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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

Kadrolar arası ilişki
Metin Kalfa

Bir Söz- Sayfa 5

Bir gerçek hikaye
Sevda Ergin

Sayfa 16

Bir nevi sapıklar
Ali Haydar Banazlı

Sayfa 5

Korku ve iktidar üzerine
(Yalçın Küçük ile polemik)

Zeki Tombak
Sayfa 12

Geçici işçiler kazandı
        Kastamonu Köy Hizmetleri’nin geçici işçileri, 9 ve 19 
Kasım’da kadroya alınma talebiyle eylem yaptılar. 
        9 Kasım’da YSE giriş kapısında herkesin 
görebileceği bir yerde, gelip gidenlerin dikkatini çek-
mek üzere toplanan İl Müdürlüğü’nden 240 ve Bölge 
Müdürlüğünden 140 işçi kadrolu olma taleplerini dile 
getirdiler.
        19 Kasım’da ise geçici işçilerin tamamını oluşturan 
480 kişi, Nasrullah Meyda’nında, gene aynı taleple bir 
basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasına YSE’nin 
daimi işçilerinden de az sayıda işçi katıldı. Şeker-İş 
Sendikası, Orman İş Sendikası, memur sendikalarından 
Kamu-Sen, Genel-Sen, Eğitim Sen ile Esnaf Odaları ve 
halktan kişiler destek verdiler. 
        Fabrika’ya gönderilen mektupta, geçicı-muvakkat 
işçilerin eylemlerinde rol oynayan diger taleplerle ilgili 
olarak, yukarıdaki bilgilerin dışında şunlar söyleniyor...

 Sayfa 5’te

Şovenizme “dur!” diyeceğiz
        Zonguldak’ta da Kent Konseyi toplantısında, gün-
demde böyle bir madde olmadığı halde, gizli bir el, “Apo’yu 
Tel’in mitingi” önerisini gündemleştirdi ve gündemin başına 
koyuverdi. Sağcı, gerici takımı mitingin lehine konuşmalar 
yaparlarken, İHD adına toplantıya katılan Kadir Tuncer 
aşağıdaki konuşmayı yaptı:
        “Sığınma hakkı bir insan hakkıdır. Bu hakkın kimlere 
tanınacağı, Uluslarüstü belgelerde yazılıdır. Konuyla ilgili 
uzman sıfatlarıyla görüşlerini açıklayanlar, hükümet yet-
kilileri kamuoyunu yanlış ve tek yanlı bilgilendirmekte-
dirler. Konuyla ilgili uluslarüstü Belgeler, Avrupa Suçluların 
İadesi Sözleşmesi, Sığınanların Statüsüne ilişkin 1951 
tarihli Cenevre Sözleşmesi ve Tedhişçiliğin Önlenmesi 
Sözleşmesidir. Konu İtalya yargısının yetkisi dahilinde 
çözülecek ve Türkiye’nin insan hakları durumu bu çerçevede 
irdelenecektir. Öncelikle politik nedenlerle sığınanların hiç-
bir koşulda iadesi sözkonusu değildir. Adli nedenlerle iade 
isteminin kabul edilebilmesi için de, iade edilecek ülkede, 
iade edilecek kişinin işkence görmemesi, ölüm cezasıyla 
cezalandırılmaması ve yaşam hakkıyla ilgili güvenceye sahip 
olması gerekir.

Sayfa 7’de

İlk yarı SEKA işçisinin
         Seka Fidanlığının bedelsiz satışında sessiz kalan İzmit 
halkı ve Seka işçisinin tavrını gören devlet, özelleştirme konu-
sunda deneyimli Kurtcebe Gürkan (ORÜS Genel Müdürlüğünü 
yürütürken ORÜS’ün özelleştirilmesinde etkin rol oynamıştır) ‘ı 
Seka Genel Müdürlüğüne atayarak özelleştirmek için uğraşıpta 
beceremediği Seka’yı daha radikal bir kararla, kapattığını 
ve arazisini Büyük Şehir Belediyesine devrettiğini söyleme 
cesaretini buldu.
         Neden özelleştirme değil de kapatma kararı aldı diyecek 
olursak ; hedef çok netti.
      1-Marmara Bölgesinde kağıt ürünleri imal eden özel sektör 
bir çok yatırımı kendisi yapmıştı. Özelleştirmeyle (özelleştirilecek 
duruma getirmek için de çok para harcanmalıydı) özel sek-
törün önü tıkanabilirdi. Örneğin Olmuksa (Sabancı’nın) kuru-
lunca Seka’nın oluklu mukavva kısmı kapatılmıştır.

Sayfa 4’te

 Öcalan bahanedir. Türkiye 
uzun vadeli bakışı olmayan, sığ ve 
çapsız bir ekibin elindedir. Apo’nun 
İtalya’ya varmasıyla birlikte Türkiye’nin 
üzerinde kara bir şovenizm rüzgarı 
estirdiler. Emperyalistleşme hevesiyle, 
toplumu bütünüyle MHP’lileştirmeye 
giriştiler. Tekelci basın MHP’lileştirme 
kampanyasına öncülük etti. “Türkün 
Türk’ten başka dostu yok” zihniyeti, 
“eşeğini dövemeyen semerini döver” 
zihniyetiyle birleşti.

 Yeni bir parçalanma yaşayan, 
Susurluk, mafya, uyuşturucu 
pisliğine boğazına kadar batmış 
MHP-BBP gibi faşist partiler ve 
kuyrukları “vatandaş” oldular. 
Polis, ülkücülerle birlikte HADEP 
binası bastı, iki kişi linç edildi, 
üç bin HADEP üyesi gözaltına 
alındı.İtalyan Temsilcilikleri 
önünde bayrak yakmalar, seviyesiz 
pankartların duvarlara asılması, 
“vatandaş tepkisi” olarak gösterildi.

 Yürütülen tekelci düzenin, faşist 
kampanyasıdır. Apo bahanedir. Türkiye 
bütün komşularıyla kavgalıdır. Şimdi bir 
içsavaş kışkırtılmakta; Türkiye kanlı bir 
boğazlaşmaya itilmek istenmektedir. 
Amerikan milliyetçisi ülkücü serseri 
sürüleri, devlet tarafından yeniden işe 
koşulmaktadır. “İrtica” rolünü oynamış, 
sıra yeniden ülkücü serserilere gelmiştir. 
Şovenizm rüzgarına göğsünü siper 
etmek, Türk halkının onurunu korumak, 

Türkiye üzerinde kara rüzgar
 İkinci Uluslararası  Marksizm 

Kongresi   (tartışma)
 Cumhuriyet Sergileri :  Cesede 

yapılan makyaj   (S.Dervişoğlu)
 Yalçın Küçük ’e Hoşgeldin 

Polemiği (Z.T.)
 Sol Dalga Siyaseti (Z.T.)
 Ecevit ’in Demokratik Sağcı 

Arçelik Bayileri Partisi
Yazısı sayfa 3’te

Demirel’in yeni hükümeti
 55. Hükümet yolsuzluktan gitti. Giderayak başka 

bir yolsuzu, Çiller’i yolsuzluk dosyalarından kurtardı. 
55. Hükümet bir Süleyman Demirel yapımıydı. 
Demirel şimdi de yolsuzluktan düşmüş başbakanla, 
yolsuzluk deterjanı yardımcısının yerlerini 
değiştirerek 56. Demirel Hükümeti’ni kurdurmaya 
çalışıyor.

 Yılmaz Hükümeti tekellerin, özellikle Koç 
Grubu’nun hükümetiydi. Ecevit kurabilirse 
56.Hükümet Koç Grubu’nun, özellikle Arçelik A.Ş.’nin 
hükümeti olacak. Şüphesiz aynı zamanda Şevket-
Yahya Demirellerin, Çörtüklerin, Korkmazyiğitlerin 
hükümeti olacak. İrticaya karşı mücadele edecek, 
Fettullah’ı kollayacak; Mehmet Ağar’ı yargılayacak 
mahkeme bulunamayacak; Susurluk sadece 
mafya olmaya devam edecek; toplum ırkçı-şoven 
bir cendereye sokulacak; Cumartesi Anneleri her 
Cumartesi sopa yiyecek ve zaman zaman linç, 
kukla ve bayrak yakma ayinleri düzenlenecek. 
55. Hükümet 54. kadar gericiydi. 56. da öncekileri 
aratmayacak.

Marksizm Kongresi
 Actuel Marx çevresinin 

ilkini 1995 yılında düzenlediği 
Uluslararası Marksizm 
Kongresi ilginin ve ihtiyacın 
giderek  yoğunlaşması sonucu 
süreklilik kazandı. Bu yıl 
Eylül’de Paris’te ikincisi yapılan 
kongreye KP’lerden, Troçkist 
eğilimlerden, sol Keynesçilere 
kadar geniş bir yelpaze, çok 
geniş bir coğrafyadan katıldı. 
Kongreye sunulan iktisat 
tebliğleri üzerine Uğur Tekin, 
Ayşe Tahincioğlu, Kemal 
Ümitli ve Zeki Tombak sohbet 
ettiler. Konuşulanlar 8. ve 9. 
sayfada...

 Yaz aylarında 
Endonezya 20. yüzyılın 
en kanlı diktatörlerinden 
birinin daha iktidardan 
indirilmesine sahne 
olmuştu. 1965 yılında 
emperyalizmin güdümündeki bir darbeyle işbaşına gelen ve ilk 
icraatını da komünist katliamı olarak gerçekleştiren Suharto, yeni dünya 
düzeneğinin içine girdiği ve şiddetini 
iki yıldır daha fazla hissettiren iktisadi 
krizin Endonezya halkını isyan 
ettirmesiyle Devlet Başkanlığı’ndan 
ayrılmak zorunda kalmıştı. 32 yıllık 
diktatörlüğü boyunca ülkesinin 
tüm kaynaklarını emperyalizme 
sunan ve bu arada ailesiyle birlikte 
kendi küpünü de dolduran Suharto, 
iktidardan inerken yaptığı pazarlıkta 
kendisi ve ailesi için dokunulmazlık 
istemişti.   Yazısı sayfa 10’da

Endonezya 
dikiş tutmuyor

      “Sosyalist gerçekçi-
lik” akımının önemli 
isimlerinden “yeni dal” 
grubu ressamlarından, 
1950 TKP tevkifatı 
sanıklarından Avni 
Memedoğlu, 9 Ekim 
günü aramızdan 
ayrıldı.
       Avni Memedoğlu, 
işçi sınıfının ve eme-
kçi halkların ressamı olarak 50 yıllık sanat hayatı boyunca, piyasaya 
yönelmedi. Sermaye de onun resmine, çok isabetli bir kavrayışla, 
sadece düşmanlıkla yaklaştı. Resimleri, kendisi de ressam bilinen 
“bilirkişiler” tarafından hazırlanıp mahkemelere verilen raporlarla 

Avni Memedoğlu Madencilik bayramı
      Her yıl 4 Aralık’ta kutlanan Madencilik Bayramını, TMOOB Maden 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İTÜ Maçka Sosyal tesislerinde 
gerçekleştirdi.
      Bu yılki kutlamalara kültürel-sanatsal bir boyut katmayı isteyen Oda 
Yönetim kurulu, toplantıya özel davetliler çağırmıştı. Madenciler dünyasının 
tanınmış ve örnek isimlerinden Nihat Algan’ın oğlu Beklan Algan ve gelini 
Ayla Algan; 1962 yılında Zonguldak’ta çekilen ve madencilerin hayatından 
kesitler içeren “Şehirdeki Yabancı” adlı filmin yönetmeni Halit Refiğ, başrol 
oyuncuları Nilüfer Aydan ve Göksel Arsoy, Maden fakültesinin genç öğretim 
üyelerinden Cemalettin Balcı ve emekli maden işçisi, “Zonguldak’ta İşçi 
Sınıfının Durumu-Kumpanyalar dönemine dönüş” kitabının yazarı Kadir 
Tuncer, toplantının başlangıç bölümünün konuklarıydı. Oda başkanı Prof. 
Dr. Ergin Arıoğlu’nun yönettiği oturuma, Göksel Arsoy, Halit Refiğ ve Beklan 
Algan sağlık sorunları nedeniyle katılamadılar.

Yazısı sayfa 7’de



      I.
      Türkiye’nin gündemi 
başdöndürücü bir hızla değişiyor ve 
yenileniyor. Kaset savaşları burjuva 
siyasetin boğazına kadar battığı pisliği 
ortaya seriyor. Hakkındaki kasetin 
açığa çıkmasıyla “biten, tükenen” 
Korkmaz Yiğit; kendi kasetini doldu-
ruyor ve hükümet bitme, tükenme 
noktasına geliyor. Türkiye’nin bugünkü 
rejiminin geldiği nokta budur: Bitmiş, 
tükenmiş bir mafya ortağı işadamı, bir 
kasetle “Cumhuriyet Hükümeti” bitire-
bilmektedir.
       Hükümetin nasıl biteceği üzerine 
konuşmalar yeni başlamışken; bu kez, 
PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan 
İtalya’da ortaya çıkıyor. “Tutuklandı, 
sığınma istedi, misafir ediliyor..” denilir 
ve bu konu etrafında büyük bir pro-
vokasyon hareketi yaratılırken; bu defa 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
kardeşi Hacı Ali Demirel’in, Ankara’nın 
ünlü tefecisi Veli Sözdinler’in öldürülmes-
indeki rolü gündeme getiriliyor. 
      Susurluk süreci, gerçek aktör-
lerinin hepsini, adım adım teşhir 
ederek derinleşiyor. Artık etrafından 
dolaşamayacağı baş aktöre; Süleyman 
beye yaklaşmıştır. Hacı Ali Demirel’i 
kayınbirader Ali Şener izleyecek, Yahya 
yeğenler sıraya girecek ve sıra asıl 
olana gelecektir. Asıl olan, ne mafyadır, 
ne uyuşturucudur. Kapitalizmi, 
bütün pislikleriyle, komünizme 
karşı korumak için, ABD tarafından 
oluşturulan uluslararası karşı devrim 
örgütü “Süper NATO”, diğer adıyla 
Kontrgerilla; bu örgütlenmenin Türkiye 
kolu; Türkiye’yi yönetenlerin bu örgüte 
yardım ve yataklık edişleri; Türkiye’de, 
işçi ve emekçi sınıflara, aydınlara 

karşı sürdürülen 35 yıllık içsavaşdır.  
Mafyanın da, uyuşturucu ticaretinin de 
temeli komünizme karşı oluşturulmuş, 
devlettir, siyasi düzendir. 
      Demirel, içsavaşın 
başkomutanıdır.
      Ülkücü serseri Kasım 
Gençyılmaz’ın deyişiyle “Susurluk bir 
yanardağdır. Su dökerek söndüre-
mezsiniz.” 
       Ne yazık, işçi sınıfı ve emekçi-
lerin, bu sürecin meyvelerini toplayacak 
elleri yoktur. Süreç, güçlü bir komünist 
parti yokluğunda, kapitalist sistemin 
çürümüşlüğünün teşhiri ve yıkılması 
için emekçilerin harekete geçirilm-
esi imkanı olmak yerine; “hukukun 
üstünlüğü”, “hukuk devleti”, “tam 
demokrasi” gibi formüllerle gene bur-
juva bir zemine hapsediliyor.
      Sanki bugünün Türkiye’sini, başka 
bir sınıf üretmiştir.

      II.
      PKK Genel Başkanı Abdullah 
Öcalan’ın Suriye’den ayrılmak zorunda 
bırakılması; Rusya’ya gidişi ve nihayet 
İtalya’dan siyasi sığınma talebinde 
bulunması, Kürt meselesinde çok 
önemli bir zemin değişimine ve her 
iki tarafın kendisinde de çatışmalı, 
gerilimli süreçlere işaret etmektedir. 
PKK cephesinde sancılı bir dönem 
yaşanacaktır. Türkiye’yi yönetenlerin 
kucağında ise, artık yeni bir problem 
durmaktadır. 
      “Öcalan, kendi isteği ile 
Ortadoğu’dan ayrılmadı ki, bu 
Türkiye’nin bir başarısıdır. Neden 
Türkiye’nin sorunları büyümüş 
olsun?” denilebilir. Her durumda 
Türkiye yönetiminin yeni ve daha 

boyutlu sıkıntılarla karşılaşması; 
kendi başarılarının bile mağduru 
olmasının gerisinde, asıl sorunun 
çözümü doğrultusunda hiçbir adımın 
atılmaması durmaktadır. 
      Dahası basının kışkırtma 
kampanyaları, polisle birlikte hareket 
eden MHP’li çapulcuların dergi bürosu, 
kültür merkezi, parti lokali basmaya, 
sokaklarda Kürt dövmeye yönelmesi-
nin “halkın duygu dolu tepkisi” olarak 
büyük basında sunulması; İnsan 
Hakları Derneği’ne ve yöneticilerine 
yönelik “hainler” provokasyonunun; 
bugüne kadar yaşanmamış boyutta 
kötü gelişmelere yolaçabileceği açıktır. 
Tekelci medya, Türkiye’nin ipini çekme 
gayretindedir. Bu basın, Türkiye’yi 
emperyalistleştirme hevesine düşmüş; 
ama “evdeki bulguru” da tehlikeye 
atacak kadar akılsız olduğu kesin 
olan tekelci devletin basınıdır. Acaba 
Türkiyeli midir? Karar merkezlerinde 
ve köşelerinde bol miktarda Amerikan 
çocuğu olduğunu biliyoruz.

