değildir. 
Böyle serseri, kör terör işlerini “mücadele” 

z a n n e d e n l e r , 
sadece etraflarını 
boşaltırlar. Bu 
anlayış, zaten 
kendisi de benzer 
sorumsuzluklar 
yapagelmiş ve 
“elden ayaktan 
düşmüş sol-
lardan” dostlar 
edinebilir. Türkiye 
komünistlerinin 
enternasyonalist 
vazifelerinden 
birisi de; böyles-
ine kör milliyetçi 
cinayetler konu-
sunda, ilgili tarafı 
ciddi ölçülerde 
ikaz etmektir. 
 İ R A ’ y ı 
hepimiz biliyoruz. 
Bağımsızlıkçı bir 
örgüttür; ama 
neticede “işçi sınıfı, 
Marksizm vb” 
kelamları etmeyen 
bir “katolik” örgüt-
dür. Bu dinsel 
inanç temelli, 
ulusal kurtuluşçu 
örgüt bile, sivillerin 

zarar görmesi ihtimali bulunan yerlere bomba 
koyduğunda, güvenlik güçlerine haber verir. 
Böylece hem bir tehdit gündemde tutulur; hem 
de bu eylemden siviller zarar görürse, sorumlu-
luk güvenlik güçlerine devredilmiş olur. Bahsi 
geçen eylemler itibariyle, sivil halka karşı İRA’nın 
bile gerisine düşmüş; halkın yaşama hakkına 
zerre kadar saygı duymayan; açıkçası halka 
zarar veren bir eylem çizgisini sürdürmekten 
vazgeçmeyen bir siyasi örgütün inandırıcılığı 
öyle büyük bir hızla sıfırlanır ki; sorumluları da 
şaşar kalırlar.
        Terhis olmuş, silahsız 33 askerin katledilm-
esi, üzerinden yıllar geçtiği halde, hafızalarda ve 
vicdanlarda yerini muhafaza ediyor.
        PKK asıl kayıplarını bu sahada vermektedir.
        Fabrika’nın önümüzdeki sayılarında temas 
etmek istediğimiz; Kürt meselesiyle bağlantılı ve 
kısa vadenin ürünü olmayan bazı gelişmelere 
şimdilik işaret etmek niyetindeyiz.
        “Devrimci diplomasi” adı altında yürütülen 
faaliyetlerin, emperyalistleri meselenin içine 
girmeye davet eden ve giderek emperyalis-
tlerin yürürlüğe koyabileceği çözümlere razı 
bir çizgide gelişmesi; “çözüm için Türkiye’nin 
yönetici güçleri ikna edilemiyorsa; Türkiye 
hakim sınıflarının çok yönlü bağımlılık 
münasebetleri içinde olduğu ve özel savaşı 
silah satarak, kredi vererek veya siyasal destek 
sunarak destekleyen müttefiki emperyalistlerle, 
kendi hüviyetini oluşturan değerlere güvenerek 
ve haksızlık etmeyerek temas etmek”ten başka 

bir mahiyet kazanmaktadır. Sevr toplantısı 
düzenlemek ise, halkın tarihindeki haksızlığa 
isyan gelenekleri yerine; İngiliz emperyaliz-
minin bölge tarihinde oynadığı uğursuz role 
müracaat manasındadır. Emperyalizme karşı 
mücadeleyi başa koymayan anti-sömürgeci 
mücadele olabilir mi?..
        Keza, işçi ve kamu çalışanları 
sendikalarındaki çalışmayı, bir kürsü, bir “nefes 
borusu” elde etme anlayışıyla sınırlayan, hiç-
bir ilke ve değere dayandırılmamış; amansız 
koltuk pazarlıkları ile meşhur olan “yurtsever” 
grupları da, daha önceleri Fabrika sayfalarında 
sergilenmişti. Sermayeye ve sermayenin emek 
hareketi içindeki bilinçli-bilinçsiz ajanı duru-
mundaki, sendikacılığı meslek ve geçim kapısı 
haline getirmiş sendikacılara karşı, işçilerin ve 
emekçilerin insiyatifini geliştirme konusunda 
hiçbir fikri ve gayreti olmayan “özgürlükçülük” 
neyin nesidir? Kapitalizme karşı savaşı içer-
meyen anti-sömürgeci mücadele; komünist-
lerin emek hareketinden tasfiye etmek zorunda 
olduğu koltuk ve çıkar mücadelesinin, çoğu 
zaman sözkonusu çevrelerdeki cilasından başka 
bir şey değildir. 
        Türkiye solunun kimi çevreleriyle geliştirilen 
geri, ilkesiz ve zikzaklı ilişkileri, Aydınlıkçılarla 
olanı başta olmak üzere defalarca eleştirdik. 
Benzerlerinin tekrarını da şüphesiz gündemim-
ize alacağız.
        Seçimler yaklaşıyor. HADEP içindeki ileri 
tutumları olduğu kadar; geri, başıbozuk, 
sosyalizm düşmanı eğilim ve tutumlar da, bir 
mecburiyet olarak gündemimize girecek.
        “Yurtsever basının” bizzat kendisi san-
süre uğrarken bile, sansürcü tutumlara 
sahip olmasını, geçmişte olduğu gibi, gene, 
tekrarlandıkça ve defaatle eleştireceğiz.
        Marksizme sayısız yazısında ve kararında 
vurgu yapan bir hareketin, bir şehidine, 
Konferans kararı ile “Tanrıça” ünvanı vermesine 
duyduğumuz şaşkınlığı dile getireceğiz.
        Bütün bunları “eleştiri hakkı” adına 
değil; Kürt halkına karşı görevlerimiz ve 
sorumluluklarımız arasında olduğu için 
yapacağız.
        Eleştirilerimizin, aşağıdaki “eleştiriye 
tahammülsüzlüğünü” küçümsemeye sığınarak 
izhar eden, içi boş klişeden farklı aksi sedalar 
meydana getirmesini elbette ummak isteriz. 
        “Sözgelimi, Türkiye devriminin stratejik ve 
taktik hedefleri; 100’ün üstünde, farklı farklı 
tesbit ve programlarla tanımlanmıştır.(!) Başka 
bir deyişle, komünizm ve sosyalizm adına, 
Türkiye’de 100 şekilde devrim yapılabilir (!?) 100 
çizgi de; ‘ben yaparım’ diyor.
        Ama olmuyor, yapamıyorsun.”
        (...) “İlginçtir; ordu gerillaya saldırıyor, aynı 
zamanda kemalist ‘aydınların’ gerçek aydınlara 
saldırısı başlıyor. Aynı süreçte kemalist-şoven 
sol partiler HADEP’e saldırıyor. Özel savaş basını 
yurtsever basını hedef gösteriyor. Yetmiyor, bu 
düğünün bir eksiği var. Kimi sol örgütler de eş 
zamanlı olarak, Özgürlük Hareketi’ne üslup-
suzca saldırıyor. Buna da eleştiri hakkı denili-
yor. TC’yi tahlilleri gibi, Özgürlük Hareketi’ni 
‘eleştirmeleri’ de kendi içinde çapsız, üslupsuz, 
tutarsız ve özel savaş propagandalarının etkisini 
taşıyan bir durumdadır. Yani kemalist cenah 
da, sağı-solu hepsi akranını bulmuş ve vuruyor. 
Kimilerini anlamak mümkün.
        Ama dostların kaygıları nedir? Gerçekten 
Kürt halkını mı düşünüyorlar? Yoksa, ‘ülkeleri’ ve 
egemen ulus ayrıcalıkları tehlikeye girdiği için, 
bu durumun onlarda yarattığı gizli şovenizm 
mi? Küçücük dünyaları yıkılır endişesi mi, bu 
dostları üslupsuzluğa iten? Yoksa hepsi birbir-
ine mi benziyor?” (Özgür Halk, s.89, sy.3)
        Unutmayalım. Türkiye devrimcilerine 
“Ama olmuyor, (devrimi) yapamıyorsun.” diyen 
kardeşimiz de henüz, “yapılmış bir devrim” 
adına konuşmuyor.

Kürt meselesinde durum - 2

        Gazetede, ülkenin genel konularına ve işçilerle ilgili 
konulara kapsamlı bir şekilde ışık tutulduğu halde, her 
nedense üretici köylüye aynı oranda ışık tutulamamaktadır. 
Bu da biraz normaldir. Çünkü üretici köylünün durumunu 
ve sorunlarını kendisinin  ortaya koyup, paylaşması gerekir. 
        Aşağıda anlatacaklarım, sadece  üretici pancar 
çiftçisinin sorunlarıyla ilgili değildir. Bu konuyla birlikte, 
bu sorunlara çözüm getirmesi gereken pancar kooper-
atifleri de gerekli duyarlılığı göstermemektedirler. Bunun 
değişmesini talep ederken,  üretici köylünün gerçek 
kooperatifi nasıl olmalıdır sorusuna, kendi geçmişimizdeki 
ve dünya çapındaki kooperatifçilik hareketlerinden 
öğrendiklerimizle bir cevap veriyoruz. Bu cevaplarla, halen 
uygulanmakta olan kooperatifçilik pratiğini karşılaştırarak, 
aradaki farkı Fabrika okuyucularına göstermek ve üretici 
köylünün bu taleplerinin yansıtılmasını istiyoruz.
        Pancar kooperatifi amaçlanan kooperatif çalışmalarını 
yapmamaktadır.
Üretici köylü ürettiği pancarı, pancar kooperatifine tes-
lim etmeli, ürününü kooperatif aracılığıyla pazarlamanın 
dışında, diğer sorunlarını da yine kooperatif aracılığı ile 
çözmeli. 
          Kurulduğu günden bu yana, sistem (devlet) kendi 
anlayışının öngördüğü kooperatif örgütlenmesini, zaten 
istediği gibi, temsil ettiği çıkarlara göre, kooperatifi bu 
şekilde yürütmüştür. Zaten kooperatifin kurulması da dev-
letin teşvik etmesiyle olmuştur. Sözde kooperatifin yöneti-
mi 5 kişiden teşekkül ediyordu. Kooperatif yönetimine, 
iki dönem öncesine kadar Şeker Şirketinden iki yönetici, 
kooperatif çalışmaları için otomatik olarak, kooperatif 
yönetimine seçiliyordu. Birisi otomatik olarak başkan olurk-
en, öbürü de mali işlerden sorumlu oluyordu. Diğer 3 kişiyi 
üretici köylü seçimle belirlediği halde, atama ile yönetime 
gelen Şeker Şirketi yöneticileri sözde kooperatifçilik olan 

bu uygulamayı, tek taraflı olarak yönetiyorlardı.
        İki dönem öncesinde bu durumun ahlaki olmadığı 
gibi, kooperatifçilik anlayışıyla da ters düştüğünü konu 
ettiğimizde, kabul gördü. Şeker Şirketi adına sözde 
kooperatife atama yoluyla katılan yöneticilerin bu 
durumu  anlatıldı ve anlatıldığı oranda da kavrandı ve 
yönetim belirlenmesinde saf dışı bırakılınca istifa yolunu 
seçmişlerdi. Bu durum ülkenin diğer yerlerindeki şeker 
fabrikalarının bulunduğu yerlerdeki pancar kooperatifler-
inde de uygulandı. Bu güne kadar bunu farkedemeyen 
yöneticiler, kooperatifçiliğin aslına uygun davranmayı 
böylece başlatmış oldular. Bu durum asıl olandı, doğru 
olandı. Ne yazık ki devamı gelmedi. Bazı kişilerde devamını 
bekliyorduk. Devamı arzu edilen gerçek kooperatif 
çalışmaları olmalıydı. Bugüne kadar amaçlanan ne yazık ki 
yapılmadı. 
        Amaçlanan, üretici köylü ürettiği pancarın eki-
minden pancar parasını alana kadar geçen safhadaki 
sorunları olup, bu sorunları kooperatif aracılığıyla çözmesi 
gerekirken, uygulama böyle olmuyor. Üretici köylü ekmek 
istediği pancarı istediği yere ekemiyor. Şeker Şirketi bu 
durumu tek taraflı olarak, üretici köylü ile yapmış olduğu 
sözleşme çerçevesinde, münavebeli ekim uygulaması ile 
sürdürmektedir. Kooperatif bu duruma, konudan haberdar 
olmadığı için müdahale etmiyorsa; bilmemesi mümkün 
değildir. Şayet biliyor da bugüne kadar, bilerek müdahale 
etmemesi, doğrusu merak konusu olup, bu sorun ortadan 
halen kalkmış değildir. Toprak tahlilinin her yıl yapılması 
ve toprağın ihtiyacı olan gübrenin belirlenerek ekilmesi 
uygulaması yapılmıyor. Üretici köylü kendi bildiğince bu 
uygulamayı sürdürmektedir. Böyle davranmış olması 
neticesinde toprağının giderek çoraklaşma arzetmesiyle 
karşılaşmaktadır. Bu uygulamanın, toprağa verdiği tahri-
bat, bugün verimin düşmesidir; gelecekte ise tahribat 

önlenemez boyutlara varacaktır. Sulama belli başlı sorun 
olup, arzu edilen planlı sulama ne yazık ki ülke genelinde 
arzu edilen durumda değildir. Sulama sorunu bir an önce 
planlı ve programlı duruma getirilmelidir. 
        Pancar ekim, tekleme, sulama, sökme avansları 
zamanında yapılmalı üretici köylüyü mağdur etmeyecek 
düzenleme biran önce yapılmalı ve uygulanmalıdır. Üretici 
köylü bu durumu önceden bilmeli, bildiği oranda ihtiyacı 
temin edilmeli. Üretici köylünün pancar teslimi, plansızlık 
ve üreticinin önemsenmemesi nedeniyle, arzu edilmeyen 
bir zulüm durumundadır. Üretici köylü ürettiği pancarını 
teslim ederken saatlerce malıynan, canıynan sıcakta, 
soğukta, yağışta beklemek durumunda bırakılmaktadır. 
Bu duruma son verilip köylüyü memnun edecek uygu-
lama biran önce başlatılmalıdır. Üretici köylü pancarı teslim 
ettiğinde fire uygulaması ile karşılaşmaktadır. Bu fire tesbiti 
uygulaması tek taraflı yapılıp, köylünün ve de kooperatif 
yöneticisinin hazır bulunduğu esnada yapılmalı, köylü 
mağdur edilmemelidir. Üretici köylü ürettiği pancarın 
bedelini zamanında alamamaktadır. 6-7 ay gibi gecik-
meli bir zamanda almaktadır. 6-7 ay gecikmeli ödeme 
durumuna son verilmeli, teslim ettiği ürünün bedelini 
anında almalı, şayet gecikmeli olarak alıyorsa, nasıl bor-
cuna faiz konuyorsa, alacağına da faiz uygulaması hemen 
başlatılmalıdır.
        Pancar bedeli tesbit edilirken üretici köylünün görüşü 
alınmamaktadır.Sözde alındı gibi bir uygulama ile karşı 
karşıya olup bu duruma son verilmelidir. Üretici köylü 
ürettiği pancarın gerçek değerini kendisi tesbit etmeli 
tesbit edemiyorsa kooperatif aracılığı ile tesbiti yolu izlen-
melidir. Pancar Kooperatifinde olduğu kadar, Üst Birlik 
konusunda da gerçek kooperatifçilik uygulaması ne yazık 
ki sözkonusu değildir. Adına kooperatif denilen, şeklen ve 
ismen böyle olsa da gerçekte kooperatifçilikten uzak olan 

bu uygulama, kooperatif uygulaması gibi gösterilerek, 
üretici köylünün içinden çıkılmaz sorunlarına bir yenisi 
eklenmeye devam edilmektedir.
        Kooperatif denilen uygulama, dışarda yapılan ticari 
esasa dayalı bir uygulamadır. Üretici köylüden kesilen 
nemalardan oluşan sermayesi ile alınan ihtiyaçlara 
faiz konulması bir an önce kaldırılmalıdır. İhtiyaçlar 
önceden tesbit edilmeli, bu ihtiyaçlar sahiplerine sunu-
lurken, satılırken, dışardan daha ucuz olmalıdır. Aşırı faiz 
uygulamasına derhal son verilmelidir. Bugün dışarda 
satılanla kooperatifte satılan arasındaki fiyat farkı, koop-
eratifteki fiyatların daha pahalı olması şeklindedir. Bu 
da üretici köylünün kooperatif uygulamasına sıcak 
bakmamasına sebep olmaktadır. Kooperatifi haliyle ben-
imseyememekte, kendi kurumu olarak görememektedir. 
        Sözde kooperatife seçilenler tarafından, yukarıda 
saydığım sorunlar da, ihtiyaçlar da ne yazık ki etraflıca 
ele alınmamaktadır. Kooperatifçilik yaptığını sananlar, 
üretici köylünün sorunlarını ve ihtiyaçlarını ne yazık ki 
bugüne kadar derli toplu ele almadıkları gibi, yürürlük-
teki bu uygulamayı, gerçek kooparatifçilik gibi sunmaları 
neticesinde üretici köylünün ürettiği, pancar ve diğer 
ürünler tüketiciye aracısız ulaştırılması mümkün ve gerek-
liyken, bir avuç çıkarcı, elinde sermayesi olduğu için ürünü 
ucuza kapatıp, yüksek fiyatlarla tüketiciye satmaktadır. Bu 
durumun ortadan kaldırılması için, üretici köylü ürettiği 
ürünü kooperatifler aracılığıyla tüketiciye ulaştırmalı, 
sorunlarını ve ihtiyaçlarını görmeli ve gidermelidir. Tüketici 
ise kendi arasında kooperatifler kurarak, ihtiyaçlarını 
kooperatiften kooperatife gidermelidir. Toplumun üretici 
sınıfları, aynı zamanda tüketiciler olarak, bir avuç çıkarcıyı, 
örgütsüzlüğümüz ve kendi kurumlarımıza yeteri kadar 
sahip çıkmadığımız için besliyoruz. Çıkarcıların beslendiği 
bu alanı, üretici köylüler ve şehirlerdeki işçiler, memurlar 

fabrika gazetesine açık mektup:

Halka zarar veren eylemler, “halkların kardeşliği” şiarıyla nasıl bağdaştırılabilir? İşte Mısır Çarşısı’na yapılan sabotajda zarar 
görenler. Banliyö trenine konulan bomba ise iki emekçinin hayatına son vermişti.
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Maden
        Zonguldak uzun süredir zor bir soruyla 
karşı karşıya: “Zonguldak’ı nasıl bir gelecek 
bekliyor?”
        Zonguldak’ın önünde durduğu soru, 
esasen Türkiye’nin ve büyük ölçüde dünyanın 
da önünde durduğu sorudur? Dünyadan ve 
Türkiye’nin bütününden bağımsız olarak, 
“Zonguldak’ı nasıl bir gelecek bekliyor?” 
sorusuna cevap vermek mümkün değildir. 
Ama her kim ne cevap veriyorsa, çözüm 
için önce dünyayı ve Türkiye’yi değiştirerek 
işe başlamayacak. Bakış açısını dünyadan, 
Türkiye’ye, Türkiye’den Zonguldak’a doğru 
oluşturmak doğrudur. Ama değişime; yap-
maya, bulunduğumuz yerden; gücümüzün 
yettiği yerden başlar; gücü burada büyütürüz.

FARKLI BAKIŞ AÇILARI,
FARKLI GÜÇLER

        Zonguldak’la ilgili olarak ortaya konmuş 
birden fazla bakış açısı var. 
Bu bakış açılarının tamamı, 
aynı zamanda Türkiye’nin ve 
dünyanın geleceğine nasıl 
bakıldığıyla da bağlantılıdır.
        Geçtiğimiz ay, 13 
Ağustos’ta bir basın toplantısı 
yaparak Rödevans meselesi 
etrafında çeşitli görüşler ortaya 
koyan Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası başkanı Salih 
Demir; “Zonguldak’ı nasıl bir 
gelecek bekliyor?” sorusunu 
yeniden güncelleştirdi. Ve 
herkesin, Zonguldak için 
önerdiği politikayı ortaya 
koymasını istedi. Haklıdır. 
Çünkü kendilerinin de bir 
Zonguldak politikası var ve bu 
politikanın gerçekleşmesinde 
bir takım sıkıntı ve endişeler 
sözkonusu.
        Salih Demir, savunduğu ve temsilcisi 
olduğu politikayı, aynı zamanda Zonguldak’ın 
sorunlarının bir çözümü, bir kurtuluş yolu 
olarak da ileri sürüyor. Acaba öyle mi?
        Basın açıklamasından bir paragrafta şunları 
söylüyor:
        “TTK’nın ve Zonguldak’ın en azından 
20 yıldır devam etmekte olan ve artık iyice 
bunaltıcı olan sorunlarına hiçbir ciddi yaklaşım 
göstermeyenler, sloganlar ile Zonguldak’ı uyut-
maya çalışanlar, şimdi kendilerine yeni konular 
bulmuşlardır.”
        TTK’nın ve Zonguldak’ın sorunlarının 
yaklaşık 20 yıl önce başladığını söylemesi 
açıklayıcıdır. Yaklaşık yirmi yıl öncesini, Turgut 
Özal’ın hazırladığı, Süleyman Demirel’in uygu-
lamaya başladığı, ancak esas uygulamasını 
12 Eylülcülerin yaptığı 24 Ocak İstikrar 
programıyla başlattığını düşünebiliriz. Belki de 
12 Eylül 1980’i kastediyordur. Yirmi yıl kadar 
önce meydana gelmiş, TTK’yı zora sokacak 
başka bir başlangıcı biz hatırlamıyoruz.
        24 Ocak ve 12 Eylül, “devleti küçültme” 
adı altında, Kamu İktisadi Teşekküllerini 
özelleştirilme politikalarının yürürlüğe girmesi 
anlamına geliyor. Şüphesiz özelleştirme 
politikaları, hemen mülkiyetin kamudan 
alınarak özel sektöre devri anlamına gelmiy-
ordu. Öncelikle toplumun özelleştirmeye razı 
edilmesi gerekiyordu. Bu yüzden öncelikle 
KİT’lerin zarar ettirilmesinin yolları döşendi. 
        KİT’ler Cumhuriyet tarihi boyunca, özel 
sektöre uzun ham ve yarı-mamul madde 
üreterek, ihale vererek ve benzeri yollarla 
kaynak aktarmıştı. Özelleştirmeye hazırlama 
süreci ise, KİT’lerin, önceki kaynak aktarımı 
görevlerinin yanı sıra, kamu mülkiyeti altında 
yağmalanması anlamına geldi. KİT’in parası, 
ucuz faizle özel bankalara yatırıldı; ihtiyacı olan 
paralar, üç-dört katı faizle krediyle karşılandı. 
KİT’lerin zararlarının yarısı, finansman maliyet-
inden kaynaklanır hale getirildi. KİT’ler ihtiyaç 
duydukları malzemeyi temin için açtıkları 
ihalelerde, Özal hükümetinin baskısıyla, bile 
bile kazıklatıldı. Çürük çarık mallar, fahiş fiyat-
larla KİT’lere kakalandı. Kitlerin mamulleri ise  
dünya fiyatlarının çok altında, zararına özel 
sektöre devredildi. KİT’lere teknolojik yatırım 
durduruldu. Hükümet, KİT’leri çökertmek 
için, bu kuruluşların ürettiği mamulleri; o gün 
dünyanın herhangi bir yerinde daha ucuza 
bulmuşsa ithal etti, ülkenin kuruluşuna karşı, 
yabancı şirketler adına haksız rekabet uyguladı. 
KİT’lerin ihtiyaç duyduğu elemanları alması, 
“tasarruf genelgesi” vs. ile engellenirken; 
hemen bütün kitlere, önce ANAP’ın, sonra 
DYP’nin kadroları, iş yapmamak, avanta kol-
lamak ve maaşını almak üzere yerleştirildi. 
Personel kadrosunda işyerine sadece maaş 
almak için gelen; işyerinde sadece veznenin 
yerini bilen elemanlar alındığı gibi; ilgili KİT’in 
faaliyetin hakkında hiçbir uzmanlığı olmayan 
seçilememiş milletvekili adayları da yönetim 
kurullarına yerleştirildi. Bütün bu zorlama-
lara rağmen, Özal bile KİT’lerin önemli bir 
bölümüne zarar ettirmeyi başaramadı.
        Zarar eden ve batan özel sektör firmaları, 
(örneğin İstanbul Bankası) aynı dönemde 
devletleştirilirken; Özalcı, sermayedar büyük 
basın KİT’lerin her kuruş zararını manşete 
çıkardı. 
        Nihayet kamuoyu oluşturulduktan, KİT’ler 

özelleştirilmeye hazır hale getirildikten sonra 
ise, “Karlı durumdaki KİTler” satışa sunuldu. 
Özelleştirme propagandası “KİTlerin zarar 
ettiği” motifine dayandırılırken; satışlar kar 
eden KİT’lerden başlatıldı. Özelleştirmeler, 
özel sektöre yeni ve büyük bir kaynak transferi 
şeklinde gerçekleşti. 1997 yılından bu yana 
yapılan özelleştirme gelirleri 4 milyar dolar 
iken; özelleştirme masrafları, 3 milyar 900 mily-
on dolar seviyesinde oldu. Devlet kuruluşları 
4 milyar dolara satıldı, dört milyar dolar, daha 
devletin kasasına girmeden, satış masrafı diye, 
çoğu yabancı danışmanlık şirketlerine ödendi. 
        İşte yaklaşık 20 yıl önce başlayan TTK’nın 
ve Zonguldak’ın sıkıntıya girdiği sürecin 
Türkiye’deki işleyişi böyle oldu.
        TTK da özelleştirme; bunun için zarar 
ettirme ve yağmalama, teknolojik yatırım 
yaptırmama, ihtiyaç duyulan elemanları 
almasına izin vermeme; kurumun her kademe-
sine parti yandaşlarının hortumlarını dayama; 

ihalelerde kurumu kazıklama; ucuz ithalat 
yoluyla haksız rekabete maruz bırakma; kuru-
mun finansman politikalarını, kurumu zarara 
sokacak şekilde düzenleme uygulamalarından 
nasibini aldı. Sonuçta TTK, havza içinde daral-
maya, bazı işletmeleri terketmeye zorlandı. 
Terkedilen yerler ise rödevans yoluyla 
taşeronlara devredilmeye başlandı. Bütün bun-
lar bilinçli bir politikanın sonucuydu. 
        Salih Demir, rödevans uygulamasını, 
TTK’yı ve Zonguldak’ı sıkıntıya sokan Özalcı, 12 
Eylülcü sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu 
kabul etmek yerine; sanki bunlar birbirinden 
ayrı şeylermiş gibi, rödevans uygulamasını 
Zonguldak’ın sıkıntılarına bir çare olarak gös-
termeye çalışıyor. Diyor ki;
        “Bu firmalar kendi techizatları ve malzeme-
leri ile üretim yapmakta ve TTK’ya üretilen her 
ton kömür için para vermektedir.
        Binlerce kişi doğrudan ve dolaylı olarak bu 
üretim faaliyetlerinde yer almakta ve ailesini 
geçindirmektedir.”
        “Devlete ödenen vergiler, SSK’ya ödenen 
prim, TTK’ya ödenen rödevans, orman 
işletmesine ödenen paralar, bir kalemde silinip 
atılmayacak kadar çoktur.”
        Kesin olan, rödevans uygulaması ile, 
TTK’yı batırma politikalarının bir ve bütün 
olduğudur. Salih Demir, eğer tutarlı olacak ve 
rödevans uygulamasını savunacaksa; 20 yıldır 
TTK ve Zonguldak’ı sıkıntıya sokan politikaları 
da savunmak durumundadır. Sıkıntıları orta 
yerde bırakıp; hatta sıkıntılardan yakınıp, bu 
sıkıntıların meyvalarını toplamak ve üste-
lik kendilerinin toplayıp cebe attığı meyvaları, 
Zonguldak’ın sıkıntılarına bir çare gibi sunmak, 
onun çok şikayetçi olduğu bazı DSP milletvekil-
lerinin yaptığından farklı değildir.
        Salih Demir’in açıklamalarına tekrar 
döneceğiz. 

        DSP MİLLETVEKİLLERİNİN POLİTİKASIZLIĞI

        Zonguldak havzasında Rödevans 
uygulaması son bir yılın işi değil. Havzada 5-6 
bin işçinin istihdam edildiği düzeye gelinceye 
kadar; DSP’nin milletvekillerinin ağzından 
rödevans lafı çıkmadı. Milletvekillerinin 
sessizliği, bu partinin ve CHP’nin il örgütleri 
için de geçerlidir. Yerel basının sesi çıktı mı? 
Hayır. Yerel basın da bu konuda bir mezar 
kadar sessizdi. Peki GMİS? GMİS’in yayın 
organı gizli değil. İsteyen arşivleri önüne koyar 
bakar; “Bakalım GMİS rödevans konusunda ilk 
açıklamasını ne zaman yapmış?”
        Bugün Zonguldak’ın ve TTK’nın 
sıkıntılarından şikayetçi olanlardan, hiçbiri 
rödevans konusu, “patlatılıncaya” kadar 
bu konu hakkında tek kelime etmemiştir. 
Zonguldak’ın nüfusu İstanbul, coğrafyası 
Konya kadar değil. 5-6 bin işçinin çalıştığı, 
binlerce ocağın, havzanın dağlarını delik deşik 
ettiği, bu ocaklar için dünya kadar malzemenin 
alış-verişinin yapıldığı, şehrin içinden hergün 
yüzlerce kömür kamyonunun geçtiği; bu 
kömürün parasının şehrin ekonomik hayatına 
pompalandığı, çok sayıda madencilik şirketinin 
kurulduğu; hatta şimdi rödevans uygulamasına 
karşı çıkan çevrelerden de çok sayıda kişinin 
özel ocak işlettiği, hiç kimsenin kulağına nasıl 
olur da gelmez? Rödevans uygulaması, bir yıl 
öncesine kadar, Zonguldak’ta herkesin bildiği 
bir “sır” durumundaydı.

        Rödevans “rezaleti”, K. Tuncer’in emeğiyle 
ortaya çıkarılcaya kadar devam eden sessizlik; 
yerini rödevansla ilgili köşe yazılarına, tel-
evizyon programlarına, demeçlere bıraktı; ama 
bu defa da, K. Tuncer’in çalışmaları sessizlikle 
kuşatıldı. Belli ki, kimse gerçeğin tamamıyla, 
yani ta kendisiyle ilgili değildir. Meğer 
Zonguldak’ta showmenler ne kadar çokmuş!..
        DSP Milletvekilleri neden, uzun süre sessiz 
kaldılar ve neden bugün boşa konuşuyorlar?
        Türkiye tarihinin en özelleştirmeci 
hükümetinin, en uyumlu ortağı olan DSP; 
Türkiye çapında özelleştirmelere karşı çıkmak 
şöyle dursun; özelleştirmeleri yapan ve 
bununla övünen hükümetin ortağıdır. DSP’ye 
karşı çıkmadan, özelleştirmelere nasıl karşı 
çıkacaksınız? Türkiye’de özelleştirmeleri savu-
nan ve uygulayan DSP’nin, Zonguldak ayrı bir 
ülkede değil ki; Zonguldak’taki özelleştirmeye 
karşı çıkması mantıklı olsun. Ama rödevans 
konusu patlatılınca, özel ocaklarda istihdam 

edilen binlerce işçinin çalışma 
ve yaşama koşulları kamuoyu 
önünde teşhir edilince, 
kıyamet koparmaya başladılar. 
Kopardılar da, işçiyi mi savun-
dular? Hayır. “TTK kazıklanıyor, 
taş ve toprak kömür diye ver-
iliyor. Düşük kalorili özel ocak 
kömürleri yüzünden filtreler 
tıkandı. vs.vs.” (Ortalıkta sosy-
alistim diye gezen bazılarının 
söyledikleri de; işte bunlardan, 
DSP Milletvekillerinin sözler-
inden ibaret değil midir?..)
 Olabilir, gerçekleri geç 
görmüşlerdir. Peki DSP Meclis 
grubunda, özelleştirme 
konusunun gündeme 
alınıp tartışıldığını ve 
Zonguldak milletvekil-
lerinin böyle bir tartışmada, 
DSP özelleştirmeye karşı 

çıkmayacaksa, partiden istifa edeceklerini 
açıkladıklarını duyan var mı? Yok. Çünkü böyle 
bir tartışma da, açıklama da olmadı.
        Aynen Salih Demir’in söylediği gibi, DSP 
milletvekillerinin yaptığı, gösteriden ibarettir.
        Burada Mümtaz Soysal’ı, diğerlerinden 
ayırmak gerekir. Mümtaz hoca, Zonguldak’da 
rödevans uygulamasına karşı çıkmakla; en 
özelleştirmeci hükümetin uyumlu ortağı 
DSP’nin milletvekili olmak arasındaki çelişkiyle 
uzun süre yaşayamayacağını anlamış ve 
sonunda, Temmuz 1998’te partisinden istifa 
etmiştir. Geç kalmış bir istifadır. Ama Mümtaz 
hoca da sadece istifa etmiş; partisinin Meclis 
grubunda veya örgütte, en özelleştirmeci 
hükümetin uyumlu ortağı olmanın, bu partinin 
savunduğu sosyal devlet anlayışıyla, emekten 
yana olma yaklaşımıyla ters düştüğü görüşünü 
bir mücadele konusu yapamamıştır. Mümtaz 
Hoca’nın görüşlerine katılmasak da, bilgili ve 
temiz bir adam olduğundan 
şüphemiz yok. Ama siyasi 
cesaretten yoksun, tek başına 
şovalyelik yapmaktan öte 
siyasetçiliği olmayan ve her-
halde tembel bir adamdır. 
Aynen CHP’den istifa eden 
Aydın Güven Gürkan gibi. 
Bizim devlet solcusu par-
tilerin kaderi herhalde: İyi, 
temiz ve bilgili insanlar tem-
bel; kurnaz, üçkağıtçı, çapsız 
olanlar arı gibi (ama eşek 
arısı) çalışkan oluyor.
        Bizim DSP milletvekil-
lerine önerimiz, Zonguldak, 
TTK ve maden işçisi hakkında 
bir politika sahibi olmalarıdır. 
Bu politika, Türkiye’de 
özelleştirmeyi savunan 
ve uygulayan hükümetin 
ortağı DSP’nin, uyumlu 
bir milletvekili olmaya devam edeceksen; 
Zonguldak’ta da rödevansı savunmak şeklinde 
olabilir. Veya rödevansa ve genel olarak 
özelleştirme politikalarına karşıysan; o zaman 
hükümetle ve DSP ile bağını sorgulayacak; bu 
konuda parti içinde açık ve cesur bir mücadele 
yürütecek; partiden ihraç edilmeyi veya 
ayrılmayı da göze alacaksın. 
        Eğer TSO Başkanı Salih Demir, DSP mil-
letvekillerini, politikasızlıkla eleştirirken, bu 
çelişkili durumu kastediyorsa, ne yazık ki 
haklıdır.

        GMİS’İN POLİTİKASI VAR MI?

        Bir sendikanın yöneticilerini beğenmek, 
beğenmemek; bu kadronun sendikal 
politikalarını benimsemek, benimsememek 
başka şeydir; sendikaya karşı tutum başka 
şeydir. Biz, GMİS’in yöneticilerini de, izledikları 
sendikal politika ve anlayışları da en sert 
şekilde eleştiriyoruz. Ama herkes bilmelidir 
ki, Zonguldak’ın en önemli kurumu ne bel-
ediyedir, ne valilik, ne TSO ne başka bir şey. 
Zonguldak Mümtaz Soysal’ın söylediği gibi, 
“birinci sırada” kömürün bulunduğu şehir de 
değildir. Dağın altındaki kömürün kime ne 
faydası var? Zonguldak, dağın altındaki kömürü 
kazıp dışarı çıkaran ve sadece Zonguldak’ın 
değil, Türkiye’nin faydalanmasına sunan 

işçilerin ellerinde Zonguldak oldu. Zonguldak’ı 
var eden işçileri köle olmaktan çıkaran, 
örgütlülükleridir, GMİS’tir. GMİS’in yöneticileri 
de değişir, politikaları da, ama işçilerin GMİS’i, 
her zaman Zonguldak’ın en önemli ve güçlü 
kurumudur.
        Şimdi, bu kurumun, “TTK ve Zonguldak 
hakkında bir politikası var mı?” sorusunu 
tartışıyoruz. Politika güçle yapılır. GMİS’in 
gücü, üyelerinin örgütlülüğüdür, üreticiliğidir, 
haklarını koruma kararlılığıdır. Tabii GMİS’in 
başka güçleri de var. Şemsi Denizer aynı 
zamanda Türk-İş Genel Sekreteridir. Şemsi 
Denizer’in Ankara’daki gücü, ve etkinliği pek 
çok bakandan daha fazladır. Bunlar tabii ki iyi 
şeyler. Ama GMİS’in politikasını dayandıracağı 
güç derken hangisini başa koyacağız? GMİS 
üyelerinin üreticiliği, örgütlülüğü, kararlılığını 
başa koyup, Şemsi Denizer ve diğer yöneti-
cilerin kişisel etkilerini buna mı ekleyeceğiz; 
yoksa yöneticilerin kişisel etki ve becerileri öne 
çıkacak, işçinin gücü bu etkiyi güçlendirmek 
için mi var olacak? Şu anda GMİS’in gücü diye 
ortada duran, yöneticilerin tamamen kişisel 
tercihleriyle kullandıkları güç ve etkileridir. 
        GMİS’in politikaları da işte bu etki ve 
gücün üzerinde yürüyor. Denizer Başbakanla 
görüşüyor, bir dizi vaad aldığını ilan ediyor. 
Bakanlar, milletvekilleri, bürokratlarla, yargıyla 
ilişkiler üzerinden, TTK’nın bitirilmesine karşı bir 
politika izleniyor. Bunlar yapılmaması gereken 
işler değildir. Ama gelişmelerin asıl yönünü 
ve dinamiklerini gözden kaçıran işlerdir.  
Yöneticiler Şemsi Denizer’i; Şemsi Denizer, 
TTK’nın tamamen bitirilemeyeceğine inanarak, 
maden işçisini oyalıyor. Hükümetin temel ter-
cihleriyle, TTK ile ilgili vaadleri tutarsızdır. Tek 
tek hangi bakan hükümetin temel politikalarını 
tersine çevirebilir? Veya elindeki yasalara göre 
karar vermek zorunda olan yargı, siyasal/
ekonomik süreçleri geriye çevirebilir mi? 
Bugün bir karar verir. Bakar ki yasa değişmiş, 
yarın başka bir karar vermek zorunda kalır.
        GMİS’in sorunu politikasızlık bile değildir. 
Önce sen kimsin, gücün nedir ve kaynağı nedir, 
bu sorulara GMİS tarafından doğru ve net ceva-
plar verilmesi şarttır.
        TSO Başkanı Salih Demir, GMİS’in 
politikasızlığının farkında olduğu için 
“Sendikalaşmaya açığız. Genel Maden-İş 
Sendikası gelip örgütlensin. Ama işlerine 
gelmez. Çünkü bu işçileri TTK işçisi gibi kullanıp 
yönlendiremezler. 6-7 bin işçinin Genel 
Maden-İş’e üye olması sendika yönetimini 
tedirgin eder.” gibi haddi olmayan laflar 
ediyor; aba altından sopa gösteriyor. Sendikal 
örgütlenme, işverenlerin iznine tabi bir iş 
değil. Bir sendikanın örgütlü ve yetkili olmadığı 
işyerlerinde olduğu gibi; yetkili sendika bulu-
nan bir işyerinde de, bir sendika işçileri ikna 
ederek örgütlenebilir. Sendika işçiye lazımdır. 
Bu yüzden patronların sendikalara meydan 
okur gibi davetiye çıkarması, usulden olmadığı 

gibi; saçma bir iştir. Yarın işçiler ve sendika 
karşına çıkar, “Sözleşmeye oturalım, iş güvenliği 
ve meslek hastalıklarına karşı güvenceler 
oluşturalım, insanca yaşayacak ücret ve sosyal 
haklarımız olsun, tazminatlarımız, gelecek 
güvencelerimiz olsun vb” taleplerle karşına 
çıkarlarsa, bugünkü köleci üretimin tadını 
bulamazsın. Üstelik böyle de olacaktır.

SOSYALİST POLİTİKA ÇOKTAN ORTAYA KONDU

        Zonguldak havzasındaki rödevans 
uygulamasını bütün boyutlarıyla ortaya koyan, 
Fabrika oldu. Gerçeğin bütün boyutlarıyla 
ortaya konmasıyla yetinmedik. Zonguldak’ta 
işleyen süreci geriye çevirmenin ve bunu 
Türkiye’ye yansıtmanın yollarını da gösterdik. 
        Türkiye kapitalist bir ülke. Üretim 
araçlarının özel ellerde olması yeni bir 
iş değil. Buna karşılık Kamu İktisadi 
Teşekküllerinin, ülkenin ekonomik ve siyasi 
bağımsızlığındaki rolü açıktır. Bu kuruluşların 
çökertilmesi, sadece mülkiyet biçimlerinde 
değişikliğe yolaçmaz, aynı zamanda ülke 
kaynakları çok uluslu şirketlerin ve onların 
yerli ortaklarının yağmasına, bugünkünden 
daha fazla açılır. Ancak dünya çapında 
özelleştirme politikalarının sebebi, dünya 
iktisadi krizinin temel dinamiği olan kar 
oranlarının düşme eğiliminden dolayıdır. Kar 

oranlarının düşmesini geriye çevirecek olan, 
işçinin yarattığı değerden, sermayenin aldığı 
payın büyütülmesidir. Yani işçilerin daha da 
yoksullaştırılmalarıdır. Uluslararası sermaye, 
bağımlı ülkeleri, ucuz işgücü cennetine çevir-
erek, işçileri kölelik şartlarına razı ederek krizini 
aşmak istiyor. İşçiyi kölelik şartlarına razı etmek 
demek; onun örgütlü gücünü, sendikalarını 
ortadan kaldırmaktır. Büyük sermaye sözcüleri, 
Zonguldak havzasına, “Havzada güçlü bir 
sendikacılık hareketi var” gerekçesiyle gel-
mediklerini açıklıyorlar. Hedefleri GMİS’i 
zayıflatmak ve bitirmektir. TTK’nın bitirilmesi, 
şüphesiz bir dizi yağmayı beraberinde getiriyor. 
Ama bu sürecin asıl hedefi GMİS’in silinmesidir. 
Böylece havzada kölecilik koşulları emekçilere 
zorla kabul ettirilebilecektir.
        GMİS bu süreci, özel ocaklarda da örgütle-
nerek; buralardaki işçilerin çalışma ve yaşama 
koşullarını, en az TTK işçisinin seviyesine çek-
erek tersine çevirebilir. GMİS bu doğrultuda 
adımlar atsın, bakalım Salih Demir’ler öyle 
yukarıdan yukarıdan konuşabilecekler mi?
        GMİS yöneticileri, bu süreçten sadece 
işçinin zarar göreceğini düşünüyorlarsa 
yanılıyorlar. Sıra kendilerine kadar yaklaşmış 
bulunuyor. 

        SONUÇ

        Bu genel çerçeveden sonra Salih Demir’in 
şu tehditlerine gelebiliriz: 
        “Bugüne kadar rödevanslı sahalara yapılan 
yatırımlar 35-40 trilyonu aştı. Hadi buraları 
kapattınız. Açıkta kalan binlerce işçi ile müteah-
hitler ne iş yapacak? Makina parkları ne olacak. 
Böyle bir girişim sosyal patlama yaratır.”
        İşler o noktaya geldiyse, hesap kolay. Özel 
ocaklardan çıkarılan kömürün maliyeti bel-
lidir, kalan miktar, Salih Demir’in temsil ettiği 
taşeronların cebine girmiştir. Patronların cebine 
girenden 35-40 trilyon düşülür ve üstü de Salih 
Demirler’den geri istenir. 
        Daha yakın zamanda Salih Demir’in 
yapılan büyük yatırımlarla övündüğü bölge-
lerde; bir kısmı yaya, bir kısmı kamyon 
üzerinde dolaştık. Yolun kenarında, kayaların 
arasında bir yarık gibi görünen desendreler-
den tenekeyle kömür çıkaran; el arabasıyla 
ocaktan dışarı posta atan; kamyonlara kürekle 
kömür yükleyen, bazıları çok genç, bazıları 
emekli madencilerle karşılaştık. 11-12 yaşında 
çocuklar vinç başındaydı. Bazılarıyla konuştuk. 
Kömür harmanlarının, hafriyatların, ocaklara 
yol açmak için çalışan iş makinalarının canına 
okuduğu ormanları gördük. Ağaç direklere 
gerilmiş naylon barakalarda yatıp kalkan; var-
illerle getirilen suyu içen, o suyla yemek yapan 
ve yıkanan kardeşlerimizin “yatakhane ve 
sosyal tesislerinde” beraber çay içtik. Ücretler 
hakkında da genel bir bilgimiz var. 
        Şimdi Salih Demir’in sosyal patlamayla 
korkuttuğu insanların şartları bunlar ve Salih 

Demir’in, sanki marifet yapmışlar 
gibi, çare olarak sunduğu çözüm 
yolu da işte bu manzara. Salih 
bey, “örneği suya atmakla tehdit 
ediyor.”
 Keşke GMİS bu ocaklardaki 
işçileri örgütlemek için der-
hal kolları sıvasa; işçinin gücünü 
seferber etse. Keşke DSP mil-
letvekilleri, show yapacaklarına, 
samimi olarak özelleştirmeye, 
rödevansa karşı çıksalar ve parti-
lerini sıkıştırsalar. Olmazsa ayrılıp, 
fare deliği gibi, köstebek yuvası 
gibi delik deşik olmuş dağlarda, 
orman içlerinde madencilerle 
birlikte, işçilerin insanca yaşama 
ve çalışma şartları için dayanışma 
içinde olsalar. Keşke DSP, CHP 
gibi partiler, kendi üye ve 
yöneticileri arasında taşeronluk 
yapanları dışlasalar. Sendikacılar, 

şüphesiz yakınlarının her hareketinden 
sorumlu değildir. Ama hiç değilse söz geçirebi-
lecekleri mesafede olanların taşeronluk işlerine 
bulaşmasına engel olsalar. Zonguldak’tan 
aleme nizam veren solcular, sosyalistler, hav-
zada işçilerin olduğu her  sahada, her köyde, 
basmadık yer bırakmasalar.
       Bunlar, okuyanlara dua gibi gelmiştir. 
Dua değil, temenni. Aksi taktirde, 
özelleştirme devam edecektir. Rödevans 
devam edecektir. İşçilerin kölelik koşulları 
daha da ağırlaşarak devam edecektir. 
Ormanların, çevrenin tahribi devam ede-
cektir. TTK ve GMİS bitirilecektir. 
        Tekrarlayalım, Zonguldak’ın en önemli 
kurumu, direği GMİS’tir. GMİS yöneticileri bu 
süreci durdurmak için işçinin gücünü harekete 
geçirmez, kendileri de işçiyle birlikte mücadele 
etmezlerse; Zonguldak’ın, TTK’nın, madencinin 
bundan sonra yaşayacağı her şeyin sorumlusu 
olacaklardır.

Zonguldak’ta politikalar ve politikasızlar



fabrikaSayfa 8 Dış Haberler

S. Zeki TOMBAK: Bir süre önce, 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin 
Konferans ve Kongresini yaptınız. 
ÖDP içinde çeşitli çevreler var. Ama 
iki eğilim arasındaki tartışma, özel-
likle önemli görünüyor. “Devrimci 
Yol”cuların oluşturduğu Özgürlükçü Sol 
ile, sizin de içinde olduğunuz Sosyalist 
Emek İnsiyatifi (SEİ) arasında gelişen 
bu tartışmada, temel ve ayırdedici 
yaklaşım olarak, işçi sınıfını temel alan 
bir siyasi çizgiyi geliştirmeyi öneriy-
orsunuz . “Sınıfı temel alma” derken 
neyi kastediyorsunuz, bundan neyi 
anlamamız gerekiyor?
 
        Metin ÇULHAOĞLU: Bunu çok 
özetle aktaracak olursak, şunlar 
söylenebilir: Bir kere biz ÖDP’nin genel 
anlamda Türkiye’de belki 1960’lardak-
ine benzeyen bir sol dalga yaratma 
misyonuyla yola çıktığını düşünüyoruz. 
Ve başarısının da bu dalgayı ne ölçüde 
yaratabildiğiyle ölçülmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Sol dalga çok genel bir 
kavram. Anımsarız, hepimiz herhalde, 
1960’lı ve 70’li yıllarda solun nisbeten 
daha geniş kitleselliğe kavuştuğu 
dönemlerde, sol dalga içersinde bizim 
ölçütlerimize göre Marksist, Leninist 
diye, Komünist diye tanımlanabilecek 
unsurlar da vardı, naif unsurlar da vardı, 
ancak devrimci demokrat denilebilecek 
belki popülist denebilecek, belki ham 
eşitlikçi denebilecek unsurlar da vardı. 
Bu da doğaldır. Sol dalga yükseldiği 
zaman, ya da sol geniş kitleselliğe 
kavuştuğu zaman, hitap ettiği alan 
içersinde bizim ölçütlerimize göre 
komünist olarak tanımlayabileceğimiz 
insanların yanı sıra, demokrat, ilerici, 
bağımsızlıkçı popülist eşitlikçi, hatta 
hatta belki de kendini ancak sosyal 
demokrat olarak nitelendirebileceğimiz 
insanlar da yeralıyordu. 
        Şimdi bu dalga meselesinden bir 
adım daha ileri atacak olursak biz, SEİ, 
ÖDP’nin öyle geniş bir kitleselliğe hitap 
etmesini, böyle geniş bir kitle hareketi-
ni ya da sol dalgayı yaratma misyonuy-
la çalışmalarına devam etmesini kabul 
ediyoruz. 
        Ancak burada şöyle bir ince, belki 
pek ince değil de kalın da denilebilir, 
bir ayırım çizgisi de var. Biz bu geniş 
kitleselleşme çabasının ekseninin mut-
laka ve mutlaka sınıf hareketi olması 
gerektiğini düşünüyoruz. Sınıf hareketi 
derken de şunu anlıyoruz. ÖDP’nin 
ulaşmaya çalışacağı kitlesellik içersinde 
oldukça konsolide diyebileceğimiz bir 
sınıf omurgası, sınıf materyali olmak 
zorundadır. Bunu sağlamak için de 
ÖDP’nin bugünkü düzenden hoşnutsuz 
olan, bugünkü düzenle şöyle  ya da 
böyle sorunu olan geniş toplum kes-
imlerine göre işçi sınıfına, işçi sınıfı 
içersindeki çalışmaya özel bir öncelik 
tanıması gerektiğini düşünüyoruz. 
Sözgelimi batıdaki bazı sol akımlarda 
işçi sınıfının tarihsel ayrıcalıklı yanını, 
tarihsel olarak özgün misyonunu bir 
ölçüde yitirdiğini, değişik, yeni toplum-
sal hareketler olarak adlandırılan 
hareketler içersinde onlarla eşit düzey-
de bir toplumsal katman olduğunu 
savunan görüşler de var. Biz ÖDP içers-
indeki bazı unsurların, bu anlayıştan 
etkilendiğini düşünüyoruz. Ve o anlayış 
doğrultusunda bir siyasi projeye sahip 
olduklarını düşünüyoruz. Bu projeye 
karşı da parti içindeki bir platform olar-
ak sınıf hareketine ve işçi sınıfına özel 
bir çalışma alanı, odak anlamında, belli 
bir merkezde odaklanma anlamında 
özel bir önem tanınması gerektiğine 
inanıyoruz. 
        Bu ilkesel bir duruş. Bu ilkesel 
duruşu takviye edecek, bu ilkesel 
duruşu daha rasyonalize edecek 
birtakım gerekçelerimiz de var. 
Şöyle: Sınıf ekseni olmadığı sürece 
Türkiye’nin güncel sorunlarına ilişkin 

pek çok mesele, çok başka ölçütlerle 
ele alınabiliyor. Sözgelimi bir örnek 
vereyim, bir zamanlar biz, Avrupa Birliği 
meselesini tartışmıştık. Bir zamanlar 
küreselleşme meselesini tartışmıştık. 
Örneğin Avrupa Birliği ve Küreselleşme 
meselesini tartışırken şöyle bir 
tablo ortaya çıkıyor. Meseleye sınıf 
ekseninden bakmayanlar, gerek Avrupa 
Birliği sürecini, gerekse küreselleşme 
süreçlerini işte, Türkiye’ye bazı malların 
daha ucuza ithal edilebilmesi, Avrupa 
ile oluşturulacak Gümrük Birliği sonu-
cunda, fiyatlarda değişiklik ve göreli bir 
ucuzlama olacağı gerekçesiyle benim-
seyebiliyorlar. Küreselleşme süreçlerini 
de gene aynı gerekçelerle benimseye-
biliyorlar, ona destek olabiliyorlar; sınıf 
perspektifinden ya da sınıf açısından 
bakmadıkları için. Oysa sınıf açısından 
bakıldığında meseleye, gerek bu 
Avrupa Birliği süreçleri, gerekse 
özelleştirme gerekse küreselleşme 
dediğimiz süreçlerin işçi sınıfına yönelik 
doğrudan bir yanı var. Yani işçi sınıfını 
bölmeyi, parçalamayı, sınıfın birliğini ve 
hatta giderek sendikal alandaki varlığını 
tehdit eden bir yanı var. Yaşadığımız 
bir takım süreçlere sınıf ekseninden 
bakılmayınca, bazı süreçler destek-
lenebiliyor, o süreçlerin Türkiye’ye iyilik 
güzellik getirebileceğine inanılabiliyor, 
ama sınıf ekseninden bakıldığında 
benimsenen bu süreçlerin, Türkiye’deki 
işçi sınıfı açısından çok büyük bir yıkım 
getireceği, sınıfı böleceği, parçalayacağı 
ayan beyan ortaya çıkıyor. 
        Şimdi bu durumda şöyle bir 
muhasebe yapmak lazım. Bir sosyalist 
örneğin özelleştirmelere bazı malların 
ya da hizmetlerin nisbeten daha ucuz 
olması ihtimalini gözeterek, ki bu bir 
ihtimaldir, bunları benimsemeli midir, 
yoksa özelleştirme süreçlerinin sınıfa 
saldırı yanını, sınıfı bölücü, parçalayıcı 
yanını gözeterek o açıdan mı 
bakmalıdır? Bizim SEİ olarak tavrımız 
şu: Sınıf ekseni ele alındığında pek çok 
sürece başka bir açıdan bakmak müm-
kün olacaktır ve ÖDP’nin bu açıdan 
bakması için bir platform oluşturmuş 
durumdayız. Yani SEİ sınıf deyince bir 
bunu anlıyor. 
        İkincisi şunu anlıyor, bu sınıfa 
yaklaşımda benim aşırı nesnelci ve 
olgucu diyebileceğim bir yaklaşım var, 
bir de bunun dışında sınıfa başka türlü 
yaklaşan bir bakış açısı daha var. Şimdi 
bazı olgucular, ya da ampirik gözlem-
ciler şöyle diyorlar, “işte sınıf şundan 
memnun, işçi sınıfı vasıflı işgücüyle, 
vasıfsız işgücü arasındaki ayrışma, 
işçilerin sendikalara eskisi gibi sahip 
çıkmamaları, Türkiye’de sendikalara 
güç kazandıran korporatizmin iflas 
etmesi, artık işçi sınıfının ideolojik ve 
siyasal tutumunu da büyük ölçüde 
belirliyor. Birebir belirlenme oluyor. 
Dolayısıyla işçi sınıfından bundan 
böyle 60’lı, yetmişli yıllarda olduğu gibi 
ciddi bir dinamik sergilemesini bekle-
mek boştur”, diyebiliyorlar. Bu olgucu 
ve ampirik bir yaklaşım bize göre. 
Bizse şöyle düşünüyoruz, sınıfı etki-
leyen gerçekten maddi süreçler olabilir. 
Gerçekten bu küreselleşme süreçleri, 
emek sürecininin parçalanması, işte 
ne bileyim postfordizm denilen olgu, 
informel sektörün giderek önem 
kazanması, ve saire gibi olgular, işçi 
sınıfının maddi durumunda gerçekten 
ciddiye alınması gereken değişiklikler 
ortaya çıkartıyor olabilir. Ama sınıf 
sadece maddi süreçlerle, maddi olgu-
larla ortaya çıkan bir olgu değildir. Aynı 
zamanda sınıf yapılır. Yani bir takım 
ideolojik süreçler, bir takım siyasal 
süreçler bu maddi ayrışmalara rağmen 
pekala sınıfı konsolide edebilir. Sınıf 
olarak onun kimlik kazanmasına yol 
açabilir. Burada özetle sınıfa yapısalcı 
yaklaşımla, olumsalcı yaklaşım arasında 
bir fark var. Biz olumsalcı yaklaşımı 

benimsiyoruz. Yani işçi sınıfının maddi 
konumunun ötesinde bir takım ideolo-
jik ve siyasal süreçlerle de yapıldığını 
düşünüyoruz ve ÖDP’nin işçi sınıfını 
yapan inşa eden, kuran ideolojik ve 
politik anlamda, maddi anlamda demi-
yorum, ideolojik ve politik anlamda, işçi 
sınıfını yeniden yapan, yeniden kuran 
bir etkinlik içersine girmesini istiyoruz.  
Özetleyecek olursak, SEİ’nin sınıfı eksen 
alması, işte ÖDP’nin diğer bölümüne 
göre sınıf vurgusunu daha fazla 
yapmasının temel gerekçesi budur. 
        
        S. Z. T: Yayınlarınızda net ifadelerle 
ortaya konuluyor; SEİ’nin,  işçi sınıfının 
siyasal hareketinin yaratılması, Parti, 
siyasal ve toplumsal devrim ve sınıfsız 
topluma uzanan bir perspektifi var. 
Ve aynı zamanda Sosyalist Emek 
İnsiyatifi, ÖDP’yi bu per-
spektifler etrafında  bir 
harmanlanma, farklı güç-
lerin kaynaşacağı, hemhal 
olacağı bir zemin olarak 
tarif ediyor. Ama aynı 
zamanda ÖDP’yi başka bir 
harman yeri olarak gören 
eğilimler de var: Sosyalist 
Politika yazarı İlhan Kamil 
Turan’ın aktardığına göre; 
“Bir Adım Daha” adlı bir 
broşürde, “ÖDP’nin, solun 
ve ‘esas devrimci’ hareke-
tin içinde bulunduğu kriz 
durumunu aşma süre-
cinde bir ‘geçiş evresi’ olar-
ak görüldüğü kuşkusunu 
uyandıracak satırlar var. 
(A.g.y. s.35)” Dolayısıyla, 
ÖDP’ni, işaret edilen 
eğilim bakımından da “bir harmanlama 
yeri” olarak görenlerin olduğu söylene-
bilir. Anlaşılan iki harman aynı yerde 
yapılıyor. Bu nasıl mümkün olacak?

        M.Ç. Bu tabii ilginç bir soru. Ben 
şöyle bir girişin yerinde olacağını 
düşünüyorum. Türkiye’de bir takım 
öznel kurguların, öznel yaftalamaların 
ötesinde gerçekten de parti geleneği 
ve hareket geleneği diye iki geleneğin 
varolduğuna inanıyorum. Yani öznel bir 
takım yakıştırmaların ötesinde nesnel 
olarak iki ekol var Türkiye’de, böyle iki 
gelenek var.  Bunu ÖDP’de iki sene 
görev yaptığım için, Parti Meclisinde, 
daha net olarak söyleyebiliyorum. 
Çünkü parti geleneğinden olanlarla, 
hareket geleneğinden olanların aynı 
parti çatısı altında olsalar bile mese-
lelere yaklaşımlarında ciddi bir takım 
farklılıklar hemen göze çarpabiliyor. Bu 
farklılıkları şöyle özetleyebilirim: bir soy-
utlama yaparak, “Bu farklılıklar nerede 
odaklanıyor?”, diye sorulacak olursa; 
şöyle yanıt verebilirim: Ben hareket 
geleneğinden gelen arkadaşlarda daha 
ziyade şöyle bir siyaset tarzı gözlüyo-
rum. En baştan belirlenmiş ilkeler, 
programatik çerçeve, çok fazla önem 
taşımıyor, güncelliğin getirdiği olgular 
karşısında tepki verme, o olguları belli 
bir biçimde yorumlayıp o olguların 
etrafındaki yoğunlaşmayı belli bir yöne 
doğru kanalize etme çabası. Yani şunu 
anlatmaya çalışıyorum. Türkiye’nin 
gündemine bomba gibi, hani medya 
tabiriyle bir olay düştüğünde, hareket 
geleneğinden arkadaşlarımız, örneğin 
o olay karşısında yeni bir şey gündeme 
getiriyorlar. Şunu yapmalıyız diyorlar. 
O olay biraz külleniyor, başka bir olay 
gündeme geliyor. O olay üzerine başka 
bir hareketlenme başlıyor. Hareket 
geleneğinden arkadaşlarımızın bu 
yanı, bize göre daha belirgin. 
        Parti geleneğinden gelen 
arkadaşlarımızda ise daha fazla şu 
var. Önsel bir çizgi önsel bir hat var. 
Programatik bir zemin ve çerçeve 
daha fazla var. Güncel olaylar kendi 
başına ele alınmaktan çok o önsel 

belirlenimlerin bir uzantısı olarak 
değerlendiriliyor. Şöyle ya da böyle 
ona ilişkin bir takım eylemler yapılıyor. 
Bu açıdan bakacak olursak, hareket 
geleneği daha fazla kitleselliğe yöneli-
yor. Ama kesikli bir siyasi çizgisi var. 
Buna karşılık parti geleneğinden gelen 
arkadaşlarımızın, yani bizlerin daha 
belirgin, belki onlar kadar kitlesel değil 
ama, daha belirgin ve kesikli olmayan 
belli bir süreklilik temeline oturan bir 
siyaset anlayışımız var. Bu çok net, bu 
şekilde formüle edilmese bile, olaylara 
bakışta, yaklaşımda böyle bir farklılığın 
olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi ben, 
doğrusunu söylemek gerekirse, böyle 
bir farklılığın bu ÖDP projesini bir kan 
uyuşmazlığı nedeniyle, dinamitleyecek, 
akım bırakacak ölçüde ciddi bir sorun 
olduğuna inanmıyorum. Şundan dolayı 
inanmıyorum, ben böyle bir farklılığı 
kabul etmekle birlikte, dikkat ediyo-
rum, hareket geleneğinden gelen bir 
çok arkadaşımız için, parti olayı; yasal, 
açık parti olayı, siyasi hayatlarında 
ilk kez giriştikleri bir deneyim. Yani 
düşünün benim kuşağımdan insan-
lar, bugün elli yaş civarında ve ilk kez 
ÖDP ile birlikte açık parti çalışmasına 
girişiyorlar. Bu açık parti çalışması 
onlara da pek çok şey öğretiyor. Bize 
hareket geleneğinin siyaset anlayışı 
konusunda nasıl bir şeyler öğretiyorsa, 
onlara da bu parti olayı nedir, partinin 
kesintisiz ve sürekli bir siyasi çizgiye 
sahip olması nasıl sağlanır, anlamında 
onların karşısına da bir takım sorunlar 
dikiyor ve öyle sanıyorum ki; zamanla, 
partinin somut ihtiyaçları kendini 
dayattıkça, hareket geleneğinden 
gelen arkadaşlarımız daha fazla 
parti geleneğine ait formasyonları 
edinmeye başlayacaklar; parti 
geleneğinden gelen bizler de, belki 
de bu arkadaşlarımızın bize verdiği 

bazı mesajlarla, ya da harmanlanmalar 
sonucunda, o bizde biraz daha fazla 
olan bürokratik yapıyı, bürokratik 
bağlanmaları biraz daha çözecek. Biz 
onlardan bir şeyler kapacağız, onlar 
bizden bir şeyler kapacak. Böyle bir 
raya doğru gidiyor gibime geliyor, şu 
aşamada ÖDP. Çünkü açık söylemek 
gerekirse, bu parti ilk kurulduğunda şu 
söylemler çok belirgindi: “Parti olmay-
an parti”, söylemi mesela.. Bu “parti 
olmayan parti” şurada yanıldı: “Biz öyle 
bilmem klasik, bürokratik eski TİP, TSİP 
TKP gibi  parti olmayacağız, sürekli 
sokakta hareketli biçimde, nerede 
hareket var orada hareketli olacağız” 
biçiminde, yani partiye belli bir sürek-
lilik çizgisini pek fazla gözetmeyen 
bir anlayış vardı. Şimdi “parti olmayan 
parti” lafı neredeyse hiç telaffuz edilm-
iyor. “Adam gibi parti” veya “parti gibi 
parti olmalıyız” sözleri çok daha fazla 
telaffuz ediliyor. 
        İkinci bir gösterge de şu, bugün 
ÖDP bir eşiğe gelmiş dayanmış 
durumda. O eşiği aşmada zorlanıyor. 
Yani aşamıyor o eşiği. Ben aşacağına 
inanıyorum ama, şu anda bu eşikte 
belli bir zorlanma yaşanıyor. Şimdi ilg-
inç olan nokta şu, ÖDP’nin bu eşikte en 
fazla zorlandığı dönem, ÖDP’nin aynı 
zamanda en çok sokağa ve alanlara 
çıktığı dönem. İşte son üç ayı gözete-
cek olursak, Newroz oluyor, ÖDP alan-
larda; 1 Mayıs oluyor, ÖDP alanlarda; 
işte KESK mitingi oluyor, ÖDP alanlarda. 
Bunu şunun için söylüyorum, ÖDP ilk 
kurulduğunda, eylemin sokağın ve 
alanlara çıkmanın, eylem yapmanın, 
sokakta olmanın her şeyi çözecek bir 
iksir olduğu düşünülüyordu. Oysa 
bugün ÖDP’nin en fazla sokağa ve 
alanlara çıktığı dönem, aynı zamanda 
ÖDP’de “tıkanıklık noktasına geldik” 
lafının en fazla telaffuz edildiği dönem. 
Bu, insanlarda şöyle bir sonuca 
yolaçıyor, doğru olarak, haklı olarak; 
“demek ki sırf alanla, sırf sokakla, sırf 
eylemle, tek başına bunlarla bir parti 
parti olamıyor, belli eşikleri aşamıyor, 
o zaman dışa dönük etkinliklerimize, 
sokakta, alanda olan özelliklerimize 
bir de daha yerleşik, süreklilik gös-

teren, içe dönük bir parti çalışması, 
içe dönük bir parti konsolidasyonu  
katmalıyız” gibi bir anlayış eşlik ediyor. 
Bu da örneğin hareket geleneğinden 
gelen arkadaşlarımızın daha fazla 
partili olmaya başladıklarını, parti 
geleneğinin bazı hasletlerini giderek 
daha fazla içselleştirdiklerini gös-
teriyor. Sorunuzun ikinci kısmı, yani 
“esas” devrimci hareket konusunda 
ben bir şey söylemek istemiyorum. 
Nazik  olmaz, ayıp olur diye değil, o 
konuda üzerinde sağlam biçimde 
durabileceğim verilere sahip değilim. 
Ama şunu biliyorum: Devrimci Yol 
geleneğinden gelen arkadaşların, 
kendi içlerinde bir yere geldikleri, 
işte yıllardır “tartışma süreci” dediler, 
“bundan sonra ne yapmalıyız?” dediler, 
ondan sonra “geleceği birlikte kuralım” 
diye bir proje yaptılar, sonra bu pro-
jeyi BSP projesiyle birleştirdiler. Şunu 
söyleyebilirim: Bu arkadaşlarımızın 
arasında, solun birliğini gerçekten 
gözeten, iyi niyetli  bir anlayış da 
projelerin birleştirilmesine, yol açmış 
olabilir, tabii siyasette gayet normaldir. 
“Köprülerin altından çok sular aktı, 
1970’li yıllardaki gibi hadi deyince 
herkes ayaklanmıyor, dolayısıyla bizim 
başka sol kesimlerle birleşmemiz 
lazım.” diyerek kendi başlarına bu işleri 
yürütmenin, eski Devrimci Yol’un yeni-
den siyasi olarak bu işleri yürütmesinin 
çok da makul olmadığını görmüş olabi-
lirler.

        S.Z.T. Parti geleneği ve hareket 
geleneği ayrımını  Kuruçeşme süre-
cinde de ısrarla dile getirmiştin. Fakat 
bu şu anda ne kadar hakikati temsil 
ediyor? Çünkü ÖDP içinde partili 
gelenek içinde kabul edilen gelenekten 
geldiğini söyleyebileceğimiz TKP’lilerin, 
TİP’lilerin, TSİP’lilerin Özgürlükçü Sol’la 

böyle bir sorunu yok. Bu 
sorun daha çok sizin soru-
nunuz. Benim gördüğüm, 
farklılık ve tartışma, par-
tili gelenekten gelmekten 
ve hareket geleneğinden 
gelmekten değil de, başka 
bir nedenden kaynaklanıyor. 
Marksizmle, işçi sınıfına 
sadakatle bağlı olmakla ilgili 
bir mesele...

 M.Ç.: Tamam Zeki, 
zaten ben de o yönüyle 
devam edecektim. Şimdi 
bu partili gelenekle hareket 
geleneği ayrımının, tesbit 
olarak bir yerde durduğunu 
düşünelim. Ama senin de 
veya bende de durduğu gibi 
bunun hemen ardından bir 

başka tesbiti yapmayacak olursak bu 
son derece eksik ve insanı yanlış yerlere 
de götürebilecek bir soyutlama olabilir. 
Nedir bu, eksiği kapatmak için ne 
yapmamız gerekir? O da şu, 1980’lerle 
birlikte başlayan, işte adına postmark-
sizm diyebileceğimiz, postmodernizm 
diyebileceğimiz süreçler, bunlara eşlik 
eden SSCB’nin çöküşü, dünya sosyalist 
sistemininin çöküşü, ardından işte bu 
neo liberal dalganın yükselişi, bunların 
hepsi, bu arada tabii Marksizmin 
bir bunalım yaşadığı tezleri, her iki 
kanadı da; yani gerek parti geleneğini, 
gerek hareket geleneğini temelden 
etkilemiştir ve öyle bir şeye yolaçmıştır 
ki,  hareket geleneğinden gelen 
arkadaşlarımızın bazı özellikleriyle, 
“bütün bu deneyimlerden sonra artık 
biz başka bir şey olmalıyız” diyen parti 
geleneğinden gelen insanlar, kendi-
lerini ortak bir çatı altında ya da ortak 
bir ideolojik söylem içersinde yanyana 
bulmuşlardır. Şimdi şunu anlatmak isti-
yorum, adına benim kişisel olarak Yeni 
Sol diyebileceğim bir eğilim, Avrupa 
kökenli olan  bir sol diyebileceğim bir 
eğilim, hareket geleneğinden gelen 
insanlarla parti geleneğinden gelen 
pek çok insanı aşağı yukarı bir potada 
eritmiştir. Örneğin nüanslarda pek çok 
ayrım olabilir aralarında; ama, özel-
likle marksizm ve sosyalizmle ilgili bazı 
meselelere bakışta yıllarca TKP içers-
inde çalışmış ve burada kendince bir 
tür ortodoks markizmi TKP çerçeves-
inde savunmuş insanlarla, Devrimci 
Yol geleneğinden gelen ve sürekli 
olarak “üçüncü yol” diyen, “ne SB, ne 
bilmem ne” diyen başka bir çizginin 
mensubu arasında çok ciddi ortaklıklar 
bulmak mümkün olabiliyor. Gerekçe 
de bu postmarksizm dediğimiz olay, 
işte marksizmin iflası ya da bunalımı 
dediğimiz olay, “artık solun ve sosy-
alizmin en başından yeniden tarif 
edilmesi gerekir” diyen anlayış, hareket 
geleneğinin de  parti geleneğinin de 
içini karıştırmıştır. Elemiştir, bilmem 
ne yapmıştır ve hareket geleneğinden 
bazı insanlarla parti geleneğinden bazı 
insanlar bu eleğin altında aynı yere 

düşmüşlerdir. Böyle bir durum var.

        S.Z.T.: Bu “aynı yere düşme” mese-
lesi önemli. Bu düşülen yerde, TKP’den, 
TSİP’ten TİP’ten gelen ezici çoğunluk 
açısından, sınıfla birlikte olmak, sınıf 
eksenli siyaset yapma endişesi giderek 
azalmıştır. Yani eleğin altında düştükleri 
yer olumlu bir yer değil. Diğer taraftan 
hareket geleneğinden gelenlerin de 
devrimci heyecanlarında, örgütçü ve 
eylemci reflekslerinde bir zayıflama 
var ve onlar da önemli meziyetlerini 
kaybetmiş olarak oraya düştüler. 
Dolayısıyla bugün aynı yere düşmek, 
pek de meziyetlerin biraraya gelmesi 
anlamına gelmiyor. Bu yüzden, partili 
gelenek/hareket geleneği ayrımı bir 
hakikati temsil etseydi, meziyetler 
korunabilseydi, örneğin SEİ, çok daha 
güçlü bir eğilim olabilirdi, Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi içinde... 
        ÖDP içinde yürüttüğünüz 
tartışmada, benim gördüğüm şudur: 
Marksizmde ısrar, sınıf ekseninde ısrar, 
bugün ÖDP içinde  çok taraftarı olan 
bir ısrar değil. İdeolojik olarak çok 
güçlü bir damar ama, taraftarı çok 
olan bir damar değil. Farklılığın orada 
olduğunu düşünüyorum ben. 

        M.Ç: Şimdi ben, bu konuda, 
biraz daha iyimser bakıyorum 
meseleye. Şundan dolayı iyimser 
bakıyorum.  Şimdi şu saptamada hiç 
bir ayrılığımız yok.  Gerçekten de özel-
likle BSP ve ÖDP’nin ilk dönemleri 
düşünüldüğünde, BSP’nin ve özellikle 
ÖDP’nin ilk günleri düşünüldüğünde, 
kuruluş sırasındaki söylemler 
düşünüldüğünde, gerçekten de bu 
benim sözünü ettiğim etmen, bir 
sürü insanı bir yerde topladı ve burası 
bizim açımızdan çok da makul, çok da 
sevecen bakılabilecek bir yer değildi, 
doğru. Ama şöyle bir boyutu da var 
işin, bu negatif biçimde tanımladığımız 
alana, aklı başında doğru dürüst müda-
haleler yapıldığında marksizm adına, 
sınıf eksenli bir mücadele adına, sosy-
alizm adına, güncel ihtiyaçlarla teorik 
söylemlerimizi kaynaştıran gerçekçi 
bir müdahale yapılabildiğinde, (böyle 
eğitici bir şeyi kastetmiyorum, insanları 
bir yerden alıp bambaşka bir kılığa 
sokmayı kastetmiyorum) bu tür müda-
haleler yerli yerinde yapılabildiği tak-
dirde, uygun bir söylemle yapılabildiği 
taktirde ve somut, operasyonel uçlara 
işaret edecek biçimde yapılabildiği 
takdirde bu dediğimiz öbek içersinde 
bazı ciddi rezonanslar bulabiliyoruz. 
Sözgelimi “bu parti marksistlerin 
partisi değildir, bu partide marksist 
olmayan bir sürü insan vardır” denirdi. 
Benim hiç bir itirazım yok bu partide 
marksist olmayanların bulunmasına; 
ama ben açık söylemek gerekirse, bu 
partide marksist olmayan bir sol adına 
bugüne kadar hiçbir laf edildiğini 
duymadım. Uzaktan davulun sesi hoş 
geliyordu başlarda, “A ne güzel, işte 
marksist olmayanların da söz söyl-
edikleri, sınıf meselesini bizim kadar 
önemsemeyenlerin de söz söyledikleri, 
çeşniye sahip bir yer” olarak insanlar 
durdukları yerden mutlu oluyorlardı. 
Ama yavaş yavaş kazın ayağının pek 
de öyle olmadığı görüldü. “Ben mark-
sist olmayanların da olduğu, sınıf 
dışındaki başka kesimlere de uzanıldığı 
bir parti istiyorum” diyenlerin, bugün 
Türkiye’de marksizm dışında bir sol 
proje tanımı yapılmasının çok zor 
olduğunu gördüklerini sanıyorum. 
Keza işçi sınıfı dışında Türkiye’de 
öyle kaynayan, hareket halinde ve 
bir toplumsal muhalefet hareketine 
büyük ölçüde taban oluşturacak işçi 
sınıfı dışı toplum kesimleri olmadığı 
da daha net biçimde görülebiliyor. 
Şimdi bütün bunlar o negatif biçimde 
tanımladığımız alanda bir takım 
kaynaşmalar yaratıyor. Bu kaynaşmanın 
çok ileri boyutta olduğunu söyleye-
mem; kazanın fokur fokur kaynadığını 
söyleyemem; ama kıpırtılar başlıyor ve 
eskiden örneğin bize, “Bize marksizmin 
muhafızlığını yapmayın arkadaş” diyen 
ve bu anlamda diskur çeken insanların 
marksist söylem dile getirildiğinde 
daha alıcı olduklarını, daha dinleyici 
olduklarını görebiliyoruz. Ben buna 
bu noktada iyimser olarak bakma 
yanlısıyım. Burada hemen bir ek 
yapayım. Belki sen bu soruyu daha 
ilerde soracaksın. Ben bunu açıkça dile 
getirmekte hiç bir sakınca görmüyo-
rum, altını çizerek söylüyorum, ÖDP’nin 
misyonunu Türkiye’de bazı yönleriyle 
1960’lı yıllardakine benzeyen genel bir 
sol dalga yaratma olarak görüyorum. 
Bunun ötesinde ben ÖDP’yi, Türkiye’yi 
devrime taşıyacak, Türkiye’de devrimi 
gerçekleştirecek bir sol örgütlenme 
olarak tanımlamıyorum. 

        S.Z.T.:  Gene yayınlarınıza dönecek 

Komünistler ve parti sorunu üzerine
M e t i n  Ç u l h a o ğ l u  i l e  g ö r ü ş m e

         Fabrika’nın önceki sayısında, “Komünistler ve Parti Sorunu” üzerine farklı bir bakışa sahip olan veya bu tartışmaya katkı 
yapacağına inandığımız komünistlerle, mülakat yapmaya devam etmek istediğimizi, söylemiştik.
         Aşağıda, “sosyalist politika” ortak kitaplarının yazarlarından, Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi; ÖDP içinde yeralan 
Sosyalist Emek İnsiyatifi sözcülerinden Metin ÇULHAOĞLU ile S. Zeki TOMBAK’ın, 21 Haziran 1998 tarihinde yaptığı 
görüşme yeralıyor. Metin ÇULHAOĞLU’nun siyasal hayatı, 1. TİP’nde başladı; 2. TİP, Sosyalist İktidar, Gelenek, Sosyalist 
Türkiye Partisi (STP), Birleşik Sosyalist Parti (BSP) ve ÖDP ile bugünlere geldi. Biz kendisini, siyasal mücadele içinde, “alan” 
değil, veren; çalışkan ve üretken bir komünist olarak tanıyoruz. 
         Mülakatın bir teyp başında, sınırlı bir zaman içine sıkışmış bir çalışma olduğu biliniyor. Biz, bu görüşmeyi yapmadan 
önce, Metin’in yazılarını, kitaplarını okuduk, hazırlandık. Metin sadece tahmin etme imkanına sahip olduğu sorulara, o 
anda cevap yetiştirmeye çalıştı. Dolayısıyla bu mülakat, M. Çulhaoğlu’nun görüşlerini öğrenmek için, diğer çalışmalarına 
davet edici bir başlangıç olarak algılanmalıdır.
         Okuyucularımıza, mülakatı okurken iki noktayı akıllarında tutmalarını öneriyoruz. Birincisi, bu görüşme, “ünlü 
biri”nden alınmış bir demeç olmadığı gibi; birbirlerini köşeye sıkıştırmaya çalışan; çünkü birbirini rakip olarak gören 
sosyalistler arasındaki bir tartışma da değildir. İkinci nokta ise Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin içini karıştırma amacımız 
olmadığı gibi, kimsenin bizim içimizi karıştırmasından da endişemiz yoktur. M. Çulhaoğlu komünisttir ve bu görüşme de 
komünistler arası bir düşünce alışverişinden ibarettir.
         Görüşmenin, yazıya dökülünce, Fabrika ölçülerinde bile uzun olduğunun farkındayız. Aslında kendisi uzun, 
cevabı daha uzun, bir sorumuz daha vardı. Fakat kasetin son bölümünün çözümünde problemle karşılaştık. Metin 
Çulhaoğlu’nun zamanı da bu bölümü baştan toparlamaya uygun değildi. Dolayısıyla o bölümü sunamadığımız için 
Çulhaoğlu’ndan ve sizlerden özür diliyoruz.
         Biz, “komünistler ve parti sorunu” konusunda zenginleştirici bir görüşmeyi sizlerle paylaştığımıza inanıyoruz. Şimdi 
sıra, okunup tartışılmasında...
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olursak; başlangıçta, eski sayılarınızda, 
ÖDP’nin bir harmanlanma alanı 
olduğu, ancak bu harmanlanmanın 
sadece ÖDP içindeki yakın güçlerle 
değil de, dışındaki güçlerle de bir-
likte olabileceği daha sık ve net 
vurgulanıyor ve bu harmanlanmanın 
bir örgüte, siyasal bir işçi hareketine 
ve nihayet partiye ulaşılabileceği, daha 
sonra da, klasik senaryonun bu nok-
tadan itibaren çalışacağı (Örneğin Ali 
Önder Öndeş’in bir yazısında) dile geti-
riliyordu. Ama Kongre ve Konferansa 
doğru yazdıklarınızda, ve özellikle 
Kongreden sonra yazılmış bir yazıda 
vurguların farklılaştığı görülüyor. 
Örneğin İlhan Kamil Turan’ın Kongre 
sonrası yazısında görülüyor.  “Bir Adım 
Daha-Hikmet Talu” adlı  broşürde “Ana 
gövdesini yukarıda sıraladığınız bir 
kültürle yetişmiş Devrimci Yolcuların 
oluşturduğu bu partide sizin işiniz 
ne? Bu sıkıntılı bir durumdur. Ancak 
bu bizim sıkıntımız değil arkadaşların 
sıkıntısıdır, doğal olan budur. Gelin 
bu sıkıntılı halden bir an önce kurtu-
lun” şeklindeki, çok da zarif olmayan 
ifadelere; Birikim yazarı Ö. Laçiner’in 
SEİ’ye atfen kullandığı “dışlanmışlık” 
edebiyatına, İ.K. Turan “Geleneksel 
sosyalizm bu partide evsahibidir” 
cevabını veriyor ve giderek “mekan 
ÖDP’dir” diye bir eğilim güçleniyor. 
Sanki ÖDP içine daha çok kapanan bir 
tutum gözledim.