      III.
      Cumhuriyet tarihi çok öğreticidir. 
Devletin eli hiç boş durmamıştır. Sola, 
işçi sınıfının siyasi hareketine vurur, 
dinci gericiler sevinir. Dinci gericilere 
vurur, yüzünde aynı tokadın izi duran 
sol sevinir. Kürt’e vurur, gericiler 
gene sevinir. Solun en azından bazı 
kesimleri Kürt’e vuruldu diye mutlu 
olur. Şahane bir mekanizmadır. 
Herkes kendi yediği dayaktan mutsuz 
olacağına, başkasının yediği dayaktan 
mutlu olabilmektedir. Mutlu olmanın 
da ötesinde, devlete yardımcı olma 
yarışı sözkonusudur. Hatta bazıları, 
hasmına vuran devlete yardımcı olma 
heyecanıyla, kendisini devlet sanmaya 
bile başlar.
      28 Şubat süreci “gericiliğe”, “şeriat 
özlemcilerine” karşı tutum aldı diye, 
bazı sollar ulus devlet savunucusu, 
gericiliğe karşı mücadele şampiyonu, 
“iyi paşa ekspertizi” oldular. Gericiliğe 
vuruldukça seviniyor, 28 Şubat süre-

cini “derinleştiriyor” ve hatta kendilerini 
devlet bile sanıyorlar. 
      Doğu Perinçek’e, kendisinin 
devlet olmadığı, Genelkurmay’ın sivil 
partisinin genel başkanı olmadığı, üç 
hafta önce “Cumhuriyetin savcısı” 
diye övdükleri Nuh Mete Yüksel eliyle 
gösterildi. Salaklık devam etti. Nuh 
Mete Yüksel’in operasyonu Pentagon 
operasyonu imiş!.. Genelkurmaydan 
habersiz ve genelkurmaya rağmen, 
Nuh Mete Yüksel!..
      Dinci gericilik sıkıyı görünce 
emperyalizme yönelik cilve 
eleştirilerden bile vazgeçti. Şimdi 
“demokrasi, hukuk, insan hakları vb.” 
laflarla emperyalistlerin kıçını yala-
maktalar. Ama aynı gerekçelerle, aynı 
kıçlara yakın gezen solcular da var. 
ABD, İngiliz, Alman, İtalyan emperyal-
istlerinin bize demokrasi standartları, 
insan hakları vereceği umuluyor. 
       Emperyalizm ve tekeller siyasi 
gericiliğin kaynağıdır. Siyasi gerici-
likten bağımsız bir gericilik yoktur. 
Tekelci kapitalizm, her türlü gericiliği 
içerir ve yeniden üretir. Komünistler, 
emperyalizme, kapitalizme ve devlete 
karşı konumlanırlar. Yoksa gericiliğin 
bir türüne karşı diğer türüyle; bir 
kaynağına karşı; ondan bağımsız 
olmayan diğer kaynağıyla ittifak yap-
mazlar. Emperyalizme karşı ulus dev-
let, ulus devlete karşı emperyalizm; 
Kemalizme karşı dinci gericilik, dinci 
gericiliğe karşı “yurtsever paşalar”... 
türünden “taktik ve stratejiler”; solcular 
tarafından icad edilse de, solculukla 
ilgisi olmayan işlerdir. Siyasi gericiliğin iç 
çelişki ve çatışmalarını izlemek; çelişkili 
ve çatışmalı birliğini gözardı etmeye 
yolaçmamalıdır.
      Bedelleri göze alınmadan 
siyasi mücadele verilemez. Ama 
gerizekalılığın, çapsızlığın, baktığını 
görememenin bedelini ödeyip durmak, 
devrimcilik değildir.

      IV.
      Türkiye ilerici ve sosyalist 

hareketi, etki aldığı parametreler 
değiştikçe saflarını yeniden düzenler. 
Bu biraz da anılan parametrelerin 
içselleştirilmemesiyle ilgilidir. Sinan 
Dervişoğlu’nun işaret ettiği bir nokta 
var: 12 Eylül’den önce herkes, 
devamlı devrim stratejisi tartışırdı. 
“Ayaklanma”, “Kırlardan kentleri 
kuşatma”, “şehir gerillası-kır gerillası” 
vs.vs. Hep beraber CHP’nin iktidar 
olması için çalışanlar, özellikle de 
CHP’nin gençlik kolları rolünü en çok 
benimseyenler, bitmez tükenmez ikti-
dar stratejisi tartışmaları yaparlardı. 
1990’ların başına geldiğimizde strateji 
tartışmaları bitti. Herkes sosyalizmin 
ne olduğu ve nasıl olması gerektiği 
hakkında tartışmaya başladı. Strateji 
tartışmalarının böldüğü eğilimler, sosy-
alizm anlayışında bir araya geldiler. Bu 
defa sosyalizm anlayışları bölücü oldu. 
Aynı yıllarda, Kürt meselesine bakış 
geçmişte olduğundan çok daha bölücü 
bir hale geldi. Parametreler gene 
değişmektedir. Türkiye solunu hareketli 
günlerin beklediğini söyleyebiliriz. 
       Devrim stratejimizi, sosyalizmin 
içeriğini konuşurken unutmadık. Kürt 
meselesine bakış bize ne stratejik 
bakışımızı, ne sosyalizm kavrayışımızı 
unutturdu. Enternasyonalizmin 
somut içeriği hakkında fikri temel-
lerimizi tartışma konusu yapmadan, 
zenginleşmeye devam ettik, ediy-
oruz. Dünün büyülü kavramlarının 
yerlere atılacağı fakat, yeni büyü-
lerin tutmayacağı “Hareketli günler”i, 
Türkiye Komünist Partisi’ni, (tarihiyle, 
sürekliliğiyle, muhasebesiyle, ide-
alleriyle vb.) yeniden ayağa kaldırma 
çabasıyla karşılayacağız. Fantazilerle 
kaybedecek zamanımız yok. 

      V.
      Eylül ayında Paris’te “Congres 
Marx International II”, Uluslararası 
II. Marksizm Kongresi toplandı. 
Bir arkadaşımız toplantıyı izledi. 
Kongreye sunulan çok sayıda tebliği 
ikiye ayırdık. İktisat tebliğleri üzerine 

İktidar Yolu yazarlarından Uğur 
Çetin, Kemal Ümitli, Ayşe Tahincioğlu 
ve Zeki Tombak sohbet ettiler. 
Kongre’nin tebliğleriyle ilgili tartışmayı 
sürdüreceğiz. Sohbetin bu bölümü 
orta sayfalarımızdadır. “Tartışma aça-
cak” bölümleriyle birlikte, ufuk açıcı ve 
doyurucu bir tartışma sunduğumuza 
inanıyoruz. Önümüzdeki sayıya, diğer 
tebliğler üzerine, farklı bileşimli bir soh-
beti sunmayı umuyoruz. Dolayısıyla 
“Komünistler ve Parti sorunu” 
üzerine bu sayıda bir “görüşme” yok. 
Görüşlerini paylaşmayı istediğimiz 
isimlerle, önümüzdeki sayılarda bu 
konuyu sürdüreceğiz.
      
      VI. 
      Fabrika’da işçi sınıfının bütün 
eylemlerinden haber yok. Aynı 
şekilde dünyadaki gelişmelerin de 
bazıları ele alınıyor. Fabrika, dünya 
raporu sunmadığı gibi, işçi sınıfının 
günlük mücadele ve eylemlerinin 
raporunu da sunmuyor. O başka bir 
iştir. Fabrika’nın yaptığı, kimi somut 
gelişmelerden hareket ederek bir per-
spektif, bir bakış açısı oluşturmaktır. 
Ele alınan gelişmelerin belirli bir 
seçime dayanması; haber vermek 
yerine, yorum yapılması, bakış açısı 
oluşturma amacının gereğidir.

      VII.
      Fabrika’nın 42. sayısı 
umduğumuzdan ve alışmış 
olduğumuzdan daha geniş bir ilgi 
gördü. Fabrika, bir tek satırı bile 
okunmadan geçilmeyen bir gazetedir. 
Ancak geniş aralıklı çıkmaya devam 
ediyoruz. İmzalı yazıların azlığı 
nedeniyle eleştiriliyoruz. Son sayıda 
başlığın siyah çıkması da, tamamen 
matbaacımıza ait, insani bir hatadan 
ibarettir.
      İmzaların sayısında bu defa 
bir genişleme var. Bu çeşitliliği ve 
kaliteyi artırarak sürdürmek niyet-
indeyiz. Peryodu daraltma haberini, 
bu işi başardığımız zaman vermeyi 
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      TEKELCİ BACAKARASI BASINI

      PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın 
sığınma talebiyle birlikte İtalya’ya ilişkin 
pek çok ayrıntı günlük hayatımıza girmeye 
başladı.
      İtalya Başbakanı’nın adını duyar duy-
maz, “Bakalım Massimo D’Alema’nın 
soyadını deforme ederek, Maksimum dal-
lama yazmak ilk hangi gerizekalı seviyesize 
nasip olacak?” demiştim.
      Sabah kahvaltısında, hiç tereddüt-
süz, Hürriyet’in “Teketek”çisini açtım ve 
gerizekalı seviyesizle karşı karşıya kaldım. 
Fatih Altaylı’nın yazısının başlığı “Massimo 
D’alema Maksimum dallama” idi.
      Her konuda seviyesizliği yakalama 
başarısı şüphesiz bu büyük keşiften ibaret 
değildi. Abdullah Öcalan’ın ziyaretçilerinin 
ikisinin kadın olduğunu söyleyen bir STAR 
muhabirinin, karpuz kabuğu görmüş eşek 
gibi sırıtışından sonra, Fatih de, kendine 
yakışanı yapmıştı. “Hastane mi, genelev 
mi?” başlıklı yazıda şunları söylüyor:
      “Sözde sürgündeki Kürt parlamen-
tosu üyelerinden Yaşar Kaya, saat 02.30 
sıralarında yanında iki sarışın kadınla bir-
likte kliniğe geldi. Birlikte kliniğe giren üçlü, 
yaklaşık 2 saat sonra klinikten ayrıldılar.
      Anlaşılan İtalyanlar, Apo’nun her türlü 
ihtiyacını düşünüyorlar. Detayları halletmek 
ise Yaşar Kaya’ya kalıyor.”
      Bunlar nereye baksalar seks gören, 
hergün yayınladıkları et resimlerini yeterli 
bulmayıp, hafta sonlarında Viva-Gala-
Şamdan adlı ekler yayınlayan bir basının iki 
yüzlü ahlakçılarıdır. Karşılarındaki bir ülkenin 
Başbakanı da olsa, bir ziyaret de olsa, far-
ketmez..
      Malum, Tansu Çiller, ABD Başkanı Bill 
Clinton ile başbaşa görüştüğünde, “içerde 
kimbilir neler oldu?” diye bir pezevenk key-
fiyle cinsel imalarda bulunanlar da gene bu 
basından çıkmıştı.
      Bakmayın bizim sermaye sınıfının zırt 
pırt “kalite” toplantıları yaptığına.. Faşistlerin 
kalitesi bundan ibarettir.

      ZÜLFÜ’NÜN İŞPORTA TEZGAHI

      Zülfü Livaneli Sabah’taki köşesinde 
şöyle yazıyor:
      “Atatürk’ün toplantılarındaki zerafete, 
liderin çevresindeki saygılı mesafeye, 
tanışmayan insanların erkekçe bir el sıkışla 
yetinmelerine bakıp da imrenmemek elde 
değil.
      Atatürk’ün hiçbir yönüyle ‘arabesk’ 
olmadığını bu belgesellerde daha iyi 
anlıyorsunuz.
      Ama ne yazık ki onu ve en büyük eseri 
olan Cumhuriyeti andığımız günler bile vıcık 
vıcık arabeskin etkisi altına girme tehlikesi-
yle karşı karşıya.”
      Herhalde öyledir.
      25 Ekim’de Ankara’da Çankaya 
Belediyesi’nin düzenlediği bir “Cumhuriyet 
Bayramı Şöleni” yapılıyor. Cumhuriyet gaze-
tesinden Işık Kansu, Zülfü’ye eşlik edecek 
orkestranın “birdenbire” sahneye çıktığını; 
sahneye gelen Livaleli’nin ise şöyle dediğini 
yazıyor:
      “Beni bugüne değin hiçbir konserimde 
yalnız bırakmadığınız gibi, son konserimde 
de yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyorum.” 
Işık Kansu, Zülfü Livaneli’nin, Cumhuriyet 

şölenine “konserim” diyerek sahip çıkmasına 
çok kızmış. Ama o kadar. Bu yüzden Zülfü 
kendilerine çok yakışacak. 
      Işık Kansu’nun kızgınlığının bir değeri 
olması için, Zülfü’nün o gecede yaptığı 
başka bir “satıştan” da midesinin bulanması 
gerekirdi.
 

Hani şu “Yiğidim, aslanım, burda yatıyor” 
şarkısını kastediyoruz. Bu şarkı önce 
devrimciler için gibiydi. Sonra Zülfü efendi, 
bu şarkıyı Uğur Mumcu’ya söylemeye 
başladı. O gecede öğrendik ki, Zülfü  
“yiğidim aslanım” diye meğer Atatürk’e ağıt 
yakarmış.
      Para ve istikbal görsün, “Aslında Tansu 
Çiller için bestelemiştim” demezse, dişimizi 
kırarız.
      “Vıcık vıcık arabesk”ten şikayet edene 
bak!..
      Konuyla hiçbir ilgisi yok: Deniz Baykal, 
“Seçimlerde %24’ten az oy alırsak şaşarım” 
demişti. Unutulmasın.

      MEZARCI BİR TANEYMİŞ!

      Refah/Fazilet geleneği içinde, meğer 
Hasan Mezarcı yanlışlıkla bulunuyormuş. 
Meğer o aslan gibi bir inanç adamıymış ve o 
cenahta eşsiz biriymiş!
      Hatırlayalım. Hasan Mezarcı, hakkında 
açılan davaların bir tanesinde olsun, “kom-
pile”, “montaj”, “iftira”, “ben onu Lawrence 
için dedim”, “cihat aslında o manaya gelmez” 
gibi lakırdılar etti mi? Etmedi. Mezarcı sıkıyı 
görünce bayan tiyatro sanatçılarıyla vals 
yaptı mı? Yapmadı.
      Ne söylemişse, düşüncelerine, 
inançlarına katılırsınız veya katılmazsınız; 
aynen bir inanç, bir fikir adamı gibi davrandı 
ve kıvırtmaya hiç yönelmedi.
      Ortaya çıkan her kasetten sonra, “kom-
pile”, “montaj” diyen, sıkışınca Avrupa’ya 
tüyen Şevki Yılmaz’ı, Hasan Hüseyin 
Ceylan’ı, valsçi Kayseri Belediye Başkanı 
Şükrü Karatepe’yi hatırlayın bir de...
      Başbakanlık’ta verdiği iftar yemeğini bile 
sahiplenemeyen ve davetliler listesini bir kaç 
memurun üstüne yıkmaya çalışan Erbakan’ı 
düşünün...
      Ajitasyon unsuru olarak şiir de okuduğu 
bir siyasi konuşması yüzünden ceza alan; 
sonra da “Bir şiir okudum diye...” sözleriyle 
Amerikan diplomatlarından şefaat dilenen 
Recep beyi hatırlayın...

      “Ben harf devrimini yapan ve Türkiye’de 
laiklik uygulamasını başlatan kişi olarak 
İngiliz casusu Lawrence’i biliyorum.” diye 
kıvırmaya çalışan Ağrı belediye başkanı 
olacak karakter abidesini düşünün...
      “Bir toplumu iyiye, doğruya sahip 
çıkmaya teşvik etmek suç olamaz. Biz bu 
çalışmalarımıza cihad 
diyoruz. Bir takım sert-
lik ve şiddet yanlıları 
kendilerine böyle bir 
isim veriyorsa, biz bunu 
lugatımızdan çıkaramayız 
ki.. Bıçağı elinize alıp 
karnınıza saplayın, silahı 
alıp göğsünüze ateş edin 
mi demek bu? Hiç aklı 
başında bir insan böyle 
bir şey söyleyebilir mi?” sözleriyle saçma-
layan Oğuzhan Asiltürk adlı amatör oryantali 
aklınıza getirin...
      Binbirsurat Abdurrahman Dilipis’i bir 
kenara yazın...
      Ve diğerlerini, ve diğerlerini...
      İçlerinde Hasan Mezarcı kalitesinde  bir 
inanç adamı daha var mı?
      Bu kadar yalancıyı, bu kadar zavallı 
korkağı, bir siyasi hareket taşıyabilir mi?
      Yalanı din haline getirmiş bir sermaye 
hareketidirler. Yalanla geldiler ve yalanla 
gidiyorlar.
      Bu konuyla da hiç ilgisi yok: Deniz 
Baykal, “Seçimlerde %24’ten az alırsak 
şaşarım” demişti. Bakarsınız unutulur. 
Bizden hatırlatması.

      OFSAYT

      Kokain müptelası, uyuşturucu kaçakçısı, 
katil, faşist serseri Abdullah Çatlı’ya, ailesi 
mevlut okutmuş. Kendi bilecekleri iştir. 
Mevlut için toplanan faşistler, bizzat devlet 
tarafından defalarca açığa çıkarılmış yalan-
larla avunmaya devam etmişler: 
      “Asala’nın korkulu rüyası”, “Türkiye 
seninle gurur duyuyor.”, “Ağabeyim bir 
kahramandı” vs .vs. 
      Ofsayt ise, yüzün üzerinde operasyonda 
sayısız yerinde infaz yapmış Özel harekat 
eski polisi Ayhan Çarkın ile, Sami Hoştan’ın 
mevlutta hazır bulunmalarıdır. “Cürüm 
işlemek amacıyla teşekkül oluştur”mamışlar 
ve oradan tanışmıyorlarsa, 1978’den beri 
kanun kaçağı durumundaki Abdullah Çatlı 
ile Ayhan Çarkın’ın, Sami Hoştan’ın muhab-
betleri nereden?
      Belli ki, bizim hukukun üstünlüğü ile ünlü 
devletimizin bağımsız yargısının, bu çeşit 
muhabbetleri anlayışla karşılayacağından 
eminler. 

      TENCERE-KAPAK
      
      Parti kurarken “Amerikan 

Homoseksüeller Federasyonu”nun amb-
lemini partisine amblem seçen, fasulyeden 
Liberal Demokrat Parti’nin Genel Başkanı 
Besim Tibuk, “seçme”yi biliyor. 
      Şimdilerde de sahibi bulunduğu, 
kumarhanecilik dahil turizm sektöründe 
faaliyet gösteren NET Holdinge partner 
seçmiş: Lapis grubu. Lapis grubunu herkes 
nereden biliyor? Grubun patronu Apel Çelik 
ve arkadaşları, 1994 yılında, grubun sahibi 
olduğu TYT Bank’ın içini boşaltmışlar, 
bankayı ve dolayısıyla mevduat sahiplerini 
soymuşlardı. Bu işi tabancayla yapsalar, 
şimdi öldürülmemişlerse, hapisteydiler. Ama 
onlar bu soygunu liberal dünya görüşüne 
uygun yaptılar. Dolayısıyla soygun paralarını 
çıtır çıtır yemeye devam ediyorlar.
      Özelleştirmeci Tansu, içi kabak 
oyulur gibi oyulmuş TYT Bank’ı, derhal 
devletleştirmişti, haliyle.
      Kumarhaneci liberal faşist Besim Tibuk, 
grubuna yol arkadaşı olarak, tabii ki, kendi-
lerini isbat etmiş soyguncular seçecekti. 
      Artık İtalyan Konsolosluğu önünde 

kolkola bayrak yakarlar...