        M.Ç.: Şimdi referansta bulunduğun 
yazıyı ben çok da anımsamıyorum 
ama, bu çok da önemli değil. Bu konu 
şu anda sanıyorum aşağı yukarı net. 
Kaçamak ya da kaypak olmayan bir 
şeyler söyleyebileceğimi zannediyo-
rum. Bugün Türkiye solunun genel 
haritasına baktığımızda temsil ettiği 
görece büyük güce rağmen, ÖDP’nin 
hala genel olarak Türkiye solunun bir 
parçası olduğu açıkça ortada. Yani 
şunu kastediyorum örneğin 1960’lı 
yıllara, 1970’li yıllara bakıldığında, 
Fransa Komünist partisi vardır, İtalya 
Komünist Partisi vardır. Bunun 
dışındaki sol gruplar sözcüğün gerçek 
anlamıyla marjinal sayılabilirler. Şimdi 
ben ÖDP’nin böyle bir yere geldiğini 
kesinlikle düşünmüyorum. Artı Türkiye 
sol hareketinin genel belirlenimleri  
gözetildiğinde gelebileceğini de 
düşünmüyorum. Daha doğrusu hiç 
ÖDP adını anmayalım, şöyle diyelim, 
Türkiye sol hareketinin geleceğinde 
ben işte başat bir sol örgütlen-
menin diğerlerini marjinal bırakacak 
ölçüde tek başına sivrileceğini bu 
anlamda, deyim yerindeyse tekleşme 
yaşanabileceğini pek düşünmüyorum, 
pek olası görmüyorum böyle bir şeyi. 
Dolayısıyla bu ne anlama geliyor; 
Türkiye sol hareketinin gündeminde 
önümüzdeki uzun yıllar boyunca hep 
bir birlik sorunu olacaktır, gündeme 
gelecektir. Bazan uykuya yatırılacaktır, 
ama yok olmayacaktır, uykuda 
olacaktır. Bazan kendini dayatacaktır, 
şu olacaktır, bu olacaktır. 
        Şimdi burda ben şunu net 
olarak söyliyeyim, iki şeyi birbir-
ine karıştırmamak lazım. Şu anda 
baktığımızda ÖDP’nin ortalama 
tipolojisi açısından, solun birlik sorunu 
bitmiştir artık. Niye? Çünkü ÖDP şu 
anda kucaklaması mümkün olan, 
makul olan sol güçleri kucaklamıştır, 
bunun dışındaki gruplarla zaten 
temelde uyuşmazlık, anlaşmazlık 
vardır, ÖDP’nin bunları da kapsaması 
gibi bir şey sözkonusu değildir. Hatta 
hatta bu arkadaşlarımızdan bazıları 
için ÖDP çatısı altında kapsama bir 
yana, ÖDP’nin bunlarla herhangi 
bir ittifak zemininde,  herhangi bir 
somut olay etrafında bir ittifak zem-
ininde buluşması bile pek de öyle 
makul bir şey değildir. Buna ÖDP’nin 
ortalama tipolojisi desek bence pek 
de yanlış olmaz. Şimdi buna karşılık 
ben kişisel olarak şunu kabul ediyo-
rum. Bugün ÖDP’ye egemen olan 
zihniyete bakıldığında, ÖDP’nin 
ortalama tipolojisine bakıldığında, 
ÖDP’ye, “solda bizim kendi çatımız 
altında toplayabileceğimiz, bizimle 
ortak olabilecek başka kesimler var, 
hadi bunlara da yönelelim” dedirtmek 
mümkün değildir, bizim açımızdan. 
Ha bu nicel bir güç meselesidir objek-
tif bir durum saptamasıdır. Ama bu 
kesinlikle şu anlama gelmiyor: bugün 
bizim ÖDP’yi o tarafa doğru yön-
lendirmemizin olanaksızlığı SEİ olarak 
bizim “O zaman bunlar da dursunlar, 
biz de bunlara bakmayalım, SEİ olarak” 
dememiz anlamına gelmiyor. Biz SEİ 
olarak şunu kabul ediyoruz, bugün 
gerçekten Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi dışında bizim çok konuda 
pekala anlaşabileceğimiz bugünkü 
güncel durumda anlaşmanın çok 
ötesinde, yarın çok daha ileri düzey-
lerde buluşabileceğimiz sosyalistlerin, 
komünistlerin bulunduğunu biliyoruz. 
Ha bu durumda, bizim yapmamız 
gereken şey şudur: Bir yandan kendi 
mensup olduğumuz partiyi o kesim-
lere daha fazla bakar hale getirmek 
için çalışmak, ki bunun bugün sınırları 
var, çok fazla o sınırları aşamayız, bir 
yandan bunu yapmaya çalışmak, öbür 
yandan da asli mücadele alanımızın 
ÖDP olduğunu unutmaksızın bu 
dışardaki insanlarla, arkadaşlarımızla, 

yoldaşlarımızla değişik diyalog 
zeminleri aramak, farklı diyalog 
zeminleri aramak. 
        Ben burada şunu açık konuşayım, 
kendim oradan geldiğim için özel bir 
kayırıcılık diye belki okurlar yorum-
layabilirler; ama ben örneğin, SİP’li 
arkadaşlarla bizim göbeğimizin artık 
tamamen kesildiğini, Türkiye’nin 
geleceğinde bu arkadaşlarla bizim 
hiçbir ortaklığımızın olamayacağını 
düşünmüyorum. Ama bugün ÖDP’li bir 
insanı, SİP’e sıcak baktırtmak mümkün 
değildir. Ama ÖDP içersinde yeralan bir 
sosyalist politikacı olarak benim de SİP’e 
dışlayıcı bakmam mümkün değildir. 
“Bunlar artık, ne yaparlarsa yapsınlar” 
diye bakmam mümkün değildir. SİP 
örneğini vermem şu anlamda yanlış 
anlaşılmasın, bu dışardaki bizim 
yoldaşımız olabilecek ve olan şeyi 
sadece SİP’le sınırlamıyorum. Aklıma 
gelen bir ilk örnek olduğu için söylüyo-
rum. Biraz daha 
iyimser yana 
doğru bakacak 
olursak bugün 
ÖDP’de SEİ’ye 
de mensup 
olmayan bazı 
ark adaşlar ım 
kürsüye çıkıp, 
ÖDP’nin kendini 
diğer sol unsur-
lardan çok fazla 
yalıtan bir yöne 
girdiği bunun 
da doğru ve 
makul bir şey 
olmadığını dile 
getirdik lerini 
g ö r ü y o r u m . 
Hani bunu SEİ 
olarak bizler dile 
getirsek doğal 
derdik SEİ var 
zaten onlar dile 
getiriyor. Ama 
SEİ’ye mensup 
olmayan başka insanların da kend-
imizi diğer sol güçlerden, ki burda 
sadece HADEP kastedilmiyor, diğer sol 
sosyalist güçlerden yalıtmamızın, bu 
şekilde yalıtmamızın sakıncalı olduğu 
dile getirilebiliyor. Bunu da şunun bir 
ipucu olarak görüyorum ben: İlerde 
ÖDP’nin bugün tamamlanmış saydığı 
birlik projesini yenileyebileceğini 
ve daha sıcak ve geniş bir şekilde 
bakabileceğini, bir birlik meselesi 
olmasa bile diğer sol kesimlerle daha 
kucaklayıcı, onlarla işbirliğine yatkın bir 
tarza girebileceğinin işareti, göstergesi 
olarak görüyorum. Ama şu tehlikeyi de 
her an görüyorum ben, ortada şimdi 
1960’lı yılları yaşadığım için biliyorum, 
TİP, soğurabileceği kapsayabileceği, 
pek çok insanı “Ben varım, başka kimse 
yok” tavrı nedeniyle yitirmiştir. Şimdi 
ÖDP her hangi bir seçimde örneğin, 
TİP’in 1960’lı yıllardaki performansını 
yakalayabildiği takdirde, ne bileyim 
%5 oy aldığı takdirde, sözgelimi  aynı 
sendromu yaşar mı diye bir korkum ve 
kuşkum da var. Yani, “ben artık rüştümü 
isbat ettim, tek olduğumu rakipsiz 
olduğumu kanıtladım, bundan sonda 
solun geri kalan kısmı, fasaryadır, 
çok da dikkate alınmayacak marjinal 
öbeklerdir” diye bir kuruntu, bir  böbür-
lenme içersine girer mi acaba diye, bir 
kuşkum ve kaygımın olduğunu söyliy-
eyim. 

        S.Z.T.: Türkiye’de böbürlenmek 
için, çok daha geri şartlar da yeterli 
olabiliyor. Ölçü kapitalizme ve devlete 
değil de, solun diğer kesimlerine göre 
alındığı sürece her zaman böbür-
lenmek mümkün olabiliyor.  1980’li 
yıllardan, biraz gülünç de olan bir 
örneği hatırlıyorum, “Bolşeviklerin 
de imkanları yetersizdi, taraftarları 
pek azdı, bizim de imkanlarımız dar, 
taraftarımız -şimdilik- az, o halde biz de 
bolşeviğiz!..” Bunu şunun için söylüyo-
rum: kendi dışındaki sola karşı kuruntu 
ve böbürlenme, geleceğe ait bir tehlike 
değil; kıyaslamada yanlış tarafa bak-
maktan kaynaklanan geleneksel bir 
zaafımızdır.
        “Fransa’da, İtalya’da, Yunanistan’da 
komünist partiler her zaman solun 
ezici çoğunluğunu oluşturuyordu, 
onların dışındaki sol gruplar ise 
kelimenin gerçek anlamında marji-
naldi” dediniz. Doğrudur, ama ikinci 
bir yan daha var onları ortaklaştıran, 
Fransa, İtalya, Yunanistan veya başka 
ülkelerde, Komünist hareketin bir 
sürekliliği söz konusu, bizim çok 
fazla kırılma ve kopma yaşanmış 
bir komünist hareket tarihimiz var. 
Kuşkusuz kitleselleşme ve kurumlaşma 
gelenekleri yaratmayı başaramamış 
olmaktan besleniyor, bu kırılmalar, 
kopmalar. Türkiye’deki Komünistlerin 
ayrılma ve ayrı bir kanal yaratma 
konusunda müthiş bir refleksleri var. 
Başka ülkelerde hiç olmadığı kadar. Bu 
1951 öncesinde de var, 51’den sonra 
da var, örneğin Yurtdışında harici büro 
var, burda kalanlar içinde Reşat Fuat’ın 
en saygıdeğer ismini oluşturduğu ana 
gövde var. Ama burada Kıvılcımlı’nın ve 
Mihri Belli’nin ayrı baş çekmeleri var. Ve 
sonuçta çok kanallı olmaya çok yatkın 
bizim komünistlerimiz. Hareketin 
sürekliliği konusunda komünistlerin 
başka ülkelerin komünist partilerinden 

alacağı veya gözleyeceği şeyler yok 
mu? 

        M.Ç.: Şimdi ben açıkçası, şunu 
düşünüyorum. Türkiye’de gerçek 
anlamda kitlesel, yani bugünkü ölçeğe 
vurursak eğer, ne bileyim üye sayısı 
100 bin civarında olan, seçimlerde 
yüzde 8 bilmem ne oy alan bir sol parti 
olması iyidir. Ama ben böyle bir sol 
partinin benim eskiden kullandığım 
bir tabirle söylersem: Eğer parlamen-
toda falan da temsilcisi olursa, eğer oy 
oranı %15’e falan çıkarsa kritik anlarda 
sıçrayamayacak kadar ağır ve hantal 
bir parti olacağını düşünüyorum ve 
bu anlamda kitleselliğe ulaşan partinin 
çok kritik dönemeç noktalarında çok 
kritik konjonktürlerde sıçrama yapabi-
lecek bir insiyatife sahip olamayacağını 
düşünüyorum. Sıçrama dediğim şey 
de devrim kararı vermek, devrimci 
sıçrama kararı vermektir. Dolayısıyla 

burda dikkat 
edersen ikili bir 
yan var. Bir kere 
böyle bir şeyi 
zorunlu görüy-
orum. Mutlaka 
olmalıdır diyo-
rum. Kitlesel 
bir sol parti. 
Ama diğer yan-
dan da böyle 
k i t l e s e l l i ğ e 
ulaşmış bir 
partinin belirli 
kritik anlarda 
s ı ç r a m a y a 

yapamayacağını, ve dolayısıyla 
bir yerde yetersiz kalacağını eşik 
aşamayacağını söylüyorum.  O 
zaman, bu dilemmanın, ya da bu 
çelişkinin çözümü nerededir? Ben 
şöyle düşünüyorum, tabii kurgusal 
olarak, bu spekülatif olabilir ama, 
Türkiye’nin buna elverişli ve yatkın 
olduğunu düşünüyorum. Bir, öyle 
bir kitlesel partinin içersinde, iki 
dışarsında, böyle bir sıçramayı 
gerçekleştirecek, hantallıktan arınmış 
devrimci öğelerin olacağını; bu kritik 
anın, bu kritik dönemecin eşiğinde bu 
unsurların başka bir irade ile başka bir 
formasyon içersinde, geçmiş birikimi 
reddetmeden, yok saymadan ya da 
onu kapatmadan, silmeden tarih 
sahnesinden farklı bir iradeyi temsil 
edebileceklerine inanıyorum. Şimdi 
peki, şu mu yapılmalı madem öyle, 
evli evinde, köylü köyünde otursun, 
kritik ana kadar beklensin, kritik anın 
eşiğinde de “hadi arkadaşlar, devrimci 
insiyatifimizi ortaya koyalım.” Hayır, 
tamamen böyle değil, bu kitlesel sol 
parti içersinde yer alan devrimci unsur-
lar, pekala, bugünden başlayarak bu 
kitlesel sol parti içersinde yer almayan 
unsurlarla bazı diyaloglara girebi-
lirler, bazı yapıların, ileriye dönük bazı 
yapılanmaların belki de ön hazırlıklarını 
kotarabilirler. Burada da şunu kast-
edmiyorum, yanlış anlaşılmasın, “Biz 
burada olalım da öbür tarafta da başka 
bir yapının parçası olalım” anlamında 
örgütsel bir teması kasdetmiyorum. 
Bu yapının gelecekte alabileceği 
biçimlere yönelik olarak bugünden, 
örneğin, Türkiye devriminin olası 
yolları, Türkiye’de bir devrim kon-
jonktüründe en başta ne tip engeller 
çıkacaktır, en başta hangi güçler bizi 
forse edecektir, en başta hangi güçlere 
dayanabiliriz anlamında, bir ön eskiz 
yapma olanakları vardır. Bu eskizin 
de yanında Türkiye’nin coğrafyasını, 
kendi aralarında tartışabilirler. Yani işte, 
metropol diyoruz. Büyük metropollerin 
yanı sıra Anadolu kasabaları kentleri 
diyoruz, yüzbin nüfuslu, seksen bin 
nüfuslu bazı coğrafi bölgelerin artık 
giderek dışlanmakta olduğunu söylüy-
oruz. Yani kapitalizmin bütününe 
eklemlenme anlamında. Yani böyle 
parçalı bir coğrafya bize devrim süreci 
anlamında ne tip görevler yükler, özel-
likle yüklenmemiz gereken coğrafyalar 
nelerdir, kısa vadede bir şey bekle-
memiz mümkün olmayan coğrafyalar 
nelerdir, bu anlamda bir çalışma yapa-
bilirler, ha bu senin dediğin sürekliliği 
sağlar mı, buna “evet, senin dediğin 
süreklilik böyle sağlanır” diyemiyorum. 
Ama açık söylemek gerekirse bugünün 
koşullarında bugünkü yerleşime 
baktığımızda bugün işte haritanın 
hangi köşesinde kim var, merkezinde 
kim var, kenarında kim var, ortasında 
kim var, bunlara baktığımızda bunun 
ötesinde bir örgütsel yapılanmanın 
koşulları şu anda bence yoktur. 

        S.Z.T.: Konuşmamızın biraz gerisine 
döneyim. Az önce “bir eşiğe geldik ve 
bir tıkanıklık yaşıyoruz, bunu ÖDP’nin 
aşacağına inanıyorum”, demiştiniz. Ve 
“Bu tıkanıklığı çok eylemli bir dönemde 
yaşadık” dediniz ve üç tane de eylemin 
adı geçti, 1 Mayıs,. Nevroz ve KESK 
eylemi.

        M.Ç. Daha çok örnekler var.

        S.Z.T.: Şimdi, 1 Mayıs Allahın emri, 
ona zaten gidiyoruz. Newroz da sosy-
alistlerin bir eylem günü değil, sosyal-
istlerin katıldığı bir eylem günü. KESK’i 
bir yana bırakıyorum. Diğer taraftan, 
ÖDP’nin tutum alması gereken bazı 
anlar ve noktalar var ki, örgütü o nokta-
larda görebilirsiniz. Örnek vereyim, DİSK 
Kongresi...DİSK kongresinde ÖDP’nin 
politikası yok. Politikasının olmaması 
hiçbir şey söylenmediği anlamında bir 
şey değil. ÖDP, kendi içindeki işçileri, 
işkollarına göre, sendikalarına göre, 
tesbit etmiş, örgütlemiş, mevcut gücü 
dikkate alarak politikalarını  belirlemiş 
ve sınıfın en azından sendikal hareke-
tine yönelik belli politikalar, perspektif 
ortaya koymuş değil. ÖDP yeni bir parti 
sayılmaz artık, Kongre ve Konferans 
topladınız, eskidiniz. Dolayısıyla hazır 
imkanlar da varken, güçler de varken, 
bu güçleri seferber etme noktasında bir 
perspektif, bir politika da pek  görün-
müyor. Siz, SEİ olarak, ÖDP içinde bir 
sınıf ekseni için ısrar ediyorsunuz ama,  
öbür yandan da parti politikalarının 
belirlenmesinde,  nihayet oluşturucu 
unsurlardan sadece bir tanesisiniz. 
Tabii ki belirleyici unsur da en azından 
şu anda, değilsiniz. 

        M.Ç.: Tabii..

        S.Z.T: Her şeyin yolunda gideceğini 
varsayalım; sizin bir belirleyici rol edin-
meniz, Marksist bakış açısının ÖDP’ye 
daha etkin biçimde kazandırılması 
daha uzun sürebilir. Uzun süre, işçi 
sınıfına yönelmeyi ihmal edebilecek 
olan ÖDP’yi, bir mayalanma alanı 
olarak, bir harmanlanma zemini olarak 
nasıl değerlendireceksiniz? 

        M.Ç.: Zeki, söylediğinin ilk kısımda 
yüzde yüz haklısın. Bu bence, hani 
insanlar bazı alanlarda hata yaparlar, 
o hata da bir yerde hoş görülebilir. 
Çünkü nedir, merkezi bir eksen vardır, 
merkezi bir politika vardır, o politikanın 
hayata geçirilmesinde belli insanlar iyi 
davranamamışlardır. Bizim sorunumuz 
o değil. Zaten sen de o olduğunu söy-
lemiyorsun. Ama biraz daha yapısal 
bir sorun, o da şu: Bu partiye başında 
egemen olan anlayış şuydu; işçi mi, 
sendikası vardır, kadın mı kadınlar 
vardır, genç mi, gençlik vardır, meslek 
odaları mı, meslek odaları vardır.

        S.Z.T.: Alanlar vardır.
        
        M.Ç.: Evet, alanlar vardır. N’aparlar? 
Herhangi bir kongre olduğunda 
ÖDP’li işçiler, sendikacılar otururlar, 
şöyle yapılacak derler. Gençler kendi 
mutfaklarında bir şeyler pişirirler, tırnak 
içinde söylüyorum, “merkezi bürokra-
tik bir yapı 
olmayacağız” 
ya, alan-
lar kendi 
politikalarını 
b e l i r l e r -
ler. Gençlik 
yapar, meslek 
odaları yapar, 
k a d ı n l a r 
yapar falan.. 
Bu federatif 
anlayış, yani 
alanlardaki 
insanları parti 
ekseninden 
u z a -
kta, partinin 
m e r k e z i 

politikalarından uzakta, kendi 
başlarına politika geliştirmeye teşvik 
eden anlayışın ben doğru bir anlayış 
olduğuna inanmıyorum.

        S.Z.T.: Ben burayı biraz açayım. 
Partililik diye bir şey var, parti lokal-
lerine gidiliyor, oradaki etkinliklere 
katılınıyor, veya partinin bir eylemi 
varsa eyleme gidiliyor ve seçimler 
geldiğinde de oy veriliyor. Bu aşağı 
yukarı düzenin partilerinde de aynı. 
Partinin üyesi. partinin etkinliklerine 
isterse katılır ve oy verir. Bunun ötesin-
de partinin üyesi eğer işçiyse, sendikası 
varsa, işyerinden başlayarak sendikal 
faaliyetini yapıyor, ama işyerindeki 
günlük ilişki ve mücadelelerini, 
sendikası içindeki çalışmasını, partili bir 
faaliyet olarak görmüyor.  Parti de ona, 
“Orada yaptığın iş partili bir faaliyettir” 
diye bir şey söylemiyor.

        M.Ç.: Doğrudur, bu bir eksik-
lik ve ben, biz bunun o kadar acı 
deneylerini yaşadık ki, ÖDP olarak, 
bilmem mesela, arkadaşlarım örnek 
veriyor, ben bilmem, parti meclisindeki 
arkadaşlarım örnek verdiler, İstanbul’da 
Elektrik Mühendisleri Odasında 
ÖDP’nin kendine çeki düzen ver-
ememesi nedeniyle ÖDP’nin dağınık 
davranması nedeniyle sözgelimi bir 
odanın dincilere kaybedildiği gibi bir 

haber. Gençlik alanında da sözgelimi, 
ben gene ayrıntısını bilmiyorum, ama 
ÖDP’li gençlerden bazıları türban 
eylemlerine destek vermiş, bazıları 
da karşı çıkmış. Bu tür çok örnek var. 
TMMOB Kongresinde de böyle sıkıntılar 
yaşandı gene bu bağlamda. Ha bütün 
bu acı deneyler, yada acı demeyeyim 
de, çok dramatize etmiş gibi oluyo-
rum, bu ters ve biçimsiz deneyimler 
bizde yavaş yavaş şunu geliştiriyor. Ya, 
bu işler böyle olmuyor, “saldım çayıra 
mevlam kayıra”, anlayışıyla olumlu 
sonuçlar elde edilemiyor. Partinin 
daha merkezi bir ekseni olması gere-
kir. Gençlik alanında partili çalışma şu 
demektir, meslek odalarında partili 
çalışma bu demektir, sendikal alanda 
partili çalışma bu demektir, bunların 
bir ekseni vardır, ve bu eksen çerçeves-
inde insanlar, bu ekseni temsilen partili 
insanlar olarak sendikalarında çalışırlar, 
gençlik alanında çalışırlar ve benzeri... 
Şimdi böyle bir anlayışın ben zamanla 
yerleşeceğini düşünüyorum. Çünkü  
bu kadar olumsuz deneyimden sonra, 
bunlardan bir sonuca varmamak için 
insanların çok duyarsız olmaları gere-
kir. Ve gerçekten böyle bir eksenin 
oluşacağını zannediyorum ÖDP’de, 
bunca deneyimden sonra. Şöyle bir 
örnek de vereyim, en son biz Yalova’da 
parti meclisi yaptık, üç tane gündem 
maddesi vardı. Birinci gündem mad-
desi ÖDP’nin alanlardaki çalışması 
ve alanlarda ÖDP’nin kendine çeki 
düzen vermesiyle ilgiliydi.  Alanlar 
dediğim, demin saydığım şeyler. 
Bu tip bir özel gündem maddesi-
nin olması bile ÖDP’nin bu alanlardaki 
başıbozukluğa bir çeki düzen verme 
gereğini hissettiğini gösteriyor bence. 
Dolayısıyla biz şu anda SEİ olarak 
partinin böyle bir yönelimini kendi 
başımıza yaratacak güçte değiliz. Ama, 
bizim dışımızda da, bizim gücümüz ve 
etkimizin dışında da, dediğim gibi öyle 
deneyler yaşanıyor ki, insanlar daha 
doğru işler yapmaya başlıyor: 
        Sen daha devam et istersen.

        S.Z.T.: Bir fetret sözü var, sizin 
yazılarınızda da geçiyor. Türkiye 
solunun dağınıklığı ile ilgili. Türkiye 
solunun dağınıklığının bir, nesnel 
nedenleri var. Her ülkede, çok farklı 
sol eğilimler, çizgiler olabilir. Bir de 
nesnellikle açıklanamayacak bölün-
meler var. Türkiye Komünist Partisinin 
tarihi ile ilgili. Biz fetreti, daha çok 
Komünist hareketin dağınıklığı ile 
ilgili olarak düşünme eğilimindeyiz. 
Şüphesiz, solun diğer kesimlerindeki 
dağınıklık da bizi ilgilendirir ama, kendi 
işini yapmayanın başkası için üzülm-
esi için bir mana yok. Türkiye Komünist 
Hareketinde esas olarak bir dağınıklık, 
bir fetret var ve bu fetretin doğal 
sonuçlarından bir tanesi, doğrudan 
doğruya kendisini sınıf zemininde 

kuran, fabrika-
lardan veya işçi 
sınıfından hareket 
ederek siyaset 
yapan, siyasetini 
bunun üzerine 
biçimlendiren bir 
parti olmadığı 
için, bir sol dalga 
yaratmak, solun 
kitleselleşmesi 
gibi hedeflerin 
yakalanmasında 
son derece işlevli 
olabilecek, geniş 
ilerici güçleri içer-
en, birleşik, yasal 
partilerin içinde, 
aynı zamanda 
başka işlerinizi de 
yapmak zorunda 
k a l ı y o r s u n u z . 
S o s y a l i s t 
P o l i t i k a ’ n ı n 
karşılaştığı güçlük-
leri ben öyle 

görüyorum. Sınıf ekseni üstünde bir 
partinin geliştirilmesi için, siz uzunca bir 
süre, öyle bir derdi pek olmayan, veya 
en azından başlangıçtan itibaren bunu 
çok algılamayan ve solculuğundan, 
ilericiliğinden, özgürlükçülüğünden 
hiç şüphe etmediğimiz  insanlarla, 
bir anlayışı yerleştirmek üzere, uzun 
tartışmalar yapmak veya uzun süre 
sonuç almaksızın yaşamak duru-
munda kalıyorsunuz. Bir yandan da 
hala Türkiye’de komünist siyasi hareket 
de yok. Böyle bir siyasi parti de yok. 
ÖDP’deki diğer bileşenleri ikna etmek 
yerine, doğrudan bir komünist partisi, 
sürekliliği olan, sınıfın partisi vasıflarını 
kazanmak üzere yola çıkan,  bakışı 
doğrudan doğruya böyle olan bir odak 
yaratarak yola çıkmak daha isabetli 
olmaz mıydı? 

        M.Ç. Tabii şimdi ben öyle 
düşünmüyorum tabii. Daha isa-
betli olacağını düşünmüyorum. 
Zaten aramızdaki en temel farklılık da 
bu. O’na yol açan şey şu. Ben kişisel 
olarak ve Sosyalist Politika olarak 
arkadaşlarımla birlikte Türkiye’de bu 
anlamda daha homojen, daha zemini 
çerçevesi belirgin bir yapılanmanın 
ancak, hem teorik anlamda hem de 
pratik deney anlamında çok fazla 
şey yaşandıktan sonra mümkün 
olabileceğine inanıyorum. Daha çok 

fazla derken, on yıl yaşayalım, yirmi 
yıl yaşayalım kastetmiyorum; ama, bir 
Marksizmle Türkiye’nin somut pratik 
süreçleri konusunda süzülmüş bir 
sonucun, süzülmüş bir sentezin bir 
birikimin ortaya çıkmasından sonra 
böyle bir yapılanma ancak olabilir 
diyorum. Niye böyle diyorum? Söz 
gelimi Türkiye’de Marksist kültür, ya 
da Marksist birikim, bugünkü kısıtlı 
düzeyinde olmasaydı, Türkiye’deki 
insanların, sosyalistlerin komünist-
lerin hepsinin olması mümkün değil 
ama, önemlice bir bölümünün ciddi 
bir Marksist formasyonu olsaydı,  
senin dediğini yapma şansımız daha 
fazla olabilirdi. Ama açık söylemek 
gerekirse, Türkiye solcusunun temel 
Marksist formasyonunun oldukça geri 
olduğunu düşünüyorum.  ve bu geri-
likle birlikte yola çıkıldığında her kritik 
uğrakta başa dönüp Marksizmi yeni-
den keşfetmek gibi yorucu, yıpratıcı 
ve hatta zaman zaman ayrıştırıcı ve 
bölücü bir takım süreçler yaşandığına 
ve yaşanabileceğine inanıyorum. 
Dolayısıyla örneğin, şudur; şöyle bir 
örnek verebilirim sanıyorum. Benim 
şimdiye kadarki siyasi yaşantımda en 
fazla bu kadar homojen başka bir yapı 
olmaz, onun ötesinde homojenlik 
aranışı olmaz diye bildiğim, tek yer 
Gelenek ve STP hareketiydi. Ki, Gelenek 
ve STP hareketi gibi homojenliğin üst 
sınırlarında dolaşan bir harekette bile 
yeri geldiğinde önemli bazı konularda 
ayrışmalar yaşayabileceğimiz ortaya 
çıktı ve nitekim yaşadık böyle bir 
ayrışmayı. Açık söylemek gerekirse bu, 
Leninist öncülüğün nasıl anlaşıldığına 
bağlı bir işti. Bu örneği şunun için 
verdim: Gelenek gibi gerçekten 
homojenliğin çok üst sınırlarında 
dolaşan bir harekette bile zamanı 
geldiğinde, yeri geldiğinde, böyle 
temel denebilecek noktalarda ayırım 
yaşanabiliyorsa, senin dediğin yola 
girişmek de, bunun çok daha yakın 
planda gündeme getirebilir.

        S.Z.T.: STP örneğini vermen iyi oldu, 
benim kastettiğim oradaki, o homojen-
lik değil. O yoğunluktaki bir homojen-
lik ne ihtiyacımızdır, ne de böyle bir 
şey aslında mümkündür. Esasen orada 
da mümkün olmamıştır. Mümkün 
olduğu kabul edilmiştir. Kaldı ki çok 
da fazla homojenleşemeyeceğimiz bir 
konjonktürde STP ve SİP oluştu. Bütün 
kavramlarımızı tekrar elden geçirmek 
durumunda olduğumuz bir noktada 
böyle bir partileşmeye gidildi. O anda, 
öylesine bir homojenlik arayışı bence 
zorlamaydı ve şimdi de zorlamadır 
böyle bir şey. Daha genel bir takım 
noktalardan hareket ederek, sınıfın 
partisi, siyasal ve toplumsal devrim, 
sınıfsız toplum gibi temel, marksizmin 
aşılmamış, üzerinde kuşku da bulun-
mayan değerlerini ve bir programatik 
çerçeve oluşturan belirlemeleri temel 
alan, ama bunun dışında  pek çok 
şeyi tartışarak, siyasal süreçler içinde 
ve teorik çalışmayla olgunlaştırmaya 
açık olan bir yapı. Şu anda da biz, STP 
benzeri bir homojenliği hedeflemeyiz. 
Kastettiğim komünist bir odak yarat-
ma, böyle bir şeydi, homojenlik değil.

        M.Ç.: Anladım. Tamam, homojenlik 
kısmını bir yana bırakalım. Homojenlik 
kısmını bir yana bıraktığımızda da 
ben, ilk söylediğimde  ısrarlıyım. Senin 
dediğin türden, sınıf, siyasal devrim, 
toplumsal devrim gibi temel dayana-
klara oturan bir yapılanmanın ya da 
sürecin gerçekten, ÖDP’nin de katal-
izörü olduğu; ama tek başına ÖDP’nin 
katalizörlüğüyle olmayan bir takım 
harmanlanmalarla bunun zemininin 
oluşabileceğine inanıyorum. Ancak 
içinde ÖDP’nin de olduğu, içinde başka 
grupların da olduğu, harmanlanmalar 
ve pratik süreçler. Harmanlanma kadar 
başka şeylere de önem veriyorum ben, 
işte uğraştık, pratikte şunu yaptık, şöyle 
bir ders çıkardık, biraz çıkardığımız ders 
birikimi artsın, ve bu birikim bizi bun-
dan sonraki tercihlerimizde bu tercihleri 
daha huzurlu daha gönül rahatlığıyla 
yapmaya yetecek düzeyde olsun. Yani 
kelleyi koltuğa alıp gitmek yerine, 
bunca deney birikiminden sonra bunca 
harmanlanmadan sonra, bunca pratik 
uğraştan sonra biz şu kapıları açabildik, 
bu kapıları açamadık, bundan şu sonuç 
çıkar,  o halde bu yapılanmaya şöyle 
şöyle gidelim, bunları temel alarak gide-
lim denebilecek bir birikimin yaşanması 
gerektiğini düşünüyorum.
 
        S.Z.T.: Bir haksızlık olmasın. Ben 
bu soruyu sorarken, seninle yirmi sene 
boyunca görüşmemişiz de ilk defa 
görüşüyormuşuz gibi sordum. Ama bu, 
şu anda yaptığımız görüşmedeki roll-
erimizin tabiatından. Bu soruyu pekala 
sen de bana sorabilirdin.

        M.Ç.: Anladım.

        S.Z.T.: Seni yorduk. Çok teşekkür 
ediyoruz.
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Emperyalizm
Frankeştayn’larıyla

başa çıkamıyor
        1970’li yıllar, dünya üzerinde emperyalizmle sosyalist 
sistem arasında süren soğuk savaşa sahne olmuştu. Dünya 
yüzölçümünün üçte birine yayılan reel sosyalizm bir dünya 
sistemi haline gelmiş, devrimini gerçekleştirmemiş ülkelerde 
süren sınıf mücadeleleri ve ulusal kurtuluş mücadelesini yük-
selten halklar için büyük bir dayanak olmuştu. Kendi sömürü 
alanlarının giderek daraldığını gören emperyalist kamp ise 
silahlanmayı tırmandırarak çeşitli yöntem ve politikalarla adı 
konmamış bir soğuk savaşı reel sosyalist sistemi yıkmak için 
derinleştiriyordu. 
        Emperyalist kampın soğuk savaş taktiklerinden biri de, 
sosyalist sistemin etkinlik alanlarını daraltmaya yönelik olarak 
yeşil kuşak oluşturma politikasıydı. Bu politika aynı zamanda 
sosyalist sistemin kapitalist olmayan kalkınma yolu diye 
adlandırdığı ve sonraları aslında kapitalizme hizmet olduğu 
daha iyi anlaşılan ve ulusal bağımsızlığını yeni kazanmış 
ülkeleri emperyalizmin etki alanından çıkarmaya yönelik 
politikalarına da bir cevap teşkil ediyordu. Yeşil kuşaktan 
kasıt, sosyalist sistemin etkinlik kurmaya çalıştığı müslüman 
ülkelerde şeriatçı islamı arkalayarak sosyalizmin karşısına 
bir alternatif olarak çıkarmaktı. Böylece sosyalist sistemin 
etrafında, özellikle Ortadoğu’da şeriatçı islamcılıktan oluşan 
yeşil bir kuşak kurulacaktı. Bu politika kısmen de başarılı 
oldu. Endonezya’da Suharto diktatörlüğü, Irak’ta Saddam 
diktatörlüğü, Pakistan ve Sudan gibi müslüman ülkelerdeki 
islami rengi ağır basan diktatörlükler halklarına karşı dev-
let terörüne başvuraran iktidar biçimleri olarak Afrika’da, 
Ortadoğu’da hep desteklendi. Bu diktatörlükler dünyanın 
yoksul müslüman emekçilerine emperyalizmin reva gördüğü 
sömürülme biçimleriydi. 
        ABD emperyalizmi aynı politikayı Afganistan devrimini 
çökertme sürecinde de kullandı. Bugün Afganistan emekçiler-
inin başına musallat olan Taliban gericiliği böylesi bir sürecin 
ürünüdür.

LADEN EFSANESİ

 Ağustos ayında tüm 
dünya gündemini meşgul 
eden ve ABD’nin Nairobi 
ile Dar ‘es Salam’daki elçilik-
lerinin bombalanmasıyla 
başlayan, arkasından da ABD 
emperyalizminin Afganistan 
ve Sudan’daki kimi bölgeleri 
vurmasıyla devam eden olayların 
arkasındaki kişi olarak duyurulan 
Suudi Arabistanlı Osama bin 
Laden de, 70’li yıllardaki yeşil 

kuşak politikasının bir ürünü. Osama bin Laden 
Suudi Arabistanlı bir zenginin oğlu olarak dünyaya gelmiş 
ve 1980’li yıllarda Afganistan devrimine karşı yıkıcı savaşı 
sürdüren mücahitler arasında yeralmış. O’nu bu görev için CIA 
eğitmiş. Şeriatçı islami örgütlerin oluşturulmasında ve silahlı 
militanlarının eğitilmesinde görev almış. Ancak reel sosyalizm 
yıkıldıktan sonra ve ABD emperyalizmi ile işbirliklerinin temeli 
olan bu ortak düşman etkisizleşince işler değişmiş. Bu kez 
üstelik artık eğitimli olan Laden, şeriatçı islami hareketlerin 
sözü dinlenen liderlerinden biri olarak baş düşman ilan edilen 
ABD emperyalizmi ile savaşa girişmiş. Şimdi emperyalizmin 
başına bela.
         Sosyalist sisteme karşı kullanılan bu maşaların yeni 
dünya düzeneğinde emperyalizmin başına bela olması yeni 
değil. Irak’ta Saddam diktatörlüğü de ABD emperyalizminin 
besleyip büyüttüğü bir kötülük olarak varolmadı mı? Bugün 
bombalanan Sudan, Afganistan gericilikleri de empery-
alizm tarafından yaratılmadı mı? İşte şimdi aynı empery-
alizm bu gericiliklerle boğuşuyor. Bu tam bir it dalaşıdır. 
Sudan ve Afganistan’daki şeriatçı hareketlerin kamplarının 
bombalanması, mazlum halklara yönelen bir emperyal-
ist eylem değildir. Bu savaşa taraf olan iki kesim de bizim 
düşmanımızdır. Biri diğerini doğurup beslemiş ve yıllardır bize 
karşı kullanmıştır. Şimdi birbirlerine düşmüşlerdir. 
        Emperyalizm rüzgar tohumları ekmiş, fırtına biçmektedir.

Arnavutluk’ta
Sali Berişa

karşı atakta
        Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Avrupa’nın göbeğinde 
adeta devrim benzeri bir halk ayaklanmasıyla ülkesi-
nin başına çöreklenmiş mafya bozması Sali Berişa ve eki-
bini defeden Arnavutluk halkı, şimdi yeniden Berişa’nın 
prokakasyon girişimiyle uğraşıyor. Arnavutluk’ta reel 
sosyalizm çözüldükten sonra işbaşına gelen ve ülkenin 
tüm kaynaklarını kendi çıkarları için yağmalayan Berişa ve 
ekibi ülkeden kaçma noktasına gelmişti. Ancak Avrupa’nın 
göbeğinde gerçekleşecek bir devrimin yeni dünya düzeni 
için hayırlı olamayacağını gören emperyalizm, gelişen halk 
ayaklanamsını boğmak için hemen bir uluslararası güç organ-
ize ederek adeta Arnavutluk’u işgal etti.
        Ancak gelişen halk hareketi, eski komünist şimdi 
sosyal demokrat Fatos Nano’yu başbakanlığa taşıdı. 
Sali Berişa da Arnavutluk’a yerleşen uluslararası gücün 
sayesinde ülkeden kaçmak zorunluluğundan kurtuldu. 
Yeni hükümet, Arnavutluk’un daha düzgün ve kişilikli bir 
devlet olarak uluslararası düzlemde yer bulmasını hedef-
leyen bir politik yönelim gerçekleştirdi. Ancak bu durum, 
sosyalizm sonrası ülke kaynaklarını yağmalayan egemen 
güçlerin ve tabii ki Berişa ve ekibinin işine gelmedi. Bu ekip 
geçtiğimiz günlerde bir darbe girişiminde bulundular. 
Ancak bu girişim mevcut hükümet tarafından bastırıldı. 
Arkasından ağır silahlarla donanmış 2-3 bin kişilik sözde 
kitlesel gösterileri başlattılar. Başbakan Fatos Nano istifaya 
çağrılıyordu. Berişa’nın lideri olduğu Demokratik Parti’nin 
organize ettiği bu gösterilere Arnavutluk halkı pek rağbet 
göstermedi. Arkasından Arnavutluk hükümetinin Berişa’nın 
tutuklanması talebi Meclis Komisyonu’nda kabul gördü. 
Arnavutluk’un anayasal düzenine sahip çıkan iktidar ya 
da muhalefette yeralan tüm güçleri, Berişa’nın provakasy-
onuna karşı çıkmışlardı. 

DÜNYADAN....