      MÜCAHİT NAZLI

      Nazlı Ilıcak’a FP’liler “Mücahit Nazlı” 
diye sesleniyorlar. 
      Gerçekten de hırsız bir ailenin seçkin bir 
temsilcisi olarak, Fazilet’in cihat anlayışına 
cuk oturan bir tiptir.
      Rahmetli kocası Kemal Ilıcak, İlksan 
vurgunu boğazına takılınca kalp krizinden 
hırsızlar cennetine gitmişti.
      Oğlu, genç kabiliyet Mehmet Ali 
Ilıcak, Akşam gazetesi üzerinden yaptığı 
dolandırıcılık yüzünden içeri gireceğini 
anlayınca Amerika’ya tüydü. Şimdi gıyabi 
tutuklu.
      Yeni kocası Emin Şirin ve Akşam gaze-
tesinde aynı dönemde yöneticilik yapan 
yakın dostu Can Aksın da, dolandırıcılık 
nedeniyle tutuklanıp hapsi boyladılar.
      Cihat iyi de, son zamanlarda ailenin 
telefatı arttı galiba. 
      Mücahit Nazlı, işler böyle giderse, cihata 
ABD’de devam edeceğe benzer. Kimbilir 
belki de Bayrampaşa’da. Haydi hayırlısı...

      HANGİ CUMHURİYET

      Cumhuriyet’in 75. yıldönümü nedeniyle 
herkes meşrebine göre bir şeyler yaptı. 
Parayı kapanlar da oldu. Afiyet olsun. 
      Cumhuriyet devletine göre bunların 
hangisi makbul, hangisi değil bakalım:
      “Kıyafet devrimi Cumhuriyetimizin 
eseridir”. Bu Damat ve Tween markalarının 
kurucusu Orka Group reklamının sloganı. 
Üstte de bir papyonlu boyun fotoğrafı var. 
“Tween, group” laflarıyla papyon kravat 
pek uygun düşüyor, ve birlikte burjuva 
cumhuriyetin kozmopolitizmine çok uygun 
düşüyorlar. Devlet bu anlayışı makbul buluy-
or.
      Ajda Pekkan Cumhuriyet konserleri 

veriyor, Cumhuriyet balolarının yıldızı. 
Devlet tabii ki Cumhuriyetle Ajda arasında 
tam bir bütünlük buluyor.
      Ermeni cemaati Kumkapı’daki 
Meryemana kilisesinde toplanıyor ve 
Cumhuriyeti kutluyor. Çok güzel. Bir de hep 
birlikte 10. yıl marşı okuyorlar: “Türke dur-
mak yaraşmaz Türk önde Türk ileri” Devlet 
gülümsüyordur: 
      Dolmabahçe Sara’yında “Sarı Zeybek 
Defilesi” yapılıyor. Devlet erkanı ve sosyete 
defilede. Devlet gayet tabii memnun.
      Bu sene, son beş yılda satılan bayrak 
miktarı kadar bayrak satılmış. Devlet 
memnun. Son günlerde İtalyan bayrağı 
satışlarında da patlama var. Satılan ve 
yakılan bayrak miktarından devletin bir 
şikayeti yok.
      Niğde’nin Ulukışla ilçesinde Cumhuriyet 
Bayramı’na katılım davetiyesi dağıtan 
Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri “izinsiz 
bildiri dağıttıkları” gerekçesiyle gözaltına 
alınmışlar. Demek ki bütün o Cumhuriyet 
yürüyüşleri, meydanlarda toplanmalar, hep 
izinliymiş. Kesinlikle, İtalyan temsilciliklerinin 
önünde yapılan gösteriler de izinlidir.
      Devlet belki, izinsiz Cumhuriyetçilik 
yapılmasından hoşlanmıyor. Belki de bu 
ADD Şubesi, işin ölçüsünü kaçırdı, daveti-
yede “anti-emperyalizm” lafları falan yazdı? 
      Bildiriye koyun bir Ajda fotoğrafı, takın 
papyonları, elinizde bayraklar, gidin Sarı 
Zeybek defilesine, 10. yıl marşı söyleyerek, 
bakın size Cumhuriyet devletinin polisleri bir 
şey der mi? 

      ÇÜRÜK BILDIRCIN YUMURTASI

      Mehmet BARLAS, Fetullahçı Zaman 
Gazetesinden de atılmayı başardı. Bravo!
      Cumhuriyet gazetesi, Aydın Engil’le Oral 
Çalışlar’ı yeteri kadar Atatürkçü ve Atatürk 
milliyetçisi bulmamış. İş aramaktalar.
      Biliyoruz, yeri değil, ama hafıza-i 
beşer... Unutulmasın diye yazıyoruz: Deniz 
Baykal “seçimlerde %24’ten az alırsak 
şaşarım” demişti. Kulağınızda bulunsun.

      DEMOKRATİK SAĞ PARTİ

      DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, 
sendikalı oldukları için işten atılanları 55. 
hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı DSP’li Nami ÇAĞAN’a şikayet 
ederdi. Ecevit sigortasız işçi çalıştırmaya 
karşı Rıdvan Budak’la birlikte aynı kürsüye 

çıkarak, Merter’de mit-
ing bile yaptı.
 İşte aynı 
DSP’nin üyesi, 
Milli Eğitim Bakanı 
Hikmet Uluğbay’ın 
başkanlığını yaptığı 
Milli Eğitim Vakfı’nın 
(MEV) çalıştırdığı 
5 işçi, Tez-Koop-İş 
sendikasına üye 
olmuşlar. Tabii derhal 
işten atılmışlar.
 Demokratik Sol 
Parti’ymiş! 
 DİSK Genel 
Başkanı Rıdvan Bey, 

bu işçileri kime götüreceksin şikayete! 
      Basın Deniz Baykal için “O i.ne solcu 
değil” dediğini yazmıştı. Belki yalandır.
      Peki bu i.neler solcu mu?
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         Son bir kaç ayda, başdöndürücü 
gelişmelerin şahidi olduk. Bulunduğumuz anda 
1.Kürt meselesi, büyük devletlerin insiyatifine en 
açık haldedir. 2. PKK sancılı, gerilimli bir dönüşüm 
sürecinin, bütün olarak geriye dönülemez eşiğini 
geçmiştir. 3. Türkiye rejimi, başka iç deprem-
lerle birlikte, Kürt meselesi etrafında da gerilimli, 
çatışmalı bir döneme girmiştir.
         ABD’nin “Körfez’de istikrar” için, “Irak 
sorununu” çözme planları, Irak Kürdistan’ının 
devletleşme yönünde yapılanmasını hede-
fliyor. Bu yapılanmanın “özerk” veya “federe” 
olmasından ziyade, ABD’nin ilgilendiği işe 
yaraması ve gecikmemesidir. Türkiye, Kürtlerin 
komşularında da olsa devletleşme yönünde 
mesafe almasını, mutlaka engellenmesi gereken 
bir gelişme; kendisine yönelik bir tehdit olarak 
algılıyor. ABD’nin PKK konusunda Türkiye’nin en 
açık ve ısrarlı destekçisi olmasının iki yönü var. 
Birincisi Türkiye’yi PKK konusunda  destekleyerek 
Barzani ve Talabani’nin masaya oturtulmasıyla 
atılan “Kürt Federe Devleti”ne yönelik adımlara, 
Türkiye’den gelen itirazları yumuşatmak. İkinci 
yön ise, Talabani ve Barzani PKK’nin bölgedeki 
varlığından şikayetçidir. Silahlı mücadele veren 
ve orak-çekiç’ten vazgeçildiyse de, bayrağı 
kırmızı olan, marksizm-leninizm iddiasını, 
eskisi kadar tutarlı bir biçimde ileri sürmese de, 
devrimci renklerini önemli ölçüde koruyan PKK, 
ABD’nin de varlığından memnun olacağı bir 
vakıa değildir. Sonuçta, ABD, aciliyet kazanan 
planlarını yürürlüğe koyabilmek için, PKK konu-
sundaki tutumunu Suriye’ye bildirmiş olmalıdır. 
         Ne zaman?
         Tam da Türkiye’nin, ABD’nin böyle bir adımı 
atmak zorunda kalacağını görerek, Suriye’yi bir 
savaşla tehdit ettiği sırada. Sonuçta PKK Genel 

Başkanı Abdullah Öcalan, önce Suriye’den 
Rusya’ya gitmek zorunda kalmış; belki de Suriye’yi 
terketmek zorunda kalınca, Rusya’ya gitmeyi 
tercih etmiştir. Ancak Rusya, hem Türkiye’nin ve 
hem de Avrupa’nın, ama özellikle Almanya’nın 
kucağına, böylece yeni boyutlar kazanacağı 
kesin olan “PKK ve Kürt Sorunu” bırakmak üzere, 
Öcalan’ı İtalya’ya, muhtemelen kendisinin de 
tercihini dikkate alarak göndermiştir. 13 Kasım 
1998 Öcalan’ın İtalya’ya vardığı gündür. İtalya 
Öcalan’ı bir süre sonra “ikamete rapten serbest” 
bırakmıştır; ama mafya itirafcılarının ikamet ettiği, 
dolayısıyla gizli servisin tamamen kontrol altında 
tuttuğu bir mahallenin, çok sıkı güvenlik önlem-
leri altındaki bir sokağında bulunan bir villa’dan 
dışarı çıkmaması koşuluyla...
         Almanya Primakov’un bu hediyesini, daha 
önce İnterpol’den tutuklama talebiyle sipariş 
etmiş olmasına rağmen, kabul etmemiştir. 
Öcalan, Türkiye’deki idam cezasının varlığı, 
sistematik ve yaygın işkence uygulaması gibi 
nedenlerin yanısıra, koparılan bütün gürültüye 
rağmen, Türkiye’nin gerçekte istekli olmamasının 
da bir sonucu olarak, Türkiye’ye gönder-
ilmeyecektir. Rusya Öcalan’ı geri almayacaktır. 
Libya, Tunus, Sudan gibi tuhaf fantaziler, basında 
şöyle bir görünüp kaybolmuştur. Öcalan’ın 
oluşturulacak bir uluslararası mahkemede 
yargılanması düşüncesinin gerçeklik kazanması 
mümkün olsa bile, uzun bir zaman gerektirebi-
lecektir. Böyle bir yargılama ise, Öcalan’dan ziya-
de Türkiye’nin zarar göreceği ve teşhir olacağı bir 
sürece dönüşme potansiyelini fazlasıyla içermek-
tedir.
        Türkiye’yi yönetenler ise, 13 Kasım’dan 
itibaren, 15 gün sonrasını bile görme 
yeteneğinden yoksun siyaset körleri olduklarını 

ortaya koymuşlardır. KOÇ Grubunun basındaki 
uzantısı DOĞAN Gurubu, Türkiye’deki Amerikan 
basını ATV ve SABAH grubu; ve UZAN’ların 
STAR TV’si, “Vatandaşların duygu yüklü tep-
kisi” adı altında 15 günü yakın bir süre, motifleri, 
insan unsuru ve eylem anlayışıyla faşist, ırkçı, 
şoven milliyetçi bir propagandayla Türkiye’yi 
hem bir içsavaşın eşiğine getirmişler, hem 
Türkiye’nin uluslararası alanda savunabileceği 
bütün tezleri yerle bir etmişlerdir. İki haftalık 
cinnet döneminden, yani polisin ve ülkücü ser-
serilerin birlikte HADEP binalarını basıp iki linç 
gerçekleştirmelerinden; İtalyan bayraklarının 
sokaklarda yakılması; İtalyan temsilciliklerinin 
önünde toplananların duvarlara tırmanması, 
tabelaları söküp yerlere atması ve temsilcilik 
duvarlarına seviyesiz afişlerin asılmasından 
sonra; Türkiye’nin, yöneticilerine rağmen bir dev-
let olduğu birilerinin aklına gelmiş ve kameralar 
her kepazeliği çekmez olmuştur. Kameraların 
ortalıktan çekilmesiyle birlikte, “vatandaşın 
duygu yüklü tepkileri” de ortalıktan çekilmeye 
başlamıştır.
         Keza İtalya’ye ekonomik boykot 
propagandası, AB’nin topyekun bir cevabıyla 
karşılaşılabileceği ortaya çıkınca, “sivil bir tep-
kidir” şeklinde izah edilmeye çalışılmış, geri 
adım atılmıştır. Ama iş çoktan, İtalyan Ariston 
firmasının temsilcisi Uzan’ların elinde, Telsim-
Türkcel rekabetinin malzemesine dönüşmüş 
bulunmaktadır. Bu durum, çivisi çıkmayan hiçbir 
şey kalmadı anlamına geliyor ve uluslararası ser-
mayenin yerli ortaklarının birbirini teşhir etmes-
inden bizim bir şikayetimiz yoktur.
         Bu sayfada, gelişmelerin çeşitli yön-
lerini ayrı başlıklar altında ele almaya çalıştık. 
Okuyucularımızı, zaten konuşulmakta olanların 

Türkiye’nin üzerinde kara rüzgar

         Türkiye’yi yönetenler, PKK liderliğinin zayıf 
yanını isabetle teşhis etmiş olduğunu ortaya 
koydu. İktidar Yolu ve Fabrika’nın dikkatli 
okuyucuları, bizim, Türkiye ve Kürt solunda 
Suriye’ye ve şüphesiz Hafız Esad rejimine dair 
yaygın değerlendirmeleri paylaşmadığımızı 
bilirler. Daha yakın zamanda Suriye hükümetinde 
Hıristiyan bakanların da bulunduğuna işaretle, 
Suriye’nin Türkiye’den daha laik olduğu husu-
sunda bizi aydınlatan kıymetli bilim adamlarımız 
oldu. Suriye Komünist Partisi adıyla, legal bir 
partinin mevcudi-
yetine bakarak, 
Suriye’de demokrasi-
nin sınırlarını tesbit 
etmek ne kadar 
manalıysa, Hıristiyan 
bakanla rejimin laik 
karakterini ölçmek de 
o kadar isabetli olur. 
Keza Esat rejiminin 
yakın geçmişe kadar 
SSCB’ye yakınlığı 
herkesin malu-
mudur. Buradan 
Hafız Esad rejiminin 
sosyalizme açık, 
anti-emperyalist bir rejim olduğunu; Filistin’li ve 
Türkiye’li devrimci örgütlere gösterdiği teveccüh 
münasebetiyle de, etrafa devrimcilik ihraç eden 
bir “devrimci demokrasi” rejimi olarak tarifine 
mecbur olduğumuzu sanan safdiller çıkabilir. 
Halbuki Suriye’nin Filistin’e gösterdiği teveccüh, 
Filistin’in bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini 
daima tahrip etmiş, zayıflatmıştır. SSCB’ye 
yakınlık ABD ile flörtte “müşteri kızıştırma” görevi 
ifa etmiştir. Hıristiyan bakan, kimbilir hangi iç 
veya dış politik denge hesabının mahsülü olarak 
tayin edilmiştir. Suriye Komünist Partisi ise Genel 
Sekreter hastalığından dolayı, Merkez Komitesi 
toplantısına katılamayınca, yerine oğlunun 
toplantıya reislik ettiği bir acaip partidir.
         Ortadoğu’da “Mısır’sız savaş, Suriye’siz barış 
olmaz” deyişi vardır. Suriye, bilhassa Esat, petrol 
ve tabii zenginliklerden mahrum bir coğrafyada, 
petrolün ve her türlü zenginlik kaynağının yerine 
diplomasi ikame etmektedir. Zeki ve becerikli 
olduğu şüphe götürmez. Ama medhiyelerin 
burada bitmesi icabeder. Esad rejimi ile SSCB’nin 
veya KP’nin veya Hıristiyan ahalinin münasebete 
girmesi yanlış mıdır? Hayır. Politikada aslolan, 

bir güçle girilen münasebette 
kendi iradeni kısmen veya 
tamamen karşı tarafa devret-
memen, kendi iradenin özünü 
zedeleyecek fedakarlıklar 
yapmamandır. Almak istiy-
orsan, verirsin. Kritik soru, ne 
alırken, ne verdiğindir.
 Uzun senelerdir, 
PKK liderliğinin, Suriye’de veya 
Suriye’nin kontrolü altındaki 
topraklarda ve bunun tabii bir 
neticesi olarak Esad rejimiyle 
belirli bir münasebet içinde 
olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti 
söylediğinde Esad yönetimi; 
biz söylediğimizde Kürt 

kardeşlerimiz şiddetle yalanlarlardı. Bizimki her 
zaman olduğu gibi, komünist bir bakış açısının 
ve bu bakışın ihtiva ettiği birikimin gerektirdiği 
ikazlardı. Türkiye Cumhuriyeti ise, Kürt mese-
lesini anlamayı uzun müddet reddetti. Devlet 
anlama yolunda büyük mesafeler almıştır; ama 
anlamak ayrı, sorunun çözümü yönünde adım 
atmak ayrıdır. Siyasetçilerin içinde ise, “eşkiya”, 
“çete” laflarını hala samimiyetle ve cahillikle telaf-
fuz edenler mevcuttur. 30 bin gerillası bulunan 
eşkiya çetesi ve çetenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
batılı müttefiklerinin herbirinde “büyükelçi ve 
konsolosu”, Kani Yılmaz gibi, ABD’den Kanada’ya, 
Rusya’dan Almanya ve İtalya’ya gezen “Dışişleri 
Bakanı” olur mu? Devlet, on seneden fazla 
zamandır,  bir yandan DGM’lerde, şimdilerde 
Genel Başkanı Ankara’da ağırlanan “Kürdistan 
Demokrat Partisi”nin ilk kelimesini telaffuz 
edenlere yıllarca hapis cezaları yağdırırken; bir 
yandan MGK Genel Sekreterliği eliyle “Kendi 
Belgelerinden PKK” adıyla tuğla kalınlığında 
kitaplar basıyor; ilk defa Amerikan veya Alman 
talimnamelerinden tercüme olmayan, orijinal, 
çünkü kendi tecrübelerinin mahsülü talimname-
ler üretiyordu. Kürt meselesi ve PKK hakkında, 
cahil siyasiler ve halkı cahilleştirmekle vazifeli 
medya tarafından halka anlatılanla, devletin 
kendi içine anlattığı arasında dağlar kadar fark 
vardır.
         Devletin ne anladığını anlamaktan aciz 
olanlar, Kara Kuvvetleri Komutanı Suriye sınırında, 

sesini yükselttiği zaman, “14 senedir olmayan 
ne oldu da, şimdi efeleniliyor?” diye uyku mah-
muru şaşkınlıklar gösterdiler. İki noktayı, bu çeşit 
eşhas için, düşünme temrini yapsınlar diye not 
edelim: 1. ABD’nin Irak politikasının önünde iki 
engel mevcuttu. Engellerden biri PKK’nin, silahlı 
mücadele veren ve devrimciliğini Marksist bir 
dille açıklayan bir parti olarak Irak Kürdistan’ında 
kurulacak bir federe devlet içinde hızla hakim güç 
haline gelmesi ve Saddam’ı zayıflatmak için bir üs 
olarak düşünülen bu yapılanmanın, en azından 

orta vadede Saddam’a 
güç katması ve uzun 
vadede kendisinin bir 
istikrarsızlık unsuru 
olma ihtimalidir: 
Hülasa “bu haliyle PKK” 
birinci engeldir. İkinci 
engel ise, Kürtlerin 
hangi çizgide olursa 
olsun devletleşme 
istikametinde adım 
atmalarından rahatsız 
olan Türkiye’dir. ABD 
Irak politikasının 
selameti için, düne 
kadar yapmadığını 

yapmış; bir yandan PKK’nin bugünkü haline karşı 
Türkiye’nin bir zafer kazanmasının önünü açmış; 
yani Türkiye’yi tatmin etme yoluna gitmiştir. Diğer 
taraftan PKK’yi, kimi ciddi işaretler daha önceden 
ortaya çıkmışsa da, bugün olduğundan  başka bir 
şey olmaya zorlayacak şartların içine sokmuştur. 
Bütün bunları ABD kendi başına yapmış ve 
emirle yaptırmış değildir. Sürece dahil olmuş 
bütün aktörlerle ortak noktalar buluna buluna, 
bu gelişmeler adım adım gerçekleşmiştir. 
         2. Acaba 14 yıl önceki TSK, Suriye’ye karşı 
askeri bir zaferi, bugünkü netlikte garanti ede-
cek güçte miydi? 14 yıl önce Orgeneral Recep 
Ergun, Kara Kuvvetleri Dergisi’nde “Tatbikatın 
tatbikatı olmaz” diye yazılar yazıyordu. Çünkü 
bırakalım savaş tecrübesini, tatbikatların bile 
kırk defa provasının yapıldığı bir ordunun 
komutanlarından olduğunun farkındaydı. Burada 
aynı karşılaştırmayı iktisadi kapasite, ulaşım, 
haberleşme imkanları ve her iki tarafın dost ve 
düşmanlarının kompozisyonu itibariyle de yap-
mak icabeder...  
         Suriye’nin üzerine son gidişte, ordu üst 
yönetimi, kendilerinin ve hasımlarının imkan 
ve kabiliyetlerini, siyasi konjonktürün yarattığı 
avantajları isabetle değerlendirmişlerdir.
         PKK cephesinde de Esad rejimiyle alakalı 
bazı endişelerin mevcudiyetini daha önceden 
tesbit etmiştik. Bir Kürt haber ajansının “harita” 
şeklinde amblemi vardır. Bakınız haritanın sınırı 
İran’ın Irak’ın içinden geçer, Suriye’nin sınırından 
yürür ve Türkiye’ye yönelir. Halbuki 70’li yıllarda 
“kaç parça” münazarası az yapılmamıştı. Öyleleri 
vardı ki, zor zamanlarında misafir kaldıkları 
evden hak talep etmekteydiler. 1946’da kısa 
süreli Mahabat Kürt Cumhuriyeti’nin yıkılması, 
Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, bazı önder 
kişiliklerin Şah rejimi tarafından idam edilmeleri ve 
katliamlar arasında, Cumhuriyet’in Genel Kurmay 
Başkanı Molla Mustafa Barzani, on binlerce 
Kürd’ü, Türkiye İran sınırından  kuzeye, Sovyetler 
Birliği’ne götürmüştü. Bu Kürt tarihinin herhalde 
birinci “uzun yürüyüşü”dür. İşte bu topluluğun 
misafir edildiği, yerleşip çoluk çocuğa karıştığı 
yerleri de Kürt yurdu sayanlar vardı. Onlara “5 
parçacılar” denildiğini, yaşı müsait olanlar ve 
bilenler hatırlar. Sözünü ettiğimiz harita ise hiç-
bir açıklama yapmadan “3 parçacı” bir yaklaşımı 
ifade etmekteydi. Derken, 1998 yaz aylarında 
PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’a ait olduğu 
söylenen açıklamalar duyuldu. Bu açıklamalar 
tekzip edilmedi. “Suriye Kürtleri, aslında Osmanlı 
baskısıyla Suriye’ye göçmüştür.” Sanki Osmanlı 
varken, Suriye diye bir bağımsız devlet varmış!.. 
Osmanlı’nın Kürtleri zorla göçerttiğini de hiçbir 
yerden okumuş değiliz. Peki böyle “tarihi hak-
ikatler” durup dururken nereden icad olur? Suriye 
ile PKK arasındaki münasebetlerin seyrinden!..Bazı 
ortaklıklar üzerinden münasebet kurulmuştur; 
ama  ortaklıkların zemininin “eşitlik ve özgürlük” 
olmadığı kesindir. İran ve Irak’ın geri önderliklere 
sahip olan “birbirlerinin Kürtlerini”, geçmişte nasıl 
defalarca ateşe sürdüğü, kullandığı ve bedelin 
hep Kürt halkına çıktığını, defalarca, ısrarla yazmış 
ve tenkid etmiş olanlardan, sakınma ummak 
haksız mıdır? PKK buna benzer ortak paydaları 
Yunanistan ve Ermenistanla da aramış ve 
bulmuştur. Yunanistan parlamentosundaki sağcı 
milletvekillerinin PKK’ye zaman zaman hararetli 
destekler vermeleri bu türdendir. Temelinde eşitlik 
ve özgürlüğün zerresi yoktur. Adinin bayağısı 
milliyetçi düşmanlıkların ve fırsatçılıkların eşitliğe 

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarını PKK’yi 
bekleyenden daha az gerilimli bir dönem bek-
lemiyor. Ortaya çıktığı yerde, eşitlik ve özgürlük 
temelinde çözülebilecek sorunlar, çözülmediği 
için, önce komşu ülkelerin dahli ile büyümüş; 
uzun süredir işin içine başka güçler elini örtülü 
biçimlerde sokmuş ve nihayet bugün, herkesin 
en açık biçimlerde müdahale edebileceği bir 
zemin yaratılmıştır. Devletin ısrarla “terör” dediği 
ve terörü de sadece PKK’nin faaliyeti olarak tarif 
ettiği “silahlı mücadele” veya “düşük yoğunluklu 
çatışma” dönemi önemli ölçüde kapanacaktır.  
         Sorunun siyasi zeminlerde seyrettiği 
şartlarda, şimdilerde Abdullah Öcalan’ın ölüm-
lerine sebebiyet verdiği iddia edilen 27 bin 
küsur insanın ölümleri de konuşulacaktır. 2800 
faili meçhul bırakılmış cinayet, “1000 operasyon”, 
Avrupa kurumlarının Türkiye’yi insan hakları 
nedeniyle eleştireceği toplantılarından bir 
kaç gün önceye yetiştirilen çocuklu, kadınlı 
katliamların dosyaları yeniden yeniden 
açılacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinde 
Türkiye’nin mahkum olduğu ve olacağı binlerce 
dosya gündeme girecektir. 
        “Cumartesi anneleri”ni döverek gözaltına 
almalar; İHD’ye “Kasap Hakları Derneği” gibi 
gerizekalı provokasyon tezgahları, Cengiz 
Ersever türü katillere hedef göstermeler; binlerce 
cinayetin, sistematik işkencenin, gözaltında 
kayıpların ve yerinde infazların üstünü örtmeye 
yetmeyecektir. 
        Türkiye’den geçen eroinin Türkiye’ye 
bıraktığı paranın 50-70 milyar dolar olduğunu 
Susurluk mahkemelerinde konuşan devlet 
memurlarından öğrendik. Bu miktar Türkiye’nin 
ihracat gelirlerinden fazla; bütçesine yakındır. 
Uyuşturucu trafiğini PKK ile izah edenler, 
1970’lerin başında Fransa’da eroinle yakalanan 
MHP senatörü Kudret Bayhan’ı, Avrupa ülkeler-
inde, ABD’de uyuşturucu satarken yakalanan 
ülkücü katil Abdullah Çatlı, Oral Çelik, Haluk 
Kırcı, Yaşar Öz, Nurettin Güven ve yüzlerce 
ülkücü benzerlerini, bunlara yeşil pasaport, 
silah taşıma ruhsatı veren Mehmet Eymür, 
Mehmet Ağar gibi MİT’çi ve Emniyetçileri unut-

turmaya mı çalışıyorlar? Medyanın verdiği 
cesaretle sokaklara dökülüp etrafa saldıran, 
HADEP’lileri linç etmeye girişen ülkücü serseri 
çeteleri, unutturulduğunu düşünüyorlar ki; pan-
kartlar asılmaya başlandı: “Uyuşturucuya karşı 
mücadele PKK’ya karşı mücadeledir. MHP”. 
         Belki gerçekten de basının aptallaştırdığı 
vatandaşların bazıları inanabilir. Ama pek çok 
ülkücü uyuşturucu tüccarını cezaevlerinde mis-
afir etmiş Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin önüne, 
medya propagandasından farklı uyuşturucu 
dosyalarını uzun süredir koymaktadır..

         
         Eşeğini dövemeyen, semerini dövüyor

         Polis ülkücü serseri sürüleriyle birlikte HADEP 
ilçe binalarını, Kürtlerin kurumlarını ve giderek 
Türkiye solunun toplantılarını basıyor. HADEP 
başta olmak üzere, ilerici partilerin büroları, 
kuşatma altındadır. Bir haftada 3 binin üzerinde 
HADEP’li gözaltına alınıyor. HADEP Genel 
Başkanı Murat Bozlak tutuklanıyor. Diyarbakır’da 
Hamit Çakır ve Kocaeli’de emekli öğretmen 
Metin Yurtsever’in polis ve 
ülkücü serseriler tarafından ve 
birlikte linç ediliyor. Öcalan’ın 
yanında görülen Ayfer Kaya’nın 
ailesi önce gözaltına alınıyor. 
Sonra evleri, işyerleri taşlanıyor 
ve Kütahya’yı terketmek zorun-
da kalıyorlar. Devlet boylu boy-
unca bu işlerin içindedir. Kendi 
yapamadıklarını da medyaya ve 
ülkücülere yaptırıyor ve seyredi-
yor. Bu tutumun bir örneği de, 
Belçika’da Kürt kurumlarına 
yönelik fiziki saldırılardır.
         14 senedir süren savaş, 
ülkenin her yerinde birarada 
yaşayan sıradan insanları birbir-
ine düşman edememişti. Şimdi yapılan budur 
ve Türkiye bir sivil savaşa sürüklenmek isteniyor. 
Bu daha önce Antalya’da mezarlarından çıkarılan 
gerilla cesetleriyle, Bolu’da Kenan Mak’ın 
ülkücüler tarafından öldürülmesi gibi olay-
larla başlatılmış bir süreçtir. Öcalan’ın İtalya’ya 
gitmesinden itibaren başta Doğan Grubu 
gazeteleri ve televizyonu Kanal D olmak üzere, 
Star, ATV ve diğerleri, “halkı ırk, dil, bölge, siyasi 
görüş mülahazasıyla birbirine karşı düşmanlığa 
alenen tahrik” etmektedirler. Bu pespaye basına 
göre vatandaş sıfatı sadece “MHP’li, ülkücü, 
Nizam-ı Alemci vb” faşist sürülerinin adıdır. 
“Vatandaşlar tahrik oldu. Tepki gösterdi. İtalyan 
büyükelçiliğinin içine girmeye kalktı, HADEP 
bastı, gösterici dövdü vs.”
         Son günlerde açılan yaraları, 14 yıllık savaş 

b i l e 

açamamıştı. Eğer bölücülük bunlar değilse, 
nedir? Bu yaraları açanlar, Türkiye’nin 
önümüzdeki on yıllarını ağır utançlarla lekeleme-
ktedir.
         Dış politikayla şirretliği karıştıranlar, 
İtalya’da bir tek Türkiye bayrağı yakılsa kıyameti 
koparacakları halde, hergün ortalıkta İtalyan 
bayrağı yakanları haber diye televizyonlara 
çıkarmakta, bayrak yakmayı teşvik etmektedir. 
Bayrak yakma, linç etme ve benzeri marifetler, 
Türkiye’nin Abdullah Öcalan’ın iadesini talep 
ettiği İtalya’da ve dünya kamuoyu nezdinde, 

gayet açık ve ikna edici örneklerdir. Herkes resmi 
açıklamalara değil; gözlerinin önünde cereyan 
edenlere bakarak fikir sahibi olacaktır. 
         Galatasaray ve Juventus arasındaki futbol 
maçını, bir savaş haline getirenler, maçın UEFA 
kararıyla ertelenmesinden sonra, “ne yazık, spora 
siyaset karıştırdılar” gibi, utanmazca laflar ede-
bilmektedir.
         Bu kadar marifetten sonra kesin olan şudur: 
Abdullah Öcalan Türkiye’ye idam cezası kaldırılsa 
bile iade edilmeyecektir. 

         PKK 14 yıldır sürdürdüğü silahlı mücadele 
merkezli faaliyetiyle, kendi hedef kitlesi 
nezdinde ve uluslararası planda bir tanınmışlık 
sağlamıştır. Şimdi mücadelesinin biçiminde 
stratejik bir dönüşüme zorlanmaktadır. Ancak 
böyle bir dönüşüme istekli olunduğuna dair, 
konu uluslararası boyutlar kazanmaya başladığı 
andan itibaren çok sayıda işaret zaten ortaya 
çıkmıştı. Böyle bir siyasallaşmanın enerjik bir kitle 
eylemliliği ile beslenmesi açısından Avrupa çok 
uygundur. On binlerce Kürt’ün katıldığı pek çok 
eylem daha önce de gerçekleşmişti, şu anda da 
gerçekleştirilmektedir.
        Peki Türkiye’nin böyle bir siyasallaşma 
karşısında, siyasal mücadele verme kapa-
sitesi mevcut mudur? 1992 yılından bu yana 
Avrupa’da Türkiye’nin resmi örgütlenmesi 
(SHP’li Dışişleri Bakanları döneminde), siyasal 
islam ve MHP üzerindendir.  Pek çok sorum-
suz siyasinin ve basın mensubunun, “İtalya’nın 
aklı başına terörle tanışınca gelecek” sözleri, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
“Roma’yı yakarız” demeçleri, önümüzdeki 
dönemde Türkiye’nin “terörist ülke” ilan edilm-
esine yolaçabilecek işaretlerdir. Artık örtülü 
operasyon mu olur, Abdullah Çatlı, Oral Çelik, 
Haluk Kırcı benzerleri mi olur, İtalya’da veya 
başka ülkelerde bombalama, kundaklama, 
cinayet işlerine girişirlerse, kimse şaşırmasın. 
Türkiye’nin Avrupa’daki Türkiye’li nüfusu, 
solun ve PKK’nin etkisinden kurtarmak için 
yarattığı örgütlenme, bu zeminde, tamamen 

Öcalan şövenist kampanyanın bahanesidir PKK’nin zayıf tarafı:
Suriye münasebeti

Silahlı Mücadele’ye devam mı?

Medya’nın faşist vatandaşları!

        Öcalan’ın Suriye’den ayrılmak zorunda 
kalışıyla başlayan süreç, hem Türkiye ve hem de 
PKK açısından çok ciddi gerilimlerin, sancılı bir 
dönemin kapısını açmıştır.
         Öcalan, Avrupa’da siyaset yapmak istiyorsa, 
silahlı mücadeleden vazgeçmek ve PKK’yi silahlı 
mücadeleden çekmeye çalışmak; aksi takdirde 
siyaset yapamaz hale gelmek alternatifleri 
arasına sıkışacaktır. Üstelik silahlı mücadeleden 
vazgeçmesi halinde de, zaten bu mücade-
lenin içinden gelmeyen rakiplerle, üstelik eşitsiz 
şartlarda rekabet etmeye zorlanacaktır. Öcalan’ın 
kendisine silahlı mücadele konusunda tevcih 
edilen suallere, “silahlı mücadeleyi bırakmak 
sadece bizim irademize bağlı değil” diye 

başlayan cevaplar verdiğini basından okuduk. 
Bu cevap, batıda kalarak açık siyaset yapmasına 
imkan verecek bir cevap değildir. Hiçbir batılı 
ülke, savaş kimin tercihi olursa olsun, Öcalan’ın 
kendi topraklarından bir savaşı yönetmesine izin 
veremez. 
         Bütünüyle silahlı mücadeleden çekilmek ise, 
PKK içinde ciddi bir gerilime yolaçabilir. Gerilla 
içinde bu durumun “imha ve ihanet arasında 
kalmak” şeklinde izah edilmesi; en azından 
bazı önemli isimlerin böyle bir yorumla ortaya 
çıkması mümkündür. MED TV’de, zaten eskiden 
beri yapılan “Başkan” övgüsünün, iyiden iyiye 
abartılmasının gerisinde bu ihtimal de vardır. 
Başkanlık karizması, PKK’nin bütünlüğünü en 

az fireyle koruyarak, yeni bir mücadele strateji-
sine geçişi sağlayacak temel araçtır. Bu yüzden 
propagandada bütün yığınak bu karizmaya 
yapılmaktadır. Kafi gelir mi? Gelmezse, en 
azından Avrupa’da siyasi bir süreç yaratmaya 
çalışanlarla, silahlı mücadeleye devam etmek 
isteyenler arasındaki bütünlük zora girecektir. 
Faaliyeti ve örgütlenmesi ağırlıkla Avrupa’ya 
kaymış bir hareketin artan bir desteği olmaksızın 
silahlı mücadelenin devamı çok zordur. Bu 
durumda silahlı mücadelenin bir bütün olarak 
varlığını sürdürmesinden ziyade, gruplar ve 
eğilimler arasındaki bağların nisbeten zayıfladığı; 
inisiyatiflerin tahmini güç şekiller kazandığı, belki 
ağırlığın büyük şehirlere ve Irak Kürdistan’ına, 
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Körfez
Gözaltında ölüm

          Abdullah Öcalan’ın İtalya’da olduğunun öğrenilmesi üzerine 
topyekün başlayan İtalya düşmanlığı ve bunun sonrasında başlayan 
HADEP’e saldırılar birçok yerde artarak devam ediyor. HADEP’in 
başlattığı ve dönüşümlü olarak devam edecek olan açlık grevlerine 
ülkücü faşistler galeyana (!) gelip saldırıyorlar. Poliste olayları önlemek 
için HADEP’lileri gözaltına alarak can güvenliklerini (!..) koruyor. 
          18 Kasım 1998 Çarşamba günü  İzmit’te  bir  basın açıklaması  
yaparak başlatılan  açlık grevini öğrenen polis, faşistleri HADEP 
binasının önüne göndererek terörize bir ortam yarattırdı. Ertesi gün 
bu gerginlik daha da arttı. Bunun üzerine polisler HADEP il binasına 
aralarında İl Başkanı Ramazan Bilginer’in de bulunduğu yaklaşık 35 
kişiyi gözaltına aldılar. Aynı gün akşamı yaklaşık 20 kişiyi de evlerine 
baskın düzenleyerek gözaltına aldılar. Gözaltına alınma esnasında 
HADEP’lilere etrafta bulunan faşistler saldırmaya başladılar. Gözaltına 
alınanlar arabalara bindirilip götürülürken polis otosuna saldıran 
faşistlere nedense “izinsiz gösteri yapıyorsunuz” , bir an önce dağılın 
denmedi. Hatta faşistlerin önüne barikat kuran polisler arasıra barikatı 
çözüp gözü dönmüş faşistlerin linç girişimine destek bile oluyorlardı.
         19 Kasım’da polisin HADEP örgütlerine yönelik 
operasyonlarında İzmit ve Gebze’de toplam 125 kişi gözaltına alındı. 
İzmit’ten 15 kişi, Gebze’den ise 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı. Diğer HADEP’liler serbest bırakıldı.
           Gözaltına alınan eski Eğitim-Sen yöneticisi emekli öğretmen Metin 
Yurtsever gördüğü işkencelerden dolayı yaşamını yitirdi. Bakalım can 
güvenliklerini korumak için gözaltına alan polis bu olayı nasıl açıklayacak!