        Dünyada yaşanmakta olan mali krizin geçtiğimiz ayki 
durağı Rusya oldu. 1970’li yıllardan itibaren dünya ölçeğinde 
biriken ve yeniden yatırıma dönmeyen fazla sermayenin 
uluslararası mali piyasalarda kontrolsüz dolaşımının yolaçtığı 
bu yeni mali kriz, geçtiğimiz aylarda ilk önce Uzakdoğu ülke-
lerini çökertmişti. 
        Dolaşımda olan bu fazla sermaye, özellikle 
1980’li yıllardan sonra emperyalizme bağımlı ve ülke 
kaynaklarının bu bağımlılık nedeniyle ulusal çıkarları için 
değerlendirilmediği ve aynı zamanda işbirlikçi egemen 
sınıflarının her türlü yolsuzluk ve yağmayı esas alan devlet 
biçimlerini tercih etmeleri sonucu giderek büyüyen bir 
borçlanma ihtiyacı duyan ülkelere akmaya başladı. Sıcak 
para diye de tabir edilen bu fazla sermaye, gittiği ülkelere 
geçici bir rahatlama ve ekonomik canlanma sağlamakla 
birlikte, ilk tedirginlik anında ya da tamamen speküla-
tif nedenlerle o ülkenin mali piyasalarından kaçmaya 
başladığı an bağımlı ülke ekonomisinin büyük bir hızla 
çökmesine neden olabiliyor. Ülkemizde 1994 yılında büyük 
bir devalüasyona da neden olan ekonomik kriz ya da aynı 
dönemde Meksika’nın başına gelen çöküş; yaklaşık bir yıldır 
Uzakdoğu’nun sahte kaplanlarını birer birer çökerten iktisadi 
krizler böyle gerçekleşmiştir. Tabii ki esas olarak bu iktisadi 
kriz kapitalizmin yapısına içkindir; doğaldır ve zorunludur. 
Ama bugün geçerli olan kriz, bir fazla üretim krizi değildir. 
Ve bugün bu kriz artık Japonya’yı ve hatta ABD ekonomisini 
sarsmaktadır.
        Burada görmemiz 
gereken bir değer gerçeklik 
de, ekonomik düzenlerini borçlanarak sürdüren tüm bu 
bağımlı ülkeler iktidarlarının, halklarına karşı zulmeden, 
her türlü rüşvet, yolsuzluk ve yağma batağına boğazına 
kadar gömülmüş ve emperyalizm tarafından güdüm-
lenen iktidarlar olmasıdır. Rusya’da işbaşında olan Yeltsin 
ve hempaları da bu tarifin içindedir. 1993’te Rusya Meclisi 
Duma’yı tanklara bombalatarak komünistlerin etkin olduğu 
meclisi etkisizleştirmek isteyen Boris Yeltsin, 1996 yılı Haziran 
ayında yapılan Başkanlık seçimlerini de Rusya Federasyonu 
Komünist Partisi’nin adayı Gennadi Zyuganov’a karşı kılpayı 
kazanarak iktidarını bugüne kadar taşıyabildi. Bütün bu 
iktidar yılları boyunca eski Sovyetler Birliği’nin muhteşem 
ekonomik kaynaklarını bir avuç mafya bozması egemen 
kliğe ve emperyalizme peşkeş çekti. Özelleştirme adı altında 
sanayi tesisleri yok pahasına satıldı. Yeltsin iktidarı Rusya 
emekçileri içinse giderek yoksullaşma, sosyalizmin sağladığı 
yaşam olanaklarının birer birer ellerinden alınması ve hatta 
maaşlarının bile ödenmemesi demekti. 
        Ama Rusya’nın bu mafya bozması yeni egemenleri ve 
işbirliği içinde oldukları emperyalist güçler doymak bilmedil-
er ve koskocaman Rusya ekonomisini borç batağı içinde 
boğdular. Dünya ölçeğinde petrol fiyatlarının düşme eğilimi 
içine girmesi de, en büyük ihraç kalemi petrol olan Rus 
ekonomisini iyice zayıflattı. Aylardır devlet memur ve işçisine 
maaş ödeyemiyor; yine aylardır maden işçileri ve demiryolu 
işçileri grevdeler ve eylemlerini Moskova’ya taşımış durum-
dalar. Böyle bir ortamda Rusya’nın borçlanma ihtiyacına 
cevap olarak ülkeye gelmiş bulunan sıcak paranın sahibi 
uluslararası mali spekülatörler de devalüasyonu dayattılar 
ve Rusya krizi kaçınılmaz oldu. Yeltsin önce devalüasyon yok 
dedi, hemen ertesi gün Ruble’nin değeri %50 devalüe edildi. 
Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu. Devlet morato-
ryum ilan etti. Yeltsin önce başbakan Sergey Kiriyenko’yu 
görevden aldı, arkasından Merkez Bankası Başkanı Sergei 
Dubinin istifa etti. 

        İktisadi kriz hemen siyasi krizi beraberinde getirdi. Yeltsin 
başbakanı görevden aldıktan hemen sonra, başbakanlığa 
kendi adayı olarak Viktor Çernomirdin’i gösterdi. Tabii ülken-
in içine girdiği bunalım, halk güçlerini de harekete geçirdi. 
Rusya Meclisi Duma, Yeltsin’in başbakan adayına güvenoyu 
vermeyeceklerini ilan etti. Arkasından Yeltsin’in yetkiler-
inin önemli bir bölümünü Meclis’e devretmesini istediler. 
Duma’da çoğunluğu oluşturan RFKP artık Yeltsin tarafından 
gelecek dayatmaları kabul etmeyeceklerini, ancak halkın 
yararına bir hükümeti destekleyeceklerini, Yeltsin ve kliğinin 
uzlaşmaya yanaşmaması durumunda tüm Moskava 
sokaklarını ablukaya alacaklarını ilan etti.
        Yeltsin’in Duma’yı feshedebileceği yolundaki görüşlere 
cevap olarak da RFKP, Meclis’eYeltsin’i vatana ihanet 
suçlamasıyla yargılama kararı aldıracağını açıkladı. Böyle 
bir süreç başladığında Duma feshedilemiyor. Arkasından 
Yeltsin’in istifası istendi. İstifa ettikten sonra da Yeltsin’in 
kendisi ve ailesi hakkında hiç bir soruşturma yapılmayacağı 
güvencesinin yasalaştırılacağı da belirtildi. Duma’nın 
feshine yönelik bir diğer gelişme de Yeltsin’in başbakan 
adayının 3 kez Duma’dan güvenoyu alamaması olabi-
lirdi. Ancak Duma’nın feshinin arkasından yapılacak yeni 
seçimlerde ise RFKP ve Sol Blok güçlerinin daha da güçle-
nerek çıkabilecekleri gerçeği Yeltsin ve ekibine geri adım 
attırdı. Çernomirdin ikinci kez güvenoyu alamayışının 
arkasından başbakanlıktan çekildi ve Yeltsin yeni başbakan 

adayı olarak RFKP’nin de 
destekleyeceğini açıkladığı  
Yevgeni Primakov’u 

atadı. Primakov’un başbakanlığı komünistlerin ilk raundu 
kazanması anlamını taşıyordu. 

RUSYA KRİZİ VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

        Rusya’da yaşanan mali krizin tüm dünya ekonomisini 
sarsması ve yeni bir pazar olarak gördükleri bu büyük 
coğrafyada oluşacak kaosun kötü sonuçlar doğuracağını 
gören emperyalist güçler hemen harekete geçtiler. 
Normalde eylül başında Rusya’ya geleceği açıklanan IMF 
heyeti hemen Rusya’yı ziyaret etti ve IMF desteğinin Eylül’de 
gerçekleşeceğini ilan etti. Arkasından İngiltere, Fransa, 
Almanya ve İtalya Maliye Bakanları Rusya’ya destek verecek-
lerini açıkladıkları birer mektubu Rusya’ya gönderdiler. 
Arkadan gelen adım da ABD Başkanı Clinton’ın Moskova 
ziyareti ve Yeltsin’le yaptığı zirve oldu. Clinton da Rusya’nın 
reformları sürdürmesi şartıyla destekleneceğini açıkladı.
        Ancak tüm bu emperyalizm desteği, Rusya’da artık 
harekete geçen halk güçlerinin baskısı karşısında Yeltsin’in 
Primakov’u başbakan adayı olarak gösterme mecburi-
yetini engelleyemedi. Yeni başbakan Yevgeni Primakov, 
ilk işlerinden biri 
olarak Başbakan Birinci 
Yardımcılığı’na Rusya 
Federasyonu Komünist Partisi üyesi olan Yuri Maslyukov’u 
getirdi. Merkez Bankası Başkanlığı’na da yine komünistlerin 
desteğiyle Viktor Geraşenko seçildi. Hava RFKP tarafından 
belirlenir olmuştu. 
        Yevgeni Primakov, 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı’na 
getirilmiş, ABD ve Irak arasında derinleşen kriz günlerinde 
Irak’ın vurulmasını engelleyen uzlaşmanın mimarı olarak 
dünya kamuoyunun gündemine girmişti. Primakov, SSCB 
döneminde de Ortadoğu uzmanı olarak bilinen ve her 
dönem devlet çizgisini savunan; Rusya’nın uluslararası 
düzlemde büyük bir güç olarak kalmasını isteyen bir kadro 

olarak tanınıyor. Bu çizgisiyle özellikle ABD emperyal-
izmi tarafından kuşkuyla karşılanıyor. Şurası bir gerçek ki,  
Primakov dönemiyle birlikte eski SSCB pazarları empery-
alizm için kolay lokma olmayacak ve Rusya ABD’nin 
jandarmalığındaki tek kutuplu yeni dünya düzenini kabul 
etmeyecektir. Rusya’nın SSCB döneminden gelen büyük 
güç olma özelliğini öne çıkaracak ve ülke kaynaklarının 
peşkeş çekilmesine engel olacak böylesi bir yönetim anlayışı 
komünistler tarafından da desteklenecektir. Bu gelişme 
Rusya emekçileri için de bir çıkış ümidi oluşturacaktır. 
        Ağustos ayının kritik günlerini 1917’nin Ekim Devrimi 
günlerine benzeten uluslararası medya, Primakov’un 
başbakan olmasını da RFKP’nin gizli iktidarı olarak 
değerlendiriyor. RFKP’nin kararlı siyaseti, kendi iktidarına 
giden yolu aralamıştır. Bu gidişin gizli kapaklı bir yanı 
yoktur. Reel sosyalizmin hatalı ve eksik yanlarını doğru bir 
şekilde tespit eden ve bunu Rusya işçi sınıfına ikna edici 
bir tarzda anlatabilen RFKP’nin Bolşevik Partisi geleneğinin 
temsilcisi olarak iktidara yürümesinde şaşılacak bir durum 
yoktur. Çünkü SSCB’ni kapitalist restorasyona götüren ve 5 
yılda ülkeyi berbat eden bu mafya bozuntusu emperyalizm 
işbirlikçilerinin kendilerine bir fayda sağlayamayacağını 
tüm Rusya işçi sınıfı idrak etmiştir. Şimdi sıra yeniden Rusya 
komünistlerindedir. Elbette ki Rusya’da komünistlerin ikti-
dara gelmesi uluslararası komünist hareketin moral gücünü 
artıran bir etkiyi de beraberinde getirecektir.

Komünistler Rusya’da iktidara doğru

        Yaz ayları boyunca Kıbrıs sürekli gündemde oldu. S-300 
füzelerinin Ada’ya yerleştirilmesi girişimi 
etrafında Türkiye’nin kararlı tutumu; buna 
Yunanistan’dan gelen tepkiler; Yunanistan/
Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki ortak 
savunma doktrini ile izah edilen Yunan savaş 
uçaklarının Ada’ya inmesi ve buna Türkiye’nin 
yaptığı misilleme; Yunanistan ve Türkiye 
Cumhurbaşkanları’nın Ada’yı ziyaretleri ve 
benzeri gelişmeler; Ada’daki gerginliğin, 
aktüel unsurları oldular. 
        Ancak Ada’da bir çözüm için uluslararası 
planda yürütülen çabalar; sözkonusu gergin-
liklerin, güncel gelişmelerin altında yatan asıl 
nedenidir.
        Avrupa Birliği’nin Lüksemburg’da, 
Kıbrıs Rum yönetimi ile, Ada’da bir çözüm 
gerçekleşmeden önce, birliğe katılma 
görüşmelerini başlatma kararı alması; mevcut 
çözümsüzlüğe yeni boyutlar kazandırmıştı. 
Kıbrıs’ın mevcut durumuyla AB üyesi olması; 
Kıbrıs sorununda AB’yi doğrudan taraf haline 
getirecekti. 
        Türk tarafı, Lüksemburg kararları 
sonrasında, bu güne kadar izlediği “federatif çözüm” 
siyasetinin dayandırıldığı parametrelerin artık geçersiz 
olduğunu ve iki devletli bir çözüm fikri üzerinde hareket 
etmek gerektiğini açıkladı. Türkiye de, Kıbrıs-AB ilişkilerine 
paralel KKTC-Türkiye ilişkilerinin yürütüleceğini ilan etti. 
        31 Ağustos 1998’de, Türkiye Dış İşleri Bakanı İsmail 
Cem’in KKTC ziyareti esnasında Rauf Denktaş’ın açıkladığı 
çözüm önerisi ise, aslında temelleri çok önce atılmış; ancak 
bugüne kadar sadece adı konmamış bir çözümü öneriy-
ordu. Bu çözüm, Ada’da iki devlet ve bu iki devletin gevşek 
üst birliği olarak bir konfederasyon formülüydü.
        Denktaş’ın önerileri şöyleydi: 1. Türkiye ile KKTC arasında 
anlaşmalarla özel ilişki; 2 Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum 
yönetimi arasında simetrik anlaşmalarla benzer ilişki; 3 KKTC 
ile GKRY arasında Kıbrıs Konfederasyonu, 4. 1960 garanti 
sisteminin korunması, 5. Uzlaşma olduğu taktirde Kıbrıs 
Konfederasyonunun AB’ye katılması; Türkiye’nin AB’ye 
üyeliği gerçekleşinceye kadar, özel bir düzenlemeyle, AB 
üyeleriyle Kıbrıs Konfederasyonu arasındaki ilişkilerde AB 
üyelerine tanınan tüm hak ve yükümlülüklerin Türkiye’ye 
tanınması.
        Kıbrıs sorununun diğer taraflarının bu öneriyi kabul 
etmemesi durumunda varılacak yer; KKTC’nin bağımsız bir 
devlet olarak tanınmaya çalışması, elbette değildi. 150 bin 
nüfuslu bir KKTC devleti, fiilen de, hukuken de, Türkiye’nin 
Kıbrıs’ın bir bölümünü ilhakı sonucunu doğuracaktır. Veya 
bilinen ifadeyle, taksimi...
        Bu açıklamadan bir hafta önce de İP Genel Başkanı 
Doğu Perinçek, 23 Ağustos tarihli Aydınlık dergisindeki 

başyazısında, “Kıbrıslıların, Türkiye’nin ve Yunanistan’ın 
çıkarları, Kıbrıs’ın Türkiye ile 
Yunanistan arasında paylaşılmasıdır.” 
diyerek taksim önermişti.  Bu öner-
inin gerekçelerinden birisi “küçük 
toprağı ve yarım milyonluk nüfu-
suyla bağımsız bir Kıbrıs devletinin 
olamayacağı kolaylıkla saptanabilir. 
Kaldı ki, o yarım milyon nüfus iki ayrı 
milliyetten oluşmaktadır ve araya 
giren kan nedeniyle birlikte yaşama 
iradesinden de sözedilemez. Bu 
iradenin yeniden yaratılması da 
mümkün görünmüyor.” şeklindeydi. 
Geçmişte bağımsız, bağlantısız bir 
Kıbrıs öneren Aydınlık çizgisinin 
bu noktaya evrilmesinin ilginçliği 
bir yana; “birlikte yaşama iradesi-
nin yeniden yaratılmasını imkansız” 
kılan, “iki milliyetlilik ve araya giren 
kan” gerekçeleri dikkat çekicidir. 
Demek ki, bir ülkede iki milliyet 
varsa ve araya kan girmişse, birlikte 
yaşama iradesi zayıflıyor, hatta bu 

iradenin yeniden kurulması imkansız hale geliyor. Tabii ki, bu 
gerekçeler sadece Kıbrıs içindir. Başka bir örneğe taşınamaz 
(!)..
        Belli ki, önce “sahibinin sesi” sonra “sahibi” tarafından 
açıklanan çözüm formüllerinin özü aynıdır: Taksim!
        Yunanistan’ın da, Ada’nın tamamının ilhakı anlamına 
gelen “Enosis” stratejisiyle, bugün mümkün olanın ilhakı 
anlamına gelecek taksim formülüne yatkın olacağı kesindir. 
Ancak, Ada’yı 1974’te ikiye bölen gelişmelerin başlangıcını 
oluşturan faşist darbenin Yunanistan’dan kaynaklanmış 
olması; Yunanistan’ın şimdi Ada’lı Rumlara taksimin iyi bir 
şey olduğunu kabul ettirmesinin önünde engeldir. Adalı 
Rumlar’ın canlarını, yakınlarını, mallarını kaybetmelerine, 
kitlesel bir sürgün yaşamalarına yolaçan bu yıkımı telafi 
edecek bir çözümün artık mümkün olmadığını, bu yüzden 
taksime razı olunması gerektiğini Yunanistan’ın ikna edici 
şekilde izah edebilmesi zordur.
        Buna karşılık, Ada’da nisbi olarak küçük bir paya 
sahip olan Türk tarafının 1960 sistemindeki güçlü temsili; 
Türkiye’nin jeo-politik üstünlüğünün bir sonucuydu. Taksim, 
Türkiye’nin bu üstünlüğünü yokedecek bir gelişmedir. Şu 
anda Ada’da Türkiye var. Taksim, Yunanistan’ı da adaya 
getirecek; Türkiye’nin güneyine sokulan Yunanistan, böylece 
sadece bir Avrupa ülkesi olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir 
Ortadoğu ülkesi konumu kazanacaktır. Türkiye’nin, federal 
ve askerden arınmış bir Kıbrıs formülüyle korumaya devam 
edeceği jeo-politik üstünlüğünü neden gözden çıkarmış 
olduğunu ve üstelik yeni çözüm modelinin neden daha 
“şahin” bir formül olduğunu izah etmek güçtür.

ÖNERİYE TEPKİLER

        Denktaş’ın önerisi Yunanistan Dış İşleri Bakanlığı 
sözcüsü tarafından derhal reddedildi. Rum temsilciler mecli-
si ise konuyu uzun süre görüştükten sonra reddetti. Ancak 
Yunanistan ve Rum tarafının beklentilerinin aksine, ABD ve 
Avrupalılardan öneriye yönelik sert tepkiler gelmedi. Dahası 
bu öneri, tartışılabilir bir öneri olarak ele alındı.
        Esasen sorunun Rum tarafını tatmin edecek bir 
biçimde çözülmesi ihtimali, hiç kimse için inandırıcı 
değildir. 1958’de, 1960 Anlaşmasından sonra 1963, 1967 
ve 1974 yıllarında Rumlardan kaynaklanan olaylarda 800 
Kıbrıslı Türk hayatını kaybetmişti. Rumların “dönülsün” 
istedikleri düzenin temellerini, geçmişte kendilerinin 
tahrip ettiği biliniyor. 1974 sonrasında ise, her iki tarafın 
faşistleri tarafından yaratılan provokasyonlarda ölen üç-beş 
kiyi dışında, ciddi olayla, katliamlar yaşanmamıştır. Rum 
tarafının geçmişin özeleştirisini yapmak ve bu tür olayların 
tekrarlanmayacağına dair, kendilerini bağlayan güvenceler 
oluşturmaya girişmek yerine; sürekli Türkiye’nin adadaki 
askeri varlığından şikayetçi olmaları ve bu tezi uluslararası 
platformlarda kabul ettirme çabalarıyla zaman harcamaları; 
1974 sonrasında oluşan duruma bir kalıcılık kazandırmıştır. 
Üstelik bu durum, iki toplumun birbirini katlettikleri 
kargaşaları da önlemiş görünüyor. Ecevit, bu yüzden 
1974 askeri harekatının, esasen Kıbrıs sorununu çözmüş 
olduğunu söylüyor. Bu iddia, hukuki kısmı tamamlanmamış; 
bu yüzden Denktaş’ın özerkliğini sürdüren, fiili bir taksim 
anlamına geldiği açıktır.
        Sonuçta Rum ve Yunanistan tarafının utangaçca da olsa, 
taksim fikrine gelecekleri öngörülebilir. Denktaş, taksime razı 
olunmaması ve mevcut durumu askeri yoldan değiştirme 
girişiminde bulunulması halinde, Türk tarafının toprak 
bakımından daha da kazançlı çıkacağını söyleyerek; tahrik-
lerine bir yenisini eklemiş bulunuyor. Esasen taksim veya 
federatif bir çözüme en fazla karşı çıkan; çözümsüzlüğün 
sürmesinden en çok yararlanan, Kıbrıs’taki Denktaş ekibidir. 
        Şu anda Kıbrıs’ı bir “Susurluk Cumhuriyeti”ne 
dönüştürmüş bulunan Denktaş; taksim gibi kötü bir 
çözümün bile, kendi kurduğu düzeni bozacağından emindir. 
Dolayısıyla, yeni formülün ortaya atılmasından sonra, bu 
formüle yönelik Rum tepkileri, taksimin önündeki en güçle 
engeller değildir. Kıbrıs’ta herhangi bir çözüm için daha uzun 
bir süre vardır. Örneğin Susurluk süreci, KKTC’yi de içine 
alarak temizlemediği sürece; yani Denktaş ekibinin gücünü 
ve etkinliğini koruduğu sürece, Kıbrıs’ta provokasyonların da 
sonu gelmeyecektir.
        Kısaca söylemek gerekirse, federatif, askerden arınmış, 
bağımsız Kıbrıs şeklindeki çözüm için; bizzat bu çözümü 
engellemek isteyen güçler tarafından, çözümsüzlüğe oyna-
mak suretiyle zaman kazandırılmaktadır. Ne yazık ki, bu 
çözümün bütün şansı; Türkiye ve Yunanistan kökenli ilhakçı, 
milliyetçi anlayışların Kıbrıs halkı üzerindeki derin etkisi 

Kıbrıs’ta çifte ilhak yolu açılıyor

Komünist lider Züganov

Yeltsin, Clinton’la birlikte



Sayfa 11fabrika

         DİSK’e üye GENEL-İŞ Sendikasının Olağanüstü Kongresi 
19-20 Haziran’da Ankara’da toplandı. Genel-İş Genel Kurulu’nu, 
öncesinde ve Genel Kurul esnasında olup bitenlerle, çok 
önemli dersler içerdiği için, üzerinden geçen zamana rağmen, 
ayrıntısıyla tarihe kaydedilmesi gereken bir tecrübe olarak 
değerlendiriyoruz. 
         Fabrika, Genel-İş içindeki gelişmeleri “başından itibaren” 
yakından izledi. Ama bu sendika içindeki gelişmeler üzerine 
yazmak; gelişmelerin tarafları, kahramanları, iddia ve çelişkiler 
üzerine okuyucularımızı doğrudan bilgilendirmek için genel 
kurulun yapılmasını bekledik. Yazmak için bekledik ama 
şüphesiz ilgilileri uyarmak için beklemedik. Açıkcası süreç, 
başından sonuna, sendikal hareketimiz içindeki bütün zaafların 
“temsili olarak” ortaya konulması, sanki zorunluymuş gibi gelişti. 
Aynı zamanda, sendikal hareket içindeki aktörler arasında yera-
lan; küçükburjuva ve köylü zihniyetinin, devrimcilik adına, kend-
isini, yandaşlarını ve herkesi nasıl bir hayal aleminde gezdirmeye 
çalıştığı da, en net şekillerde sergilendi. 
         Şüphesiz bu 
seyirlik işler sadece 
Genel-İş’te yaşanmıyor. 
İşçi sendikalarında da, 
kamu çalışanlarının 
sendikalarında da aynı 
zihniyetler, aynı tutumları 
ısrarla sergiliyor. Sendikal 
hareketin bitirilme 
noktasına getirildiği; işçi 
sınıfıyla devrimci bağlar 
kurmanın ne anlama 
geldiği hakkında hiçbir 
fikri olmayan sözde 
devrimci, sosyalist, vs. siya-
setlerin derin tıkanıklıklar 
yaşadığı bir dönemde; 
sanki bu olumsuz süreçlere yardımcı olmaları gerekirmiş gibi, 
sendikacıların da, işaret edilen “solcu” unsurların da canla 
başla çalışmaları, şaşırtıcı değildir. Çünkü sendikal hareketin 
bitirilme noktasına getirilmesinde, temsil ettikleri anlayışlar iti-
bariyle sendikal kadroların payı ne kadarsa; devrimci, sosyalist vs 
eğilimlerin yaşadığı tıkanıklıklarda; bizzat bu eğilimlerin kendiler-
inden kaynaklanan nedenlerin payı da o kadardır. 
         DİSK Genel-İş somutunu anlatan bu yazı; aynı zamanda 
sendikal hareketin ve “sol”un bir kesitini gözler önüne sermeyi 
amaçlıyor.
         Bu girişi açalım ve manzaranın gerçek renkliliğini hep bir-
likte görelim:

         ESKİ ORTAKLAR, YENİ RAKİPLER...

         Genel-İş Sendikası 11. Genel Kurul sürecine girdiğinde, 
mevcut yönetim çatlamış ve Genel Başkanı İ. Hakkı Önal’ın 
karşısına Genel Sekreter Atilla Öngel Genel Başkan adayı olarak 
çıkmıştı. Aynı yönetim kurulundan Muharrem Kurt, Nurettin 
Dinçer de Atilla Öngel’in listesinde yeraldılar. Kısacası uzun süre 
sendika yönetiminde birlikte bulunmuş bir ekip kendi içinde 
bölünerek karşı karşıya gelmiş; her iki taraf da, doğal olarak 
kendisini yeni kadrolarla takviye etmişti. 
         11. Genel Kurul’da seçilen yeni yönetimin Genel Sekreteri 
Muharrem Kurt, “yeni yönetim” diye başlayan bir sorumuz 
üzerine bize “Hayır” demişti; “yeni bir yönetim değil; sadece bazı 
isimleri değişmiş bir yönetim...”
         Bu karşı karşıya geliş, en azından 10. Genel kuruldan sonra, 
anlayışların farklılaşması nedeniyle olabilir değil mi? Yoksa, 
her iki taraf da kendisini “devrimci” lakırdılarla takdim ettiğine 
göre, birbirinin kişiliklerinden iğrenen insanlar neden bir ekip 
olarak uzun süre aynı yönetimde yeralsınlar? Bu “iğrenme” lafı 
nereden çıktı diye merak edenlerin merakını hemen gider-
elim. Olağanüstü genel kurul sabahı dağıtılan ve altına “Bir grup 
Genel-İş Delege ve Çalışanı” imzası atılmış, İ. Hakkı Önal yandaşı 
bildiride şunlar söyleniyor:
         “ ..Atilla Öngel DİSKliler 12 Eylül zindanlarında yatar ve 
mahkemelerde onurlu tavırlarını sergilerken, sıkıyönetim 
savcısının ve hakiminin karşısında titreyerek ‘ben DİSK’e sosyal 
faaliyetler için girdim, yasal ve yasadışı hiçbir faaliyetim yoktur, 
hatta üyem işçileri Kemal Türkler’in cenazesine de göndermed-
im’ diye yalvaracak kadar küçülebilen...”
         “..Bir diğeri Muharrem Kurt. Bu kişi çaycılık yapıp, lüm-
penlikle iştigal ederken birden kendini Genel-İş yönetiminde 
bulmuştur. Acaba güne kadar tek kuruş sendika aidatı ödemiş 
midir? Veya kaç işçiyi Genel-İş’e üye yapmıştır veya hangi bel-
ediyeyi örgütlemiştir, hatta hangi eylemlerde yer almıştır? Bu 
soruların cevabı koskoca bir hiçtir.”
         “... Bir diğeri Nurettin Dinçer. Eskiden MHP militanıymış, son-
radan dönüp solcu olmuş, şimdi sıkı ÖDP’li...”
         “DİSK’liler 12 Eylül zindanlarında yatar ve mahkemelerde 
onurlu tavırlarını sergilerken...” cümlesinin palavra olduğunu bili-
yoruz. Evet Abdullah Baştürk tam da böyle yaptı. Ama bir çoğu 
da, mahkeme heyetlerini bile çileden çıkartan “Atatürkçülük 
edebiyatı” yaptılar. Abdullah Baştürk’ün, başeğmez tavırları 
nedeniyle çarptırıldığı tecrit cezası bitip koğuşa geldiğinde 
yanına gelip “geçmiş olsun” diyenlerin bir kaç kişiyi geçmediğini, 
çoğunluğun sırtını döndüğünü biliyoruz. Bu kahramanların DİSK 
açılır açılmaz, hapiste ve “işsiz” geçirdikleri günlerin tazminatını 
DİSK’ten alıp cebe indirdiklerini ve bazılarının da o noktada 
DİSK’le pratik ilişkisini bitirdiğini herkes biliyor. 
         Palavra kısmı bir yana, bu insanlar hakkında söylenen-
lere, o bildiriyi yazanlar inanıyorsa, neden  İ. Hakkı ile birlikte 
yöneticilik yaparken değil de; yollar iyice ayrıldıktan sonra bu 
lafları etmeye başladılar? Akılları başlarına yeni mi geldi; yoksa 
bu laflar her kongre öncesi yapılan, olağan “bok atma” faaliyeti 
midir? Şüphesiz ikincisi. Bu insanlar anlatıldığı gibiyse, neden 
daha önce sustunuz? Eğer bu söylenenler kongre kazanmak 
için söyleniyorsa; bu aşağılık tavır neden devrimci ağızlarla sunu-
luyor?...
         “Devrimci ağızlar”ı ayrıca örnekleyeceğiz. 
         Şüphesiz, bir dönem aynı anlayışları paylaşmış; aralarında 
bir ölçüde anlayış farkı bulunsa da aynı yönetim kurullarında 
birlikte görev yapmış insanların, bir gün gelip farklı tutumlara, 
anlayışlara yönelmeleri mümkündür. Acaba bu ayrılışta böyle 
bir anlayış farkı sözkonusu mudur? Bu soruya şimdilik siyasi 
planda cevap verelim: İ. Hakkı Önal SHP milletvekilliği yapmış, 
şu anda da CHP’li olan ve CHP’li Çankaya ve Yenimahalle bel-
ediye başkanlarının desteğini arkasına alarak olağanüstü genel 
kurula gelmiş bir sendikacıdır.  Diğer genel başkan adayı Atilla 
Öngel ise CHP üyesidir; milletvekili aday adayı olmuş; ancak 
seçilememiştir. Kısacası CHP’li CHP’liyle karşı karşıya gelmiştir. İ. 
Hakkı ile EMEP’liler ittifak yaparken, diğer ittifakta ise ÖDP’liler, 
Kurtuluş çevresi, yurtseverler bulunmaktadır. 
         EMEP’in GMİS’te Şemsi Denizer’e, Petrol-İş’te Mansur 
Burgucu’ya destek verdiğini bildiğimiz için; örnekler daha 
çoğaltılabilir; bu desteğin İ. Hakkı listesini solculaştırmayacağını 
kesinlikle söyleyebiliriz. Bu durumda öbür listenin “solu temsil 

ettiği” düşünülebilir. Acaba öyle mi?

“MGK SENDİKACILARI”YLA KİM İTTİFAK YAPIYOR?

         DİSK, 10. Genel Kurulu’nu 12-14 Eylül tarihlerinde topladı. 
Bu genel Kurul’un genel başkan adaylarından birisi de, Genel-İş 
merkez yöneticisi ve Kurtuluş/İşçi Hareketi taraftarlarından E. 
Ekici idi. 
         Adı geçen yayınlar E. Ekici’nin adaylığını, “devrimci hareketin 
DİSK Genel-İş’te, Konfederasyona Genel Başkan adayı çıkaracak 
ölçüde gelişmiş” olduğu yolundaki temelsiz iddialarının bir kanıtı 
olarak göstermeye çalışıyorlardı. Bu iddia temelsizdir, çünkü 1. 
DİSK’e genel başkan adayı olmak, delegenin desteğini kazan-
mak anlamına gelmez. 2. Genel-İş’teki mevcudiyet, SHP’nin 
yerel seçimlerde başarı kazandığı dönemde, SHP destekçiliğinin 
ödülü olarak işe alınanlardan ibarettir. Yoksa bu çevrenin 
sendikal harekete sunduğu herhangi bir anlayış, zaman içinde 
işçilerin desteğini kazanmış falan değildir.

 DİSK Genel 
Kurulu’nun hemen 
arkasından Genel-İş’teki 
gelişmeler, bu çevreyi 
ayağa kaldırdı. Kurtuluş 
arka arkaya Genel-İş’i 
kapak yaptı ve “MGK 
Sendikacılığının, DİSK’te 
devrimci hareketi tasfiy-
eye giriştiği” iddiasını ileri 
sürdü. Bu iddiaya göre 
Rıdvan Budak MGK’nın 
emriyle “devrimci 
hareketi tasfiyeye” 
girişmiştir. Tasfiyeci MGK 
sendikacılığının Genel-
İş’teki uzantıları ise Atilla 

Öngel, Muharrem Kurt ve Nurettin Dinçer’dir. Tasfiyeciliğe 
direnenler ise Erol Ekici, Cemal Arslan ve Şükrü Ercan’dır. A. Kerim 
Timur ise MGK emriyle düzenlenmiş bu tasfiyecilik karşısında 
“tavırsız”lıkla eleştirilmektedir.
         Peki bu iddia sahiplerine göre tasfiyecilik nasıl ortaya 
çıkmıştır?
         Genel-İş tüzüğüne göre, genel merkezle şubeler 
arasında, “bölge şubeleri” diye bir ara kademe vardır. 11. Genel 
Kurul’a gidilirken A. Öngel/M. Kurt/ N. Dinçer/Abdülkerim 
Timur/E.Ekici ittifakı “bölge şubeleri” kademesini kaldırmayı 
ittifakın programında vaadetmişlerdir. Tüzük Kurultayında bu 
doğrultudaki öneri delege çoğunluğu tarafından benimsenme-
kle birlikte, değişiklik için gereken 2/3 çoğunluğa ulaşılamamıştır. 
GYK çoğunluğu ise, tüzük kurultayında geçiremediği bu 
değişikliği bir hukuka karşı hile ile gerçekleştirmeye niyetlenmiş 
ve bütün bölge şubelerini, Diyarbakır Bölge Şubesine bağlama 
kararı almıştır. Bu karar GYK’yı da bölmüştür. Ş. Ercan, C. Arslan ve 
E. Ekici karşı oy verirken, Abdülkerim Timur çekimser kalmış ve 
karar, ancak genel başkanın oyu, eşitlik durumunda çift sayıldığı 
için alınabilmiştir. Karşı oy kullananlar öteden beri mi bölge 
şubelerinin kapatılmasına karşıdır? Hayır. Ancak Bölge Şubelerini 
Diyarbakır Şubeye bağlama operasyonu esnasında herkes, send-
ikal işleyiş dışında bir sebebe sahiptir. Yönetim çoğunluğu, hem 
genel kurula gidilirken vaadettiği bir düzenlemeyi yapmaktadır; 
hem kurul içinde uyumsuz davrananları, örgüt içindeki mevzi-
lerini ortadan kaldırarak  “hizaya getirmek”istemektedir ve hem 
de bu amacını sendikal işleyişin fazla kademelerden kurtulması 
ve akıcılık kazanması gibi haklı bir gerekçeye dayandırmaktadır. 
Karşı çıkanlar, “tüzük kurultayında tecelli eden işçi iradesi” gibi 
gerekçelerle asıl niyetlerini örtmeye çalışmışlardır. Ş. Ercan ve C. 
Arslan, E. Ekinci’nin karşı çıkacağı kesin olan bu düzenlemeden 
yararlanarak, olağanüstü genel kurulu gündeme getirme 
hesabındadır.
         E. Ekici’nin, 11. Genel Kurul öncesinde onay verdiği itti-
fak protokolüne ters olan bu tutumunun gerisinde ise, son 
derece basit bir neden vardır. E. Ekici ve çevresi, bu değişikliğin 
sendikanın bütünü için ne anlam ifade ettiğiyle zerre kadar 
alakalı değildir. Bu çevrenin etkin olduğu İstanbul 2 No’lu Bölge 
Şube’nin nimetlerinin derdindedirler. İstanbul Büyük Şehir 
Belediye Başkanlığı binasının hemen arkasında bulunan, 6 katlı, 
bölge şube binası “elden” gitmektedir. 
         Sonuçta Bölge Şube başkanları işçinin desteğini arkalarına 
aldıkları için değil; her zaman “düzenin mahkemeleri” denilen 
mahkemelerden birinden alınan kararla, GYK’nın kararını iptal 
ettirmişler ve başlangıçtaki sorun ortadan kalkmıştır. Ama İsmail 
Hakkı Önal ekibi, kendilerine karşı yönetimin çoğunluğunu 
kazanmış olan ittifak içindeki çatlağı değerlendirmekte 
gecikmeyerek, Olağanüstü Genel Kurul için imza toplamaya 
girişmiştir.
         E. Ekinci ekibi, başlangıçta “MGK tarafından, MGK’nın send-
ikal hareketteki maşası olan Rıdvan Budak ve M. Kurt ekibi eliyle 
tasfiye edilmek isteniyoruz” gerekçesiyle, Olağanüstü Genel 
Kurul için imza vermiş, ancak sonradan imzalarını çekerek, “hiçbir 
zaman imza vermedik” demeye başlamışlardır. Bu kadar “tutarlı 
politika” gerçekten şaşırtıcıdır.
         İmzacılar 145 imzayı kısa sürede toparlayarak 14 Kasım’da 
yapılan Şube Başkanları Kurulu’na sundular. Olağanüstü Genel 
Kurul gündemiyle düzenlenen bu toplantı beş gün sürdü, 
ancak bir karara varılamadı. Muhalefet, erken bir olağan Genel 
Kurul önerisini kesin olarak reddediyor, yönetimin çoğunluğu 
ise olağanüstü Genel Kurul talebini benimsemiyordu. Yönetim 
kurulu, şube başkanlarına, “kararın kendilerine daha sonra 
iletileceğini” bildirerek, katılanları geri gönderdi. Ve bu tari-
hten itibaren, yönetim kurulu, olağanüstü genel kurula taraftar 
olan iki kişi ve karşı çıkan beş kişi olarak ikiye bölünüşünü 
kesinleştirmiş oldu.
         Fakat muhalefet, çoğunluğun ikna olmasını beklemek yer-
ine konuyu mahkemeye götürmüştür. Artık iş, işçinin iradesiyle 
değil; kim, düzen hukukunun labirentlerinde yol bulma tecrübe-
sine daha fazla sahipse; onun lehine, bu çeşit tecrübelere day-
anarak çözülecekti. Tecrübeli taraf kısa sürede belli oldu; İ. Hakkı 
Önal ekibi DİSK’e bağlı sendikaların en büyüklerinden birini, 
kayyuma götürmeyi başardı. Beşli ekip, mahkemenin kayyum 
kararından sonra Olağanüstü genel Kurul önerisine “evet” dedi-
yse de, atı alan Üsküdar’ı geçmişti.
         Yönetim doğru bir tutum alarak, Kayyum’un sendika 
yönetimini devralmasından sonra Genel Merkez’i boşaltmadı 
ve sendikanın bir daha ayağa kalkamaz hale getirilmesine 
yolaçacak uygulamalara böylece izin vermedi. Ama yara giderek 
derine işliyordu. Sendika yöneticileri arasında başlayan 
kayyumcular/kayyuma karşı olanlar ayrımı, işçi içine de sirayet 
etmeye; giderek bu karşıtlık işin içine şiddetin de girmesiyle 
kemikleşmeye başlamıştı.
         11. Olağan Genel Kurul’da talep ettiği kadar koltuk kendi-
sine verilmeyince, İsmail Hakkı Önal’ın desteğine geçen ve 
koltuk pazarlığını orada yürüten EMEK grubu; gene aynı tarafta 
saf tutmuştu. Zaten DİSK’e bağlı bir sendikanın başına MHP’li 
kayyumları davet edecek kadar DİSK’lilikten nasibi olmayanları 

bile “devrimci” bir edebiyatla savunan; düne kadar koltuk 
pazarlığı yaptıkları ekibi de, yeteri kadar “devrimci” olmamakla 
eleştirenler, işte bu sosyalizm işportacılarıdır. Bu işportacılığın 
örneklerini aşağıda vereceğiz.

         MGK MGK’YA KARŞI!.. 

         Bu arada Rıdvan Budak, Atilla Öngel, Muharrem Kurt 
ve diğerlerini “MGK emriyle devrimci hareketi DİSK’ten tas-
fiye etmekle suçlayan İşçi Hareketi ve E. Ekici acaba hangi safta 
yeraldı? Kurtuluş ve İşçi Hareketi gazetelerinde pek çok sayının 
kapağını ve sayfalarını bu suçlamayla dolduranlar, sessizce 
Rıdvan Budak’ın desteklediği Atilla Öngel, Muharrem Kurt listes-
inden aday oldular. 
         Koltuk uğruna bu kadar ağır suçlamaları unutmayı tercih 
edenlerin durumunu işçi sınıfının değerlendirmesine sunuy-
oruz. Ama bu ilkesizlik, bu koltuk sevgisi hak ettiği muameleyle 
karşılaşmamıştır. Aksine Atilla Öngel ve M. Kurt ekibi de, kendi-
lerine bu kadar ağır suçlamaları yapanlarla; gene kamuoyuna 
açık bir özür, bir düzeltme talep etmeden, ittifak halinde Genel 
Kurula gitmekte bir sakınca görmemişlerdir. Demek ki, aradaki 
ilişki işçi sınıfının devrimci değerlerine dayanan, bu değerleri 
çoğaltmayı amaçlayan bir ilişki değil;  “yerçekimi kanunundan” 
fazla etkilenen bir ilişkidir.
         Peki Genel Kurul bu ekibin yenilgisiyle sonuçlanınca ne 
oldu?  Kurtuluş Gazetesi’nin 18 Temmuz 1998 tarihli 90. sayısında 
“Cephe’ye yönelik saldırılarda MGK Doğrudan Devrede” başlıklı 
yazının bir alt başlığı “MGK Sendikacıları işbaşında” şeklindedir. 
Alt başlığın altını birlikte okuyalım:
         “Genel-İş’teki tasfiyeye gelince. Elbette, devletle işbirliği 
yaparak, her türlü entrika, hile ve burjuva politikalarına 
başvurarak, gelenek ve ahlak kurallarını ayaklar altına alarak 
olağanüstü kongreyle Genel-İş yönetimine çöreklenen MGK 
Sendikacıları, “MGK adına konuşuyoruz”, “Emir yüksek yerden” 
diyemediler. Diyemezlerdi, çünkü ne de olsa orası demokratik bir 
kurumdu ve amaçlarına ulaşmak için MGK adına yapacaklarını 
gerçek yüzlerini gizlemeye çalışarak yapmak zorundaydılar. 
Ancak Genel-İş’te yaşananlar herhangi bir sendikada yaşanan 
devrimcileri tasfiye etme çabalarından çok daha farklıdır. Baştan 
sona gelişmeleri yakından takip edenler tasfiye hareketinin 
içinde MGK’nın ve MGK sendikacılarının doğrudan parmağı 
olduğunu açık olarak göreceklerdir.”
         Bu sözler, tam anlamıyla bir hayal alemidir ve gazetenin 
okuyucularının hafızasının zayıflığına güvenen iddialardır. “MGK 
Sendikacıları” DİSK Genel Kurulundan hemen sonra Atilla Öngel 
ve M. Kurt idi. Siz onlarla birlikte yeniden ittifak kurup genel 
kurula gittiniz ve hep birlikte kaybettiniz. Sizi ve ittifak yaptığınız 
ekibi tasfiye eden, genel kurulun galibi İ. Hakkı Önal ekibidir. Yani 
MGK sendikacıları, MGK sendikacılarını mı tasfiye ediyor? 