SEKA Mitingi
        SEKA’nın kapatılma kararından sonra hükümetin hiçte 
beklemediği tepkiler gelişti. SEKA işçisinin kararlı mücadelesi-
nin en görkemli göstergesi 31 Ekim 1998 günü yapılan mitingdi. 
Bu mitingin İzmit için ayrı bir anlamı vardı. 25.000 üzerinde 
katılımcısıyla SEKA mitingi, son yılların en kalabalık  mitingi oldu. 
        Mitinge ülkenin dört bir yanından işçiler geldi. Diğer SEKA 
şubeleri, KESK, DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, ÖDP, HADEP, EMEP, SİP, 
Dergiler, TMMOB ve İzmit halkı meydanda omuz omuzaydılar. 
Saat 11.00’de Baç Kavşağında buluşan grupların alana girişleri 
saat 13.00’a kadar sürdü. Alana giriş esnasında bazı gruplar ile 
polis arasında sürtüşme yaşandı. Havanın yağışlı olması sebebi 
ile planlanandan daha kısa bir sürede miting sona erdi.
        Mitingde söz alan Sendika Başkanları tarafından “SEKA’nın 
kapatılmasının şimdilik engellendiği ancak SEKA üzerinde 
oynanan oyunların bitmeyeceği  ve asıl mücadelenin 
özelleştirmeye karşı olması gerektiği”  vurgulandı. 
        Şimdiye kadar hiç bir olaya bu kadar duyarlı olmayan SEKA 
işçisi umarız bu duyarlılığını kaybetmez. Sınıf dayanışmasının 
ne kadar önemli olduğunu bu olayda  gören SEKA işçisi bun-
dan sonra bu dayanışmayı sürdürürler. Mitinge gösterdikleri bu 
katılımı,  “İşçi Sınıfının Birlik  Beraberlik ve Dayanışma” günü olan 
1 Mayıslarda da gösterirler.

Direnişten notlar...
---------- ÖYK’nın İzmit Seka’yı kapatma kararının ardından fab-
rika önünde toplanan işçiler “ne yapalım”ı tartışırken ÖDP’li bir işçiyle 
MHP’li olduğu bilinen bir diğer işçinin önerisi “sendika binasına gidip 
açlık grevi başlatalım” olması birilerini şaşırtsa da bizi pek şaşırtmadı. 
         Oysa asıl önerilmesi gereken biz işçiyiz ve işimize sahip 
çıkıyoruz, onun için eylem yerimiz de fabrika olmalıdır denmeliydi. 
Bu öneriyi özellikle ÖDP’li arkadaştan beklerdik. 
---------- Direniş sırasında konuştuğumuz işçileri Seka Fidanlığının 
bedelsiz devredilmesine neden tepki göstermediz sorusuna ver-
ilen yanıt “ Selüloz İş şube başkanı Halil Bahçeci tarafından alttan 
alta işçilere” siz bu satışa karşı çıkmayın, çünkü oraya Seka’dan 600 
işçi alınacak” demesi bizleri tepkisiz kıldı.  Çünkü hepimiz kendimizi 
alınacak 600 işçi arasında gördük”.
         Şu an Seka’da 1671 işçi çalışıyor. Küçük bir matematik hesabıyla 
yalanın büyüklüğü çok rahat işçiler tarafından görülebilirdi.

Çevreye zarar vermeyecek 
Ford fabrikası

        Seka Fidanlık arazisini bedelsiz alan Ford-Koç ortaklığı 
arazinin Körfez’in ciğerleri olduğu söylendiğinde gerine gerine 
çevreye zarar vermeyeceklerini, kestikleri ağacın iki katını 
dikeceklerini söyleyerek yalanlarına yalan eklemişlerdi. 
        Yalanların sonuncusu da kanun tanımazlıkla da ortaya çıktı. 
Fabrika şantiyesinin yapımı sırasında yaydıkları tozun çevredeki 
ekili araziye zarar verdiği Tarım Çevre İl Müdürlüğü tarafından 
tespit edildi ve zarar gören çiftçilere 3 milyar tazminat ödemeye 
mahkum oldular. Çevreye hiç zarar vermeyeceğini söyleyenler 
zarar vermekle kalmayıp mahkeme kararıyla belirlenen tazminatı 
da ödemeyerek gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdiler.

Terör polisi terör estirmeye 
devam ediyor

        6 Kasım 1998 Cuma günü polis Kurtuluş Gazetesi büro-
suna saldırdı. Son günlerde Kurtuluş Gazetesine yönelik yoğun 
baskıları protesto etmek için  gazete bürosunda 6 Kasım 1998 
günü saat 12.30’da bir basın açıklaması yapıldı. Ardından da 
3 günlük açlık grevine başlandı. Saat 15.00 civarında gazete 
bürosunun etrafını saran polis Ülküm İşçi Derneği ve Ülkü 
Ocaklarından gelen faşistlerle birlikte  “içeride PKK bayrak asmış” 
diyerek çevre esnafı da kışkırttılar. “Burası İzmit burdan çıkış 
yok, Kahrolsun PKK” sloganları atan ülkücüler çevre esnafının 
katılmasıyla  gövde gösterisi yaptılar. Polis içeriye  girmek istey-
ince gazete bürosunda bulunanlar barikat kurup kendilerini 
savunmaya çalıştılar. Çevik Kuvvetin gazete bürosuna girmeye 
çalıştığında  çıkan çatışmada gazete temsilcisi ve bir Kurtuluş 
okuru  ağır yaralandı. Ve 22 kişi göz altına alındı.
          Emniyet Müdürü gazete bürosunda yapılan eylemi “okulda YÖK 
ile ilgili bir şey yapamadılar. Burada yapmaya çalıştılar ama izin ver-
medik” dedi. Ertesi gün tüm yerel basın “teröristler yakalandı” diyerek 
manşet attı. 
         Ağır yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı; beyin travması teşhisi 
konulan yaralıları doktorlar, polisin emniyete götürme konusundaki 
tüm ısrarına rağmen, mahkemeye çıkarılana  kadar  izin vermediler.
         Olay akşamı, gözaltına alınanların aileleri CHP’yi arayıp 
çocuklarıyla ilgili toplanacaklarını bildirdiklarinde, yöneticiler parti  
binasını  alelacele kapatıp gittiler. 
          Gözaltındakiler altı gün sonra 12 Kasım’da adliyeye çıkarılanların 
gözaltında yoğun işkenceye maruz kaldıkları her hallerinden belliydi. 
Uzun süren sorgulamanın sonucunda 22 kişi örgüt üyeliği,  örgüte 

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman’da GAP’ı 
ağaçlandırarak Atatürk barajını çamurla 
dolmaktan kurtarma etkinliği düzenlendi. 
Keban barajının yarıdan fazlasının ero-
zyon sonucu çamurla dolduğu dikkate 
alındığında bu etkinlik için biraz geç 
kalındığı da düşünülebilir. Çoğunluğu 
İstanbul’dan olmak üzere Antep ve 
Elazığ’dan gelen 4000 civarında üniversite 
öğrencisi bu etkinliğe katıldı. 
         Olaya çevre açısından baktığımızda 
güzel bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. 
Ancak işin içine girildiğinde politika ve rek-
lam yönünün ağır bastığı göze çarpmakta. 
Bu etkinliğin öncülüğünü yapan İTÜ met-
alurji bölümünden Prof. Dr. İsmail Duman 
etkinliğin amaçlarından birini şöyle özetle-
mekte:
        “Önemli bir başka nokta da 
Güneydoğu’daki PKK’nın üstüne giderken 
çeşitli çevrelerce doğa ve insan katliamı 

yapma iftirasına uğrayan Mehmetçiğin 
ülkesinin taşına, toprağına, yeşiline ve 
üniversite gençliğine nasıl sevgiyle bağlı 
olduğunun bu projeyle bir kez daha 
vurgulanmış olmasıdır.”
         Orada bulunan “bir kısım medya” 
da bu amacı destekleyecek görüntüler 
bulmaya çalıştı. Öğrencilerle askerleri bir 
arada gösteren resimler, filmler çekti. “Diğer 
kısım medya” ise öğrencilerle içki şişelerini 
birarada gösteren resimler çekmeye çalıştı. 
Zorlandıkları söylenemez.
         Ağaçlandırma sahalarına gittiğimizde 
yamaçlardaki terasların önceden 
hazırlanmış olduğunu gördük. Görevlilerden 
öğrendiğimize göre teras açma işini 
Adıyaman’dan getirilen işçiler yapmış. Yani 
işin en zor kısmı işçiler tarafından yapılmış. 
İşin geri kalan kısmı ne yorucu, ne de zaman 
alıcı. Kendimizi herhangi bir açılış töreninde 
kurdela kesen politikacılara benzettik. Esas 

işi işçilerin yapmasına rağmen medyaya 
çıkan kişinin politikacı olması gibi. Bizler için 
işin en zor kısmı araçlardan ağaçlandırma 
sahasına yaptığımız uzun bir arazi yürüyütü 
oldu. 
         İsmail Duman’ın belirttiğine göre 
başlangıçta bu etkinliğin tamamen sivil 
bir girişimle gerçekleşmesi için uğraşmıştı. 
Sponsorların söz verip para vermediğinden, 
çürük mallar gönderdiğinden yakındı. 
Sonunda devlet yardımıyla bu etkinliğin 
gerçekleştiğini söyledi. Örneğin gazetelerde 
50 adet banyo yazmasına rağmen 15 
gün boyunca kampta banyo yapamadık. 
Adıyaman’daki hamam ve öğrenci yurdu 
imdadımıza yetişti. 
         Kampın yanında İnceler köyü, onun 
yanında bir gölet ve göletin karşı tarafında 
da yeni yapılan bir 12000 kişilik anfi-tiya-
tro bulunmakta. Köylülerden öğrendiğimiz 
kadarıyla bu tiyatronun doğal şekli zaten 
tiyatroyu andırıyormuş. Sadece kazma 
kürekle teras açıp beton dökmek yeterli 
olmuş. Burada da yakındaki köylerden işçiler 
çalışmış. Başlangıçta yevmiye 5 milyon den-

mesine karşın bunun 3 milyonunu mütaah-
hit cebe indirmiş, kalanının da tamamını 
vermemiş. Yani yapılan her işte işçiye 
yönelmiş bir kazık gözükmekte.
        “En sağlıklı bilgi alt tabakadaki insan-
lardan alınır” görüşü burada da doğrulandı. 
Bir asker ve bir hoca ile geçen sohbette ilg-
inç sonuçlar çıktı. Askere, buralara diktiğimiz 
ağaçlar büyüyüp de gerillanın saklanacağı, 
barınacağı, besleneceği ortam yarattığında 
ne olacağını sorduğum zaman, rahat bir 
ses tonuyla yakılacağını söyledi. Hoca da 
durumu kurtarmak amacıyla Amerikan’ın 
Vietnam’da yaptığı doğa katliamından 
söze girip orman yakmanın kötü bir şey 
olduğunu, ancak güvenlik söz konusu 
olduğunda durumun değişebileceğini söyl-
edi.
         Kampın ilk haftası güneşli, ikinci 
haftası yağmurlu geçti. Bu kadar yağış alan 
dağların, tepelerin çıplak olması oldukça 
düşündürücü. Buraların bir zamanlar orman 
olduğu kesin. Kesmekle de bu ölçüde çıplak 
olamayacağına göre geriye bir tek seçenek 
kalıyor. 

        İzmit SEKA Fabrikası’nın “verimsizlik” nedeniyle kapatılma 
girişimi kafası karışık olanları ve kafa karıştırmak isteyenleri 
ofsayta düşürdü.
        Fabrika “verimsizlik” nedeniyle kapatılacakmış! O zaman 
kararı neden Özelleştirme  İdaresi ve Özelleştirme Yüksek 
Kurulu veriyor? 
        Çünkü basın tekelleri, artık kağıt 
tekeline de sahip olmak istiyor. 
SEKA’nın fabrikalarını ucuza kapatmak 
varken, kim uğraşacak yatırımla...İzmit 
SEKA’ya önce bir sondaj yaptılar. 
Fidanlığı KOÇ’a peşkeş çektiler. Baktılar 
ki tepki fazla değil; sıra fabrikaya geldi. 
Fidanlık için yeterli tepkiyi göstermeyip, 
sıra fabrikanın kapatılmasına gelince 
direnmeyi akıl edenlerin kafası karışıktır. 
        Kimse sanmasın ki, tekelci basın, bu 
kelepir fabrikalardan vazgeçti. Yeniden 
deneyeceklerdir.
        Kafası karışık olanlardan biri Türk-
İş Genel Başkanı Bayram Meral’dir. 
Kapatma kararından dolayı değil; işçiler 
fabrikadan çıkmayıp direndikleri için, 
hemen İzmit’e koştu. İşçilere “karar 
kaldırıldı” diye yalan söyledi. Sanıyor 
ki, işçileri kandırarak direnişi kırabilirse; 
özelleştirmeci sermayenin gözüne 
girecek; onlar da bu iyiliği unutmaya-
caklar. Bayram Meral, başka hiçbir şeyi 
değil, sadece koltuğunu düşünse bile, 
özelleştirmeye karşı en militan mücadeleyi vermesi gerekir. 
Çünkü özelleştirme, üyelerinin yüzde 90’ı kamu sektöründe 
olan Türk-İş’in altını oyuyor.

        Kafası karışık olan ve kafa karıştırmaya çalışanların 
başında ise Ecevit ve partisi geliyor. Bu partinin adında, 
yalan da olsa “sol” kelimesi var. Sözümona işçiden, emekçi-
den yana. Emperyalist küreselleşmeciliğe karşı; dolayısıyla 
özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya karşı olması gerekir. 

 Ama Ecevit 
Başbakan Yardımcısı 
ve DSP’li Bakanlar 
h ü k ü m e t t e k i 
koltuklarında oturur-
larken, UĞUR Bayar’ın 
başk anl ığındak i 
Özelleştirme İdaresi, 
takır takır özelleştirme 
yapıyor; kamu iktisadi 
kuruluşlarını Korkmaz 
Yiğitlere,  Hayyam 
Garipoğlu, Turgay 
Ciner, Koç Holding, 
Doğan Holdinglere 
peşkeş çekiyor. 
Üstelik peşkeşin 
altına, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu üyesi 
olarak Ecevit ve DSP’li 
bakanlar da imzalarını 
çakıyorlar.
 ANAP’lılar, 
her özelleştirme 
marifetinden sonra 

övünüyorlar; “Biz yaptık.” Ecevit ve DSP ne yapıyor? “Bu kararı 
değiştireceğiz, bu karar kalkacaktır.” İçerde imza at, dışarda 
sanki alınan karara karşıymışsın gibi davran. Bu alçaklık 

Zonguldak’ta da yapılıyor, İzmit’te de...
        SEKA’da işçiler direnmesiydi, mesele yoktu. Ama direniş 
başladıktan sonra Ecevit, Hürriyet’ten İsmet Solak’a şöyle 
söylüyor: “O konuda bir hata yapmışız, kapatma kararı dışında. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nda karar aldık. İşçilerin işsiz 
kalmasını önlemek için. Hiçbir pak kaybı yaşamadan uygun 
yerlere yerleştirilene kadar fabrikaları elden çıkarmama kararı 
aldık.”( 12 Ekim 1998)
        Sanki işçileri, hiçbir hak kaybına uğramadan ve kendi 
rızalarıyla, özel sektöre yerleştirmek mümkünmüş gibi 
konuşuyor. Tabii kasdettiği özel sektör değil. Ama hem 
özelleştirme politikasından vazgeçmeyeceksin; hem de 
verimsiz diye kapatmaya yeltendiğin SEKA’nın işçisini başka 
devlet işletmelerine yerleştireceksin. Peki o işyerlerinin 
verimi, fazladan işçi alınınca düşmeyecek mi? Madem işçiye 
ihtiyaç var, neden SEKA’nın kapatılmasını bekliyorsun? SEKA 
işçisini yerleştirdiğin devlet işletmelerine, özelleştirme sırası 
gelmeyecek mi?
        Görüldüğü gibi işçinin direnişi, Ecevit’in zaten kıt olan ve 
sermayeye hizme cinliklerinden başka bir şeye ermeyen aklını 
iyice karıştırmıştır. Bu laflar da, tamamen oyalama taktiğidir. 
Ecevit efendinin, Deniz Baykal’ın, Faziletçi madrabazların 
asıl tehlikesi de buradadır: hepsi de özelleştirmecidir; 
uluslararası sermayenin hizmetkarlarıdır. Ama bunu açıkça 
DYP’nin, ANAP’ın yaptığı gibi övünerek söylemiyorlar. Hem 
özelleştirme yapıp, hem de işçiden yanaşmış gibi davranarak, 
işçiyi oyalıyor, kandırıyor ve haklarını direnerek korumasını 
engellemeye çalışıyorlar.
        Ama asıl sorun sermayenin sağlı sollu temsilcilerinin kafa 
karışıklığı veya kafa karıştırması değildir. Asıl sorun, işçinin 
kafa karışıklığıdır. İşçiler de hala Baykal’a, Ecevit’e, Faziletçilere 
güveniyor, oy ve destek veriyor. İzmit ortada. Bu işçi şehri, 
Refah’ın oylarını üç seçimde de katladı. Yüzde 8, oldu yüzde 16 
ve 1995 seçimlerinde yüzde 16, oldu yüzde 32. Fazilet İzmit’i 
çiftliği gibi görüyor. Ecevit Zonguldak’ı çiftliği gibi görüyor
       İşçi işçiliğini bilmedikçe, sermaye işçinin sırtından 
inmeyecek; her gelen yalancı işçiyi bir kaç yalanla kandırıp 
gidecek.

         Tarih: 2 Ekim (Cuma)   Saat: 16.30   Yer: 
Ankara ÖYK (Özelleştirme Yüksek Kurulu) 
Senelerdir özelleştirilecek işletmeler 
kapsamında olan İzmit Seka 
fabrikasını kapatma kararını 
açıklar.Haber İzmit’e 17.30’da 
ulaşır. Fabrikada çok az işçi 
kalmış olmasına rağmen 
sendika yönetiminin ve tem-
silcilerinin yoğun çabasıyla 
(fabrikada kalan işçilerin 
iş yerini terk etmemesini 
sağlamak, yerel radyo ve 
televizyonlara haberleri 
geçip, işçilerin fabrikaya dön-
meleri için yayın yaptırmak, 
ulaşabildikleri kadar işçiye 
telefonla ulaşıp fabrikaya 
çağırmak) işçiler fabrikaya 
toplanır ve üretimi durdur-
madan iş yerini terketmeme 
eylemi başlatılır.
         Yukarıda verdiğimiz tarih ve saat önem-
lidir. Devlet, Seka Fidanlık arazisinin Koç-Ford 
ortaklığına bedelsiz devrinin iptali kararını adli 
tatilin başlamasına yarım saat kala Yargıtayda 
bozmuş, bu tatil süresini de unutturma süreci 
olarak kullanmıştı. Bunu da başarmıştı. Aynı 
şeyi Seka’yı kapatma kararında da yaptı. Hafta 
sonu tatili başladığında kapatma kararını 
açıklayarak, oluşacak direnişin ilk sıcaklığını 
kesmsyi hedefledi. Ne var ki bu kez silahı; 
Selüloz-İş genel merkezinin doğru tavrıyla 
geri tepti.
         Bu saatten sonrası Seka işilerinin fabrikayı 
terketmeyerek başlattıkları eyleme; sınıf 
kardeşlerinden, ailelerinden, Seka emekliler-
inden gelen destekle şenlik havasında geçen 
tedirgin bir bekleyişti.
         Tedirgin bir bekleyişti, çünkü Seka işçisi 
çok uzun süredir “bana dokunmayan yılan 
bin yaşasın” tavrıyla davranmıştı. Onun için 
kendisini nereye nasıl koyması gerektiğini ne 
yazık ki bilmiyordu. Hala bu durumu “bana 
dokunmayacak yılan mıdır?” sorusunu içten 
içe soruyordular.
         Ama diğer fabrikalardan işçilerin, 
memurların, esnafın ve oy kaygısıyla dav-
ranan siyasilerin direnişe destek sözleri send-
ika genel merkezinin de tutarlı yoğun çabası 
işçinin kendine güven duymasını sağladı. 

İşçinin kendine güvenle davranmasıyla genel 
olarak İzmit halkı da Seka işçisine güvenle 
yaklaştı. İşte o andan itibaren tedirgin hava 

şenlik havasına büründü.
         Bu zaman için Mesut Yılmaz kapatma 
kararını, işçileri başka yerlerde istihdam edin-
ceye kadar kararı ertelediğini aracılarıyla 
bildirdi. Ama Seka işçisi taleplerinin kapatma 
kararının geri alınması olduğunu, erteleme 
kararını kabul etmeyeceğini söyleyip direnişe 
devam etti. 
         Direnişe KESK, DİSK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ’in 
ve diğer sendikalarında desteği arttıkça, 
direnişin de devamlılığı açısından “eylem 
yerini ziyaretler” belirli bir düzen içnde organ-
ize edildi. Diğer Seka fabrikalrıda İzmit’teki 
direnişe destek olmak için eylemler yaptılar. 
Son olarak, İzmit’te bütün kitle örgütlerinin 
katıldığı ve 25 bin kişinin katıldığı bir miting 
düzenlendi. Tam bu esnada da ÖYK Seka’yı 
kapatma kararını geri aldı.
         Böylelikle özelde Seka işçisi genelde işçi 
sınıfı devletin saldırısını bir mevzide şimdilik 
geri püskürtmeyi başardı.

         Kapatma Kararı Nasıl Alındı

         Seka Fidanlığının bedelsiz satışında sessiz 
kalan İzmit halkı ve Seka işçisinin tavrını gören 
devlet, özelleştirme konusunda deneyimli 
Kurtcebe Gürkan (ORÜS Genel Müdürlüğünü 
yürütürken ORÜS’ün özelleştirilmesinde etkin 

rol oynamıştır) ‘ı Seka Genel Müdürlüğüne 
atayarak özelleştirmek için uğraşıpta 
beceremediği Seka’yı daha radikal bir kararla, 

kapattığını ve arazisini Büyük Şehir 
Belediyesine devrettiğini söyleme 
cesaretini buldu.
 Neden özelleştirme değil 
de kapatma kararı aldı diyecek olur-
sak ; hedef çok netti.
      1-Marmara Bölgesinde kağıt 
ürünleri imal eden özel sektör 
bir çok yatırımı kendisi yapmıştı. 
Özelleştirmeyle (özelleştirilecek 
duruma getirmek için de çok para 
harcanmalıydı) özel sektörün önü 
tıkanabilirdi. Örneğin Olmuksa 
(Sabancı’nın) kurulunca Seka’nın 
oluklu mukavva kısmı kapatılmıştır.
 2-a) Sermayenin 
saldırılarına karşı sessiz kalan İzmit 
Seka işçisinin direnci kapatma 
kararıyla bir kez daha kırılabilinirse 

hem Körfezde özelleştirme kapsamındaki 
yerlerin hemde diğer Seka fabrikalarının 

özelleştirilmesinin önü açılmış olacaktı.
            b) Kapatma kararı uygulanamasa da 
süreç içinde özelleştirmeye işçi razı edilmiş 
olacaktı. Bu yanılsama Seka işçisini süreç içer-

isinde etkilemiştir.
         3- En önemli hedefse sınıfın direncini 
kırma noktasında devlet önemli bir deneyim 
edinmiş olacaktır. Bu da saldırının politik 
bölümüdür.

         Neyse ki Seka işçisi ve İzmit halkı 
(ülkenin her yerindeki desteği unutmadan 
) bu saldırıda mevzii terk etmemiş, saldırıyı 
püskürtmesini bilmiştir. Mücadele Seka 
işçisi için bitmemiş asıl şimdi başlamıştır. 
Özelleştirme saldırısına karşı koyulmalı (kap-
atma kararı geri alındı ama Seka özelleştirilme 
kapsamından çıkarılmadı) ve Seka’ya yatırım 
yapılması sağlanmalıdır.
         Ama asıl sorun işçi sınıfının zorlu 
mücadeleler sonunda zaferleri ülkenin her 
yanına yayacak, etkinleştirecek, direnişleri 
buluşturacak bir mekanizmanın eksikliğidir. 
Yumurtalık’ta Amerikalı işverene karşı onurlu 
bir direniş yürütüp zaferi kazanan Harb-İş 
işçisiyle, Tuzla Deri işçisiyle, Seka işçisiyle 
biriktirilen mücadele deneyimi, morali, tek 
potada eritilip buradan ülke gündemine 

damgasını vurmadıkça, ortak politikalar 
üretilmedikçe yerel kalan direnişler bir yere 
kadar etkilidir. Pota olacak ve politikalar ürete-
cek olan da sınıfın partisinden başka bir şey 

İlk yarı SEKA işçisinin

İşçi dostu ecevit

GAP’da ağaçlandırma



Sayfa 5fabrika

KADROLAR ARASI İLİŞKİ
        fabrika ilk sayısından beri bir platform olma amacıyla çıkıyor. İşçi sınıfı 
devrimciliği zemininde ama kimi politik konularda farklılaşabilen birçok işçi 
ya da aydın kadro, gazetemiz sayfalarında yazdılar, tartıştılar. İşçi sınıfı par-
tisi ihtiyacı daha en başından gazetemizin en önemli tartışma konusu oldu. 
Dönem geldi, parti ihtiyacının nasıl giderileceği konusunda farklı kökenlerden 
gelen kadroların güçlü birliktelikleri tesis edildi; dönem geldi moda akımların 
tahrip edici etkileriyle yüz yüze kalınıldı. Ama her durumda gazetenin yayın 
çizgisi, kendi yarattığı değerlerin önemini küçümsemeden ve bu değerlerden 
hareketle sahip olduğu güveni kaybetmeden işçi sınıfının partisini yaratma yol-
unda birlik arayışından vazgeçmedi. 
        Sosyalist hareketin saflarında sınıf dışı devrimcilik anlayışlarının her zaman-
kinden daha etkin ve kalabalık olduğu bugünlerde, fabrika’nın çıkışından beri 
sürdürdüğü bahsi geçen çabalarının önemi daha da artmış oluyor. Sınıftan 
kaçışın moda bir akım haline gelmesinin nedenlerini artık daha net görebiliy-
oruz. Ancak bu olgunun nedenlerini görmek, sınıftan kaçışın engellenmesini 
sağlayacak açılımlar geliştirmemize tek başına yetmiyor. 
        İşçi sınıfı devrimciliği zeminini en az sınıftan uzaklaşan sosyalizm anlayışları 
kadar zedeleyen bir diğer akım da, sözde sınıf devrimciliği iddiasıdır. Özellikle 
Maocu ve Enver Hoca’cı geçmişlerinden kopmaya çalışan, bu geçmişin yetme-
zlikleriyle yeni yeni yüzleşen ve nicelikleri küçümsenmeyecek bir kesim vardır 
ki, bunlar 1990’lı yılların başından beri işçi sınıfı devrimciliği kavramını lafız 
olarak çokca kullanmaktadırlar. Ancak ortaya koydukları ideolojik-politik hat ve 
pratik mücadele sınıf devrimciliğinden uzaktır. Bu kesimlerin sundukları politik 
manzara tam bir aşure çorbasıdır. Maocu ya da Enver Hoca’cı geçmişleriyle sınıf 
devrimciliği arasında ortada bir yerde durmaktadırlar. Ama bu garip halleriyle 
de sınıfa ve sınıf mücadelesine zarar vermektedirler; sınıfın nezdinde bu man-
zara işçi sınıfı devrimciliğinin bir kesiti olarak algılanmaktadır. Bu da bizlere zarar 
vermektedir. 
        İşte işçi sınıfı devrimciliğinin böylesi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, 
duruşunu bu zeminde tarif eden kadro ve gruplar arasındaki ilişkiler daha 
da önem kazanmaktadır. Sınıf zemininde duran kadrolar arasındaki ilişkilerin 
en temel amacı sınıf partisi ihtiyacını aşmak olmalıdır. Ama, bu amacın nasıl 
gerçekleştirileceği üzerinde kuvvetli bir uzlaşmanın olmadığı anlarda da 
kadroların sınıf devrimciliğini kuşatan ideolojik bulanıklığa karşı ortak bir 
duruşu gerçekleştirmeleri mümkündür ve bu, bugün her zamankinden daha 
gereklidir. 

*****

        Gazetemizin geçen sayısında yayınlanan Sosyalist Politika dergisi 
yazarlarından Metin Çulhaoğlu ile yapılan görüşmede ÖDP, sol hareketin par-
tili geleneği, hareket geleneği ve sınıf zemininde duranlar hakkında değerli tes-
pitler ortaya çıkıyor. Metin Çulhaoğlu da bugün örgütsel duruşunu ÖDP olarak 
tercih ediyor olmakla birlikte “kritik dönemeç noktalarında ...devrimci sıçramayı 
gerçekleştirebilecek... hantallıktan arınmış devrimci öğelerin olacağını; bu kri-
tik 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 ede-
bileceklerini” söylüyor. Ve bu devrimci öğelerin “bir, öyle bir kitlesel partinin 
içersinde, iki dışarsında” olabileceğini belirtiyor. Devamla bugüne ilişkin olarak 
da “...bu kitlesel sol parti içersinde yeralan devrimci unsurlar, pekala, bugünden 
başlayarak bu kitlesel sol parti içersinde yeralmayan unsurlarla bazı diya-
loglara girebilirler, bazı yapıların, ileriye dönük bazı yapılanmaların belki de ön 
hazırlıklarını kotarabilirler.” önerisinde bulunuyor. 
        Bu “diyalog” önerisi önemlidir ve gerçekleştirilebilir bir öneridir. Kurulacak 
ilişkiyi abartmadan, büyük beklentiler yaratmadan ve ilişkinin kendisine zarar 
verecek bir şekilde yaygarasını yapmadan; sınıf devrimciliği zemininde duran 
kadroların “görüşmeye” ihtiyaçları vardır. Üstelik biz biliyoruz ki, bu ihtiyacı ÖDP 
içinde duyan ve SEİ dışında duran başkaları da var. Aynı şekilde ÖDP dışında da, 
bu ihtiyacı paylaşan ve somut adımlar atan kadro ve grupların mevcudiyetini 
biliyoruz. O halde, “diyalog” arayışı ortaklaştırılabilir ve sınıf devrimciliği zem-
ininin gündemine sokulabilir.
        Bize göre böylesi bir gelişme, örgütsel bir birliktelik arayışından önce, ide-
olojik bir ortak duruşun ilk adımlarını oluşturabilir. Elbette ki ideolojik birliktelik 
ile örgütsel birliktelik arasında doğrudan bir bağ vardır. Ama, kastettiğimiz ide-
olojik ortak duruş, sınıf devrimciliğini kuşatan sınıf dışı devrimcilik anlayışlarına 
yönelik bir tavırdır. Bu tavrın alınmasında da örgütsel birlik gerekli değildir. 
Bu ideolojik ortak duruşu sağlamasının dışında, böylesi bir diyalog girişimi, 
kadroların moral güçlerini de artıracaktır. Bu zemin kısa zaman içinde önemli 
bir ilgi görecektir. 

****

        Partileşme sürecinin önemli yanlarından biri mevcut komünist kadro-
lar arasındaki ilişkilerdir. Kendi içinde sağlıklı, üretken ve saygılı ilişkiler 
oluşturamayan sınıf devrimciliğinin işçi sınıfına ve diğer emekçi kesimlere 
güven vermesi ne kadar beklenebilir? Ne yazık ki, bir bütün olarak Türkiye 
sosyalist hareketi bu alanda da zaaflıdır. Özellikle 1960’ların son yıllarından 
başlayarak yaşanan kimi olaylar, kadrolar arasındaki ilişkilerde tahrip edici 
olmuşlardır. Bugün bile atılabilecek birçok ortak adıma geçmişte yaşanan bu 
tahripkar davranışlar ayakbağı olabilmektedir. 
        Artık bu zaaflı alışkanlıklarımızı aşmalıyız. 1980’li yıllarda moda haline gelen 
sınıf dışı devrimcilik anlayışlarının, yeni dünya düzeninin dikişleri patladıkça 
ortaya çıkan gerçeklerin işçi sınıfı olmadan değil devrim, kalıcı bir ilerici gelişme 
bile olmayacağını gösterdikçe gözden düşeceği günlerin arifesinde bulunuy-
oruz. Böyle bir dönemde, işçi sınıfı devrimciliği zemininde yaşanacak en küçük 

BİR SÖZ
Metin Kalfa        1990’lı yılların başında kendisini fiili sendikal 

hareket anlayışıyla ülke gündemine sokan kamu eme-
kçileri hareketi, başlangıçtaki bu olumlu çıkışını ilerley-
en günlerde sabote etti. Bu açık sabotajın sorumlusu, 
kamu emekçileri hareketine “kalabalık” olmaları sayes-
inde hakim olan ve bugün tüm renkleriyle ÖDP içinde 
buluşan muhtelif anlayışlardır. Bu kesimler için kamu 
emekçilerinin sendikal hareketi, kendilerinin siyasal ya 
da kişisel kariyer hırslarını tatmin alanıydı. Bu sözümüz 
çok ağır olabilir ama gerçeğin ta kendisidir. İşçi sınıfı 
devrimciliğinden uzak olan bu çevrelerin sendikal 
anlayışları, en sonunda kamu emekçileri hareketini 
çıkmaza soktu.
        KESK’na egemen olan anlayışın/anlayışların 
eleştirisi ve teşhiri gazetemiz sayfalarında çokca yapıldı 
KESK’nu yönetenlerin “yasacı” yaklaşımlarının hareketi 
bugün geldiği tıkanıklık noktasına götüreceği, daha 
KESK kurulurken fabrika sayfalarında ifade edildi. Bu 
yazıda ise KESK örgütlülüğü içinde yeralan muhalif 
kesimlerin durumunu ele alacağız.
        Son Genel Kurul’da provakatif tavırlarıyla olay 
çıkaran İP’lileri tabii ki bu muhalif kesimler içinde 
değerlendirmeyeceğiz. Onlar devletin kendilerine 
verdiği görevi yerine getirmeye devam ediyorlar.
        KESK muhalefetini iki ana grupta toplayabiliriz. 
Birinci grupta yeralanların muhalefeti esas olarak KESK 
yönetiminde kendilerine bir yer verilmeyişine yöne-
liktir. Başka bir dertleri yoktur. KESK’nun politikalarıyla, 
tüzüğüyle, örgütlenmesiyle esasta bir çelişkileri yok-
tur. Bunlar da yönetimde olsalar, bugün eleştirdikleri 
yöneticilerin yaptıklarının aynısını yaparlar. Böyle 
yapacaklarını da KESK’nun kuruluş sürecinde ya da 
yönetimde bulundukları kimi Genel Merkez veya 

şubelerdeki icraatlarıyla ortaya koymuşlardır. Daha 
KESK kurulurken yürütülen tartışmalarda, konfedera-
syonun, örgütlülüklerini sağlıklı zeminlere oturtmuş 
üye sendikalar üzerine yükselmesi gerektiğini 
anlatanlara, bu kesimlerin verdiği cevaplarla KESK 
yönetiminin verdiği cevaplar arasında pek fazla 
fark yoktu. Üye sendikaların, işkollarında birleştirilip 
tekleştirilmesi önerisine KESK yönetimi gibi bu kesim-
ler de sıcak bakmadılar. Çünkü, bu birleşmeler nedeni-
yle yönetimlerini ellerinde tuttukları kimi sendikaları 
kaybedebilirlerdi. Bu tavırlarıyla KESK’nun bugün 
içine girdiği çıkmazın sorumluluğuna da ortak oldu-
lar. Bütün bu olumsuzlukların nedeni, bu kesimlerin 
sendikal anlayışlarındaki yamukluktur. Bunlar, sendikal 
mücadeleyi işçi sınıfının politik mücadele düzeyini 
yükseltecek bir okul olarak görmezler. Sendikaların 
kendi yönetimlerinde olması tek amaçlarıdır. 
Değerlendirmesini yaptığımız bu kesimler için en 
izah edici örnek olarak verebileceğimiz çevre, EMEP 
taraftarlarıdır. Sonuçta açıkladığımız tüm bu neden-
lerle KESK yönetimine bu tarzda muhalefet eden bu 
kesimlere SÖZDE MUHALEFET demeyi daha doğru 
buluyoruz.
        KESK muhalefetinin ikinci grubunu ise, kamu 
emekçilerinin sendikal mücadelesini sınıf ve kitle 
sendikacılığı anlayışıyla yürütmeye çalışan grup 
ve kadrolarla; bu çizgiye yakın duran kesimler 
oluşturmaktadır. Kamu emekçileri grev ve toplu 
sözleşme haklarını da içeren sendika talebiyle alan-
lara çıktıklarından beri mücadelenin içinde yeralan 
ve sendika hakkının fiili sendikacılık anlayışıyla elde 
edilebileceğini savunan bu GERÇEK muhalefet 
kesimleri; konfederasyonlaşma sürecinde de ciddi 