         KAYYUMCULARA EMEP’TEN DEVRİMCİ CİLA

         Yukarıda “Bir Grup Genel-İş Delege ve Çalışanı” imzalı 
bildiriden sözetmiştik. Bu bildiri, koltuk uğruna DİSK Genel-İş 
Sendikasını Kayyum’a teslim eden, SHP Milletvekilliği yapmış, 
emekli milletvekili maaşı olarak ayda 258. 030.000 TL maaş alan 
Mercedes’iyle gezen, villasında oturan ve kendisini bir taşeron 
firmada “temizlik işçisi” olarak göstermek suretiyle Olağanüstü 
Genel Kurul’da aday olabilen İsmail Hakkı Önal ekibini destek-
liyordu. Bu arada İ.Hakkı Önal’ın, ev ve bürolara temizlik hiz-
meti veren, Genel-İş eski Diyarbakır Şube Başkanı, Mahmut 
Alpaslan’ın merkezi Diyarbakır’da bulunan İNTUR-SAN adlı 
taşeron  firmasının, Ankara şubesinde temizlik görevlisi olarak 
çalıştığını ve şubenin de 
İ. Hakkı Önal’ın bürosu 
olduğunu belirtelim. 
         EMEP’li aslan sosy-
alizm işportacıları, işte 
bu İ. Hakkı Önal’ı destek-
lemek için aşağıdaki 
devrimci cila malzemesini 
kullanmaktadırlar. Üslup 
zaten kendisini derhal ele 
veriyor:
         “ ..GYK Çoğunluğu 
Beşli Çetenin ve 
Hempalarının yalan, iftira 
ve terör kampanyasının 
arkasındaki gerçekler.”
         “Sosyalist kaşığıyla 
kapitalist aşı yiyenler”, 
“ ..egemen sınıfların işçi sınıfı içine soktukları ajanları eliyle sınıf 
sendikacılığını yok etme çabaları..” “Bu çabalara yataklık eden 
ilkesizlik ve oportünizm, sınıf işbirlikçiliğinin en kaba biçim-
lerinin...” “..beşli çetenin ettiği onca parlak laflar, aslında ortak 
oldukları gericiliği, ilkesizliği gizleyememiştir.”
         “Gerici GYK Çoğunluğu Hangi İcraatları yapmıştır?” “DİSK’e 
8.5 milyar TL transfer etmiştir.” (Acaba DİSK’e bağlı bir sendika 
konfederasyona aidat borcunu ödeyince neden gericilik yapmış 
oluyor? Yoksa paraları EMEP’e mi transfer etselerdi?)
         “Sendikamızı sermayenin sultasından kurtarmak istiyorsak 
beşli çeteye itibar etmeyelim, onların yüzünü her yerde teşhir 
edelim.” vs.vs.vs.
         Bir zamanlar Halkın Kurtuluşu bildirilerine hakim olan kof 
üslup, olduğu gibi, koltuk uğruna, yukarıda meziyetleri sayılan İ. 
Hakkı’nın cilalanması, rakiplerinin karalanması için, bir kere daha 
kullanılmaktadır. 
         Eğer, bu kadar çukura batmış bir ekip bile, delegeden 
oy almak için, “devrimciyi oynamak” mecburiyetini hissediy-
orsa; hamamın namusunu kurtarmak için, devrimci bir cila hala 
şartsa; kimse üzülmesin; Türkiye’de devrimcilik asla değerden 
düşmez. Ama devrimcilik ima eden ağızları bu tür pis ve ucuz 
işler için kullanan işportacılar, işte böyle enselerinden yakalanıp 
teşhir edilmekten kurtulamazlar. 
         Solumuzun DİSK Genel-İş’teki kesiti, iki örnekle böyle. Ama 
“değişimci sosyaldemokrat Deniz Baykal” ve CHP’li Belediye 
başkanlarının genel kuruldaki pozisyonlarına da işaret etmek 
gerekir. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak’ın, işçi sınıfına 
siyaseti bizzat yapma çağrısından sonra, kendisi de CHP’de 
siyaset yapmak için kolları sıvamıştı. DİSK Genel Başkanının 
açıktan CHP’de siyaset yapmasını eleştirenler çok oldu. Biz 
de elbette DİSK Genel Başkanının komünist, devrimci, sosy-
alist olmasını ve öyle davranmasını isteriz. Ama “devrimci”, 
“komünist” bilmem ne görünüp aslen CHP’li olan sendikacılar 
gibi yapacağına, sosyaldemokrat olup CHP’de politika yapan 
Rıdvan Budak’ın tutumunu da açık ve dürüst buluyoruz. Tabii 
Budak’ın CHP içindeki iddiası Deniz Baykal ve ekibi tarafından 
hoşnutsuzlukla karşılandı. Baykal’ın CHP İstanbul İl Kongresinde 
Divan Başkanlığına aday gösterilen Budak’a cevabı, en kolay 
el atabileceği Genel-İş sendikasından oldu. Rıdvan Budak’ın 
zimmen de olsa desteklediği yönetime karşı, Çankaya ve 
Yenimahalle Belediye başkanları eliyle, Genel Kurul salonunda, 
delegeler üzerinde gizlemeye bile gerek duyulmayan bir baskı 

kurularak, İ. Hakkı Önal ekibi desteklendi. Divan Başkanlığı için 
gizli oyla yapılan seçimde yönetimin adayı seçilirken; tekrarlanan 
ve belediye yetkililerinin önünde açık oyla yapılan ikinci oyla-
mada, dengeler tersine döndü. Deniz Baykal, Rıdvan Budak’a 
cevabını, DİSK içinde en kolay müdahalede bulunabileceği 
Genel-İş Sendikasında, iki CHP’li başkan adayı arasında, daha 
sağda, ilericileri tasfiyeye daha yatkın ve Rıdvan Budak’a daha 
uzak olanı destekleyerek verdi. Böylece DİSK içinde Rıdvan 
Budak’a bile tahammülsüz olduğunu da ortaya koydu.
         İlginç bir gelişme de, DİSK Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı, 
2. TİP’in kurucusu ve 1975-80 arasında “DİSK sosyaldemokratlaşt
ırılıyor” lafını en fazla söyleyenlerden biri olan Özcan Keskeç’in, İ. 
Hakkı ekibinin Divan Başkanı adayı olmasıydı. Özcan Keskeç’in 
böylesine karanlık bir role soyunmasında, Eylül başında DİSK 
disiplin kurulu kararı ile görevinden alınan Oleyis Sendikasının 
yiyici, uzlaşmacı, karanlık ilişkileri ve işleriyle meşhur Genel 
Başkanı Enver Öktem’le kurduğu maddi ilişkilerin rolü olduğu 
söyleniyor. Maddi ilişkileri bilemeyiz, ama Keskeç’in bu genel 
kuruldaki rolünün, her türlü iddiayı kaldıracağı da kesindir.

         “BİZİM TARAF”A GELİNCE...

         Genel Kurul’un kahramanları arasında buraya kadar 
eleştirilmeyenler, eleştiriyi haketmedikleri için değil; çuvaldızı 
bizim tarafa batırmayı en sona bıraktığımız için eleştirilmediler. 
“Bizim taraf”la kastettiğimiz; özellikle M. Kurt’un, bizim 
geleneğimizden gelmesi, sosyalist iddialara sahip olması, 
Gebze’den yönetime girmesi ve bu süreçte komünist delegeler 
tarafından da desteklenmesidir.
         M. Kurt ve arkadaşları, elbette Genel-İş’i daha sol bir çizgiye 
çekecekleri; sendikayı büyütecekleri, sendikal demokrasinin 
önünü açacakları ve işçilerin mücadele eden DİSK’ini yaratmada 
olumlu bir rol oynayacakları beklentisiyle desteklenmiştir.
         Bu ekibin yönetim pratiği ise, bu konuda umut verici bir 
pratik olmamıştır. Öncelikle, yönetime geldikten sonra, Genel-
İş’te, kendilerini yönetime getiren ilerici dinamiği “elde var bir” 
saymışlar ve İ. Hakkı Önal’ın Genel Merkez başta olmak üzere 
kadrolaşmasını korumaya; bu kadroya sevimli görünmeye 
çalışmışlardır. Bu tutum, giderek kendilerini yönetime taşıyan 
şubelerin, belki de “bizim kimseye borcumuz yok” gibi saçma 
bir anlayışla, bilinçli ihmal edilmesine; örgütlenilen yerler için 
noter parası göndermemekten; tüzük gereği çoktan aşılmış pro-
fesyonel kadroların verilmemesine; yetki prosedürlerinin izlen-
memesine kadar bir dizi yanlışla köreltilmesine kadar varmıştır. 
Örnek istiyorlarsa, M. Kurt’un şimdi dönmüş olduğu Gebze 
Şubesi’ne bakılabilir. Yönetim çoğunluğu, Olağanüstü Genel 
Kurul’a, genellikle haksızlık ettikleri, örgütlenmelerine yeterli 
desteği vermedikleri, bu yüzden bu ekibe güvenlerinden dolayı 
değil; kendi inançlarıyla bu yönetimi destekleyen bir delege 
topluluğuyla gelmişlerdir.
         İ. Hakkı Önal’ın kadrolarına karşı yumuşak yaklaşım; 
fakat uyumsuz davranan çevreler için, hesapsız bir ataklık 
sergilenmiştir. Olağanüstü Genel Kurul talebi karşısında, 
“imzaların gerçek olmadığı” iddiası ısrarla ileri sürülmüş; ama 
bu konu üzerinde yeterli ciddiyetle araştırıcı davranılmamıştır. 
Olağanüstü genel kurul talebine karşı çıkış, yönetimin 
meşruiyetini güçlendirmeyebilir. Ama sendikayı kayyuma 
götüren bir anlayışa karşı, yüzünü işçiye dönen ve gücünü 
işçilerin insiyatifinden alan bir yönetimin meşruiyeti, gücü kat 
kat artabilirdi. Yönetim ihmal ettiği bir işi yaparak, DİSK’te olması 
gerektiği gibi, en azından son üç-dört ayda işçiyle kucaklaşarak 
hareket etseydi, İ. Hakkı ekibi belki genel kurula bile gele-
mezdi. Ama bütün sorunlar, “yukarıda”, bitmez tükenmez bir 

“manevralar dünyasında” 
çözülmeye çalışılmıştır.
 Peki yöneticiliğini send-
ika üyelerinin iradesine 
dayandırmak; üyelerin 
insiyatifinin önünü açarak 
görevlerini yapmak yer-
ine manevracılıkla işleri 
yürüteceğini sananların 
solculuğu nerede kaldı? 
Solculuğun gerçek 
muhtevasına uygun 
bir çalışma anlayışı 
olmayınca, etiket kul-
lanma ve sol yayınlara 
demeç verme yoluyla 
bu açık kapatılmaya 
çalışılmıştır. M. Kurt ekibi, 

sorunları Genel Merkez’den çözmeye çalıştıkça, SİP’in Sınıf Tavrı 
dergisine daha sık ve daha uzun demeçler vermeye başlamıştır. 
ÖDP etiketleri, SİP imaları (Basın bürosuna bu çevreden profe-
syonel eleman almak dahil), gereği yapılmayan solculuk açığını 
kapatma çabalarıdır. 
          Ne yazık ki, sendikal hareketimizde, sosyalistlik, ilericilik 
iddiasını, sol yayınlara demeç vermekten ibaret tutumlarla 
sürdüren pek çok sima vardır. Daha kötüsü, sol çevrelerin, demeç 
ve yazılarla mutlu olabilme konusunda büyük kabiliyeti mevcut-
tur. DİSK’in en büyük sendikalarından birisinin Genel Sekreteri 
ile böylesine “sıcak bağları” olan SİP’li kardeşlerimizin, SİP Genel 
Başkanı Aydemir Güler’e, DİSK Genel Kurulu’nda söz verilmemesi-
yle, bu sıcak bağlar arasındaki çelişki üzerine düşünmesi gerekir. 
         Genel Kurul öncesinde karşı tarafın delegeleri CHP’li 
Belediye başkanlarının baskısıyla, maddi imkanlarla, tehditle 
etkilemeye çalıştığı doğrudur. Ama işçi arasında sendikal bir 
sorunun, şiddete varan yöntemlerle kalıcı bir bölünme noktasına 
doğru gelişmesine ilkesel olarak karşı çıkmamak; sadece karşı 
tarafın tutumlarıyla izah edilemez.
         M. Kurt ve ekibi şimdi işyerlerine dönmüşlerdir. Yeteneklerini 
yeniden değerlendirmek; hatalarıyla yüzleşmek, eleştirilerden 
yararlanmak ve DİSK için kalıcı kadrolar olmayı bir an bile unut-
mamak koşuluyla, kendilerini geleceğe hazırlamalıdırlar.
          Genel-İş’in yöneticilerini eleştirebiliriz; karşı olabiliriz; 
tutumlarını DİSK değerleriyle bağdaştıramıyabiliriz; ama Genel-
İş, bir sendika olarak varolmaya devam ediyor; DİSK Genel-İş 
olarak yaşıyor. Dolayısıyla ne bizim, ne olağanüstü genel kurulda 
yönetimi kaybetmiş kadroların, ne de kaybeden ekibi desteklemiş 
olan üye ve delegelerin Genel-İş’e küsmeleri, sendikayı ve DİSK’i 
büyütme isteklerini kaybetmeleri doğru da değildir; mümkün de 
değildir.
         İşçi sınıfının siyasal ve sendikal mücadele tarihinde bin-
lerce örneği olan bir dönem yaşanmıştır. Sınıfa bakışı doğru 
olan, kalıcı olur. Kimin kalıcı, kimin gidici olduğu; iki günlük bir 
genel kurulda belli olmaz. Kalıcılık iddiası, bugünkü yönetimin, 
sendikayı ve DİSK’i güçlendirmesine, böyle bir talep olmasa bile 
yardımcı olmayı gerektirir.
         Genel kurulun sona erdiği ve sonuçların belli olduğu 
anda, kaybeden ekibi desteklemiş olan delegelerin hep birlikte 
haykırdığı gibi:
         Yaşasın Genel-İş! Yaşasın DİSK!

Genel-İş’i sahiplenme zamanı

Bu arada Rıdvan Budak, Atilla Öngel, Muharrem 
Kurt ve diğerlerini “MGK emriyle devrimci hareketi 
DİSK’ten tasfiye etmekle suçlayan İşçi Hareketi ve 
E. Ekici acaba hangi safta yeraldı? Kurtuluş ve İşçi 
Hareketi gazetelerinde pek çok sayının kapağını 
ve sayfalarını bu suçlamayla dolduranlar, sessizce 

Rıdvan Budak’ın desteklediği Atilla Öngel, 
Muharrem Kurt listesinden aday oldular.

Sendikayı kayyuma götüren bir anlayışa karşı, 
yüzünü işçiye dönen ve gücünü işçilerin 

insiyatifinden alan bir yönetimin meşruiyeti, 
gücü kat kat artabilirdi. Yönetim ihmal ettiği 

bir işi yaparak, DİSK’te olması gerektiği gibi, en 
azından son üç-dört ayda işçiyle kucaklaşarak 

hareket etseydi, İ. Hakkı ekibi belki genel kurula 
bile gelemezdi. Ama bütün sorunlar, “yukarıda”, 
bitmez tükenmez bir “manevralar dünyasında” 

çözülmeye çalışılmıştır.
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         CHP’nin son Kurultay’ı, Fabrika’da “CHP’nin 
veda Kurultayı” başlığıyla yeralmıştı. “Veda”, uzun 
süren bir intihar sürecinin sonuna yaklaştığımıza 
işaret ediyordu. Şimdilerde, en azından Baykal ve 
ekibinin, siyasi defin töreni hazırlıklarını izliyoruz. 

CHP KİMİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR?

         CHP, genel yerel seçimlerin ve genel par-
lamento seçimlerinin erkene alınması talebini, 
önce Mesut Yılmaz’a, böylece dışardan ortağı 
olduğu koalisyon hükümetine ve son olarak 
TBMM’nin ezici çoğunluğuna kabul ettirdi.
         CHP’nin, Deniz Baykal’ın, Genel Başkanlığına 
girilen ilk seçimlerde aldığı oy,  %21’den %10.2 
civarına inmiş ve Baykal bunu bir “zafer” olarak 
ilan etmişti. Bugün yapılan anketlerde alacağı 
oy %8 civarında görünen ve aşağıda ortaya 
koyacağımız gerekçelerle, daha ağır bir hez-
imetle karşılaşma ihtimali kuvvetli olan bir parti, 
erken seçim kararı için niçin bu kadar ısrarlı oldu? 
Baykal’ın, Refahyol hükümetinin düştüğü gün-
lerde kamuoyu desteği yükseliyor görünürken 
ilan ettiği bir politikadan geriye dönemediği 
düşünülebilir. Halbuki durum böyle değildir. 
Baykal Temmuz sonunda da, ısrarını sürdürmek-
tedir: 
        “Bazıları çok merak ediyor. Son madde 
de (Baykal-Yılmaz protokolünün) işleyecek 
mi, işlemeyecek mi diye. İşleyecek. İşlemesi 
kaçınılmazdır. Türkiye’nin içinde bulunduğu 
siyasi denge ve koşulların bunu kaçınılmaz 
kılacağından benim tereddüdüm yok.” (29 
Temmuz 1998 Hürriyet)
         Aynı ısrar Ağustos sonunda da, Baykal’ın 
Mesut Yılmaz’a yönelik “Kimsenin arkasına sak-
lanma” demeçleriyle devam ettirildi.
         Seçimlerin mümkün olduğu kadar 
erkene alınmasını isteyen diğer partiler ise, 
Mehmet Barlas’ın Otağtepe’deki köşkünde 
“Laik Cumhuriyetçi güçlere karşı” cephe kur-
maya yeltenen Fazilet, Doğru Yol ve bunların 
kuyruklarında gezen Amerikancı, gerici takımıdır.
         Bu takımın seçimlerin erkene alınmasını 
istemelerindeki gerekçeler gayet net ve 
anlaşılırdır. Çünkü 28 Şubat’la başlayan süreç 
RP-FP çizgisinin toplumsal zeminini belki az; ama 
siyasi kadrolarını ciddi ölçülerde tırpanlamaya 
yönelmektedir. Bu partinin son üç seçimlerde 
oylarını, gerçekte olduğu yerden %7-8’den, 
önce MHP ile ittifak yaparak %17 civarına ve son 
seçimlerde %21 küsura çıkarması geçici bir başarı 
değildi. Yükseliş trendi, bu parti iktidara ortak 
olmasaydı ve bir müdahale ile karşılaşmasaydı, 
devam edecekti. İktidar ortaklığı, Refah’ın 
bugüne kadar iktidar olan partilerden bile daha 
yalancı, emek düşmanı-sermayeci, Amerikancı, 
yolsuzluklara ortak bir parti olduğunu ortaya 
çıkararak, partinin fikri cazibesini kırdı. 28 Şubat 
süreci ise, beslenme kaynaklarının bir kısmını 
kurutmaya ve kadrolarını tedirgin edici adımlara 
yöneldi. Bu iki faktör, Refah’ın yükselişini, en 
azından durdurmuş görünmektedir. İşçi sınıfının 
en modern kesimlerinin nüfusun çoğunluğunu 
oluşturduğu Kocaeli gibi bir ilde, Refah oyları 
son üç seçimde sırasıyla %8, %16 ve %32 gibi 
katlanan bir seyir izlemişti.
         Bugün FP’nin oylarının, Kocaeli dahil, 
genel olarak en azından yükselmediği kesindir. 
Fazilet kadroları ise, yükselişin durması bir yana, 
sürecin tersine dönebileceğini görmüşlerdir. 
Kadro düzeyinde daha fazla hasar görmeden, 
yığınlar nezdinde ise, mazlum rolünü oynayarak 

zeminlerini korumak ve bir an önce yapılacak 
bir seçimle kaldıkları yerden devam etmek 
arzusundadırlar. 
         DYP ise Çiller ailesi başta olmak üzere battığı 
yolsuzlukların yargıya intikal etmesini önleme 
çabasındadır. 
         Ancak daha önemlisi, bu blokun sırtını 
dayadığı “Türkiye’ye ılımlı islam” gömleği giy-
dirme niyetindeki ABD; ılımlı islam ve bölgede 
ABD taşeronluğu gibi projelerine direniş göster-
en güçlerin önünü, seçimleri erkene alarak kes-
meyi amaçlamaktadır. CİA’nin bölge 
uzmanı Graham Fuller ise, Refahyola 
karşı ordunun izlediği politikalardan 
ABD’nin rahatsızlığını ısrarla dile 
getirerek bu partilere Amerikan 
desteğini açıktan sunmakta; ABD’nin 
bölgede kendi politikalarıyla uyumlu 
bir Türkiye’yi tercih edeceğini gene 
ısrarla vurgulayarak, ABD’nin de 
“kalınan yerden devam arzusunu” 
dillendirmektedir.
         Alelacele yapılacak seçimlerin 
TBMM’deki mevcut dağılımı kayda 
değer ölçüde değiştirmeyeceği 
konusunda genel bir mutabakat 
varken ve bu dağılımın siyasette 
sağın egemenliği anlamına geldiği 
ortadayken; CHP’nin FP ve DYP ile 
aynı stratejiyi benimsemiş olması ne 
anlama gelir?
         Bu sorulara cevap vermek için 
SHP-CHP’nin en azından gizli-açık 
iktidar ortağı olduğu dönemin, 
bugün daha da büyük bir açıklıkla 
görülen bazı çizgileri üzerinde dur-
mak gerekir.
         SHP-CHP 1991 yılından itibaren 
sürekli koalisyon hükümetlerinin açık 
veya gizli ortağı olmuştur. Bu dönem 
boyunca,
         1. MHP de DYP-SHP koalisyonlarının gizli 
ortağı konumundadır.
         2. SHP Genel Başkanlarının Ergenekon 
törenlerinde Türkeş faşistiyle birlikte demir 
dövmeleri bu dönemde gelenekleşmiştir.
         3. MHP bu hükümetler döneminde devletin 
bütün bakanlıklarında kadrolaşmıştır.
         4. MHP’li özel tim ve Terörle Mücadele 
Şubesi polislerinin devrimcilere karşı yerinde 
infazları bu dönemde olağanüstü bir yaygınlık 
kazanmıştır. SHP parti olarak bu tür uygulama-
lara karşı hiç bir direnç göstermemiştir.
         5. SHP’li Adalet Bakanları, İnsan Hakları 
Mücadelesinin önünü tıkamak için Adli Tıb 
Kurumuna gizli talimat yazarak (Moğoltay 
gibi) veya açıktan (İnsan Hakları Bakanı 
Azimet Köylüoğlu, Algan Hacaloğlu gibi) çaba 
harcamışlar; “Kahrolsun İnsan Hakları” diye slo-
gan atarak gösteri yapan MHP’li polislere arka 
çıkmışlardır.
         6. Faili meçhul cinayetlerin sayısı binleri 
bulduğu halde, bu konudan habersizmiş gibi 
davranmışlardır. Hatta daha sonra “Haberim 
yoktu” diyen bakanlar (Fikri Sağlar gibi) çıkmıştır.
         7. Köy boşaltmalar, köy yakmalar, zorunlu 
sürgün ve göçertmeler, bu partinin gözler-
inde önünde cereyan ettiği halde, koalisyon 
hükümetinden çekilmek bir yana, tek tek istifa 
eden bakan veya milletvekili de çıkmamıştır. 
Kendi seçim çevresinde bu tür uygulama-
lar yaşanırken, sanki muhalefetteymiş gibi 
sızlananların (Sinan Yerlikaya-Tunceli) yanısıra; bu 

politikaları utangaçca desteklemek yerine, DYP 
katılan SHP’liler olmuştur. (Kamer Genç-Tunceli)
         8. Bu partinin kontenjanındaki Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, kaçak işçi çalıştırma 
ve sendikasızlaştırma politikalarının karşısında 
olmak bir yana; nezaretçiliğini yapmışlardır. 
SSK SHP’li bakanlar elinde batma noktasına 
getirilmiş; SSK kaynakları sonuna kadar bu 
bakanlar döneminde yağmalanmıştır.
         9. Kamu işçilerinin en yaygın grevleri 
bu partinin hükümet ortaklığı döneminde 

gerçekleşmiş; SHP ve Baykal CHP’si, işçilerin tale-
plerine karşı DYP ile tam bir görüş birliği içinde 
davranmış; son koalisyonlarının yıkılışında yaygın 
grevlerin de katkısı olmuştur.
         10. Kamu Çalışanlarının sendikal örgütlen-
mesini, Türkiye’nin aynı hükümetler döneminde 
imzaladığı uluslararası anlaşmalara rağmen, 
grevsiz ve toplu sözleşmesiz bir tür dernek 
kimliğine hapsedenler gene aynı partinin 
bakanları olmuştur.
         11. Kızılay’da 200 bin memur oturma eyle-
mindeyken; KESK önderleriyle görüşmekten 
kaçınan, telefonlara çıkmayan SHP’nin 
bakanlarıdır. Şüphesiz kabahatin büyüğü, 
200 bin memurun eylemini, SHP’li bakanların 
ayağınının önüne atmaya çalışan Devrimci Yol 
geleneğinden ÖDP’li geri önderlerdedir.
         12.Kahramanmaraş katliamı nasıl CHP’nin 
iktidarında gerçekleşmişse, Sivas katliamı da 
bu partinin iktidarında gerçekleşmiş; Madımak 
otelinden Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’ye 
saatler boyunca edilen telefonlar, bu solculuğu 
bir yana, vicdanı nasır bağlamış politikacı 
tarafından, bir oyalama imkanı gibi algılanmıştır. 
Bugün seçimler gündeme geldi diye, geçmişte 
“irticaya verdikleri desteknedeniyle” Demirel’in, 
Menderes, Özal ve Evren’in yargılanması 
gerektiğini söyleyen CHP yöneticileri, Madımak 
katliamı esnasında yetkilerini kullanmayarak 
katliamın sorumlusu olan Erdal İnönü’ye “Bilge 
siyaset ve devlet adamı” sıfatını layık görmekte-
dirler.
         13. DYP-SHP ve DYP-CHP hükümetler-

inin Dışişleri Bakanları SHP-CHP’nin Genel 
Başkanları olmuştur. Alaattin Çakıcı gibilerin 
Kırmızı Pasaportları bu bakanlar döneminde 
verilmiştir. Bu parti, ülkücü mafya ile içiçe 
olan Emniyet Teşkilatının ve MİT’in gerçek 
yüzünün, emekçi yığınlardan gizlenmesine 
gayret etmiş; Çankaya’daki Susurluk Zirvesinde 
Baykal, “Türkeş’in oğlu”, ülkücü polis şefi Kemal 
Yazıcıoğlu’nun görevden alınmasına karşı 
çıkabilmiştir. Alaattin Çakıcı’nın yakalanmasından 
sonra CHP’nin içine gömüldüğü suskunluğun 

arkasında, kendi suç ortaklıkları 
durmaktadır.
 14. Aynı Dışişleri Bakanları 
döneminde Azerbaycan’da Ayvaz 
Gökdemir gibilerin eliyle darbeler 
düzenlenmiştir. Murat Karayalçın, bu 
darbe hazırlığının birinci dereceden 
suçlusudur.
 15. SHP-CHP özelleştirmeci 
politikaları aynen savunmuş; İMF 
reçetelerinin 5 Nisan kararlarında 
olduğu gibi, uygulayıcısı olmuştur. 
 16. Net bir Amerikancı 
siyasi çizgi, Türkiye’nin en hayati 
konularında bile özellikle Baykal’ın 
çizgisi olmuştur. Baykal Türkiye-
İsrail ilişkilerinin düzeyinin yük-
seltilmesine hiçbir zaman itirazda 
bulunmamış; ABD’nin Türkiye’ye 
vermeye çalıştığı bölgesel taşeron 
rolünü sahiplenmiştir. “Değişim” diye 
sunulan program da, Amerika’nın 
Avrupa’daki memuru Blair’in sağcı-
muhafazakar-Thatcher çizgisinin 
kopyalanmasından ibarettir.
 17. DİSK Genel Başkanı’nın, 
CHP’ye iddialı bir giriş yapma 
teşebbüsü, Deniz Baykal ekibi 
tarafından, DİSK içinde ilerici 

yönetimlere karşı en geri yönetim alternatifler-
inin desteklenmesiyle cevaplandırılmış; örneğin 
Genel-İş Sendikasında nisbeten ilerici bir CHP’li 
olan Atilla Öngen’in Genel Başkanlığına karşı, 
sendikayı kayyuma götürecek ölçüde gözü 
kara olan sağcı İsmail Hakkı Önal’ın Genel 
Başkan adayı olduğu liste desteklenmiş; özel-
likle Çankaya ve Yenimahalle Belediye Başkanları 
genel kurula bizzat müdahalede bulunmuşlardır.
         Özet olarak SHP-CHP, bir 12 Eylül Partisidir. 
Emek düşmanıdır. Kamu çalışanlarına düşmandır. 
Alevilere görülmemiş zulmün ortağıdır. Kürtlere 
karşı uygulanan devlet politikalarının mimar ve 
uygulayıcılarındandır. 
         Şimdi bu parti, geleneksel olarak oy aldığı, 
işaret ettiğimiz toplum kesimlerinden oy almayı 
umarak seçimlere girecektir.

         DENİZ BİTTİ

         CHP’nin ezici çoğunluğu müteahhit yönetim 
kadroları, gene de canına okudukları kesimler-
den oy alacaklarını hesaplamaktadırlar. “Umut” 
demiyoruz, hesap!..
         Bu hesap, anılan kesimlerin umutsuzluğu 
üzerine yapılmaktadır.
         İşçilerden, memurlardan, işsizlerden, 
Alevilerden, Kürtlerden, emeklilerden, sol ve 
sosyalist kesimlerden CHP’nin oy alabilmesi için; 
bu kesimlerin oy verebilecekleri partilerin barajı 
aşma ihtimalinin olmaması gerekir ki; “oyum 
boşa gitmesin” düşüncesi geçerli olabilsin. Bu 
yüzden kendisi de barajın altında görünmesine 

rağmen, ülke barajının aşağıya çekilmemesi için 
en çok ısrar eden parti CHP’dir. 
         CHP’nin ikinci bir direniş alanı da “dar bölge, 
iki turlu seçim” konusundadır. Bu seçim mod-
elinin ilk bakışta sağın işine yarayacağı düşüncesi 
hakim olmakla birlikte, bu yaklaşım bir imkanın 
görülmesini engellemektedir. Bu imkan şudur; 
siyasi partilerin, lider çiftliği olmasına yolaçan 
şartlar bu modelle birlikte köklü biçimde 
değişmiş olabileceği gibi; emek ve halk güçler-
inin yerel ittifak imkanları da genişleyecektir. 
Adayların belirlenmesinde, bölgede tanınma, 
halka yakın olma, gerçek bir halk desteğine 
sahip olma gibi kriterler öne çıkacak; emek ve 
özgürlükten yana güçler bu tür adayları kendi 
ittifak imkanlarının içinden de çıkarabilecektir. 
Başka bir deyişle, halkın siyasete katılım imkanları 
genişleyebilecektir.
         CHP bu modele de ısrarla karşı çıkmaktadır.
         Ancak işler CHP’nin barajcı, bugünkü adalet-
siz ve çarpık seçim sistemini savunma zihniyet-
inin engellerini yıkacak şekilde gelişecektir.
         Bugün, Barış Partisi’nin, ÖDP’nin, HADEP’in, 
İP’nin oyları anketlerde çok küçük rakamlar 
şeklinde görünüyor. HADEP bir yana, bu üç 
partinin seçim sürecinde, daha çok  bugüne 
kadar CHP’ye oy veren kesimler içinde oylarını 
arttıracakları kesindir. Bu artış CHP’nin %8 
görünen oylarında eksilme anlamına gelecektir.
         HADEP’e verilebileceği halde, baraj ve eng-
ellemeler nedeniyle bu parti yerine başkalarına 
verilen oylar, esas itibariyle Refah’a gitmişti. CHP 
bu türden oy aldıysa, Dersim bölgesinden almış 
olmalıdır. HADEP’in bu defa, ittifak yapmaması 
halinde, bağımsız aday taktiğine başvurması 
daha çok Fazilet’in, bir ölçüde de CHP’nin oylarını 
tırpanlayacaktır.
         EMEP’in seçmen tabanının çok geniş 
olmadığı biliniyor.
         SİP, seçim başarısını amaçlayan geniş bir 
örgütlülüğe sahip değil. Muhtemelen kendi 
başına seçimlere katılma hakkını elde ede-
meyecek; elde etse bile, seçimlerde elde ettiği 
sonuçlar, bir seçim başarısı oluşturmayacaktır. 
         Buraya kadar herhangi bir ittifak imkanından 
sözetmedik. Bu güçler arasında, son seçimlerde, 
geri, ilkesiz, şekilsiz, programsız da olsa bir 
örneği yaşanmış olan bloklaşmalar, aynı şekilde 
veya daha geniş güçlerin katılımıyla, daha ileri 
vasıflarla donatılmış olarak gene yaratılabilir ve 
baraj zorlanabilir.
         Kaldı ki, baraj konusu tek başına CHP 
tarafından belirlenmiyor. ANAP, MHP’nin 
baraj korkusuyla son dakikada DYP ile ittifaka 
yönelmemesi için barajı %8 civarına çekmeyi 
istiyor. DTP ise kendi mevcudiyeti bakımından 
%5’e çekilmesini istiyor. Bu oranı HADEP korku-
suyla sıcak bulmayan devlet partileri, bağımsız 
aday taktiğini engellemenin ve HADEP’i seçime 
sokmamanın başka bir yolunu bulamazlarsa bu 
oranı da benimseyebilirler.
         Sonuç olarak CHP şu anda yapılan 
anketlerde görülen %8’in bile altına düşme 
ihtimaliyle karşı karşıyadır. “Güneydoğu 
dosyası”, “İnsan Hakları Dosyası” gibi üfürük ve 
inandırıcılığı olmayan dosyalar da bu partiyi 
kurtaramayacaktır. Deniz Baykal siyasi hayatının 
sonuna gelmiştir. Yakın ekibi mi? Çoğunluğu her-
hangi bir sağ partiye de gönül rahatlığıyla geçiş 
yapacak cinstendir. Böyle bir son, temiz insanlar 
için, taze bir başlangıç yapmanın imkanına da 
dönüşebilir.
   

CHP gericiliği: Deniz bitti

        Meclis’in, Meclis’teki siyasi partilerin ve milletvekillerinin 
halk nezdindeki itibarı malum. Kubilay Uygun’un Meclis 
dışındaki siyasi itibarı neyse, o.. 
        Meclisin yenilenmesi, meclisin kalbini oluşturduğu 
siyasal sistemin, yerlebir olmuş itibarını yeniler mi? Şimdi 
gündeme gelen seçim kararı ile, elde edilmek istenen sonuç 
budur. Ama daha seçim kararı alınmadan, 
bizzat sistemin sözcüleri tarafından bir ümit-
sizlik dile getiriliyordu. Herkesin hemfikir 
olduğu, seçimin “aşağı yukarı” aynı tabloyu 
ortaya çıkaracağıdır. 
        Tablo, sağ partilerle, onlara koltuk 
değnekliği yapan, sağcılıkta sağ partil-
erle yarışan sol etiketli partilerden oluşan 
bir meclistir.  Söylendiğinin aksine, “siya-
setteki parçalanmışlık” sistemin önünü 
tıkamıyor; tıkanmış olan sağcılık,  halkın 
desteğini arkasına alamıyor ve bütünlüğünü 
koruyamıyor. 
        Parlamentodaki çok parçalılığın; sistem-
deki istikrarsızlığın gerisinde; Amerikancı, 
İMF’ci, 12 Eylülcü, gerici, halk düşmanı 
“meşru” siyaset alanının; artık inandırıcılığını 
bütünüyle kaybetmiş olması yatıyor. 
        “Merkezde” olduğu varsayılan par-
tilerin, siyasi renklerini kaybetmesi ve 
devlet imkanlarının yağmalanmasından 
başka derdi olmayan çıkar şebekelerine 
dönüşmesi; bu partileri, zaten mayalarıyla 
uyumlu olan, MHP ve Fazilet Partisi’nin ideolojik zeminine 
çekiyor. Bu ideolojik zemin, şimdilerde Refah renkleri 
kusulmak istense de, esasen 12 Eylül’le oluşturulan rejimin 
zeminidir. Dolayısıyla ANAP’ın, DYP’nin, DTP, DSP ve CHP’nin 
fikri zeminini, ırkçı, şeriatçı, gerici partilerin programları 
belirliyor. Artık bu partilerin tamamı, MHP ve Fazilet Partisi 
programlarının belirli aşamalarının taşeronudur.
        28 ŞUBAT SÜRECİ
        MGK’nın 28 Şubat 1997 tarihli toplantısında alınan 
kararların özü, siyasal islamın rejime yönelik öncelikli tehdit 
olduğu tesbitidir. Ordunun ağırlığıyla belirlenen bu tesbitin 
gerekleri ise, ya mevcut parlamento marifetiyle, ya da bir 
darbe ile gerçekleştirilebilirdi. Refahyol hükümeti bu karar-
lar sonucu düştü. Ancak yerine kurulan birisi dışardan, üçü 

içerden dört parti hükümeti ise, kirlilik bakımından DYP’den; 
siyasal islama karşı önlem almadaki isteksizlik bakımından 
Refah Partisinden daha geride değildiler. Bu yüzden 55. 
Hükümet kurulduğunda “Refahyol’u aklama hükümeti” tes-
biti yapmıştık. 
        Gerçekten de, ordunun ve basının ağırlığıyla Refah 

Partisi’nin yükselişi durdurulduysa da, 
gerilemesi sağlanamadı. Bu sonucu yara-
tan mevcut hükümetin siyasal islamla fikri 
ortaklıkları ve ölçüsüz yolsuzluklarıdır.
 Ordu  28 Şubat kararlarının 
gereklerini yapmak üzere bir darbe 
gerçekleştirmedi. Ancak mevcut hükümet 
üzerinde de mümkün olanın çok ger-
isinde bir baskı ve yönlendirme uyguladı. 
Bu ikircikli tutumun gerisinde ise üç 
neden duruyor. Birincisi gericiliğin bir 
türüne karşı köklü tutum geliştirebilmek 
için, toplumun geniş kesimlerinin 
desteğini kazanmak; bunun için de 
başka gericiliklerle bağları koparabilmek 
gerekirdi. Başka bir deyişle, Susurluk dev-
letine toz kondurmadan siyasal islama 
karşı olduğu iddia edilen bir mücadele, 
bu mücadeleyi öngörenlerin kendisinde 
bile inandırıcılık kazanamadı. İkinci neden 
ise, gericiliğe karşı verilen mücadelenin 
hangi toplumsal/siyasal güçlere day-
anarak yapılacağı ile ilgilidir. Ordu, 

Susurluk konusunda toplumun talepleri doğrultusunda 
adımlar atılmasının solun önünü açacağı endişesiyle “kırılan 
kolu yen içinde” tutmaya özen gösterdi. Aynı endişe, siya-
sal islam karşısında da duyuldu. Ne yapılacaksa, solun önü 
açılmadan yapılmalıydı. Üçüncü neden ise ordunun kendi 
içiyle ilgilidir. 28 Şubat öncesinden başlayarak ordu üst 
kademelerinin siyaset alanına açık biçimlerde müdahalesi, 
eşyanın tabiatındandır, ordunun alt kademelerinde daha 
derin politizasyonlar yarattı. Parlamento orduyu oyalayıcı 
adımlarla vakit geçirirken; ordu üst kademesinin de ordunun 
gövdesini oluşturan genç subay ve astsubayları oyaladığı; 
bu politizasyonun radikalleşmesini önlemeye çalıştığı güçle 
bir ihtimaldir. Ordu üst kademesinin siyasal islama karşı 
daha açık girişimleri, alt kademelerin insiyatif almasının ve 

komuta kademesinin karşılayamayacağı sertlikte talepler 
geliştirmesinin önünü açabilirdi.
        MHP ve Refah’ın derin etkilerini taşıyan partiler eliyle, 
solun önünü tıkama gayretinden vazgeçmeden, siyasal 
islama karşı mücadele süreçlerinin geldiği yer  bugünkü 
noktadır: Şimdi seçim olsa, dün hükümetten düşürülen itti-
fak, yeniden hükümet olacaktır.
        ABD’NİN SEÇİM TERCİHİ
        Ordu ile Mesut Yılmaz arasındaki gerilimli günlerde, 
Süleyman Demirel Sabah gazetesine bir demeç vermişti. 
Sabah’ın başlığı “Bu da geçer” 
şeklindeydi. Demirel, ordunun “irtica 
tehdidi” konusundaki ısrarına karşı 
çıkmayarak; ama zamana oynamaya 
devam ederek; ordu üst kademesin-
deki değişiklikleri beklemeyi önerme-
kteydi. Hatırlanacaktır, hep söylenir: 
“Menderes hükümeti seçim kararı 
aldığını ilan etseydi, 27 mayıs olmazdı.” 
veya “12 Öylül öncesinde Demirel 
ile Ecevit anlaşsalar ve seçim kararı 
alsalardı, 12 Eylül gerçekleşmezdi.” 
Ordunun 28 Şubat kararlarındaki  
ısrarına, oyalama muharebeleriyle 
cevap veren siyasi partiler, parlamen-
todan umudunu kesen ordunun bir 
darbe yapabileceği endişesinden 
kurtulmak için, Türkiye siyasi tarihinde 
görülmeyen bir iş yaptılar ve seçim 
kararını 9 ay öncesinden aldılar. Böylece 
hem oyalama devam edecek ve hem 
de ordu üst kademesinin 30 Ağustos’ta 
değişmesiyle “irticaya karşı mücadele” 
sıkıntısı atlatılmış olacaktı. Bu adımı öylesine telaşla attılar 
ki, seçim kararının hemen ertesine denk düşen Yüksek 
Askeri Şura toplantısının sonuna kadar zor bekleyebildiler. 
YAŞ sonrasında, bu kararın anayasaya aykırı olduğunu önce 
hükümet üyesi DTP sonra Cumhurbaşkanı beyan etti.
        Parlamento orduya karşı bir tutumda mı birleşmişti? 
Başka hiçbir konuda birleşemeyen parlamentonun bu büyük 
ittifakının gerisindeki kuvvet nedir? 
        Seçimin erkene alınmasını en fazla isteyenler, DYP ve 
Fazilet Partisi ile, bu parti liderlerinin şimdilerde yemekli itti-
fak toplantıları yaptıkları, birbirinden gerici, fasulyeden par-
tilerin sözde liderleriydi. Seçim olsa yüzde sıfır küsur oy 
alacak Hasan Celal Güzel’in veya Korkut Özal’ın seçimden 
ne çıkarı olabilir? Amerikan emperyalizminin kucağındaki 
bu partiler bloğu, seçimlerin öne alınmasını sağlayarak, 

28 Şubat kararlarının altlarını oymasını durdurmayı ve güç 
kaybetmeden seçime gitmeyi istemekteydiler. Bu istekleri 
Türkiye’yi Balkanlarda, Kafkaslarda, Asya’da ve Ortadoğu’da 
bir taşeron olarak kullanmayı isteyen, bu rolü oynayacak 
Türkiye’ye “ılımlı islam” modeli uygun gören ABD’nin de 
isteğiydi. Açıkcası, ABD, kendisiyle NATO, İMF ve benzerleriyle 
somutlanan genel bir çerçeve üzerinde ittifak etmiş olmakla 
birlikte, belirli bir özerklik ve bağımsızlık içinde hareket etm-
eye çalışan; Körfez ve  Kıbrıs sorunlarında bağımsız tutumlar 
alan, ılımlı islam projesini reddeden ve taşeronluk rolüne 

itirazlarda bulunan ordu üst kademelerinden 
kurtulma konusunda, anılan partiler bloğuyla 
aynı tarafta duruyordu. Bu yüzden 28 Şubat 
sürecinin bir an önce kesilmesi ABD’nin de 
çıkarınaydı. Erkene alınmış bir seçim, bu süre-
cin tasfiyesi için zorunluydu.
 Ancak Amerikancı seçim manevrası 
dönemin hassasiyetlerine uygun şekilde 
gerçekleştirildi. Hükümet, kendiliğinden 
seçim kararı vermedi ve Çiller’in ağzından ve 
daha önemlisi ordu cenahından, “hükümet-
ten kaçtılar” suçlamasına maruz kalmadı. DYP 
ve Fazilet’in ısrarıyla da bu karar alınmadı. 
Dolayısıyla bir bozgun görüntüsü oluşmadı. 
Görünüşte hükümeti seçime zorlayan CHP 
oldu. Böylece 28 Şubat kararlarına karşı 
Amerikan politikalarının koçbaşılığını, Blairci, 
Amerikancı, sağcı, Deniz Baykal yapmış 
oldu. CHP’nin barajı aşmasının giderek 
daha da güçleştiği bir süreçte, seçimi en çok 
isteyenin bu parti olması; Deniz Baykal’ın 
siyasi öngörüde bulunma yeteneksizliği kadar,  
ölçüsüz Amerikancılığı ile izah edilebilir.