öneriler geliştirdiler. fabrika’da da yayınlanan çeşitli 
haber, röportaj ve makalelerde anlatılan bu öneriler 
arasında işkolu tespitinin yapılıp aynı işkolundaki 
sendikaların birleştirilerek teke indirilmesi ve yeni bir 
konfederasyon kurulması yerine “işçi-memur ayrımına 
son” sloganına da gerçeklik kazandıracak şekilde 
bir işçi sendikaları konfederasyonuna ilhak edilmesi 
gibi mücadelenin önünü açacak ciddi önermeler de 
vardı. Ancak kamu emekçilerinin mücadelesini kendi 
siyasal ve kişisel çıkarları için sözcüğün tam anlamıyla 
KULLANAN yönetim ve sözde muhalefet kesimleri bu 
önerileri duymazdan geldiler; hatta önerileri dillen-
direnleri kürsülerden zorla indirmeye kalktılar. 
        Ancak, KESK’nun çıkmaza girdiği bugünlerde, 
bahsi geçen bu gerçek muhalefet kesimleri de bir 
tıkanıklık içinde görünüyorlar. Belli ki, KESK’nun anti-
demokratik yönetiminin doğru politika önerilerini 
duymazdan gelmesi ve bu önerileri ifade edenleri 
susturmaya çalışması ciddi bir moralsizlik oluşturmuş 
durumda. Bir de dönemin bilinen genel şartlarının 
doğruyu üreten kesimlerin kamu emekçilerinin 
tabanıyla daha yaygın bir tarzda buluşmasına uygun 
olmayışı da eklenince bu moralsizlik, beraberinde 
hareketsizliği de getirdi. İşte biz KESK muhalefeti 
nerde sorusunu da (fabrika okuru kamu emekçilerinin 
sorumluluklarını da unutmadan) bu gerçek muhalefet 
kesimlerine yöneltiyoruz. Bu kesimlerin yaşadıkları 
moralsizliği bir an önce aşmalarını bekliyoruz. İşçi sınıfı 
devrimciliğinin her kolunun, her zamankinden daha 
fazla ısrara ve kararlılığa ihtiyaç duyduğu bugünlerde; 
bu ısrar ve kararlılığın doğruları her alanda olduğu 
gibi KESK zemininde de hakim kılacağına inanıyoruz. 
fabrika da her zaman olduğu gibi bu çabanın sözcüsü 

Ali Haydar Banazlı

        Çok zamandır Fabrika’ya yazmadım. Sebebi 
mevzu sıkıntısı değildi. Aksine Alevi toplumunu 
ilgilendiren pek çok gelişme vardı. Şimdi bazılarına 
iki satırla değinerek, bazılarıyla ilgili görüşlerimizi 
açıklayarak, “çıkan kısmın özeti” gibi yaşananların bir 
özetini yapalım.
        Meşhur “İrticayı önleme yasa tasarısı”, Türkiye’de 
irticaya karşı olduğunu söyleyen, çoğu bilgisiz ve 
hemen hepsi kendisini devlete emanet etmiş olduğu 
için, ilgisiz kişiyi memnun etti. Halbuki bizim devlet 
tecrübelidir. Bir bıçak yaparsa, iki tarafının da keskin 
olmasına itina gösterir. Burada da öyle oldu. Şeyh, 
mürid, dede vs.vs. gibi ünvanların kullanılmasına 
ağır cezalar geliyor. Şeyhi, müridi, tarikatı, tekke 
ve zaviyeyi anladık da, “dede” ne oluyor? Sünninin 
imamı var. Üstelik, imam yetişsin diye devlet İmam 
Hatip okulu açmış; İlahiyat fakültesi de var. Mezun 
olanların her altı saatte bir tanesi bitirilen camilerde 
kadrosu hazır. Maaşlar, Alevi, Hıristiyan ve Ateist 
vatandaşların ödediği vergiler de içinde, bütçeden, 
tabii vergisini veren ticari işletme olarak genelevlerin 
de vergisinden, tıkır tıkır ödeniyor. Kendi düzenine laik 
diyen, ama Hıristiyan, Alevi inananların da din 
görevlilerini yetiştirmek ve maaşını ödemek 
aklına gelmeyen devlet memnun, genelev 
vergisinden maaş alan imam memnun, o 
imamın arkasında namaza duran inananlar memnun. 
        Alevi’nin inanç önderine Dede denildiğini 
herkes biliyor. Alevi kendi Dede’sinin, artık kaç tane 
yapılabiliyorsa kendi Cemevi’nin masrafını cebinden 
karşılıyor. Devlet de, irticayı önleyeceğim diye Dede’liği 
yasaklıyor. 
        Sakın kimsenin aklına, “Bizim Ali Haydar kafayı mı 
yedi; devlet Dede yetiştirsin, maaşını versin, Cemevi 
yapsın, diyor?” düşüncesi gelmesin. Devlet bu 
işlerden elini çeksin diye bin defa söyledik, yazdık. 
Devletten bir şey istediğimiz yok, bari gölge 
etmesin, Dedeleri rahat bıraksın. İrticayı kendi 
elleriyle büyüttüğüne göre, kendi yarattığı 
canavarla uğraşsın. Bu arada samimi 
inancında olan Sünni’yi de, Alevi’yi de, 
Hıristiyan’ı da rahatsız etmesin.
        Mesela ne mi yapmasın? 
Ermeni cemaatini kilisede toplanıp 
“Türk’e durmak yaraşmaz, Türk 
önde, Türk ileri” şeklinde marşlar 
söyleyecek kadar eziklik içinde 
bırakmasın. Ne yani sadece Hıristiyan inancına bağlı 

değil; aynı zamanda Ermeni olan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları, bu marşı söylemeye kendiliğinden mi, 
kendilerini mecbur hissettiler? O zaman birbirim-
ize karşılıklı alkış tutalım; biz de “Ermeni’ye durmak 
yaraşmaz, Ermeni önde, Ermeni ileri”  anlamına 
gelen bir Ermeni marşı varsa, onu söyleyelim. Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları eşit değil mi? 
        Şimdi herkes benden Recai Kutan’ın “Nusayrilik 
bir nevi sapık Alevi inancıdır.” lafı hakkında da bir 
şeyler yazmamı bekler. Haklıdırlar. Adam tepkil-
erle karşılaşınca, bir de kalkıp, “Nusayriliği, Anadolu 
Aleviliği ile irtibatlandırmak, her şeyden önce 
buradaki Alevi kardeşlerimize yapılmış bir iftiradır” 
demez mi? Sanki bin yıldır, “mum söndü” ve benzeri 
iftiraları “Nusayrilikle Anadolu Aleviliğini” yanlışlıkla 
“irtibatlandıran”lar yapıyor.. 
        Din, neticede inanma işidir. Herkesin inancı kendi-
sine doğru gelir. Kendi inancı dışındaki her inanca 
“sapıklık” diyenlerdir asıl sapıklar. Çünkü başkalarının 
inancını sapık olarak görmeye başlayınca, ipin ucu 
elden kaçar. Sivas’ta olduğu gibi yakarak öldürmeye, 
yoketmeye kadar gider. İşte asıl sapıklık da buradadır. 
Çünkü insanlıktan sapılmış, insan olmaktan çıkılmıştır. 
Reca Kutan’a “tonton amca” diyenler, O’nun kalbind-
eki ve kafasındaki cinayet planlarını görüp utansınlar. 

Adamın özrü kabahatinden büyük. “Benim bir siya-
setçi olarak deli olmam lazım ki, Türkiye’de önemli bir 
nüfusa sahip Alevi kardeşlerimize dil uzatayım.” diyor. 
Yani nüfusumuz “önemsiz” olsa uzatma hakkı olacak. 
Zaten kendilerinin çok, bizim az olduğumuz yerde 
dil uzatmak ne kelime, benzin ve kibrit uzattıklarını 
biliyoruz. Acaba farklı inancı olan vatandaşların sayısı, 
kaçtan aşağı olursa önemsiz kabul ediliyor? Sen gel, 

bu tehlikeli sapıkları bugünlere getiren devlet-
ten hayır bekle!..
 Nusayriliğe gelince, Anadolu Aleviliği ile 
ortaklıkları ve farklılıkları ne olursa olsun, bir 
inançtır, inananları vardır. Türkiye dışındaki 

inançlara küfretme hakkı mı doğuyor? 
Bu “nevi” sapıkların Hıristiyanlara, 
Musevilere neler söylediğini biliyoruz. 
Ama şimdi sıkıyı gördükleri için, Papa 
ile, Amerika’nın muhabbet tellallığıyla 
görüşmüş olmayı marifet haline 
getirenler, Amerika’dan, Avrupa’dan 
destek arayanlar var. Ona buna “bir 
nevi sapık” diyenlerin kafası ilkedir. İlkel 

kafanın içinde de yalan, riya, iki yüzlülük ve düşmanlık 

doludur. İlkeller, geriler, bir de sermayedar olunca, 
tadının berbatlığından yenmez. “İrtica” gürültüsüne 
bakmayalım; bu berbat yemeği çöpe dökecek ser-
maye devleti olmaz. Çünkü işçi sınıfının, emekçilerin 
önüne koyacakları yemeklerin birisi budur; öbürü de 
ondan berbat ülkücü faşistlik pisliğidir.
        Sermaye deyince aklıma, ister istemez Alevi 
sermayedarı, gene ister istemez adaşımız Ali Haydar 
Veziroğlu geliyor. Şimdi Tekstil-İnşaat-Turizm sek-
törünün kara para şampiyonları gazete ve banka 
alıyorlar ya, bir de şirket kurar gibi kendi holdingler-
inin bünyesinde parti kuranlar  var. Besim Tibuk adlı 
kumarhaneci faşist bir vahşi kapitalizm şirketi mi, 
partisi mi belirsiz bir ucube kurmuştu. Şu Amerikan 
Homoseksüeller Federasyonu’nun amblemini kendi 
amblemi yapan Kanal E Partisi. Alevi Ali Haydar 
Veziroğlu da inşaatçıdır. Geri durur mu? Durmaz. O 
da Barış Partisi kurdu. Şimdi kiminle barış, kiminle 
savaş niyetinde olduğunu vereceğim örnekten 
anlayacaksınız. 
        Artık kimin vezirinin oğluysa, Veziroğlu 
Ulusal Basın Ajansı UBA’yı almıştı. İlk iş ajansı 
kapattı, çalışanlarını işsizlikle tehdit etti. Derdi, bir 
Cumhuriyet’te, bir UBA’da kalmış olan TGS’yi kapı dışarı 
etmek. Savaşı basın emekçilerinden başlattı. Demek 

ki, sendikayı daha önce kendi işyerlerinden 
atan tekelci basınla arıyormuş. Emekçiyle 
savaş, tekelci sermayeyle barış! Böyle Alevilik 
olur mu, demeyin. Sermayenin sünnisi, 

alevisi, hıristiyanı, musevisi olmaz. Hepsi aynı bokun 
soyudurlar.
        Fazla uzatıp, hepimizin faydalandığı sayfaları 
daha çok işgal etmeyeyim. Ama önceki iki sayıda 
yapılan bir polemikte Fabrika’nın atladığı bir noktaya  
dikkat çekeyim. Hani İşçi’nin Sesi’ciler “TKP Biziz, Biz 
TKP’yiz” demişlerdi ya, o söyleyiş de, Alevi dilinden 
hırsızlamadır. “Ali Biziz, Biz Ali’yiz”i o hale getirmişler. 
Halbuki köyde ve kentte fukara emekçi Alevi’nin 
de sünninin de, ihtiyacı komünistleredir. Bunların 
torbasında kendilerine ait bir laf yok ki, sloganlarını 
bile fukara Alevi’nin dilinden çalıyorlar. Halka yakın 
olmak, halkın ağzıyla konuşmak değil; halkı sosyaliz-
min, devrimin diliyle konuşturabilmektir. 
        Kalan Müzik’le ilgili, sol basında okumaya alışkın 
olmadığımız türden yazıyı okuduktan sonra, ben de 
Kalan’dan bir kaç kaset aldım. Erkan Oğur ve İsmail H. 
Demircioğlu’nun “Gülün Kokusu Vardı” kasetini dinle-
meye doyamadım. Bu kadar bildik türküleri, bu kadar 
yeni söylemek için, işin erbabı olmak ve yüreğiyle 
söylemek lazım. Türkülerin bir tanesi var ki, sözleri 

KESK’nun  muhalefeti nerde?

Bir nevi sapıklar

Ermeni cemaati kilisede Cumhuriyet’i kutluyor:
“Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.”

        Kastamonu Köy Hizmetleri’nin geçici 
işçileri, 9 ve 19 Kasım’da kadroya alınma 
talebiyle eylem yaptılar. 
        9 Kasım’da YSE giriş kapısında 
herkesin görebileceği bir yerde, gelip 
gidenlerin dikkatini çekmek üzere 
toplanan İl Müdürlüğü’nden 240 ve Bölge 
Müdürlüğünden 140 işçi kadrolu olma talep-
lerini dile getirdiler.
        19 Kasım’da ise geçici işçilerin tamamını 
oluşturan 480 kişi, Nasrullah Meyda’nında, 
gene aynı taleple bir basın açıklaması yaptılar. 
Basın açıklamasına YSE’nin daimi işçilerinden 
de az sayıda işçi katıldı. Şeker-İş Sendikası, 
Orman İş Sendikası, memur sendikalarından 
Kamu-Sen, Genel-Sen, Eğitim Sen ile Esnaf 
Odaları ve halktan kişiler destek verdiler. 
        Fabrika’ya gönderilen mektupta, geçicı-
muvakkat işçilerin eylemlerinde rol oynayan 
diger taleplerle ilgili olarak, yukarıdaki bilgi-
lerin dışında şunlar söyleniyor:
        Geçici işçilere sendika seçme ve seçilme 
hakkı tanımıyor. Bu gune kadar uygulama 
bu şekilde. antıdekokratik olarak gerçekleşti. 
geçici işçilerin de seçme ve seçilme hakkı 
olmalıdır. 
        Ücretler arasındaki dengesizlik ortadan 
kalkmalıdır. Muvakkat işçilerin normal 

maaşları 80 milyon daimilerin maaşları 120 
milyon.liradır.
        Daimi işçilerin, nedense geçici işçilere 
karşı ayırımcı davranmaları da bardağı 
taşırmaktadır. Geçici işçiler sanki daimi 
işçilerin kadrolarını ellerinden alacakmış gibi 
davranması, bu da yetmiyormuş gibi, sanki 
işyerinin sahipliğini yapmaya kalkışmaları 
da anlamsızdır. Ayırımcı olmayı ayırımcı 
davranmayı patronlar, patron vekilleri ve 
sermayenin safında duranlar istiyor biz istem-
iyoruz, yapanları ve yapılmasını isteyenleri 
kınıyoruz.
        Ayrıca, sözleşmede taraflar 7 ay çalışmayı 
onaylarken, işverence önemli olan fakat 
sendikanın gözden kaçırdığı yada sakıncaları 
düşünülmemiş uygulama” işyeri luzum 
görürse çalışma yaptıracak lüzum görmezse 
yaptırmayacak” gibi ifadelerin geçmesi 
sonucunda, uygulamada işyeri luzum 
gördüğünden dolayı çalışma yaptırmayıp, bu 
cümleyi bir koz olarak kullanıyor. Bunun sonu-
cunda sendika iş yapamaz durumda kalıyor ve 
işçilerin tepkileriyle karşılaşıyor.
        İşverenin ne kadar adil davrandığı da bazı 
kesimler 6ay çalışırken, bazı kesimler in daha 
fazla çalışmış olmasından belli olmaktadır.  
        İş yerinde birlikte çalıştıkları amir durum-

daki yöneticiler de bizlerin haklı taleplerini 
destekliyor. Bu desteğin sebebi şu talihsiz 
cümle ile ifade ediliyor: Talihsizlik. cümlenin 
bizlere söylenmesidir: ‘mevcut daimi işçilerin 
çalışmadığını bütün işlerin bizim tarafımızdan 
yapıldığını’ ifade etmekle kimin yanında 
olduklarını söylüyorlar yada işçi arasında iki-
lik mi yaratmak istiyorlar bunu anlamak zor. 
Mademki bizler olmadığımız zamanlarda işler 
yapılmıyor ve siz de buna göz yumuyorsanız 
, her iki taraf da işini yapmadığı için ,bize 
yapılanlarda sizlerin de payı olduğunu şimdi 
söyliyebiliriz.
        Eylem yerel basında duyuru mahiyet-
indeki açıklama ile yansıtıldı.
        Kurumda çalışıp son bakanlar kurulu 
kararı ile milli eğitim,sağlık,gençlik spor 
il müdürlüğü emrine yaklaşık 12.000 kişi 
aktarıldı bunlar devlet memuru oldular.
        Sınav için öngörülen genelgede 1997 
yılında 6 aydan az çalışanlar sınav esnasında 
98 nisan ayında çalışanlar alındı.  Bazı işçiler 
1998 şubat ayında işbaşında olup, nisan 
ayında çıkışta olduğumuz için, bu fırsatı 
değerlendiremedik, bizden esirgediler.Bu 
haklı talebimizi ilgili bölge müdürüne izah 
ederek uygulamanın talep edenlere de 
yansıtılmasını istediğimiz halde, buna yeter-

ince ilgi gösterilmeyip bize, ‘Benim sizin gibi 
elamanlara ihtiyacım var’ demekle ne söyle-
mek istemişti doğrusu merak ediyoruz.
        16Kasım 1998 günü Başbakan’a eylemin 
boyutları anlatılmış olmalı ki, açıklamasında 
sorunun bir biçimde çözüldüğünden söz 
etmesi hiç değilse yüreğimize su serpti. 
Başbakan’ın, mevsimlik işçinin sorununun 
çözüldüğünü, 1999 ocak ayından itibaren 
çıkış almadan 12 aylık çalışmanın yapılacağını, 
Maliye bakanlığından kaynak aktarıldığını 
söylemesi yüreğimize su serpti. Bu açıklamayı 
yaparken Bülent Ecevit’in ve Maliye bakanının 
da hazır bulunması sonrasında sendikamız 
bize dönerek eylemi bırakmamızı istedi. 
Eylemi bırakacağımızı söylerken, şunu 
ilave etmeyi de ihmal etmedik: Şayet Ocak 
ayında vaadedilenin uygulanmadığını 
gördüğümüzde daha büyük eylem yapmayı 
düşünüyoruz!..
        Başbakanının açıklamasının ardından 
sendika da aynı yönde açıklama yaptı: 
‘sorunumuz çözüldü eyleme son verelim 
Şayet Ocak ayında çözülmezse büyük eylem 
yapıcağız.’.
        Valilik tarafından düşünülüp Özel idare 
tarafından uygulamaya konulmak istenense 
hayli ilginç! Mevcut Yasa Yönetmelik bun-
lar için geçerli olmayıp kendilerince uygun 
gördükleri bir yöntemle aynı işi yapıp düşük 
ücretle çalışmamızı istemeleri bizi nekadar 
düşündüklerini de gösteriyor. Gerçi biz geçici 
işçilere bu ve benzeri düşünceleri yüzümüze 

cesaret edip söyliyemeyenler Sendika 
yöneticilerine böyle bir teklif yapılırsa kabul 
etmeyeceğimizi söyledikse de, bunu o an, 
Valinin yüzüne söylemek yerine gerisin geri 
gelip aynı teklifi bize kabul ettirmek için 
çalışmasını da esefle karşıladığımızı söylemek 
isteriz. Bizlerin kararlı tutumları sonucunda 
Sendika da ister istemez tutum değiştirip 
başka yöntemler geliştirmesi olumlu bir 
işarettir.
       Yıllardır geçici işçilerin haklı talepleri 
nedense çözülmeyip sürüncemeye bırakılmış 
olması sonucunda işçilerin mevcut Sendika 
Yönetimlerine, Siyasilere ve YSE Yöneticilerine 
güvenleri sarsılmıştır.
        Geçici işçiler, çalışmadığı zamanlarda 
da seçme-seçilme hakkının kendilerine de 
tanınmasını talep etmektedirler.
        Eylem merkezileşmediğinden bölgede  
sadece kendi içinde kalması, dışa yöne-
lik bir basın açıklamasıyla yeterince 
duyurulmadığını, duyulmadığını dile getirme-
kle gelecekte sendika yönetimleri olduğu 
kadar bu haklı taleplerini çözmeyen siyasilere 
de yeterince güvenmediklerini ifade etmeleri 
iyiye giden bir işarettir.
        Eylem öncesinde ve de eylem esnasında 
mevcut sendika yönetimi olduğu kadar 
diğer yerlerdeki YSE işçileri, sendika üst 
yönetiminin, tek tip ve güçlü sendikanın 
yaratılmasını engellemek için, bu günkü send-
ikal yapıyı korumak için böyle davrandıklarını, 
işçinin sorunlarını çözmediklerini düşünüyor. 