        SEÇİME DAHA ÇOK VAR
        Seçim kararı alındı ama bu kararın nasıl uygulanacağı 
henüz belli değil. Meclis açıldıktan sonra, yerel seçimlerle 
parlamento seçimleri birbirinden ayrılabilir. Yerel seçimler, 
bugünkü seçilmişlerin görev süresini, yasada öngörülenden 
üç hafta daha uzatan 18 Nisan kararından biraz öne çeki-
lirken, parlamento seçimleri de daha geriye ötelenebilir. Ama 
“seçime daha çok var” derken kasdettiğimiz bu değil.
        28 Şubat ile bir program ilan eden güçler bu oldu-bittiye 
razı olacak mı? Seçimlerden Fazilet-Yol çıkarsa, “halkın tercihi 
buymuş” diye sineye çekilecek mi? Amerikancı güçler böyle 
bir sonucu koruyabilmek için kendi cephelerini hangi unsur-
larla tahkim edecekler? Bugünkü hükümeti oluşturan partiler 
hem sağcı, gerici, Amerikancı, pozisyonlarından vazgeçmey-

Seçim: Daha çok var
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Sayfa 13fabrika

         Fabrika’nın 41. sayısında, burjuvazinin 
emperyalizmle en içli-dışlı kesimlerinin, enter-
nasyonalist olmayan ve devrimci olmayan, 
“sahte TKP” arayışlarına değinilmişti. Bu arayışlarla 
birlikte, 30 seneye yakın süredir, İngiliz empery-
alizminin başkentinde karargah kurmuş; oradan 
“TKP’lik taslayan” R. Yörükoğlu ve İşçinin Sesi de 
ele alınmıştı. Bu yazının büyük ilgi gördüğünü, 
çok okunduğunu ve tartışıldığını, bize ulaşan 
“Elinize sağlık, hafızamızı tazelediniz.”, “Çok iyi 
olmuş, ama böyleleri sadece İşçinin Sesi’nden 
ibaret değil; benzerlerini de teşhir etmeli” 
vb. mesajların çokluğundan biliyoruz. Gene 
bildiğimiz kadarıyla, bu çevrenin Türkiye’deki 
taraftarları da yazıyı dikkatle, büyük çoğunluğu 
ise “öğrenerek” okudu. Ne olur, ne olmaz, belki 
ulaştıran bulunmaz diye, Fabrika’dan bir nüsha da 
İşçinin Sesi adresine postaladık.
         Yazı böylece Londra’da da okundu ve nihayet 
İşçinin Sesi’nde bir cevap yayınlandı. Cevap ama, 
ne cevap!.. 
         Cevapta ortaya konulan görüşlere birlikte 
bakalım:
        “Fabrika adlı gazete dedikodu işlevini 
tam burjuvanın istediği düzeyde yerine getiri-
yor. Gazetenin tamamını okuyunca, niyetini 
anlıyorsunuz: TKP’yi “kurmak”! Bunu da, malum 
çevrelerin devrimcileri karalama 
programını harfiyen uygulayarak 
yapıyorlar.”
        “Bunlar parti kurmayı, başkalarını 
kişisel açıdan karalamak, böylece 
taraftarlar bulmak sanıyorlar. Oysa 
marksistler eleştirilerini ideolojik 
zeminde yaparlar.” 
        “Görülüyor ki sizde böyle 
bir niyet yok. İdeolojik yetkinlik-
ten yoksun olarlara dedikodu ve 
karalamadan başka yapacak bir şey 
kalmıyor ve siz de onu yapıyorsunuz.”

         TKP KURMUYORUZ!

         Önce “esas” hakkında konuşalım. 
Fabrika bir gazetedir. Parti kurma işi, gazetelerin 
değil; kadroların işidir. Ayrıca Fabrika’da “yeni bir 
parti kurmak”tan hiç sözedilmedi. TKP’nin 
1920’de, Kuruluş Kongresinde önüne koyduğu, 
yurdun işgalden kurtarılması, bağımsızlık, siyasal 
ve toplumsal devrim, sınıfsız toplum idealleri ile 
enternasyonalist siyasal kimlik ortada duruyor. 
78 yıllık tarihi boyunca, TKP’nin hedeflerinden ve 
siyasi platformundan kendisini ayıran, koparan-
lar; komünist ideallere ihanet edenler olmuştur. 
Vedat Nedimler, Nabi Yağcılar burjuvaziye teslim 
olabilirler. Hatta TKP’yi cebinde taşıdığını sanan 
Nabi Yağcılar, devlete; Zülfü Dicleli yeni kuşak 
TÜSİAD’cıların YDH’sine, Sıtkı Coşkun ÖDP’ye, 
TKP’yi teslim ettiğini sanabilir. 
         TKP’nin Komünden, Büyük Ekim 
Devrimi’nden aldığı ilham; üyesi olduğu III. 
Enternasyonal’in ve kendi Kuruluş Kongresi’nin 
belirlediği siyasi misyon; ancak gerçekleştirilerek 
aşılabilir. Dolayısıyla Türkiye işçi sınıfının komünist 
partisi olarak TKP’nin siyasal/toplumsal rolü, misy-
onu, olduğu yerde durmaktadır.
         Türkiye’de az veya çok; ama partinin 
uğradığı likidasyon sürecine dahil olmamış; bu 
süreci durdurmak ve tersine çevirmek için çaba 
harcayan, “İngiliz, Fransız, Alman, vb. vatandaşı 
veya mülteci olmayan”, kararlı kadrolar vardır. 
Fabrika bu yüzden “parti kurmak”tan bahset-
mez; yapılması gereken, “TKP’yi ayağa kaldırmak; 
TKP’nin kızıl bayrağını yeniden yükseltmek”tir. 
Elbette, likidasyon süreçlerinin örgütsel ve 
siyasal muhasebesini sonuna kadar götürmek; 
geçmişte yaşanan eksiklik, yanlışlık ve ihanetleri 
bile, partinin bağışıklık sistemini güçlendirecek, 
partiyi daha da devrimcileştirecek kazanımlara 
dönüştürmek zorunludur. İşçinin Sesi ile ilgili 
yazımız, muhasebe ihtiyacının gereklerinden 
başka bir şey değildir.
        “Partiyi ayağa kaldırma” hedefi, partinin, adı 
başta olmak üzere, sembollerinden bir-ikisini 
sahiplendiğini sanan; böylece grubunu, çevresini, 
hizbini güçlendirerek, boş bulduğu meydanlarda 
cümle aleme TKP diye yutturabileceğini düşünen, 
“parti davasını anlamamış”ların yaptığından farklı 
ve çetin bir iştir. Ortada tertemiz bir komünist ola-
cak da; hatta yanılıp başka oluşumlara katılmış; 
ama inançlı, partisinin ihtiyacını hala yüreğinde 
duyan bir komünist olacak da; veya hatalar 
yapmış, ama hesabını partiye vermeye, kendisini 
partiye teslim etmeye hazır bir komünist olacak 
da; Fabrika onu karalayacak, dedikodu yapa-
cak!.. Hayır, Fabrika’nın yaptığı asla bu değildir. 
Biz, bir çevrenin değil; “uzun yıllar birbirinden ayrı 
düşürülmüş”, “faaliyetlerini çok değişik örgüt ve 
çalışma biçimleri içinde sürdüren” komünistlerin; 
partiyi birlikte ayağa kaldırmalarından sözediy-
oruz.  Buradaki “uzun yıllar”ı da, 1973 Atılımının 
1980’li yıllarda sokulduğu likidasyon süreciyle 
başlatmıyoruz. Kısacası en mütevazı ölçülerde 
bile olsa, komünist değerlere bağlılığa büyük 
değer veriyoruz. Dolayısıyla partiyi yeniden ayağa 
kaldırmanın, Türkiye’deki bütün komünist birikimi 
içermesi gerektiğini söyleyegelen Fabrika’nın 
“kişisel karalama”larla işi yoktur.
         İddiasının aksine, “sadece kişisellikle” ilgili 
olan, İşçinin Sesi yazarıdır.
         Bize sorduğu sorulara bakınız:
        “Sahi ya, siz kimsiniz? İdeolojiniz nedir? Bizim 
tesbitlerimiz hakkında, örneğin fazişmin çözülüşü, 
alevilik, sendikal birlik vb, ne düşünüyorsunuz? 
Niye bu konuları tartışmıyorsunuz? Biz 
size soralım, Sovyetler Birliği neden çöktü? 
Yaşadığımız dünyayı nasıl yorumluyorsunuz? 
Bilimsel teknolojik devrimin etkileri ve dünya 
ekonomisindeki yeni özellikler nelerdir? vs.vs.”
        “Faşizmin çözülmesi konusuna gelince, 
bu konuda bir eleştiriniz var ise, tartışmaya her 
zaman açığız, şunun bunun kitabını referans ver-
meyin. “Bunlar faşizm çözüldü dediler”i bir şeylere 

kanıtmış gibi kullanmayın. Ne söylüyorsanız 
açıkça yazın. Faşizm nedir, ne değildir, demokrasi 
nedir ne değildir, bunları yatıralım masaya.”
         R. Yörükoğlu’nun “Faşizmin Çözülüşü” adlı 
broşürünü; burada saygı, sevgi ve yoldaşlık 
duygularıyla andığımız, Dr. Nejat Yazıcıoğlu 
yoldaştan, yanılmıyorsak 1988 yılının 
sonbaharında almıştık. Fabrika yazarlarından 
S.Zeki Tombak, bu broşürde dile getirilen 
görüşlerle, “Türkiye’de Faşizm” adlı, 1992 Şubat 
ayında yayımlanan kitabında tartışmıştı 
(bkz. s.214 ve devamı). Kaldı ki bu kitapta 
yeralan makaleler, 1983 yılından itibaren, 
çeşitli biçimlerde çoğaltılıp yayımlanmış; 
bazıları İktidar Yolu dergisinde yeralmış 
yazılardır. Gerek dergiler, gerekse kitap, o 
dönemde İşçinin Sesi taraftarı olan; son-
radan komünistlikle Alevilik arasındaki; 
hele “islama dahil olan Alevilik” 
arasındaki özdeşliği “anlayamadıkları” 
için, bu çevreden kendisini kurtaran 
insanların eline, zamanında ulaştırılmıştır. Keza 
İşçinin Sesi’nin sendikal birlik konusunda; sürü 
sepet reformistle ve 12 Eylül rejimiyle paylaştığı 
“Türk-İş’te Birlik” tezi defalarca yayınlarımızda 
tartışma konusu yapılmıştır. Alevilik’e bakışımız 
da, gerek İktidar Yolu ve Fabrika’da yayımlanmış 

yazılarımızda, ayrıca bunların bazılarının yeraldığı 
Eylül 1991 tarihinde basılmış “Devrimci Politika ve 
İslamiyet” adlı kitapta ortaya konmuştur. İşçinin 
Sesi yazarı emin olabilir; İşçinin Sesi çevresinin 
gündemine girmiş her konu, İşçinin Sesi’nin gün-
demine girdiğinde, bizim yayınlarımızda çoktan 
incelenmiş ve tartışılmıştır. 
         Bütün bunlardan, haberdar bile olmayan, 
“Londra sakinleri”, nihayet “şıh efendi” doğrudan 
eleştirilince; yani eleştiri kişisel tarihi de içerince, 
suçlar hatırlatılınca, uykularından zıplayarak 
uyanmışlar; bize bir dizi ahiret sorusu soruyorlar: 
“Siz kimsiniz? İdeolojiniz nedir? Bizim tesbitler-
imiz hakkında ne düşünüyorsunuz? vs.vs.vs.” 
İyi ki gerçek durumlarını daha iyi anlatacak “Biz 
nerdeyiz, hangi yıldayız?” soruları yazarın aklına 
gelmemiş!..
         Kaldı ki, “Son perdenin maskarası ve İşçinin 
Sesi” yazısı, son derece ideolojik bir yazıdır. Öyle 
olduğu içindir ki, yazar, derhal kaleme kağıda 
sarılmış; kendilerine yöneltilen siyasi eleştirilere 
cevap vermeye çalışacağına, “kişisellik, dedikodu, 
karalama” gibi lakırdılarla eleştirilerin üstünü 
örtmeye niyetlenmiştir. Örneğin, Türkiye’ye gön-
derilen yayınlarda, “illegalitede savaşan genel 
sekreter” havası basmak için fotoğrafının yerini gri 
zemin bırakan Yörükoğlu’nun, Londra’da basılan 
yasal bir gazetede, adıyla, ünvanıyla, fotoğrafıyla 
yeralışı hakkında yazar, samimiyetsizlik ve 
sahtekarlık eleştirisini ideolojik bulmamış olmalı 
ki, tek kelime etmemiştir. Eleştirilerin ideolojik 
olması için, devrimcilik ve samimiyet gibi “basit” 
mevzuları bir yana bırakıp, birbirimize Lenin’den, 
Dimitrof’tan alıntılar mı yapacağız?

         TÜM SAĞCILARIN SAKIZI

         Yazımızda İşçinin Sesi’nin 14 Eylül 1980 tari-
hinde “Devrim yenilmedi. Halkım silahını bırakma, 
faşizme karşı halk ayaklanmasına”; “Tanklarla 
gelen, devrimle gider” dediğini aktarmıştık. Aynı 
İşçinin Sesi, 1984’te “SODEP’e Oy Ver” kampanyası 
yürüttü ve faşizmin çözüldüğünü “tesbit” 
etti. Adamlar tanklarla gelmişti ve devrim de 
olmamıştı. “Halka dün “silahını bırakma, ayaklan!” 
diyenler, dört yıl sonra “SODEP’e Oy Ver” çağrısını, 
siyasi ve ahlaki bir tutarsızlığa düşmeden nasıl 
yapabilirler?” diye sormuştuk. Aldığımız cevaba 
bakınız:
        “1984’te ‘SODEP’e oy ver’ dedik. Bunu o 
günkü nesnel koşulları ve öznel öğenin (İşçinin 
Sesi oluyor.  fabrika) durumunu dikkate alarak ve 
SODEP’in de nasıl bir parti olduğunu anlatarak 
yaptık. Ayrıca 1994 yerel seçimlerinde de benzer 
şekilde davrandık. Bunlar nesnel ortamlar içinde 
taktik konulardır. Bu tür taktik tutumlar geçmişte 
de alınmıştır. Bununla ilgili olarak Lenin daha hay-
attayken, Komintern’in I., II, III. Kongrelerinde bu 
konu sıkça tartışılmıştır. Lenin’in bu konuda açık 
beyanları vardır. Kısa bir örnek verelim, gerisini siz 
araştırın.
         Batı Avrupa ülkelerinde karşı devrimci güç-
lerin (Mussolini vb.) iktidara doğru yükselişine 
karşı Komintern’in I, II, III. Kongrelerinde Birleşik 
Cephe taktiklerine ilişkin görüşler tartışılırken, 
Lenin, İngiltere Komünist Partisi’ne ısrarla mar-
jinal bir durumda olması nedeniyle, geniş işçi 
yığınlarının desteğini almış bulunan İngiliz İşçi 
Partisini destekleme önerisi yapar.”
         İşçinin Sesi, komünist yayınları izlemediği 
için; İngiltere’li Troçkist Tony Cliff’in Türkiye’deki 
takipçileri dahil; keskinliği elden bırakmadan 
sağcılık yapan bütün mahçup reformistlerin; 
sağcı günahları konusunda sıkıştırıldıkları zaman, 
Lenin’in İngiltere Komünistlerine verdiği bu 
öğütlere sığındığını ve bizim de reformistleri bu 
sığınaktan nasıl dışarı çıkardığımızı bilmiyor ola-
bilir. İlginçtir, aynı yere, bundan bir kaç ay önce 
de Fehmi Bayraktaroğlu sığınmak istemiş; Metin 

Kalfa Fehmi’nin siyasi tercihlerinin, Lenin tanık 
gösterilerek savunulamayacağını, Fabrika’nın 
39. sayısında göstermişti. Fehmi Bayraktaroğlu 
kardeşimiz hem komünist olduğunu iddia ediyor 
ve hem de ÖDP’ye nasıl üye olduğunu açıklamak 
için, Lenin’i yardıma çağırıyordu. 
        “..sınıf partisinin ideolojik, politik ve örgütsel 
açıdan tam anlamıyla bağımsız olması gerektiği 
(Leninist) ilkesine sahip komünistler olarak, 
‘sol bir siyasi partide nasıl ve hangi amaçlarla 

çalışabilineceğini bizzat Lenin, dilimize 
“III. Enternasyonal Konuşmaları” adı ile 
çevrilen (Pencere yayınları) kitaptaki 
makalelerinde, İngiliz devrimcilerine 
uzun uzun anlatıyor. Sözü fazla uzat-
madan, şimdi ben bir soru sorayım: Siz 
Lenin’in bu görüşlerine ne diyorsunuz.” 
(Fehmi Bayraktaroğlu, Fabrika, sayı 39)
 Lenin, gerçekten de İngiltere 
işçi sınıfı içinde kitlesel bir güç yaratama-
yan İngiliz komünistlerine, “İngiltere 

hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını” 
belirttikten sonra ve “ülkelerin özgünlüklerinin 
dikkate alınması”, “bir ülkedeki örneklerin özgün-
lükler dikkate alınmadan zorlama yollarla başka 
koşullara taşınamayacağı” gibi uyarılar yaptıktan 
sonra; “İngiliz İşçi Partisi’nde çalışın” diyor. (Dikkat, 

“destekleyin” demiyor.) Peki 
İngiliz İşçi Partisi, SODEP gibi, 
katıksız bir burjuva partisi mi? 
Hayır. Bu parti, İngiltere’deki 
sendikaların kurduğu, sendikaya 
üye olan işçilerin, otomatik 
olarak partiye de üye olduğu; 
sosyal demokrat çizgide; kitlesel, 
militan bir işçi partisidir. İşçinin 
Sesi’nin reformist yazarı, önce 
Lenin’in sözlerini, bir kere daha 
ve dikkatle okumalı; Türkiye’deki 
SODEP-SHP-CHP (ve tabii DSP) 
partisinin, işçi yığınlarının oyunu 
almak, onları yanıltmak ve ser-
maye adına denetlemek dışında 
bir işlevlerinin olup olmadığını 

(bu arada Kahramanmaraş ve Sivas katliamlarının 
tam da bu parti iktidarda veya iktidar ortağıyken 
gerçekleşmesindeki hikmeti) düşünmelidir. 
Bunlar yapıldıktan sonra teoriyi öğrenmenin bir 
sonraki adımına geçip; Lenin’in bu öğütleri hangi 
dönemde verdiği üzerinde konuşabiliriz. Ekim 
Devrimini izleyen Avrupa devrimlerinin yenildiği; 
Bolşevik iktidarın İngiltere ile ticaret anlaşması 
imzaladığı; Doğu Halkları Kurultayı ile, kendisini 
Avrupa’ya doğru genişletemeyen devrimin, 
sömürge halklarının anti-emperyalist mücade-
lesiyle yakınlaşarak emperyalizme karşı bir 
savunma cephesi yaratmaya yöneldiği ve içerde 
NEP programının benimsendiği koşullardan 
sözediyoruz. Bu dönem, işaret edilen nesnel-
likler nedeniyle Lenin’in, “bir adım geri atma”, 
devrimci atılım yerine, mevzileri sağlamlaştırma; 
işçi sınıfının en geniş kesimleriyle birleşme vb 
taktikler önerdiği, daha açık bir ifadeyle, Nisan 
Tezleri’ndeki Lenin’in sağından konuştuğu bir 
dönemdir. Ama hiç kimse, Lenin’in komünistlere 
“Gidin burjuva partilere destek 
olun, etkileyebildiğiniz işçiler 
varsa, onları da burjuvazinin 
kuyruğuna takın” dediğini söy-
leyemez. 
         İşçinin Sesi, sağa çarket-
menin, kitle kuyrukçuluğu 
yapmanın; yığınların gerici 
önyargılarıyla çatışmayı göze 
alamamanın ve dört sene 
önce söylediklerini yalayıp 
yutmanın; yani reformist 
bir çizginin icaplarını yerine 
getirmiştir. Böyle bir çizginin 
altına, Lenin’den bir tek 
onaylayıcı cümleyi başkaları 
gibi; İşçinin Sesi yazarları da 
bulamazlar.

         SİZDEN Mİ KORKACAĞIZ?

         İşçinin Sesi’nin acemi yazarı, “Kendilerini 
gizleyen yaklaşımlar, son çözümlemede 
devrimci mücadeleye zarar veren yaklaşımlardır.” 
“Gazetemiz İşçinin sesi ve R. Yörükoğlu yoldaş 
hakkında 41. sayıda çıkan imzasız ve düzeysiz 
yazılar..” diyerek, Fabrika’daki yazının imzasız 
yayınlanmış olmasından kendisine bir “tutunma 
yeri” bulacağını sanıyor. 
         Efendi, biz canı tatlı, rahatına düşkün hanım 
evlatları gibi, İngiltere’de oturmuyoruz. Ülkeden 
kaçmayı, emperyalist başkentlerden komünist-
lik taslamayı da, bir gün olsun düşünmedik. 
Komünist olarak yaşıyor ve mücadele etmeye 
çalışıyoruz. Mücadele eden her devrimcinin 
karşısına çıkabilen, polis operasyonlarıyla, 
DGM hukukuyla yüzyüze gelmekten; hergün 
gözaltında kayıpların, yerinde infazların yaşandığı 
bir ülkede komünist bir kimlikle yaşamaktan 
ödümüz patlamıyor. Devletten korkmuyoruz da, 
İşçinin Sesi’nden mi korkuyoruz, ve yazımıza bu 
yüzden imza koymuyoruz? Hayır. Fabrika gaze-
tesinin sürekli yazarları, üzerinde hemfikir olunan, 
ortak görüş ve yaklaşımları dile getiren yazılara 
imza koymuyorlar. Yeni açılımlar yapılıyorsa; 
özel bir konu üzerine yazılıyorsa; henüz yeter-
ince tartışılmamış görüşler dile getiriliyorsa, ve 
kuşkusuz yazar gerekli görürse, yazılar imzalı 
çıkar. Keza okuyucu mektupları da, mektubu 
yazanın özel bir uyarısı yoksa; imzalı yayımlanır. 
Fabrika’da yayımlanmış bütün imzasız yazılar; 
Fabrika’yı bağlar.
         Bu yazı da, aynen önceki gibi, altına Fabrika 
yazarlarının hep birlikte imza attıkları bir yazıdır. 
Çünkü “muhasebe” amaçlıdır. Siz gazetede 
gördüğünüz hangi adı beğenirseniz altına veya 
üstüne o adı koyarak okuyabilirsiniz.
         Peki biz imzasız yayınlayınca “kendini giz-

leyen yaklaşımlar”dan bahsediliyor da; İşçinin 
Sesi’ndeki cevabın başında duran imza, kendisini 
gizlememiş mi oluyor? İmza: Güneş Yanmaz!. Peki 
biz de yazının başına “Mehtap Parlamaz”, “Güneş 
Sönmez”, “Ay Işıldar”, “Yıldız Gözkırpar” gibi aptal 
bir isim koymuş olsaydık, sorun çözülmüş mü 
olacaktı? 
         Bunlar iş değildir. Böyle lakırdılarla kimsenin 
zamanını hırsızlamayın!..

        “TKP BİZİZ, BİZ TKP’YİZ”

         İşçinin Sesi’ndeki yazının başlığı böyle. Nabi 
Yağcı/Nihat Sargın ekibinin TİP-TKP birleşmesini 
ilan ettiğinin ertesi günü, evinde  tek gündem 
maddeli “VI. Kongre” toplayarak, “münhal TKP” 
ismini sahiplenenlerin, “Türkiye Komünist Partisi” 
olmanın ne anlama geldiğini bilmelerini bek-
lemiyoruz. TKP olmak, isim hakkının mülkiyeti 
olmadığı gibi, “kim elini çabuk tutarsa” mantığıyla 
da mümkün değildir. Öyle bir sloganda iki defa 
“biz” ve “TKP” kelimelerini kullanarak da TKP olun-
maz. Daha maharetli bir laf canbazı çıkar, üçer 
defa kullanır, bitersiniz. 
         Türkiye Komünist Partisi’nin, parti olmanın, 
hatta partili olmanın, ne anlama geldiği hakkında 
hiçbir fikri olmayan Londralı’dan bir kaç cümle 
daha okuyalım:
        “Fakat ilginç olan nokta, tam burjuvanın 
bu yaşadığımız günlerde “Sahte TKP” kur-
durmaya çalıştığı bir sırada siz de “TKP” kur-
maya girişiyorsunuz. Hem de burjuva siyasal 
ahlaksızlığa paralel bir yaklaşımla”.
        “Fabrika adlı gazete Türkiye burjuvazisinin 
hiçbir zaman çalışma biçimi dışına çıkmamış 
olan, “Sahte TKP” yaratma çabalarıyla bilerek veya 
bilmeyerek aynı dalga boyunda yayın yapıyor.”
        “Veli Dursun yoldaşın SBKP’nin aleti olmayı 
kabul ettiği iddia edilmektedir. Bu koca yalanı 
vicdanları sızlamadan üretenler görmüyorlar mı 
ki, eski oportünist TKP’den geriye hiçbir komünist 
kalmadı. İşte onlardı aletler, işte onlardı burju-
vazinin ayağına kapanan alçaklar. Bizler ise halen 
mücadelemizi, ideolojik hattımız doğrultusunda 
sürdürüyoruz.”
         Birkaç “ders” şart oldu:
         - Türkiye Komünist Partisi’nin tarihi 1973’te 
başlamaz. Kuruluş Kongresi’nin tarihi 10 Eylül 
1920’dir. Parti’nin tarihindeki örgütsel kırılmalar, 
likidasyonlar, bazıları bir gelenek haline gelmiş 
olan bölünmelere yolaçmıştır. Her gelenekte, 
Yörükoğlu gibi, tarihi kendisini üreten bölün-
meden itibaren başlatanlar olmuştur. TKP’yi 
“Doktorculuk” sananlar olduğu gibi veya Mihri 
Belli’nin kendisinden ibaret “TKP tarihi” gibi.. 
Veya adlarının önüne sonuna, çeşitli ekler 
yapan, üç buçuk kişilik sayısız küçükburjuva 
çevre gibi,  Yörükoğlu’nun müritlerine bakılırsa, 
tarihte “Türkiye burjuvazisinin çalışma biçimi 
dışına” çıkmayı başaran biricik “dönemi” kend-
ileri yaratmıştır. İşçinin sesi çevresinin biricik 
olduğu yegane alan, İngiliz emperyalizminin 
kucağında 30 seneye yakın oturmaları ve oradan 
hala devrimcilik taslamalarıdır. Hayatlarının 
hiçbir döneminde, zerre kadar komünist değer 

yaratmamış olanların değer bilmezliğine neden 
şaşıralım?..Aksi olsaydı, Mustafa Suphiler’in, Şefik 
Hüsnülerin, Reşat Fuat Baranerlerin, ve diğer 
komünist önderlerin anısı, hem de “TKP biziz” 
diyerek bu kadar kolay silinip atılabilir miydi?..
         Şüphesiz TKP’nin tarihi, tümüyle meziyetler 
tarihi değildir. Bir dönem Vedat Nedim ihaneti 
partinin en üst organından boy vermiş; bir 
dönem aynı hamurdan yapılmış Nabi Yağcı, 
Zülfü dicleli, Yörükoğlu gibi tipler, kolayından 
“komünist” ve “önder” sayılmışlar ve partiyi likide 
etmenin, sağlı-sollu yollarını döşemişlerdir.
         Londra’dan gelen “TKP Biziz” sayıklamalarıyla, 
Nabi Yağcı’nın, İzak Alaton’un koltuğu altında 
televizyon programlarına çıkıp, “TKP Genel 
Sekreteri” sıfatı kullanması bir ve aynı şeydir. 

         Ancak Yörükoğlu’nun müridine söyleterek 
“yürek ferahlattığı”, “eski TKP’den komünist kimse 
kalmadı” sözlerinin, kendisine de, Londra’daki 
evinde beslediği müritlerine de yalatılacağı kesin-
dir. 
         Önündeki yazıyı okuyup anlamaktan aciz, 
“SBKP içinden bazı çevreler, TKP’ye Türkiye-
Sovyetler Birliği ilişkilerinin bir aleti olarak bak-
makta..” lafını, “Veli Dursun yoldaşın, SBKP’nin 
aleti olmayı kabul ettiği iddia edilmektedir” diye, 
çarpıtarak kağıda dökenlerin “ideolojik hat” lafını 
bilerek kullandıkları da şüphelidir. Bir dönem 
SBKP ile eşit, enternasyonalist ilişkiler kurmak yer-
ine, bu partiden tanıdıkları herkese yaltaklanan ve 
bazılarının aleti olarak partinin altını oymaya kal-
kan; komünist kanı dökülmesine yolaçacak pro-
vokasyonlar tertipleyen; sonra SBKP ve Sovyetler 
Birliği düşmanlığına soyunan; sosyalist inşa 
süreçlerinin tıkanması ve çöküş noktasına gelm-
esiyle Aleviliği keşfeden ve kırkından sonra “dede  
eteklemeye” girişen; ama hepsinden önem-
lisi 1971’de korkuyla kaçtığı Türkiye’ye 30 senedir 
İngiltere’den dergi postalamayı komünistlik sayan 
bir ahlakın “ideolojik hattı” elbette tutarlıdır. Tutarlı 
bir oportünizm, tutarlı bir devrim kaçaklığı, tutarlı 
bir fırıldaklık, tutarlı bir entrikacılık.
         Böylelerinin, bir yandan “eleştiri nasıl 
yapılmalı” dersi verirken; bir yandan da bir tek 
örnek göstermeden, “burjuva siyasal ahlaksızlığa 
paralel bir yaklaşımla” lafları gevelemeleri, “Son 
Perdenin Maskarası ve İşçinin Sesi” yazısının 
büyük bir isabetle kendilerini deliklerinde 
yakalamış olmasındandır. Başlığa dikkat. “Son 
perdenin maskarasını” ile “İşçinin Sesi” arasında 
“ve” var. Maskara, kendisine koyduğu; ama Güneş 
Yanmaz’ın yazısı dahil, her yazıda, aynı kişiye ait 
olduğu açığa çıkan isimleriyle Nihat Akseymen’dir. 
İşçinin Sesi’nin ise iki yanı var. Oportünist, kıvrak, 
esen rüzgara göre eğilip bükülen; ama sahip 
olduğu yatla “uzak deniz kaptanlığı” yapmak gibi 
zevklerini kaybetmeyen Yörükoğlu ile, evinde 
beslediği hempalarının çizgisi; ve bu çizginin 
neyi ifade ettiğini tam olarak kavrayamadığı için, 
bir dönem yanılarak bu çevreye bulaşan İşçinin 
Sesi taraftarları. Bu ikinciler sürekli sirkülasyon 
halindedir. Gelirler, bir süre bu yapıyı tanırlar ve 
sonra uzaklaşırlar. Önemli olan bu sürede, bu 
insanların inançlarının, samimi devrimciliklerinin, 
TKP arayışlarının, uğradığı tahribattır.
         TKP’nin, komünist değerler üzerinde ayağa 
kaldırılması hedefi, gün geçtikçe ete, kemiğe 
bürünüyor. Parti davası sahiplerini, sahipleri parti 
davasını kucaklıyor. Sermayenin emperyalizmle 
içli-dışlı kesimlerinin, “zamanı geldi mi?” diye hava 
kokladıkları sahte-TKP arayışları, daha şimdiden 
zora giriyor. Bu oyunların aktörlerinin kulağına kar 
suyu kaçmaya başladı. Yörükoğlu’nun kulağına 
da kar suyu kaçıyor. Kıyıya vurması yakındır. 
         Bu takıma, “Bir Alevi çevresidir” diye 
katılanları kurtarmak; sonradan olma değil, sami-
mi Alevilerin işidir.  Ama, İşçinin Sesi’ne “TKP Biziz” 
dediler diye, komünist değerlere bağlılığından 
ve TKP arayışı içinde olduğu için katılanlar varsa; 
böylelerine çağrımızdır:
         İngiliz emperyalizminin kucağındaki bu 

sahtekarı ve yakın çevresini 
terkedin! Komünist değerleri 
bütün siyasi hayatı boyunca 
tahrip eden, parti değerlerini 
ve sembollerini sadece “kul-
lanan” bu çevreyle, bütün 
bağlarınızı derhal koparın!
 Parti’yi, memlekette, 
Türkiye İşçi Sınıfının saflarında 
arayın!

 Gene Yörükoğlu, gene İşçinin Sesi

                Bütün bunlardan, haberdar bile olmayan, 
“Londra sakinleri”, nihayet “şıh efendi” doğrudan 

eleştirilince; yani eleştiri kişisel tarihi de içerince, suçlar 
hatırlatılınca, uykularından zıplayarak uyanmışlar; 
bize bir dizi ahiret sorusu soruyorlar: “Siz kimsiniz? 
İdeolojiniz nedir? Bizim tesbitlerimiz hakkında ne 

düşünüyorsunuz? vs.vs.vs.” İyi ki gerçek durumlarını 
daha iyi anlatacak “Biz nerdeyiz, hangi yıldayız?” 

soruları yazarın aklına gelmemiş!..

       Bu takıma, “Bir Alevi çevresidir” diye katılanları kurtarmak; 
sonradan olma değil, samimi Alevilerin işidir.  Ama, İşçinin 

Sesi’ne “TKP Biziz” dediler diye, komünist değerlere 
bağlılığından ve TKP arayışı içinde olduğu için katılanlar 

varsa; böylelerine çağrımızdır:
            İngiliz emperyalizminin kucağındaki bu sahtekarı ve 

yakın çevresini terkedin! Komünist değerleri bütün siyasi 
hayatı boyunca tahrip eden, parti değerlerini ve sembollerini 

sadece “kullanan” bu çevreyle, bütün bağlarınızı derhal 
koparın! Parti’yi, memlekette, Türkiye İşçi Sınıfının saflarında 

arayın!

K i t a p   t a n ı t ı m ı
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         “Herkesin özelleştirme karşıtlığı kend-
ine” başlıklı yazı ile özelleştirmeye ilişkin kendi 
yaklaşımımızı karşılaştırmalı biçimde ortaya 
koymuştuk. Daha sonra, değerli bir madenci 
kardeşimiz, görüşlerimizi daha da ayrıntılandırma 
imkanı verdi. Fabrika’nın bir önceki sayısında yera-
lan “Teşekkürler Fahri Bozbaş” yazısı, maden işçisi 
Fahri Bozbaş’ın dile getirdiği; ama, esasen EMEP’e 
ait olan geri fikirlerin, sosyalist bir bakış açısıyla 
neden zerre kadar ilgili olmadığını ortaya koyuy-
ordu. 
         Ancak sanılmasın ki; Fabrika’nın sayfalarında 
özelleştirme konusu ilk kez bu yazılarla gün-
deme gelmiştir. Aksine yıllardır, kendimizi övmek 
huyumuz değildir; ama özelleştirme hakkında, 
en derinlikli görüşler bu gazetede dile getirildi. 
1993 yılının Eylül ayında da “İşçi Sınıfına Karşı 
SAVAŞ HÜKÜMETİ! Topyekün Saldırıya Karşı EMEK 
CEPHESİ!” başlıklı bir broşürü yayınlamıştık.
         Bu yazımızda özelleştirme politikalarının 
içinde yeraldığı, daha genel bir çerçeve ile son 
derece yanlış bir saflaşma/saflaştırma üzerine 
tartışmak istiyoruz. Aşağıda kahramanlarını ve 
tezlerini ortaya koyacağımız saflaşmanın her 
iki yanında bulunanlar; birbirinin tezlerine karşı 
savaşıyor görünseler de, işçi sınıfını burjuvazinin 
kuyruğuna takma yarışındadırlar. 

ULUS-DEVLETÇİLİK

         “Kırk yıllık Yani, olur mu Kani?” diye bir 
atasözümüz var. Bir de Kayserililer’in tezgahtarlığını 
anlatmak için söylenen, “anasını boyar, babasına 
satar” sözü. Şimdilerde Aydınlıkçı takımı, Kayserili’yi 
oynuyor; 75 yıllık sağcı, baskıcı, emperyalizmle her 
dönemde içli-dışlı olmuş burjuva diktatörlüğünü, 
işçi sınıfına satmaya çalışıyor. Sık sık Aydınlıkçıları 
günahı kadar sevmediğini tekrarlayan pek çok 
sol siyaset de; onların tezlerini utangaçca tekrarla-
yarak; işçi sınıfına ve emekçilere, “Kırk yıllık Yani” yi, 
“Kani” olarak yutturmaya çalışıyor. 
         Herkesin bildiği kısımları özetleyerek geçelim:
         Burjuvazinin iktidara tırmanma süreci; 1. 
Ekonomik pazarın sınırlarının çizilmesi ve bu 
sınırlar içinde kalan coğrafyanın vatan olarak 
tanımlanması sürecidir. 2. Bu sınırlar içinde yaşayan 
insanların (burjuvazinin fikri ve siyasi egemenliği 
altında) birlikte yaşama iradesinin belirmesi ve 
bu iradenin dil, kültür, tarih gibi 
ortaklıklarla desteklenerek (her 
zaman bu türden ortaklıkların 
mevcudiyeti şart değildir) bir 
milletleşmenin (uluslaşmanın) 
gerçekleşme sürecidir. Uluslaşma 
süreci, egemen devletin 
kurulmasıyla tamamlanmış olur. 3. 
Feodal egemen sınıfın bir bileşeni 
ve temel ideolojik kurumu olan, 
örgütlenmiş Hırıstiyan veya 
Müslüman şeriatına karşı; başka 
bir deyişle tanrının egemenliğinin 
yerini, ulus egemenliğinin alması için mücadele 
sürecidir.
         Burjuvazi dünyanın hemen her yerinde ikti-
dara tırmanırken; işçi sınıfının ve yoksul köylülüğün 
nefesini de ensesinde hissetmiştir. Bu yüzden 
burjuva devlet, öncelikle mülksüzlere karşı; ikincil 
olarak da, önceki toplumsal formasyonun mirası 
olan sınıflara karşı; burjuvazinin örgütlenmiş 
şiddet aygıtıdır. Ancak Fransız Devrimi, feodaliz-
min ve kilisenin tasfiyesinde izlediği radikalizm ile, 
modellerden sadece birisidir ve bu modelin tek 
örneğidir. Almanya’da ise, burjuvazi feodal sınıfla 
işçi ve köylülere karşı daha başından ittifak yapmış; 
feodal üretim ilişkilerinin tasfiyesini kapitalizmin 
gelişmesine paralel, uzun bir sürece yaymıştır.
         Türkiye’de burjuvazinin iktidara tırmanış 
süreci I. ve II. Meşrutiyet gibi önemli adımlardan 
sonra, Kurtuluş Savaşı’nın zaferi ile sağlanmıştır. 
Kemalist kadro, daha kurtuluş savaşına girerken, 
burjuvazinin uluslararası birikimini devraldığını 
ortaya koymuştur. İşgalci güçlere karşı kurtuluş 
savaşı içinde yeralan komünist (Mustafa Suphi ve 
yoldaşlarının katli), halkçı (Çerkes Ethem ve Kuvayı 
Seyyare’nin tasfiyesi), güçlerin önderlikleri savaş 
içinde tasfiye edilmiş; burjuva İttihat Terakki partisi-
nin, islamcıların ve Kürtlerin önderliklerinin tasfiyesi 
ise savaştan sonra adım adım gerçekleştirilmiştir. 
“Başından itibaren Kemalizmin önderliğinde 
gerçekleşen, emperyalizme karşı ulusal kurtuluş 
savaşı” şeklindeki tarih, Kemalist bir efsanedir. Bu 
savaş içinde yeralan güçler içinde anti-emperyal-
izmi en zayıf güç Kemalistlerdir. Ama tarihsel olarak 
en deneyimli; dışarıya karşı kurtuluş savaşı verilirk-
en; içeride de bir içsavaşı, kendisi açısından başarılı 
şekilde tamamlayabilecek yetenekte yegane güç, 

Kemalizm olmuştur.
         Sonuçta Kurtuluş savaşının Kemalist kadronun 
tekeline aldığı zaferi, ekonomik pazarın sınırlarını 
çizmiştir. Feodalizmin ekonomik alt yapısını çöz-
meyi kapitalizmin gelişimine paralel bir sürece 
yayan Kemalizm, padişahlığın ve hilafetin ilgası; 
alfabe, kılık kıyafet, şapka, tarikatların, tekke ve 
zaviyelerin kapatılması, eğitimin birliği gibi konu-
larda bir dizi dönüşümü gerçekleştirmiştir. İktidarın 
alınması ve Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte, bu 
dönüşümler dizisi; Türkiye’deki burjuva devriminin 
en köklü adımını oluşturmuştur. Reform yerine 
dönüşüm kavramını kullanmamızın nedeni; 
Türkiye toplumunun kültür aksını değiştirmeyi 
amaçlayan dil, alfabe, kılık kıyafet vb. adımların 
reform olarak adlandırılmalarının isabetsizliğidir.
         Kurtuluş savaşının sonunda oluşan bur-
juva devlet; tıpkı Fransa’da, Almanya’da, Belçika’da 
vb.vb olduğu gibi, bir vatan (pazar) üzerinde, bir 
uluslaşma süreci yaratarak ve bu sürece dayanarak 
oluşmuştur. 
         Ulus devlet emperyalizme karşı olmak 
zorunda mıdır? Bu soru 
saçmadır. Çünkü bir ulus 
devlet bizzat emperyal-
ist bir devlet olabileceği 
gibi; emperyalizmle 
çok yönlü bağımlılık 
ilişkileri içinde de olabi-
lir. Zaten olmuştur da. 
ABD, Fransa, İngiltere, 
Almanya ve benzerleri 
hem bir ulus-devlet’tir ve 
hem de emperyalisttir. 
Buna karşılık Yunanistan, 
Türkiye, Portekiz gibi 
ülkeler, hem ulus dev-
lettirler ve hem de bu 
devletlerin egemen 
burjuva sınıfları, empery-
alizmle çok yönlü bağımlılık ilişkileri kurmuşlardır. 
Bugün Türkiye’deki burjuva devletin, ulus-devlet 
niteliğinin öne çıkarılmasının nedeni, AB gibi, 
Kuzey Amerika Birliği gibi, BDT gibi blokların 
ortaya çıkması karşısında bir ayrıma işaret etmek 
olabilirdi. Ancak bu kavrama başka muhtevalar da 
yüklenmektedir.
         Ulus-devlet; tanımı gereği, ille de ulusal 
bağımsızlıktan yana, anti-emperyalist vs. olmak 
zorunda değildir. Aksine burjuva milliyetçiliği, 

kendi ülkesindeki emekçi sınıfların muhalefet-
ine karşı emperyalizmle uzlaşmaya, hatta vatan 
hainliğine çok yakındır. Bizim Aydınlıkçı Pekin 
Örnekleri, Çin Halk Cumhuriyeti’ni yaratan ÇKP 
tarihinden de çok iyi hatırlamalıdırlar ki; Çin’in bur-
juva milliyetçi önderi Çankayşek ve komutasındaki 
Kuamintag ordusu, ÇKP önderliğindeki Şanghay 
ayaklanmasının katliamla bastırılmasını seyretmiş; 
daha sonra da defalarca işgalci Japonlarla ateşkes 
yaparak, Japonlarla savaşan ÇKP önderliğindeki 
Halk Ordusunu yoketmeye çalışmıştır. Çankayşek, 
işgalciye karşı Çin’in kurtuluşuna önderlik etmeyi 
becerebilse ve bu arada ÇKP’yi de yoketmeyi 
başarsaydı, Çin’in Mustafa Kemal Atatürk’ü 
olacaktı. Ama Mustafa Kemal kadar yetenekli 
çıkmamıştır. Veya Kurtuluş savaşına katılmak üzere 
ülkeye gelirken Kemalist kadronun burjuva sınıf 
karakterini yeteri kadar derinlikli çözümleyemeyen 
Mustafa Suphi ve yoldaşları, yani bizimkiler, Mao 
başta olmak üzere ÇKP önderliği kadar deneyimli 
davranamamıştır.
         Türkiye burjuvazisinin anti-emperyalistliği, 
pazarı (vatanı) kurtarıncaya kadardır. Daha savaş 
içinde İngiltere ile, Ekim Devrimi ve Bolşevizm 
konusunda görüş birliğine varılmış; dolayısıyla 
bu görüş birliğinin de bir sonucu olarak savaş 
bir Türk-Yunan savaşı boyutlarına çekilebilmiş ve 
zafer garantilenmiştir.  Daha savaş esnasından 
başlanarak, yabancı sermayeye Türkiye’nin 
kaynakları ikram edilmiş; millileştirmeler, ancak 
1929 krizinden sonra, 1930’lu yılların sonlarında 
doğru gerçekleştirilmiştir. 
         Kemalizmin feodal sınıfa, dinci gericiliğe karşı 
aldığı tutumları ilerici olarak değerlendirmek; 
kurtuluş savaşındaki askeri-siyasi rolü eleştirel de 
olsa  övgüye değer bulmak doğrudur. Mustafa 

Kemal, şüphesiz büyük bir devrimcidir ve Türkiye 
tarihinin en parlak politik simalarındandır. 
         Ancak bütün bunlar Kemalist devrimin bur-
juva karakterini gözardı etmek; işçi sınıfının siyasal 
ve sendikal hareketinin, ifade, örgütlenme ve 
eylem özgürlüklerinin tamamen baskı ve şiddetle 
yasaklanmasını unutmak; tamamen meydanı 
boş bulmanın verdiği bir cesaretle de olsa, 
başlığının altında “Kurusucu Şefik Hüsnü 1921” 
yazan bir yayın için utanç vericidir. Şefik Hüsnü 
ve yoldaşlarını ömürleri boyunca işkenceden 
geçiren, cezaevi cezaevi gezdiren, bazılarını daha 
1930’larda işkencede öldüren, işçi sınıfına en küçük 
bir hak tanımayan bir siyasi kadroya, her sayısında 
övgü düzenlerin sosyalizmle ne ilgisi olabilir?
         Ulus devlet, böyle bir şeydir; kendi eme-
kçi sınıflarının canına okur; emperyalizmle her 
düzeyde bağımlılık ilişkileri kurar; hatta kendi 
resmi tarihini, kişiliği ezilmiş sözde sosyalistlere de 
ezberlettirir. Ve böylelerine kendisini sabah akşam 
anti-emperyalist vs. diye övdürür.

KÜRESELLEŞME, YENİ DÜNYA 
DÜZENİ

 Küreselleşme ve yeni dünya 
düzeni denilen, tamamen empery-
alist kapitalist sistemin başına çeken 
ABD ve AB gibi güçlerin çıkarlarını 
ifade eden ideolojik, siyasal ve 
ekonomik yöneliş ise; bugün ulus-
devletleri zayıflatma, giderek tama-
men şekli hale getirme politikalarını 
gündemleştirmiştir. Özelleştirme, 
sendikasızlaştırma politikaları, 
dünya çapında işçi sınıflarını teslim 
alma ve köleleştirme politikalarıdır. 
Bununla birlikte ulus-devlet-
lerin bugüne kadar sahip olduğu 
bazı mekanizmalar da ortadan 

kalkmaktadır. Örneğin Ekim Devrimi’nin kalıcılığını 
kanıtlamasından sonra 1930’larda ve daha çok 
1946 sonrası, dünya sosyalist sisteminin gücü 
karşısında ulus/devletler planında inşa edilmiş ithal 
ikameci, devlet mülkiyetine dayalı sanayi; sosyal 
kurum ve politikalar tasfiyeye zorlanmaktadır. 
Ulusal ordular küçülmeye zorlanmaktadır. 
Avrupa’da pek çok ülkede ordular “Özel Kuvvetler 
Komutanlığı” seviyesine çekilmektedir. Ulusal 
egemenliğin güvencelerinden olan (emekçi sınıflar 

aleyhine kurumlaşmış) hukuk; MAİ 
(Çok taraflı yatırım anlaşması) ile çok 
uluslu şirketler karşısında işlerlikten 
kaldırılmak istenmektedir. Ulus-dev-
letler zayıflatılırken mikro milliyetçilik-
ler ve dini mekanizmaların canlanması 
kışkırtılmaktadır.
 Türkiye burjuvazisinin 
büyük bölümü, küreselleşme 
politikalarına dünden taraftardır. 
Ancak iç pazardaki tekel konumlarının 
sarsılması endişesini duymaktadırlar. 
Küreselleşmeye karşı özellikle 

TSK’dan gelen bir direniş gözlemlenmektedir. 
Türkiye’ye komşuları başta olmak üzere, Balkanlar, 
Kafkasya ve Asya içlerinde ABD emperyalizminin 
taşeronu rolü verilmek istenmekte; bu rolün 
başarıyla oynanması için, “ılımlı islam” mod-
eli dayatılmaktadır. Ordu küreselleşmenin devletin 
kurumsal yapısını küçülteceğini, zayıflatacağını, 
egemenlik mekanizmalarının adım adım tahrip 
edileceğini ve ılımlı islam modeliyle emperyalist 
çıkarlara uygun fakat Kemalist geleneklerle çelişen 
bir rejimin hazırlandığını ve nihayet mikro milli-
yetçiliklerin kışkırtılmasıyla “vatanın” parçalanacağı 
endişesini ciddi olarak duymaktadır.
         Buna karşılık hiçbir kötülük çırılçıplak 
kötülük olarak ortaya konmuyor. Emperyalist 
küreselleşme politikaları, insan hakları baskısı, 
demokrasi vaadleri vb. ile dayatılıyor. Aydınlıkçı 
yeni-Kemalistlere karşı çıkan; ama bu defa 
da emperyalistlerin “sınır tanımayan” insan 
hakları ve demokrasi “enternasyonalizmini” 
övmeye koyulan solcular da, oltadaki bu yemin 
üzerine atlıyorlar. Cezaevlerindeki siyasi tutuk-
lular DGM’leri protesto ediyor ve duruşmalara 
çıkmıyorlar. Neden? Çünkü Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi demiş ki, “DGM’lerin asker 
üyesi var. Dolayısıyla DGM’ler adil bir yargılama 
yapamaz.” Vay vay... Daha 1976’da Türkiye İşçi 
sınıfı DGM tasarısını, Meclis’ten çıkarmak istey-
enlerin yüzüne fırlatmıştı. “DGM’yi ezdik, sıra 
MESS’de” sloganı unutulmuş değil. DGM’lerde 
duruşmalara çıkmamak için, Avrupa’lı empery-
alistlerin, yirmi yıldır orada oturan asker yargıç 
ve savcıları, nihayet şimdi görmüş olmasından 
iğreneceklerine; burada bir dayanak bulunuyor. 
Ayıptır.
         Amerikan Dış İşleri Bakanlığı’nın “İnsan 

Haklarından sorumlu yardımcısı” Şattuk efendi 
Türkiye’ye geliyor. Bizim insan hakları savunucuları, 
kendisine neler çektiklerini anlatmak için sıraya 
giriyor. ABD, İngiliz, Alman elçilerine “insan 
haklarımız nasıl ihlal ediliyor” raporları veriliyor. 
Çirkindir, ayıptır ve gaflettir. Sanki Türkiye’de 12 
Martlar, 12 Eylüller, emperyalistlerin desteğinde 
gerçekleşmemiş; aynı elçilikler Kenan Evren ve 
şürekasının cinayetlerine arka çıkmamışlar gibi..
         Artık dünyada ulusal egemenlik ileri sürülerek, 
“Ben kendi vatandaşıma istediğimi yaparım, size 
ne?..” denilemezmiş; insan hakları ve demokratik 
değerlerin ulusal sınırları aşarak yeni bir dünyanın 
yaratılmasında temel olduğu görülmeliymiş ve 
falan ve filan...
         Emperyalizmin, asla özgürlük ve eşitliğin; 
insanlığın ileri değerlerinin kaynağı ve taşıyıcısı 
olamayacağını; Türkiye solcusu, kitapları hadi unut-
tular, yaşadıklarından da öğrenemediyse; demek ki 
hiçbir şeyi öğrenmesi mümkün değildir.
         Biz komünistler de ulus devletleri adım adım 
gelişen bir dünya devrimiyle aşarak, yeryüzünün 
tamamında sınıfsız bir toplum inşa etmek istiyoruz. 
Ama bizim enternasyonalizmimiz ulusal eşitlik ve 
özgürlük temelinin ileriye doğru aşılması anlamına 
geliyor. Emperyalizminki ise, bu eşiğin gerisinde, 
bütün dünyanın emperyalizmin ve çok uluslu 
şirketlerin sömürü ve tahakkümü altına alınmasını 
ve dünyanın yoksul halklarının köleleştirilmesini; 
yoksul ülkelerin sömürgeleşmesini hedefliyor. 
         Benzeri bir sersemlik de, kendi canı yanınca 
“demokrasi ve insan hakları” edebiyatına yöne-
len, gerici, Amerikancı siyasal islamla ilişkilerde 
görülüyor. Türban eylemlerine katılan solcular 
olduğu gibi, Kanal 7’de, Fetullahçı STV’de dolaşan 
sözümona “solcu liderler”, Yeni Şafak Gazetesi gibi 
gerici müptezel gazetelerde köşe yazarlığına razı 
olan utanmazlar çıkıyor. Kemalizme, ulus-devlete, 
devletin silahlı kurumlarına karşı olmak, tabii ki, 
solcu olmanın gereğidir. Ama sırtını ABD empery-
alizmine dayamış, ılımlı Talibanlığa soyunmuş 
gerici sermaye islamına, Refah ve Fazilet takımına, 
onların da rejimle çelişkileri var diye destek olmak, 
Kemalizmin bile çok gerisine düşmektir. 

SOL: “HER ÇIKAN GELİNİN YENGESİ”

         Türkiye solu, her durumda, burjuvazide mezi-
yet keşfetme kabiliyeti bakımından dünyada eşi ve 
benzeri olmayan bir solculuk türüdür. Kemalizme 
yaltaklanma; cuntacılık, Ecevit’i “Karaoğlan” haline 
getirme, kıytırık SODEP ve SHP’nin kuyruğuna 
takılma, Özal’ın pragmatistliği, Ordu’nun irtica 
karşıtlığıyla gözlerin kamaşması; bir zamanlar 
“milli” sonra “ulusal” burjuva kesimlerin keşfi, 
orta sınıfların anti-tekel meziyetleri, emperyaliz-
min sömürü ve militarizmden uzaklaşabileceği 
umutları, Aleviliğin ilericiliği, siyasal islamın düzen 
karşıtlığı vs.vs. Bu kadar değil. Bir zamanlar SBKP, 
ÇKP, AEP gibi iktidardaki partilere; şimdilerde Kürt 
özgürlük hareketine; enternasyonalizmle izah 
edilemeyecek ölçüde “bağlılık” da, kendi dışındaki 
güçlere bel bağlayarak siyaset yapma zayıflığının 
bir göstergesidir.
         Bu sağ, geri ve sınıf uzlaşmacı tutumların 
gerisinde, çeşitli nedenler var. Öncelikle Türkiye 
sosyalistlerinin çoğunluğu, sınıfın siyasal hareketi 
olmanın ne olduğundan habersizdirler. Modern 
İşçi sınıfının siyasal gücünü tanımamışlardır, 
dolayısıyla sınıfa güvenmezler. Her arkadaş 
grubunun, kendisini “devrimci, ML, şu bu” parti 
veya örgüt ilan etmesinin nedenleri arasında bu 
tanımama/güvenmeme faktörünün özel bir yeri 
vardır.
         Her örgüt, daha kurulurken, işçi sınıfının 
iktidar mücadelesinin örgütlenmesi sürecine dair 
bir senaryo, bir strateji üretmeden, işçi sınıfına 
güvenilmediği için, güvenecek sınıf dışı kesimler 
arar. “Milli, ulusal, orta, tekel-dışı” burjuvazi ile ittifak, 
daha bir tek fabrikada siyasal çalışma yapılmadan 
önce programa yazılır. Eh, bu kesimleri müttefik 
kabul etmişsen, meziyetlerini de tesbit edecek ve 
sonra kendilerini de keşfedeceksin. Bir zamanlar 
ulusal burjuvazi diye Bursa’da Uludağ gazozları 
(Erzurum’da da Palandöken gazozları oluyor), 
Eskişehir’de Zeytinoğlu Grubu gösterilirdi. Tabii 
bilimsel çözümleme yapmak için istatistik de gere-
kir. Bu ihtiyaç da Tüsiad yayınlarından karşılanırdı. 
(Böyle bir “bilimselliğe” seçme örnekler için, bkz. 
Çağdaş Yol Dergisi).
         Ecevit. 1970’lerde de sağcı ve gericiydi. Onu 
sol diye Türkiye’ye yutturan, gene bizimkilerdir. 
Kemalizmi, resmi tarihi bile beğenmeyerek sol, 
anti-emperyalist, hatta sosyalist hale getirenler 
gene solcu geçinenlerdir. Cuntacılara devrimci 
imaj cilası çekenler de öyle...
         Burjuva bir kesimin, emperyalizmle, veya 
tekellerle veya rejimle çelişkisi olmaz mı? Olur. 
Ancak bu kesimlerin işçi sınıfıyla, sosyalizmle de 

çelişkileri vardır. Ve uzlaşmaz olan çelişki de emek/
sermaye arasındakidir.
         Taze örnek, Harb-İş Sendikasının ABD üsler-
inde devam eden grevinden. Aydınlık’a göre, 
neredeyse ABD ile harbe tutuşacak kadar anti-
Amerikan olan Türk Silahlı Kuvvetleri, grevci işçilere 
karşı Amerikalı işverenden yana uygulamalar 
yapmaktadır. Bu tür uygulamaların örnekleri için 
gene Aydınlık’a bakılabilir. Ordu üst kademelerinin 
Amerikan politikalarıyla çelişmeleri önemlidir ve 
olumludur. Ama bu çelişki, burjuva devletin Türkiye 
işçi sınıfı ile çelişkisine göre tali bir çelişkidir. 
         İşçi sınıfının siyasal ve toplumsal devrim 
mücadelesinin gelişimi; bu mücadeleyi önce işçi 
sınıfı ve aydınlar içinde; sonra diğer emekçiler 
arasında kitleselleştirir. Mücadele güç kazandıkça, 
düzen güçlerini de siyasal planda kendisine çeker, 
parçalar. İttifak potansiyellerini mücadelenin kend-
isi yaratır, şekillendirir. 
         Mücadelenin kendisini örgütlemek yerine, 
burjuva güçlerle ittifak planlarıyla işe başlayan ve 
başından itibaren potansiyel müttefiklerine ters 
gelmeyecek bir çizgi tutturma derdine düşenler; 
ister istemez, milliyetçiliğe bulaşık yurtsever, 
halkçı politikalar izlerler. Bugün özelleştirmelere 
karşı, işçi sınıfının içine itildiği yaşama ve çalışma 
koşullarından ve  tabii ki işçi sınıfının iktidar 
mücadelesi perspektifinden değil; TTK’nın 
bacasından, filtresinden hareket ederek poli-
tika ürettiğini sananlar; başa yurtseverlik edebiyatı 
yerleştirenler; işçi sınıfına değil; müttefik zannet-
tikleri kesimlere konuşuyorlar. Esasen buna gerek 
yoktur. Çünkü bu dil zaten onların dilidir. Mümtaz 
Soysal’ın laflarını, “sosyalizmdir” diye Mümtaz 
Soysal’a yeniden söylemek gülünçtür. Veya 
emperyalistlerin, demokrasi ve insan hakları 
konusundaki “desteklerini sürdürmeleri” için, siya-
seti barış, insan hakları, demokrasi ile sınırlamak; 
Faziletçi emek ve özgürlük düşmanlarına şirinlikler 
yapmak fikri, ahlaki ve siyasi bir çürümüşlüğün 
işaretleridir.
         Şüphesiz, bütün bu bulanık siyasetler, sadece 
sınıfa güvensizlikten kaynaklanmıyor. Marksizmi 
kavrayıştaki sığlık; cahillik; işçi sınıfının ulusal ve 
uluslararası deneylerini kavramadaki bilimsel 
yetersizlik de sınıf dışı solculukların varlık sebepler-
indendir.
         Komünistler, önlerine çıkan her soruna, 
her gelişmeye; işçi sınıfının ulusal ve uluslararası 
çıkarları üzerinden bakarlar. Kendi çizgimizi 
ne kadar net ve güçlü biçimde savunursak; 
başkalarını bir yere çekmeyi de o ölçüde başarırız. 
Başkasının ağzıyla konuşan, başkasının uzantısı 
haline gelir. Dosdoğru bir politikayı ortaya koyup, 
sonra yalpalayan; herkesin, hemen desteğini 
kazanma hayaliyle kendi doğrularını terkeden-
ler,  bırakalım başkalarını, dosdoğru politika ve 
yaklaşımlara en fazla ihtiyacı olan işçilerle de 
buluşamazlar. İşçi sınıfı, işçi sınıfı deyip, sendika 
bürokratlarının “hık deyiciliğine” soyunanların; 
sosyalizmden sözedip paşaları yere göğe 
koyamayanların; şimdiki paşaları Mustafa Kemal’in 
eline su dökememekle eleştirenlerin, sosyalist 
devrimden bahsedip yurtseverliğe razı olanların; 
insan hakları, özgürlük mücadelesi, barış diye diye 
Amerikan elçiliklerinin, temsilcilerinin ağzının içine 
bakanların; ne kendisine hayrı olur, ne işçi sınıfına...
         “Emperyalist enternasyonalizm” gericiliktir. 
Emperyalizme karşı savaşmadan özgürlüğün ve 
temel insani değerlerin kırıntısı bile kazanılamaz.
         Türkiye’nin emperyalizmle her türlü bağımlılık 
ilişkisinin koparılıp atılması; işçi sınıfı mücadelesinin 
ürünü olacaktır. 75 yıldır, Türkiye işçi ve emekçiler-
inin devrim yapacağı korkusuyla, emperyalistlerle 
aynı yatağa giren egemenler, şimdi kucaklarında 
Özal gibi, Çiller gibi Amerikan çocuklarını ve bu 
aşkın “ılımlı islam”, “taşeronluk”, “Susurluk”, “MİT-
emniyet-Mafya-siyasetçi çeteleri”, “çürümüşlük” 
vb.vb. gibi kötü kokan meyvalarını görünce, “ulus 
devlet”, bağımsızlık, Cumhuriyet diye kıvranmaya 
başladılar.
         Bağımsızlık isteyenler; Amerikancı şeriatçılığın 
kollarına düşmek istemeyenler; emperyalizme 
olduğu gibi,  burjuva devlete karşı da mevzilen-
mek zorundadır. 
         Demek, sosyalizm mücadelesini, Amerikan 
emperyalizmine, şeriatçılığa veya TSK politikalarına 
yakın olmak zannedenlerin şamatasından; 
komünistlerin sesinin duyulmadığı bir dönem de 
yaşanacakmış..Biz utanalım.

Emperyalist enternasyonalizm;
burjuva bağımsızlıkçılık

Ulus-devlet; tanımı gereği, ille de ulusal 
bağımsızlıktan yana, anti-emperyalist vs. olmak 

zorunda değildir. Aksine burjuva milliyetçiliği, kendi 
ülkesindeki emekçi sınıfların muhalefetine karşı 

emperyalizmle uzlaşmaya, hatta vatan hainliğine çok 
yakındır.

kadar ormanı yakan yaktı.
        Demokrasi aşıkları, biliyorlar ki, bu hükümet 
de bir kararname çıkarır. Çünkü memlekette 
demokrasi var. Ama seçim Nisan’da. Orman 
yakmak o mevsimde güç olur. Hemen işe koy-
uldular. Kararname, istim gibidir, arkadan da 
gelebilir.
       Hürriyet yazarı Bekir Coşkun, Çiller-Baykal 
kararnamesinin Cumhurbaşkanı Demirel 
tarafından imzalanmasından bir gün sonra, 
Çankaya’ya gidecek olan TEMA Başkanı 
Karaca’ya, “Gitme, Çankaya’da dün, ormanları 
yakın kararnamesi imzalandı” dedi.  Karaca gitti 
ve orman yangınlarına izin çıkaran elleri tuttu; 
Demirel’e “Türkiye tabiatının ve ormanlarının 

Başkumandanı” ünvanı verdi. Bekir Coşkun 
gene yazdı, ama nafile. Türkiye doğasının asıl 
tahripçileri olan tekelci sermaye gruplarının 
incir yaprağı olarak kurulan TEMA, Demirel’i 
“Başkumandan” ilan etmesin de ne yapsın?
       Hükümet, yakılmış ormanları yeniden 
dikeceğini, yapılaşmaya asla izin vermeyeceğini 
söylüyor. Nisan’a daha çok var, unutulur. Çünkü 
her orman yangınından sonra bu sözler verilir. 
Daha sonra da oralara dikilmiş villalara, gece-
kondulara tapuları verilir. 
       ANAP’ın önde gelen isimlerinden, mil-
letvekili Şadan Tuzcu’nun villası yıkıldı, yeniden 
yapıldı. Şimdi tapusuz mu kalacak?
       Türkiye’de demokrasi var. Ormanları 
yakalım, arazileri parselleyelim. Demokrasi, 
tapu demektir. Kararname ve tapu, arkadan 
gelecektir.

Ormanlar yanıyor
Baştarafı sayfa 1’de

Emek ve özgürlük güçlerinin bu seçimlerdeki 
başarısı iki sonuca hizmet edecektir. Birincisi 
kendilerini güçlendirmeleridir ve bu her siyasal 
oluşumun temel hedefidir. İkincisi ise, kendi-
lerini güçlendirdikleri ölçüde, bu iki yüzlü, 12 
Eylülcü, küreselleşmeci, İMF’ci, özelleştirmeci, 
sendikasızlaştırmacı, Amerikancı partiyi geri-
letmek; bu partiden faili meçhul cinayetlerin, 
Sivas katliamlarının, MHP ile, DYP ve ANAP ile 
emeğe ve özgürlüklere karşı girdiği ittifakların 
hesabını sormaktır.
        “Cesaretle” CHP’yi destekleyen ve CHP’nin 
solundaki “küçük burjuvaları şımartmamak” 
için oy bile vermeyen “keskin” takımı mı? Bu 

tutum, iflah olmaz bir sağcılığın ve kendine 
güvensizliğin belirtisi olarak uzun süredir 
solumuza musallattır. Sendikalarda da kendi 
adayını seçtiremeyecekse, başka bir eğilimden 
ilerici adayları desteklemek yerine, düzenin 
en sadık adamlarını destekleme geleneği, 
işte bu özgüvensizliğin ürünüdür.  Solun 
özgüvensizliği ve asıl rakip olarak diğer solu 
görmesi, sendikal hareket içinde, sendikacılığı 
meslek haline getirmiş yönetici tipinin 
beslendiği en önemli hastalıklardan birisidir.
         Bu tutumu sürdürmek isteyenler; 
Türkiye’de sağın, halk düşmanlığının ne 
kadar rahat hareket ettiği, buna karşılık ilerici, 

devrimci, sosyalist güçlerin, sağın gücünden 
çok, birbirinin başarılarından rahatsız olduğu 
gerçeği üzerine bir kere daha düşünmelidirler. 
Mevcut düzenin parlamento dahil her plat-
formu, ilerici güçlerin birleşik mücadeleler-
inin, gericilikle  savaş alanı ve mevzisi haline 
getirilmelidir. 
         Komünistler, ilerici güçlerin birlikte iş 
yapmasına büyük değer vermektedirler. Her 
platformda düşman, düzenin has güçleridir, 
gericiliktir, faşizmdir. Dolayısıyla düzenden en 
uzak olana, en ileri olana destek vermek dogru 
tutumdur. Biz doğrunun şekillenmesini bekle-
mek yerine, bu anlayışla, şekillendiricilerden 
biri olmak için de çaba harcayacağız.

CHP gericiliği: Deniz bitti
Baştarafı sayfa 12’de



Sayfa 15fabrika

        Türkiye Komünist Partisi’nin seçkin 
önderlerinden Reşat Fuat BARANER,  12 
Ağustos 1968’de aramızdan ayrıldı.
         Reşat Fuat 1900’de selanik’te 
doğdu. Mustafa Kemal’in kızkardeşinin 
oğludur. Kurtuluş Savaşı sırasında, 
Konya’da lise öğrenimini tamamlayan 
Reşaf Fuat, aynı yıl Çankaya köşküne 
yerleşti. Darülfünun’a kaydolmaya 
çalışırken, iltimas ve kayırmacılığın, 
yeni düzende de değişmediğini gördü. 
Kendi başına gittiğinde Ankara’lı bir 
esnafı kefil gösteremediği için kaydını 
yapmayanlar; Mustafa Kemal Paşa’nın 
yeğeni olduğunu öğrendiklerinde 
kendisine bir araba ve çavuş tahsis 
ettiler. Hayatının her safhasında M. 
Kemal’in yeğeni olmanın getirdiği 
imkanlara sırtını dönen Reşat Fuat, 
İstanbul’a geçti ve Fen fakültes-
inde öğrenimine başladı. Üniversitede, 
Türkiye Komünist Partisi’nin efsane lideri 
ve büyük emektarı Şefik Hüsnü’nün 
yayınlamakta olduğu Aydınlık dergisini 
tanıdı. Talebe Cemiyeti Başkanlığı yaptı. 
Sonraki yıllarda kimya öğrenimi için 
gittiği Almanya’da da öğrenci lideriydi. 
Almanya’da kendisi gibi sosyalist olan 
Greta (Margareta Wilde) ile evlendi. 
Yaz tatili için geldiği İstanbul’da ilk defa 
tutuklandı. 
         İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 
4 yıl ağır hapse mahkum edildi. İki sene 
10 ay İstanbul ve Ankara cezaevlerinde 
yattı. Afdan yararlanarak dışarı çıktı. 
1931 ve 1937 yıllarında gıyabında altışar 
ay hüküm giydi. Yakalandı ve 13 ay 
tutuklu kaldı. 10 Mart 1944’de yeniden 
yakalandı. 1937 yılında 6 ay hapse mah-
kum olduğu dava ile Ankara Garnizon 
mahkemesinde görülmekte olan dava-
lar birleştirildi ve 7 yıl 9 ay hapse mah-
kum edildi. 1950 affından yararlanarak 
dışarı çıktı. 3 Kasım 1951’de yeniden 

tutuklandı. İki yıl tek başına hücrede 
kaldıktan sonra, 7 yıl hapis, 2 yıl 4 ay 
İzmir’de sürgün ve ömür boyu kamu 
hizmetlerinden yasaklanma cezasına  
mahkum edildi. Ölümünden bir yıl 
sonra ise, Anadolu Yayınları’ndan çıkan, 
“Karl Marks’ın Hayatı ve Görevleri” kitabı 
nedeniyle yeniden 
yargılandı...
         İkinci evliliğini 
komünist ve 
yazar Suat 
Derviş’le yapan 
Reşat Fuat’ın, bu 
evliliğinden 1934 
yılında Kılavuz 
adlı bir oğlu oldu. 
YENİ EDEBİYAT 
davası sırasında 
doğan ikinci oğlu 
ise ancak bir gün 
yaşayabildi.
         1 9 1 9 - 1 9 2 5 
yılları arasındaki 
legal dönemde 
y u r t d ı ş ı n d a 
ö ğ r e n i m i n i 
sürdüren Reşat Fuat, 1946 yılındaki 
nisbi legalite esnasında cezaevindeydi. 
27 Mayıs 1960 sonrasında ise siyasal 
haklarından yasaklıydı. 
         Bütün bu bilgileri, kendisinden 
aktardığımız Rasih Nuri İleri’nin, 
hayat hikayesini yazmasını istediği 
Reşat Fuat, kendisine “Kararlarda 
(mahkeme) konuşanların faaliyeti 
yazılıdır, konuştukları şekil ile bunlar 
yer almaktadır, aslı yazılsa bugün dava 
dışı kalmış, en yüksek mevkilere erişmiş 
bir çok kişi ortaya çıkar, zaman aşımı 
varsa da haklarında fiş tutulur, işleri 
bozulur, pasaportları bile verilmez.” 
cevabını vermiştir. Tutuklanmalarında 
örgüte dair hiç ifade vermeyen Reşat 

Fuat, partili mücadele ile dolu olduğu 
için, çileli, renkli ve gurur verici olan 
hayatını anlatmanın da partiye zarar 
verebileceğini düşünerek yazmaktan 
kaçınan bir komünist önderdir. Şüphesiz 
bu ketumiyet, onun seçkin komünist 
kişiliğinin bir parçası olduğu gibi; 

yaşadığı dönemin 
siyasal koşullarını 
da açıklar. 
Akrabalık başka, 
sınıf karşıtlıkları 
başka olduğu için, 
Mustafa Kemal’in öz 
yeğeni olması, onu 
düzenin bir parçası 
yapmadığı gibi; 
gördüğü işkence 
ve baskıları da 
hafifletmemiştir.
 A n c a k 
bu ağır koşullara 
rağmen, Reşat 
Fuat Baraner, 
Ankara Garnizon 
mahkemesinde 
yargılanırken, “Biz 

Türkiye’de gerçek bir demokrasi istiy-
oruz. Türkiye Komünist Partisi serbest 
bırakılmalıdır.” deme cesaretine de 
sahiptir.
         Reşat Fuat, çeşitli gazete ve 
dergiler yayınlamış, pek çoğunun da 
yöneticiliğini üstlenmiştir. Ancak Türk 
Solu dergisindeki iki yazısı dışında 
kendi imzasını kullanmamıştır. Ali Rıza 
adıyla kitapları, aynı adla Yeni Edebiyat 
dergisinde yazıları yayınlanmıştır. Eşi 
Suat Derviş’in adını da bazı yazılarında 
kullanmıştır. Segal’in Ekonomi Politik 
adlı kitabını çevirmiş; ancak bu kitap 
çok okunduğu halde basılmamıştır. 
Sol Yayınlarının yayımladığı Anti-
Dühring onun çevirisidir. Lefevbre’in 

Karl Marks adlı eserini çevirmiş, bu 
kitap 27 Mayıs’tan sonra Anadolu 
Yayınları arasında yayımlanmıştır. 
İkinci emperyalist savaş sırasında 
faşizme karşı mücadelede tarihi önem 
taşıyan bir belge olan Faris Erkmen’in 
“En Büyük Tehlike” ve Suat Derviş’in 
“Niçin Sovyetler Birliği’nin Dostuyum” 
adlı kitaplarının sorumluluğunu 
üstlenmiştir.Türkiye’nin toprak mesele-
leri üzerine tamamlanmamış bir eseri 
ile gene yayımlanmamış bir teknik 
sözlüğü bulunmaktadır. Kızıl İstanbul 
adlı parti yayını da onun yönetiminde 
yayımlanmıştır.
         Reşat Fuat Baraner, genç yaşta 
katıldığı TKP saflarında, her düzeyde 
sorumluluklar üstlenmiştir. Bu sorum-
luluklar arasında çok uzun yıllar TKP 
Politbüro üyeliği ve parti sekreterliği de 
bulunmaktadır.
        TKP’nin bu büyük evladı, 12 
Ağustos 1968’de hayata gözlerini yum-
duktan sonra, Feriköy mezarlığında, 
yakın dostu ve yoldaşı Şefik Hüsnü 
Değmer’in yanına gömülmüştür. 
        Reşat Fuat Baraner, sağlam bir 
örgüt adamı, üretken bir fikir insanı, 
teslimiyet nedir bilmeyen direnişçi bir 
kişilik; örnek bir komünist önder olarak 
yaşadı. TKP, örgütsel kırılmalar, kop-
malar ve likidasyonlar yaşadığı halde, 
işçi sınıfının komünist partisi fikri ve 
ihtiyacı canlılığını, çekiciliğini korumaya 
devam ediyorsa; partinin bu seçkin 
evlatlarının hayatlarıyla attıkları sağlam 
temeller nedeniyledir. Onların yarattığı 
değerlere dayanarak, daha önce de 
olduğu gibi, likidasyonlar aşılabilir, 
kırılmalar, kopmalar yerini, yeni işçi ve 
aydın kuşaklarının ellerinde yükselişlere 
bırakabilir. Onların anısına layık olmak, 
şimdi her zamankinden daha çok parti 
davasını anlamayı ve kucaklamayı 

Reşat Fuat Baraner
        Türkiye komünist hareketinin en yaşlı kadrosu olarak bilinen 1900 doğumlu 
Mehmet Bozışık yaşama veda etti.
        Yunansitan’ın Kavala kentinde doğan Mehmet Bozışık 1924 yılında nüfus 
değişimi nedeniyle Türkiye’ye geldi, ve tütün işçisi olarak çalışmaya başladı. 1927 
yılında Parti’li oldu. 1932 yılında da TKP Merkez Komitesi üyeliğine seçildi.
        Bütün bir yaşamı mücadele ile ve mücadelenin bedeli olan işkence, hapislik ve 
sürgünlerle geçti. Parti’li mücadelenin en alt kademesinden merkez yöneticiliğine 
kadar her aşamasında görev aldı. Ancak Parti’sinin likide edilmesine engel 
olamadı. Aklı pek yatmasa da Parti disiplini gereği TBKP’nde görev aldı. BSP’ye de 
eski arkadaşlarının ısrarıyla üye oldu. Ama ÖDP’ne girmedi.
        Kendisiyle yapmış olduğumuz bir görüşmede, bu işlerin yasal partilerle 
olmayacağını, burjuvazinin iktidarını kendi eliyle sırf seçim kazandılar diye bu yasal 
partilere vermeyeceğini, aslolanın sınıf partisi olduğunu veciz bir şekilde bizlere 
anlatmıştı. Ama demokrasi mücadelesine destek olmak anlamında bu yasal par-
tilere üye olmuştu. 
        Yakasında kızıl zemin üstünde yeralan Lenin portresinden oluşan rozeti 
hiç eksik olmazdı. Hayatında en çok heyecan duyduğu anlardan biri olarak 
Moskova’da Stalin’in elini sıktığı anı söylerdi. Genç kadrolar için Mehmet Bozışık 
Enternasyonal’i ezbere bilmek gerekliliğinin bir ifadesiydi. Katıldığı bütün tören-
lerde dimdik ayakta ve en önde Enternasyonal’i bütün mısralarını bitirene kadar 
ezbere haykırırdı. Enternasyonal’le açılmayan törenleri de eleştirir ve kendisi 
başlatırdı. 
        Ölürken artık Parti’li değildi. Parti’sinin 78. kuruluş yıldönümünü de idrak 
edemedi. Cenaze törenini de tüm sosyalist hareket birlikte gerçekleştirdi. Binlerce 
sosyalist cenaze törenindeydi. Vasiyetine uygun olarak dini tören yapılmadan, bir 
ateist olarak gömüldü. Komünist hareketin ilk kuşağının son temsilcisiydi. O’nun 
mücadelesine saygı göstermenin yolu, Parti’sini ayağa kaldırmaktan geçiyor. 
Bugünün komünist kadroları bu göreve taliptirler.

        BİR EK NOT
        Bozışık’ın cenaze töreninde sosyalist hareketin çeşitli kesimlerinin birarada 
bulunması elbette ki olumlu bir duruma işaret ediyordu. Ancak, Atılım Gazetesi 
imzasıyla yeralan grubun, üstelik iddialı sloganlarla Mehmet Bozışık’a sahip 
çıkması, hafızası sağlam olanlar için şaşırtıcıydı. Çünkü bu grubun 1970’li yıllardaki 
pratiği, Mehmet Bozışık’ın ideolojik-politik hattıyla taban tabana zıttı. Onlar 
için Mehmet Bozışık bir sosyal-faşistti. Herhalde sokakta karşılaşsalar kendisine 
“devrimci şiddet” uygulamaktan da çekinmezlerdi. Şimdi değişenin ne olduğunu 
ciddi hiçbir şekilde açıklamadan Mehmet Bozışık’a sahip çıkmalarını nasıl 
değerlendirmeliyiz? Bu bir özeleştiri midir? Yoksa bir tutarsızlık mıdır? Kendileri için 
1970’li yıllardaki pratikleri mi doğrudur; yoksa Mehmet Bozışık’a sahip çıkmaları 
mı? Yoksa iki tutumu da doğru kabul etmeyi becerebilmekte midirler? 
        Biz bu cenaze törenine katılmalarını ve Mehmet Bozışık’a bu denli sahip 
çıkmalarını, tıpkı gazetelerinin isimlerini seçtiklerinde de düşündüğümüz gibi bir 
ÖZELEŞTİRİ olarak görmeyi tercih ediyoruz.

        Daha önce “Artık, Susurluk sürecinde halktan başka 
kimse kazanamaz” diye yazmıştık. Süreç zaman zaman 
unutulur gibi oluyor; umutsuzluk yaygınlaşıyor; derken 
bir sıçrama yaşanıyor; devletin kirli işlerine dair bir bilgi 
sağanağıdır gidiyor; umutlar kuvvetleniyor; sonra yeni-
den sessizlik ve umutsuzluk bütün bunların yerini alıyor 
ve derken yeni bir sıçrama...
        Akın Birdal’a düzenlenen saldırı bir sıçramaydı. 
Alaattin Çakıcı’nın yakalanması ise daha büyük bir 
sıçrama. 
        Denilebilir ki; “Akın Birdal’ı vuranlar hemen 
yakalandı. Kürşat Yılmaz ve Alaattin Çakıcı yakalatıldı. 
Sedat Peker teslim olmaya mecbur bırakıldı: bütün 
bunlar halkın beklentilerini karşılayan şeyler; ama 
hükümet de, devlet de bundan kazançlı çıkıyor. Devlet 
kurumlarının itibarı yük-
seliyor.”
        İlk bakışta öyle görüne-
bilir; ama Alaattin Çakıcı’nın 
yakalanması sonrasında 
ortaya dökülenlerin 
yarattığı beklentileri; sadece 
Çakıcı’nın yakalanmış 
olması, karşılayabilir mi? 
Çakıcı’ya kırmızı, yeşil pasa-
port veren MİT’çiler; “yerin 
tesbit edildi, kaç” diyen 
bakanlar; Çakıcı’nın MİT’in 
başına adam tayin ettirmek 
için, istediği zaman telefonla 
arayıp isteklerini bildirdiği 
bakanlar; MİT yöneticilerinin 
sustuğu yerde, eşlerinin 
basına gönderdiği mektu-
plar; MİT’çi eşlerinin konken 
partilerinde konuştuğu 
mevzular...
        Bütün bu bilgiler 
ortaya döküldükten sonra, 
Çakıcı’nın yakalanmış 
olması, toplumu neden ve 
nasıl tatmin etsin?...
        Susurluk süreci, artık 
yokuş aşağıdır. Üstelik çığ 
gibi.. Kamyonla mercedesin 
çarpışmasıyla yuvarlanmaya 
başlayan kartopu, büyüyor, 
büyüyor, büyüyor. İçine gittikçe daha çok isim, ilişki, 
kurum, suç ve suç ortağı katılıyor.
        Ancak sürecin önüne, her aşamada baraj inşa 
etmeye çalışan güçler de boş durmuyor. Barajcıların 
başında; mafyacılar ve mafyacılarla çıkar ilişkileri 
içindeki sermaye çevreleri geliyor sanılabilir. Bu izlenimi 
güçlendirmek için basına haberler uçuruluyor: “Adalet 
Bakanı tehdit ediliyor.”, “Başbakan’ın evine tehdit 
telefonları..” Halbuki Türkiye’de yaşananlar, “organize 
suç çeteleri”nin; yani mafyanın devlete nüfuz etmesi 
ve devlet kadro ve kurumlarının koruması altında suç 
niteliğindeki faaliyetlerini sürdürmesi değildir. Susurluk 
sürecinde üzerine ışık düşen ve giderek aydınlanan suç 
organizasyonu; bizzat devletin kendisidir. Uluslararası 
karşı-devrim örgütü kontrgerilla; bu örgütün MİT, 
Emniyet ve orduyla ilişkileri, JİTEM-İtirafçılar; bu örgütün 
kitlesel örgütlenmesi MHP-Ülkücü kuruluşlar; mafya; 
mafyalaşmış sermaye; mafyanın eğlence dünyasındaki 
kuryeleri, elemanları vs.dir. Şimdi, işin esasını gözden 
kaçırıp, konuyu sadece mafya, organize suç çeteleri ve 
onlarla işbirliği yapan üç-beş devlet memuru seviyes-
ine hapsetmeye çalışan her girişim; Susurluk’un önüne 
baraj inşa etme girişimidir. 
        Barajcılar ise, bizzat kontrgerilla Cumhuriyeti ve 
onun siyasetçileridir.
        Kemal Yazıcıoğlu’nu, MİT’in, olmazsa Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nün başına getirmeye çalışmak; baraj 

girişimidir. (Mesut Yılmaz)
        Alaattin Çakıcı’nın MİT’le ilişkisi olmadığını söyle-
mek, baraj siyasetidir. (Ecevit) “Glu glu dansı” (Erbakan),  
“Mum söndü oynuyorlar” (Şevket Kazan), “Devlet 
için kurşun atan da, yiyen de şereflidir.” (Çiller) lafları 
barajcılıktır.
        Görüldüğü gibi, siyasi iktidarın en üst 
sorumluluklarını üstlenmiş politikacıların tamamı; olayı 
küçültmeye; önemsizleştirmeye, gözlerden gizlemeye 
çalışmakta hemfikirdir. 
        Mesut Yılmaz’ın son basın toplantısı da (19 Eylül 
1998) Susurluk sürecini örtbas etme girişimlerinden 
birisi niteliğindedir.
        Sözümona, Susurluk sürecinin üzerine gidildiğini 
anlatmak için yapılan bu geniş açıklama; tamamiyle 

Susurluk’u üç-beş 
mafya grubuna 
indirgeme teşebbüsü 
olmuştur. Yüzlerce, 
belki de binlerce faili 
meçhul; Mehmet 
Ağar’ın “bin opera-
syonu”; Çatlı, Oral 
Çelik ve benzerler-
inin, Korkut Eken’in 
ifadesiyle “12 Eylül 
öncesinde de” devlet 
tarafından kullanılmış 
olması, Başbakan’ın 
a ç ı k l a m a l a r ı n d a 
yeralmamaktadır.
 Devlet, sola, 
sosyalist harekete, 
işçi hareketine, 
Kürt hareketine 
yönelttiği; “yasadışı 
mücadele”sini; bu 
mücadele stratejisinin 
siyasi sorumluluğunu; 
bu faaliyeti yürüten 
ö r g ü t l e n m e s i n i ; 
faaliyet içinde yeralan 
kadrolarını; örtmeye, 
korumaya devam 
etmek istiyor. Geriye 
kalan üç beş çapul-
cuyu ise, topluma; 

“işte o karanlık dönemin sorumluları” diye sunma gay-
retine giriyor. Türkiye’de 1965’ten bu yana süren kanlı 
içsavaş’ın bütün hesapları görülmeden; Susurluk konu-
sunun kapanması, kapatılması; kamu vicdanının tatmin 
olması mümkün değildir.
        MİT’in başına getirilen Şenkal Atasagun, işte 
o 35 yıllık içsavaşın içinden; onun bir aktörü olarak 
konuşuyor: “MİT’in üzerine gelenler; medyadaki 
68’li eski Marksistlerdir.” Aynı savunma, 28 Şubat 
Kararlarından sonra önce AKİT gazetesi; sonra RP 
yöneticileri tarafından ısrarla ve kelimesi kelimesine aynı 
şekilde dile getirilmişti. Türkiye’nin ilericilerine, sosyalist-
lerine, Kürt özgürlükçülerine karşı 35 senedir sürdürülen 
ve halen bitmemiş içsavaş da, 1965’lerden bu yana 
içsavaşın aktörleri olan, faşist, şeriatçı, gerici kadroların 
eseridir. Kendi pisliklerine karşı her eleştiriyi, “68’le, eski 
Marksistlerle” açıklayan zihniyet, içsavaş zihniyetidir.
        Barajcılar, barajlarını kurmaktan geri kalmayacaktır. 
Çünkü Susurluk süreci, onların maskelerini indiren; 
faşist, şeriatçı, anti-komünist Türkiye sağını itibarsız ve 
iktidarsız kılan bir süreçtir. Ne kadar direnirlerse dirensin-
ler, bir parça zamandan başka bir şey kazanmaları 
mümkün değildir. Susurluk sürecinden halktan başka 
kimsenin kazançlı çıkması mümkün olmayacaktır.

Mafya değil kontrgerilla

ve KESK  arasında “28 Şubat’a 
dolgu maddesi olmamak” 
gibi bir ortaklık bulunduğunu 
belirten bir konuşma yaptı.
      ÖDP adına Ufuk Uras, 
SİP adına Aydemir Güler, 
EMEP adına Levent Tüzel, 
HADEP adına Osman Özçelik 
genel kurulun birinci günü 
konuştular. İP Genel Başkanı 
Doğu Perinçek de, çağrılıydı. 
Perinçek’in kürsüye çıkmasıyla 
birlikte başlayan protestolar 
nedeniyle Divan oturuma ara 
verdi. Daha sonra da birinci 
gün çalışmalarını bitirme ve 
konuşmalara devam etmeme 
kararı verildiği açıklandı. Bu 
karardan sonra İP ’i protesto 
etmekle, KESK genel kuruluna 
gölge düşürmek arasındaki 
çizgiyi ayırdedemeyen protesto-
cular, “Dağ Başını Duman Almış” 
marşını söyleyerek salondan 
ayrılan İP’lilerle kapıştı. Büyük 
basın, KESK genel kurulunu, 

sadece bu olaylarla ilgili olarak 
haber yaptı.
      Genel kurulda, KESK’in 
büyümek bir yana, daraldığı, 
üye kaybettiği; mevcut üye-
lerini harekete geçiremediği 
yolundaki tesbit ve eleştiriler; 
KESK’in siyasi ve sendikal çiz-
gisiyle ilişkilendirildi.  KESK 
Genel Başkanı Siyami Erdem 
ise, KESK’in politikalarının 
doğru olduğunu; ancak ara 
kadroların bu politikaları tabana 
benimsetemediğini söyleyerek 
eleştirileri cevaplandırdı.
      Sonuçta, ÖDP Genel Başkanı 
Ufuk Uras’ın, konuşmasında 
anlattığı ve KESK’e de önerdiği 
“Gökkuşağı Projesi”, yeni 
yönetimin şekillenmesinde 
etkili  oldu. Ancak renkler 
gökkuşağındaki gibi dağılmadı: 
ÖDP renkleri daha çok, yurt-
severler daha az, EMEP’liler 
daha da az şekilde yönetimde 
yeraldılar. 

KESK: Patinaja devam
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şimdi protestolara katılan işyerlerinde Maden-İş 
geleneğinin derin izleri vardır. İşçilerin, sınıf ve 
kitle sendikacılığı geleneğini bir kenara bırakıp, 
yıllardır kendilerini satanları, yeniden yeniden 
kendileri adına sözleşme yapma yetkisiyle 
donatmaları, Mustafa Özbeklerin suçu değildir.
       Kaldı ki, bu sözleşme döneminde de, 
Özbek’in “Bursa’ya sık sık gelerek, iyi bir sözleşme 
sözü verdiği, ama kötü bir sözleşme imzaladığı” 
eleştirileri ise boşunadır. Sözleşme sürecine 
katılmayan, denetlemeyen işçinin başına, satış 
gelmesi kaçınılmazdır.
       Mustafa Özbek’in sendikal anlayışına değil; 
imzaladığı sözleşmeye itiraz eden işçiler, bu 
tutumlarını aşmadıkları sürece, hangi send-
ikaya üye olsalar, satış ihtimaliyle karşı karşıya 
kalacaklardır. 
       İşçi sınıfı, giderek kötünün yerine daha 
kötünün geldiği bir sendikal hareketin bitme 
noktasına sürüklendiğini görmek ve işleri ele 
almaktan başka yolun bulunmadığını kavramak 
zorundadır. Kötü olan, Mustafa Özbekler değil; 
işçi sınıfının kendi örgütü olan sendikalara karşı, 

Türk-Metal işüstünde
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Güle güle Bozışık

ip, hem de seçimin kendilerine hazırladığı 
şimdiden belli olan kötü sürprizleri kabul-
lenecekler mi? Ve asıl önemlisi bu süreçte 
emek güçleri bir insiyatif alabilecekler mi? 
        Ordunun görev değişikliklerine 
rağmen 28 Şubat kararlarının arkasını 
boşaltmadığına dair işaretler ortaya 
çıkmaya başladı. Ama ordunun ne 
yapılacaksa, düzenin en has partileri-
yle yapılması, solun/halkın önünün 
açılmaması tercihlerinden vazgeçtiğine 
dair hiçbir işaret yok. Dolayısıyla ordu, bir 
seçim hezimetinin endişesine düşmüş 
hükümet partileri eliyle bazı adımları 
zorlayacaktır. Bu adımlar neler olabilir?
        Refahyol’un önünü kesmek için 
göreve getirilen bu hükümet, halkın 
başta adalet olmak üzere beklentiler-
ine cevap veremediği, boğazına kadar 
yolsuzluğa battığı; özelleştirmeci, tarikatçı, 
suç örtücü olduğu için, kendisinin halk 
desteğini güçlendirerek seçimlerden 
galip gelme şansını büyük ölçüde yoketti. 
Ülkücü mafya liderlerinin, bazı yolsuzluk 
kaçaklarının yakalanması puanlarını bir 
parça arttırsa da; bu kadarı onların makus 
talihini değiştirmeye yetmez. O zaman 
kendi ellerini güçlendiremeyenler, rakipler-
inin elini zayıflatma yolunu tercih edecek-
lerdir.
        Erbakan ve Refah’ın beş sivri ismi 
siyasetdışı bırakıldılar. Erbakan’ın bağımsız 
adaylık hevesleri boşunadır. Recep Tayyip, 
Müsiad başkanı ve benzeri sivri isimler 
de DGM’ler eliyle ve 312. maddenin 
imkanlarıyla siyaset dışına itileceklerdir. 
Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek ve benzeri kimi isimlerin 
doğrudan doğruya yolsuzluk ve hırsızlık 
suçlamalarıyla ve haklı olarak siyaset 
dışına itilmeleri de beklenmelidir. Refah 
Partisi’nin mali konular dahil, geçmişteki 
faaliyetlerinden dolayı yeni soruşturmalarla 
karşılaşması ve bazı isimlerinin, bek-
lenmedik bir hızla sonuçlanacak yeni 

yargılamalara maruz kalacağı kesindir. Milli 
Gençlik Vakfı’nın, Müsiad’ın, seçimlerden 
önce faaliyet gösteremez hale getirileceği 
beklenmelidir.
        Bugüne kadar, başta Güneş Taner, 
Oltan Sungurlu ve Murat Başeskioğlu 
olmak üzere, hükümetin bakanları eli-
yle korunan Çiller ailesiyle ilgili çember 
hızla daralacak ve muhtemelen önce 
Özer Çillerin cezaeviyle yüzyüze gelmesi 
mümkün olacaktır. Aileden bir kişinin içeri 
girmesi veya kaçması çorap söküğünü 
başlatacaktır. DYP’nin seçimlere Çiller’in 
Genel Başkanlığında girememesi yüksek 
ihtimaldir. 
        Hükümet partilerinin kurtuluşu, 
Adalet ve İçişleri Bakanlığına tayin edilen 
“bağımsız” bakanlarla Maliye Bakanının 
elindedir. Denilebilir ki, İçişleri ve Adalet 
Bakanlarının değiştirilmesi, erken seçim 
kararının hem hükümet, hem memleket 
için en hayırlı sonucu olmuştur.
        Bütün bu işler yapıldıktan sonra 
gerçekleşecek genel yerel seçimlerde 
Fazilet’in elinden en azından büyük 
şehir belediye başkanlıkları alındıktan 
sonra genel Parlamento seçimlerine sıra 
gelecektir.
         Böylesine mümkün ve muhtemel 
bir süreç, kendi canının derdine düşmüş 
hükümet ortaklarıyla ordu arasında uyumlu 
bir sürecin yaşanabileceği yegane “basiretli” 
yoldur.  Ama siyasetin, böyle pürüzsüz 
süreçlerden ibaret olmadığını biliyoruz. 
Muhtevasını ortaya koymaya çalıştığımız 
programın önündeki engelleyici kuvvet 
ABD ve aleti Deniz Baykal’lı CHP olacaktır.

        CHP’DEN SOLA BARAJ
        Seçim barajı, seçim döneminde siyasi 
partiler arasındaki ilişkileri ve sonrasında 
da parlamentoyu belirleyici bir araç 
olarak tartışmaya açılmış görünüyor. Deniz 
Baykal’ın “%24’ten az oy alırsak şaşarım” 
beyanatı hayal; böylesine “yüksek atan” 

Baykal, gülünçtür. CHP şu anda barajın 
altında görünüyor. Ama paradoksal bir 
tutumla barajın %10’un altına çekilmesine 
karşı çıkıyor. Barajı aşabilmesi için, kendi 
solundan, kendisinden ümidini kesmiş 
kesimlerden kerhen verilecek oylara 
ihtiyacı var. Eğer baraj aşağı çekilirse, bu 
kesimlerin ÖDP, İP, SİP, EMEP, BP gibi par-
tilere oy verebileceğinden endişe duyuyor. 
Bu partilerin alacağı oyun, barajın altında 
kalacağı kesin olmalı ki, geçen seçimlerde 
olduğu gibi, CHP’ye son dakikada verilen 
oylarla kendisini kurtarsın... Alevilerin, 
işçilerin ve Kürtlerin bir bölümünün, 
son dakikada, kendilerine ihanet ederek 
CHP’ye verdikleri oylar ve belki devletin 
CHP’ye yaptığı kıyaklarla 10.1 düzeyinde 
oy alabilen bu parti, gene baraja oynuyor. 
        ANAP ise MHP ile ilgilidir. Bu partinin 
DYP ile ittifak yapmasını önlemenin 
yolu, barajı geçme ümidine bağlıdır. Bu 
yüzden ANAP barajın %8’e çekilmesini 
istiyor. DTP’nin %5 talebi ise, HADEP’in de 
bu barajı aşabileceği ve böylece meclise 
girebileceği endişesiyle uygun görülmüy-
or. 
        Anlaşılan o ki, baraj, önümüzdeki gün-
lerde ısrarlı tartışmaların konusu olacaktır.
         İşçi sınıfının komünist partiden, 
TKP’den yoksun oluşu; seçimlere müda-
hale etmenin şekli yanıyla ilgili sorunlar 
oluşturmuyor. Komünist Parti’nin seçimlere 
müdahalesi esas itibariyle siyasetleriyle; işçi 
yığınlarını hangi siyasal talepler için sefer-
ber edebildiğiyle ilgilidir. Müdahalenin bu 
imkanları mevcutsa; müdahalenin dolaysız 
mı, dolaylı mı olduğu o kadar da belirleyici 
değildir. Partinin ayağa kaldırılması 
çabalarının sürdüğü bir ortamda; komünis-
tlerin seçimlere bakışı; bir emek ve özgürlük 
dalgasının yükseltilmesi; partinin potan-
siyellerine ulaşmak için seçimlerin de bir 
imkan olarak değerlendirilmesidir.
        Bir emek ve özgürlük dalgasının 
yığınsallaşması ve yükselişi, büyük ölçüde, 
emekten ve özgürlükten yana güçlerin bir-
likte mücadele yetenekleriyle ilgilidir.
        Partinin potansiyellerine ulaşma 
çabası ise, komünistlerin zaten yapmakta 

Seçim: Daha çok var
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        KALAN MÜZİK için iktisatçı, Profesör Dr. 
Yahya S. Tezel, “Son otuz yılda Türkiye’nin 
başına gelmiş en iyi şey” diye yazmıştı. ABD’den 
Bilkent Üniversitesi’nin davetiyle gelip, yüzüstü 
bırakılan ve iki yıl oyalandıktan sonra yeniden 
ABD’ye dönen, Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, 
“Türkiye’de iyi şeylerle de karşılaştım.” diyerek 
Kalan Müzik’ten sözetti. Prof. Toktamış Ateş, 
sağolsun, bizde de imzalı bir nüshası bulu-
nan, “Seyyan Hanım ve Diğerleri” kitabının 
ilk yazısında, Seyyan Hanım’ın taş plaklardaki 
sesini CD halinde yayınlayanlar için, gerçi 
Kalan Müzik, demedi; ama “Bu işi yapan-
lar, bence Türk Kültür yaşamına 
büyük bir hizmette bulunuyorlar” 
notunu düştü. Cumhuriyet, 
Radikal, Hürriyet, Milliyet, 
Sabah gazetelerinin 
kültür sayfalarını yapanlar, 
müzik dergileri, sık sık Kalan 
Müzik’ten sözettiler. Kalan Müzik ve sahibi 
Hasan Saltık bir “fenomen” haline geldiği için, 
kendisiyle yapılan görüşmelerin yanısıra, bu iki 
adın mutlaka geçtiği sanatçı röportajları birbirini 
izledi.
        Ama gene de Kalan Müzik, bir fil. 
        Kalan imzasını taşıyan kaset ve CD’leri 
sadece severek değil; genellikle büyük heyecan-
lar da duyarak dinleyenler, gerçi “kör” değiller. 
Ama gene de Kalan Müzik bir fil ve herkes onu 
sevdiği yerinden tanıyıp tarif ediyor.
        Grup Yorum’un yapımcı firması Kalan Müzik. 
Yorum tutkunlarının büyük çoğunluğu, Kalan 
Müzik’in yapımları arasında yeralan, Sarband 
topluluğunun “Tarihi İslam Eserleri” adlı  eserine 
muhtemelen hiç ilgi duymamışlardır. Ama Kalan 
adını bu CD’deki “Neva Çeng-i Harbi” mehter 
marşından dolayı öğrenen ve unutmayanlar 
da var; aynı yapımdaki “Ezan-ı Muhammedi”yi 
dinleyip unutmayanlar olduğu gibi... Darüş-Şifa 
adıyla yayımlanan, “Türk Müziği Saz Eserleri”ni 
sevenlerden; bilmem, arşiv dizisinin meraklısı 
olan ve “Hisarlı Ahmet”in Kütahya yöresi 
türkülerini dinlemiş olan kaç kişidir?.. Heyamo, 
Laz müziğinin bildiğimiz hareketli kemençe 
havalarından ibaret olmadığını öğrenmemizi 
sağladı; özellikle İstanbul’da yaşayan Lazlar Birol 
Topaloğlu’nu pek sevdiler. Aleviler Feyzullah 
Çınar’ın “Nefes”ini dinlediler ve oradan Kalan 
Müzik’i bildiler. Asıamınor topluluğunu severek 
dinleyenler “Kedi Rüyası”nın üzerindeki küçük 
“Kalan” imzasını acaba farkettiler mi?
        Laf uzadı galiba... Ama uzatan biz değiliz. 
Kalan imzasıyla yayımlanan eserlerin sayısı 
yüzü geçeli epey oldu ve bu sayının artışı 
giderek ivmeleniyor. Bu ivme, taşın altına elini 

sokmaya koşan gönüllülerin sayısını da gün 
geçtikçe çoğaltıyor. Evinde, arşivinde özel bir 
şey olduğunu düşünen pek çok insan, plakları, 
teyp makaralarını koltuğunun altına alıp, çağrı 
beklemeden Hasan Saltık’a gidiyor. Eh, val-
iziyle,  bavuluyla gelenler de yok değil...Çünkü 
güzelliğin kendisi bir çağrıdır. Sait Faik’in 
“Dünyayı güzellik kurtaracak” cümlesine nüfuz 

edebilmiş olanlar, güzelliği çoğaltmak 
için ayrıca çağrı beklemiyor. Kalan 

Müzik, artık bir yapımevi değil; 
inanılmaz, heyecan verici  bir 

büyük müzik arşivi...Üstelik sadece 
müzik arşivi de değil; daha kapsayıcı 

olması için “ses” arşivi diyelim. Böyle 
demesek, sevgili Hasan’ın, o kadar 

işinin arasında bize defalarca dinlettiği 
Mahmut Şevket Paşa’nın, 31 Mart gerici 
ayaklanmasını bastırmak üzere İstanbul 
önlerine gelen Hareket Ordusu’nun şehre 
girişinden  önce, orduya yaptığı Yeşilköy 
konuşmasını, şarkı değil, türkü değil, ner-
eye koyabilirdik...
        İsterseniz biraz toparlayalım:
        Kalan Müzik, ilk bakışta çok farklı 
görünen türlerde ürünler veriyor. “Protest 
müzik” alanında, Grup Yorum’un yanısıra 
“Dünya Devrim Şarkıları” hemen herkesin 
bildiği çalışmalar.
        Arşiv serisi ise, akıllı bir adamın 
yapacağı işlerden değil. Bazan yerel 
sanatçılarla, bazan bu anlamda bile 
“isimsiz” insanlarımızla, kayda girilerek; 
türküler, TRT’nin derleme standartlarıyla 
“düzene konmamış” halleriyle, oldukları gibi 
yayımlanıyor. “Tahtacılar”, “Tenekeci Mahmut 
Güzelgöz”, “Hisarlı Ahmet- Kütahya’nın 
Pınarları”, bu türün örneklerinden. Ama arşiv 
serisinde yeralan çok değerli başka işler 
de var. Bilindiği gibi “Türk Sanat Müziği” 
denilince akla hep şarkı formu ve şarkı 
icracıları gelir. Ud’un büyük virtiözü Yorgo 
Bacanos’un taş plaklarda, özel kayıtlarda 
kalmış icracılığına bir vefa borcu “Yorgo 
Bacanos 1900-1977” ile ödenmiş. Udi Hrant 
Kenkulıan’ın kaset-CD’si ise sadece müthiş bir 
ud gösterisi değil; aynı zamanda bilgi dolu bir 
konferans.. Hasan Saltık’ın deyişiyle, “her eve 
lazım” bir arşiv çalışması ise  Melih Duygulu’nun 
hazırladığı “Asya İçlerinden Balkanlara SAZ”..
        Yukarıda andığımız “Darüş-Şifa” ve “Klasik 
Osmanlı Müziği”, sanat müziğinin peşrev, 
semai, taksim, sirto gibi saz eseri örnekler-
inden oluşuyor. Şarkı da unutulmuş değil. 
“Aynalıkavak’tan Kalamış’a..” Münip Utandı’nın 
icrasıyla birbirinden güzel şarkıların toplantı yer-

iydi. Daha sonra bu sanatçıyla bir ikinci çalışma 
daha yayımlandı. Üsküdar Musıki Cemiyeti’nden 
“İstanbul Türküleri” ve “Rumeli Türküleri” ise, 
insana türkülerin güzelliği kadar, bu değerli 
kurumun yaratıp koruduğu standartların güven 
duygusunu yaşatıyor. 
        Bu arada değerli araştırmacı ve müz-
isyen İhsan Özgen’in hazırladığı, Osmanlı Klasik 
müziğinin kurucu ismi Abdülkadir Meragi 
ve gene İhsan Özgen’in, Tamburi Cemil Bey 
çalışmalarından da sözetmeliyiz. Karagöz 
şarkıları, “1925” adıyla yayımlanan, “Sahibinin 
Sesi” firmasının 1925 yılında yayımladığı plak-
lardan seçilmiş şarkılar, “Harem’de Neş’e”, bu 

listeye eklenmeli...
 Ü s t e l i k 

bütün bunlar sadece yapılacak olanların ipucu. 
Çoktan anılara karışmış pek çok sanatçının 
“artık kaybolmuştur” denilen kayıtları varisler-
inden veya elinde bulunduranlardan toplanmış; 
yaşayanlarla anlaşma yapılmış ve arşivde 
yayımlanma sırasını bekliyor. 
        Bitti mi? Hayır. Ayşegül’ün türküleri.. 
Tolga Çandar’ın “Türküleri Ege’nin”...Cem 
Karaca’nın şarkıları... Muammer Ketencoğlu’nun 
hazırladığı, “nüfus mübadeleleri” ile Anadolu’dan 
koparılmış; gittikleri Yunanistan’da da sürgün 
gibi yaşamış Anadolu Rumlarının şarkıları; 
Rebetikolar...Seyyan Hanım’ın taş plaklardan 

kaset ve CD’lere aktarılmış tangoları...Cemal 
Ünlü’nün hazırladığı, yanında verilen kitabı 
CD’ten, diski kitabından güzel “Kantolar”, 
“Kadıköylü Denizkızı Eftalya”...”Hafızlar”.. 
        Şimdi izninizle, bütün bu yapılanların, bu 
sayfada anlatılmasının nedenine gelelim.
        Öncelikle Kalan’ın ayırdedici yanı, ticari bir 
firma olmasına rağmen, para kazanmak isteyen 
hiçbir firmanın el atmayacağı işlerin altına girmiş 
ve zaman içinde izleyicilerini bulmuş, hatta 
yaratmış olması.. 
        Tabii ki bütün bu sayılan veya eksik 
bırakılanları, farklı farklı firmalar da çıkarmış 
olabilirdi. Ayırdedici yanlardan birisi de, birbiri-
yle hiçbir ortak yanı olmadığı sanılabilecek 
bu çalışmaların yanyana, içiçe aynı tezgahta 
üretilmiş olmasıdır. Daha berrak söyleyelim: 

G r u p 

Yorum’un, 
D ü n y a 
D e v r i m 
Şarkıları’nın, 

bütün bu 

çalışmalarla 
birarada üretilmiş 

olmasıdır. Bu bütünlüğün, 
bizi, soldaki insanları, en 

azından bir kişilik bölünmesin-
den kurtarmakta olduğunu söylemek 

gerekir. Hep birlikte, salonlarda, meydanlarda 
toplandığımız zaman siyasi mesajı, tarzı olan 
şarkılar, türküler dinliyoruz. Ama yalnızken 
veya arkadaşlarımızla birlikteyken, büyük 
çoğunluğumuz Münir Nurettin’siz yapamıyoruz. 
Buna bir de “Klasik müzik saray müziğidir, 
türküler halkın müziğidir” gibi ilkel, geri ve yanlış 
tekerlemeleri de ekleyin. 
        Uzun, çok uzun süredir geleneksel 
müziğimiz, gazino tavrı nedeniyle oldukça 
“hafiflemişti”. Özel televizyonlar bu gidişe 
tüy diktiler. Sözümona “sol” yaklaşımlar da 
bu ucuzluğa eklenince, bu tür, solun kültür 

dünyasının dışında kaldı: “Madem Osmanlı’dır ve 
madem varlıklı sınıfların eğlence aracıdır, uzak 
dursun!” Osmanlı’dan devralınan “şehirli, yüksek 
kültür” bir yana itildi ve köylünün sazıyla sözüyle 
yetinmek solculuk oldu. Mistik müzik ve mehter 
müziği ise zaten külliyen sağa, ırkçı, şeriatçı ve 
Osmanlıcı gericiliğe terkedilmişti. 
        Bir başka terk tutumu da, Anadolu ile yet-
inmemizdi. 600 küsur sene birarada yaşamış, 
birlikte yarattıkları kültürel birikimi, bu 600 
senenin sonunda, düşmanlıklar üzerine kurulan 
milliyetçi ulus-devletlerin kültür politikalarına 
kurban vermiş halklar; sanki bütün tarih boyun-
ca düşman yaşamışlar gibi kendi içine kapanmış; 
Türk, Ermeni, Rum, Arap, Arnavut, Bulgar, Sırp, 
Makedon, Bosnalı, Çerkes, Gürcü, Kürt birbirinin 
gönül dünyasından pek az haberdar olmuştu. 
        Kalan Müzik, “Ne mozaiği ulan!” 
babalanmalarından geçilmeyen bir dönemde; 
hem böyle büyük bir kültür coğrafyasını 
birbiriyle yeniden buluşturuyor ve hem 
de müziğin farklı katları hakkında temelsiz 
önyargıları temizliyor. Bu topraklarda okunan 
“Ezan-ı Muhammedi”yle, Buhurizade Mustafa 
Itri’nin bestelediği Segah Tekbirle, bu toprak-
lardaki sığ ve kişiliksiz Arap milliyetçilerinin, ta 
Kadızadelerden bu yana topluma kabul ettirm-
eye çalıştığı Arabistan islamının Ezanı, tekbiri 
aynı şey mi? Yahut Refah Partili belediyelerin 
her beldede kurduğu Mehter karikatürlerine 
bozulup neden Mehter müziğine kulaklarımızı 
tıkayalım?
        Grup Yorumu, Osmanlı müziğini, türküleri, 
mistik müziği, kaliteli pop çalışmalarını, 
kantoları, gazelleri yanyana getiren bakış 
açısı; Balkanlar’dan Kafkasyaya, Anadolu’dan 
Ermenistan’a geniş bir ortak kültür coğrafyasını 
da yeniden bütünleştiriyor. Unutulduğu 
yahut para etmediği için üzerini zamanın tozu 
kaplamış güzellikler; kültür hayatımıza yeniden 
kazandırılıyor. Türkiye solu 1960’lı yıllarda bu 
ülkenin insanıyla, kültürüyle, tarihiyle derinleme-
sine bağlar kurmuştu. Bu derinlik zaman içinde 
zayıfladı ve kayboldu. “Doğu”da gönül aklın 
önünden gider. Kalan Müzik kendi alanında, 
gönül toprağını yeniden, daha geniş ve daha 
derin sürüyor. Ticari başarısını bilemeyiz; ama 
son derece politik bir iş yapıyor. Zaten paranın 
gösterdiği yönün tersine yürümeye çalışması 
bile, kendi başına politik bir değer içeriyor. 
Kalan (Dersim’in bir adıdır) sadece kalıcı müzik 
yapmıyor; böyle bir iddia ile ortaya çıkılmasa 
da, kalıcı bir politik eylem gerçekleştiriyor. 
Çabalarını geliştirerek sürdürebilmelerini dileriz. 
Benzer genişlik ve derinlikte çabaların her alan-
da gelişeceğini de umuyor, diliyoruz. 

Kalan Müzik:
Toprağı derin sürüyor

 her su, yüksekten başlar
 büyük sulara doğru yolculuğuna,
 bazan dağın derininden, bazan kıyısından ovanın
 
 yatağın ve eğimin çocuğudur
 hız ve öfke, çokluğun değil.
 nasıl denize yakın büyük ovalarda
 döne büküle akış 
 güçsüzlüğü değilse bir ırmağın
 bazan, bilirsin, belli olmaz
 ırmak nerde bitti, nerde başladı deniz.
 ırmakta tuzu denizin, denizde ırmağın rengi.

 yüksekten başlayan yollar,
 bazan inmez ovalara
 eğim azalırsa da, zemin kaya, yatak dar, yolculuk kısa
 bir uçurumdur büyük sularla buluşma anı

 uzun yolculuklar dilerdim sana
 birlikte yaşanacak
 büyük sükunetler, usta sabırlar..
 ama derdim, hazırlan uçurumlara da

 öğrendim, kolaymış söylemek, 
 başım dönerek dinlerken, arkanda bıraktığın uğultuyu
 ve içime dökülen şelaleden
 yüzüme yükselen nemle        Z.T.
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         Kendisine 1980’li yılların ortalarında, Örnek 
mahallesinin, pazar günleri kurulan pazarında raslardım. 
Belli ki yakın oturuyorduk. Yanında hep aynı kadın olur-
du. Eşiydi herhalde. Ellerinde çantalar, poşetler.. O sessiz, 
konuşurken kıpırdamayan, asık bir yüzle,  pazar yerinde 
, bütün kitaplarını okumuş bir meraklısının yanından 
geçer giderdi. Arada ne tanışıklık, ne aşinalık..Daha 
eskileri bilmediğim için, sessizliğini mutsuzluğuna ver-
irdim; o sıralar okuduğum, “Halkalı Köle”, “Aile Savaşları” 
gibi kitapları yüzünden. Belki 
de hep öyleydi.
         Sosyalist gerçekçi 
edebiyatın değerli isimlerind-
en, öykücü ve romancı Bekir 
Yıldız’dan sözediyorum. O’nu 
da 8 Ağustos’ta kaybettik. 
         1933 Urfa doğumlu 
Bekir Yıldız, sanat enstitisü ve 
matbaacılık okullarını bitirdi. 
Almanya’da işçi olarak çalıştı. 
Almanya dönüşü İstanbul’da 
matbaacılık yaptı.
         Öykü kitapları genel 
olarak üç grupta ele alınabilir: 
“Türkler Almanya’da” 
Bekir Yıldız’ın Almanya’da 
işçilik yaptığı dönemin 
öyküleridir. Bu kitabı, daha 
sonra Fakir Baykurt’un 
Almanya’da yaşadığı yıllarda 
yazdıklarının başına gelecek 
olanla karşılaşmış, pek 
okunmamıştır.
         İkinci grup, Bekir Yıldız’ı, bilinen, çok okunan Bekir 
Yıldız yapan kitaplarından oluşur. Reşo Ağa, Kara 
Vagon, Kaçakçı Şahan, Harran, Kara Çarşaflı Gelin, 
Beyaz Türkü bu gruptadır. Bu kitaplarda, Suriye’yle sınır 
komşusu Urfa’nın ve yöresinin hayatını anlatır. Ancak 
bu kitaplarında kendisi sadece anlatıcıdır. Öykülerin 
kahramanları o yörenin insanlarıdır.
         Üçüncü grupta ise, gene kendi yaşadıkları vardır. 
Ama bu kez aileyi, aile ilişkilerini, evliliği sorgular. 
Halkalı Köle, Aile Savaşları ve Evlilik Şirketi, bilinen, 
tanınan ve sevilen Bekir Yıldız’ın çizgisinden, en azından 
konusu itibariyle farklıdır. Açıkcası bu kitaplar aydınlar, 
edebiyatçılar arasında çok tartışılmış; ama geleneksel 
Bekir Yıldız okuyucuların nisbeten az ilgisini çekmiştir.
         Almanya’da bir Türk işçisi olarak yaşadıkları ile, bir 
aydın olarak yaşadığı ve sorguladığı evlilik-aile ilişkileri 
neden okuyucusundan aynı ilgiyi görmemiştir? Bunda, 
Bekir Yıldız’ın okuyucularının 1970’li yıllarda yükse-

len sol, devrimci dalganın insanları oluşunun ve bu 
sol dalganın özelliklerinin rolü vardır. Bu sol dalgayı 
oluşturanların büyük bölümü modern işçi sınıfına, 
sınıfın çalışma koşullarına, gündelik hayatına çok ilgili 
değildir. İlgi daha çok, işçi sınıfının alt kesimlerine, yeni 
proleterleşen, kırsal kültürün hala taşıyıcısı olan ve 
yaşayan kesimlerine dönüktür; örneğin Yılmaz Güney’in 
filmlerindeki “emekçiler” gibi, emekçilere. Bu ilginin özel-
likleri, kentli bir kültürü içselleştirememiş; hatta ona tep-

kili bir kırsal kesim devrimciliğin; 
bu kitaplarda, Yılmaz Güney’in 
çektiği veya katkıda bulunduğu 
filmlerde kendisini ve kendi tep-
kilerini bulmasına yolaçmıştır. 
 Bekir Yıldız, en çok okunan 
kitaplarında Kürtleri anlatmıştır. 
Ama bu durum, Kürtlerin poli-
tik taleplerini dile getirmemiş 
olmakla da eleştirilmesine yol 
açmıştır. Bekir Yıldız’ın öyküdeki 
tavrı son derece politiktir 
halbuki. Kahramanları genel 
olarak Kürtler’den ziyade, Kürt 
yoksullarıdır. Doğrudan politik 
mesajlar vermektense; öykü-
lerinde, katı ve yalın gerçeği 
eğip bükmeden vererek politik 
bir duruşu benimsemiştir. Bu 
bakımdan Sabahattin Ali’nin 
öykücülüğüyle aynı tutum 
içindedir. Öyküleri, belki bir 
ölçüde Beyaz Türkü dışında, 
hayatlarını anlattığı Kürt 

yoksullarının umutsuzluğu, geleceksizliğini anlatır. 
Gerçek hayatta olmayan umutları hikayelerine koymaz. 
         Dilinin yalınlığı, süssüz ve sanatsız anlatımı, 
öykülerine müthiş bir gerçeklik duygusu ve sarsıcılık 
kazandırır. Hafif aşk romanları, kırık ve kırılgan hayat-
lar yazarı olarak kalıcılaşma peşindeki Selim İleri, bu 
yüzden “Bekir Yıldız’ın Türkiye öykücülüğüne çağdaş 
bir katkı yapamayacağını” söyler. Bizim kanaatimiz ise, 
bu eleştirinin, bütünüyle politik duruş farklılığından 
ve Selim İleri’nin sosyalist gerçekçi edebiyata 
düşmanlığından kaynaklanan bir eleştiri olduğudur. 
Bekir Yıldız yapacağı katkıyı zaten yapmış bir yazar 
olarak aramızdan ayrıldı. Kitapları, filme çekilmiş (Kara 
Çarşaflı Gelin gibi) öyküleri hala herkesin hatırında. 
Kitapları hala kütüphanelerde ve kitapçı raflarında.
         Bekir Yıldız’a “Güle güle” diyoruz. Okuyucularımıza 
da Bekir Yıldız’ın kitaplarından hiç değilse bir ikisini, 
yeniden okumalarını öneriyoruz.

Bekir Yıldız artık yok

6 Ağustos 1993

ÖĞRENDİM, 
KOLAYMIŞ 

SÖYLEMEK
                             Haldun’umuza
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