Geçici işçiler kazandı
Devamı sayfa 15’te
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          Fabrika’nın 42. sayısı matbaaya gitmek 
üzereyken, Bursa Renault ve Tofaş başta olmak 
üzere metal işkolunun en önemli fabrikalarında 
bir deprem başlamıştı. Bu deprem daha sonra 
Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikasının yetkili 
olduğu başka fabrikaları da içine alarak genişledi. 
Bursa’dan İstanbul’a, İzmir’e sıçradı. Türk-Metal’in 
patron işbirlikçisi, sarı, faşist yönetimi ilk günlerden 
itibaren işçilerin sendika seçme hakkını kullanması 
yönündeki bu inisiyatife karşı yoğun bir saldırıya 
girişti. Bu saldırılar yer yer küçük faşist grupların 
işçilere fiziki saldırılarına dönüştü. Patronlar ise, iki 
günlük tereddütten sonra, sendika seçme gibi 
en doğal ve yasal bir hakkın işçiler tarafından 
kullanılmasına duydukları tahammülsüzlüğü 
ortaya koymaya giriştiler. En vahşi saldırılar ise, işçi 
sınıfına hala “13 Eylül 1980” şartlarını dayatan FİAT-
KOÇ Ortaklığı Tofaş’tan geldi. 600 civarında işçi, 
TOFAŞ patronu tarafından seçilerek işten atıldı. İşten 
atılan işçilerin fotoğrafları, afiş yapıldı, üzerine “İşte 
işyerinin huzurunu bozanlar!” yazılarak TOFAŞ’ın 
içine asıldı.
          O günlerde, TOFAŞ önünde, sendika seçme 
hakkını kullanmaya çalışan işçilere saldıran ülkücü 
serseriler; şimdilerde KOÇ’un basındaki kolu Doğan 
Grubu gazete ve televizyonlarının kışkırtma ve 
pohpohlamalarını arkalarına alarak sözümona 
İtalyan mallarını protesto ediyorlar. TOFAŞ’ın Bursa 
fabrikasından atılan işçiler, ülkücülerin saldırısına 
uğrarken, İtalya’daki fabrikalar dahil, dünyanın 
dört bir yanındaki FİAT işçileri, işten atılan Türkiyeli 
işçilerle dayanışma içindeydiler.
          Sarı-faşist sendika yönetimininin ve patronların 
saldırılarıyla, işçilerin yarattığı deprem bir ölçüde 
sınırlandırıldı. Ama ilk 
günlerde yaratılan bazı 
mevziler hala işçiler 
tarafından korunuyor.
          Birleşik Metal 
İşçileri Sendikası 
Genel Başkanı Kamil 
KİNKIR’a, “Metal 
işçilerinin 17-18 Eylül 
hareketi”ni merkeze 
alan sorular yönelttik. 
Kinkır’ın o günlerdeki 
yoğunluğu nedeniyle 
yüzyüze görüşme 
imkanı bulamadığımız 
için, sorularımız biraz 
uzun ve ayrıntılı oldu. 
Kendilerine teşekkür 
ediyoruz.
          
          Fabrika: Türk-İş’e 
bağlı Türk-Metal, Hak-
İş’e bağlı Özçelik-İş ve DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş 
Sendikaları ile MESS arasında sürmekte olan Grup 
Toplu İş Sözleşmesi’nin 17 Eylül 1998 tarihinde 
Türk-Metal Sendikası Başkanı Mustafa Özbek 
tarafından imzalanması sonrasında Bursa Renault 
ve Tofaş işçilerinin protesto eylemleriyle başlayan 
bir “deprem” yaşandı.
          Grup Sözleşmesinde Birleşik Metal Sendikası 
15 bin, Özçelik-İş Sendikası 5 bin işçiyi temsil 
ederken, Türk-Metal Sendikası 70 bin işçiyi temsil 
ediyordu. Büyük bir çoğunluğu temsil eden Türk-
Metal’in sözleşmeyi imzalamasından sonra, Birleşik 
Metal ve Özçelik-İş Sendikaları da aynı sözleşmeyi 
imzaladı. Buna rağmen metal işçilerinin 17-18 
Eylül’de başlattıkları hareket devam etti. İşçiler 
beğenmedikleri bu sözleşmeden Türk-Metal’i 
sorumlu tutmaya devam ettiler.
          Bilindiği gibi, Türk-Metal Sendikası 
önceleri de metal işçisini memnun edecek 
sözleşmeler imzalamadı. Bu defa işçiyi Türk-Metal 
Sendikasından kitlesel biçimde kopma yönünde 
harekete geçiren ne oldu?
          
          Kamil Kinkır: Metal işçisinin harekete geçmesini 
bir çok faktörü bir arada değerlendirerek yorumla-
mak gerekir. 
          Bu sözleşmenin imzalanış biçimi ile Türk 
Metal Sendikası’nın geçmiş yıllarda sözleşmeleri 
imzalaması arasında hiçbir fark bulunmuyor 
gerçekten. Ancak ortaya çıkan sonuç küçük su 
damlalarının iri göletler oluşturması, daha sonra 
biriken suyun eğimli arazide bir akış hızına ulaşarak 
dev nehirlere dönüşmesi gibi bir şey. Yılların 
birikiminin hazırladığı bir patlama. Kendi aidatlarıyla 
ayakta tuttuğu sendikasında dışlanan, kenara itilen, 
deyim yerindeyse işçi yerine konulmayan emekçi-
lerin başkaldırışı.
          Ekonomik faktörlerin etkisi de gözden uzak 
tutulmamalı elbette. Sözleşme görüşmeleri devam 
ederken dolaştığı fabrikalarda yüzde 70’lerden, 
yüzde 80’lerden sözeden bir sendika başkanı, 
grevse greve hazırız diyen bir sendika başkanı 
gece yarısı işçisine, temsilcisine sorma gereği dahi 
duymadan sözleşmeyi imzalayarak bu sonuçları 
hazırlamıştır.
          İşçi sınıfı ve diğer emekçi kesimlerin 18 yıldır 
kaybettiklerine karşı yarı örgütlü ve sınıf bilincinden 
biraz mahrum başkaldırısının adıdır bu yaşananlar.
          
          Fabrika: 1997’de Seydişehir Alumünyum 
fabrikası işçilerinin Türk-Metal’den koparak Özçelik-
İş’e geçmeleri Türk-Metal’de, yönü çok belirgin 
olmayan bir çözülmenin ve arayışın işareti gibiydi. 
Çözülme ve arayış, İzmir’de Beşel Balata ve Med 
Conteynır, İstanbul’da Paksan ve PDK işçilerinin 
Birleşik Metal Sendikası’na geçişleriyle, yeni ve 
yönü daha belirginleşmiş adımlara dönüşmüştü. 
17-18 Eylül hareketi ise çözülmeye büyük bir ivme 
kazandırdı ve yönünü iyice belirginleştirdi. 
          Birleşik Metal sendikası da aynı sözleşmeyi 
imzaladığı halde, metal işçisinin bu yönelişinin ger-
isinde; sadece ücretlerle ilgili itirazların yatmadığını; 
daha kapsamlı bir arayışın bulunduğunu söyleyebi-
lir miyiz? Bu nedenler sizce nelerdir?
          
          Kamil Kınkır: İşçilerin sendikamıza yönelm-

esinin ardında elbette ücret dışında daha 
kapsamlı nedenler var. Bir kere bu hareketin çıkış 
noktasının yalnızca ücret olmadığını söyledim. 
Temsilcisinden genel merkez yöneticisine kadar 
tam bir dışlanmışlık ilişkisi içinde bulunan Türk 
Metal üyeleri sendikal işleyişe baş kaldırdı. Şimdi 
bunu ne denli formüle ederek yaptı derseniz orada 
tartışabiliriz. Ama kimi zaman içinizdeki birikim sizi 
alıp bir yerlere götürebilir. Bu işçiler yıllarca üyesi 
oldukları sendikanın kapısından girmemişler. 
Eğitim faaliyetlerine katılanlar bir elin parmakları 
kadar. Sendikasının hiçbir etkinliğini görmemiş, 
eşiyle çocuğuyla gidip sendikasının bir tesisinde 
dinlenmemiş. Birileri söylemiş, onlar dinlemiş. 
İşte eleştirdiğimiz sendikal anlayış tam da budur. 
Üyeden merkeze örülen bir ağınız yoksa, sendikal 
ilke ve tüzükler doğrultusunda eleştiri ve özeleştiri 
mekanizmasını işletmiyorsanız üyenin sizden 
kopması kaçınılmazdır. İşçi ideolojik olarak formüle 
edilmiş anlayışlardan ziyade içinde etkin olduğu 
ve güvendiği sendika istiyor. Eğitim kurumlarında 
yeterli eğitim alamayan, medyanın tek taraflı 
bombardımanı altında kalan, taleplerini ve özlem-
lerini dile getireceği mekanizmaları bulamayan 
işçiler kendi öz örgütlerinde söz sahibi olmak istiy-
orlar. Ezilip büzülmek istemiyorlar kısaca. Bundan 
daha haklı bir talep olabilir mi?

          Fabrika: 1946 ile 1970 arasında krizsiz işleyen, 
“Uluslararası Keynesçilik” olarak da tanımlanan 
sermaye birikim modeli, bu yıllardan itibaren krize 
girdiğinin işaretlerini veriyordu. 19. Yüzyılın sonu 
ve 20. yüzyılın başlarında egemen birikim mod-
elinde tekstil motor sektördü ve tekstil işçisi de, 

işçi sınıfının sürükleyici kesimiydi. 1946 sonrasında 
ise, yüksek verimliliği ile, büyük ölçekli üretimin 
en ileri biçimlerinin gerçekleştiği sektör kimliğiyle 
motor sektör metal iş kolu oldu. En büyük fabrikalar 
metal işkolundaydı. En ileri teknoloji bu sektörde 
kullanıldı. Anılan dönemde, Türkiye’de de, İşçi 
sınıfının en modern, en örgütlü, en mücadeleci 
kesimleri metal işçileriydi. 
          İşaret ettiğimiz sermaye birikim mod-
elinin, 1970’lerde başlayan ve 1980’lerde iyice 
açığa çıkan, “kar oranlarının düşme eğilimi”nden 
kaynaklanan krizi, esas olarak metal sektöründe 
belirginleşti. Sermayenin uluslararası saldırısı da 
bu yüzden özellikle metal sektöründe en kapsamlı 
biçimler kazandı. Esnek üretim, kuralsız çalışma 
olarak adlandırılan, işçilerin bütün kazanımlarını 
yoketmeye yönelik, emek sürecinin örgütlen-
mesinde değişiklikler dayatan saldırılar, metal 
işçisinin örgütlülüğünü ve mücadeleciliğini kırmayı 
hedefledi. Taşeronlaştırma, “kapsamdışı personel” 
uygulaması ile çalışanların beyaz yakalı/mavi yakalı 
olarak bölünmesi ve nihayet kapsam dışı personel 
uygulamasının genişletile genişletile, sendikal 
yetki için şart olan %50 artı 1 sınırını zorlaması; bu 
işkolunda iş güvenliğinin yokedilmesi, hep sınıfın 
en ileri, en mücadeleci kesimini felç ederek işçi 
sınıfını teslim alma politikalarıydı. 
          12 Eylül’ün de katkısıyla sermaye bu alanda 
ciddi bir başarı kazanmış görünüyordu. 17-18 Eylül, 
metal işçisinin felçten kurtulmaya başladığının 
bir işareti olarak değerlendirilebilir mi? Dolayısıyla 
Türkiye işçi sınıfının bütünü için, 17-18 Eylül’ü bir 
dönemecin işareti olarak görebilir miyiz?
          
          Kamil Kinkır: Kesinlikle yaşananlar sınıfın 
özgürleşme hareketinin bir parçasıdır. Felç halinin 
bitimi gibi. İyi bir benzetme bu. Felçli kısmımız 
iyileşmeye başlayınca önce yarı istem dışı, yarı 
bilinçli hareket etmeye başlar. Henüz tam olarak 
hareketlerinizi denetleyemezsiniz. Zamanla eğer iyi 
bir tedavi uygularsanız, egzersizlerinizi tam olarak 
yaparsanız felç tamamen iyileşir. 17-18 Eylül yeni 
bir dönemecin işaretidir elbette. Bundan sonrası ise 
sınıfın kendi bilincine ve sistemli çalışmasına bağlı. 
Kararı metal işçileri verecek. Sırf kendileri için değil, 
sürükleyicisi oldukları yan sanayilerin işçilerinin de, 
diğer sektörlerdeki emekçilerin gelecekleri için de 
kararı verecek kendileridir. Tabii yol çok uzun ve 
zorludur. Karşılarında işten atılma tehlikesi duruyor. 
Ama kararlılık ve elbirliği, yürekten gelen inancın 
bilince taşınmasıyla bunlar aşılacaktır. Metal işçileri 
bu tarihsel sorumluluklarının farkına önemli ölçüde 
vardılar. Biz, bütün olanaklarımızı seferber ederek 
sorumluluğu ve riskleri paylaşmaya hazırız.
          
          Fabrika: 1980’lerin ortalarından başlayarak, 
ekonominin üretken sektörlerinin artık önemini 
kaybettiği; iletişim ve finans sektörlerinin öne çıktığı, 
işçi sınıfının bileşimindeki bu değişiklikle birlikte 
reel sektördeki işçilerin değil; beyaz yakalı işçilerin 
önem kazandığına ilişkin sayısız “teori” ile karşılaştık. 
Sözkonusu gelişmeler, bazı sol eğilimli kişilerin de 
katılımıyla; daha çok sermayenin küreselleşmeci 
politikalarının sözcüleri tarafından, işçi sınıfının 
bileşiminin genişlemesi, işçi sınıfına taze güçlerin 
katılması olarak değil;  sınıf mücadelesinin önemini 
kaybetmesi olarak değerlendirilmekteydi.

         “Kol gücünün” artık üretimdeki önemini 
kaybettiğine, bilim ve teknolojinin kendi başına bir 
üretici güç olduğuna dair sayısız iddiaya rağmen; 
sermayenin  artı değer için, emek sömürüsüne 
zorunlu olduğu yeniden çıplak gözle görülür hale 
geliyor. Sermayenin sözcüleri, “dünya çapında bir 
kumarhane” haline gelmiş bulunan mali piyasala-
rda ortaya çıkan son krizden sonra, 500 bin tekstil 
işçisinin işten atıldığını, bir bu kadarının daha işten 
çıkarılabileceğini söylüyorlar. Çoğunluğu kayıtdışı 
ve sendikasız olmak koşuluyla üretici sektörlerde 
çalışan işçi sayısında müthiş bir büyüme sözkonu-
su. 
          Buna karşılık özellikle Türkiye’de daha müthiş 
bir gerçek yaşanıyor. İşçi sınıfının sendikalılaşma 
oranı OECD rakamlarına göre %9.1’e düşmüş 
görünüyor. Muhtemelen gerçek rakam bunun da 
altındadır. %90’dan fazlası sendikasız, %60’ı kayıtdışı 
ekonomide ve sigortasız; sendikalı olan azınlık ise, 
sendikalarında büyük ölçüde etkisiz bir “Türkiye işçi 
sınıfı” tablosuyla karşı karşıyayız.
         Türkiye işçi sınıfının kayıtdışı ve sendikasız 
kesimlerinin devasa enerjisinden, sendikal hareket 
şu anda yoksun durumdadır. Türk-Metal gibi 
sendikalar ise, zaten az olan sendikalı işçilerin 
önemli bir kesiminin enerjisini emiyor ve sermaye 
adına denetim altında tutuyor. Bu enerjinin, hiç 
değilse, bugünkü sendikalılaşma düzeyinin bir kaç 
katı kadarının sendikal harekete, özellikle DİSK’e 
katılması; DİSK’in kuruluş yıllarındaki gibi, sendikal 
hareketin; siyasetin, kısacası Türkiye’nin çehresini 
değiştiren bir etki yaratmaz mı? 17-18 Eylül’ün, işçi 
sınıfının 1960’lı yılların ortalarında açığa çıkan ve 
DİSK’i yaratan büyük enerjisiyle benzerlikleri var mı?

 Kamil Kinkır: 1960’lı 
yıllarla bugün arasında 
önemli farklılıklar var. 
İşçi sınıfının yapısında 
da ciddi farklılaşmalar 
bulunuyor. 1960’lardan 
farklı olarak sınıf içinde 
kutuplaşmalar bulunuy-
or. Daha da ötesi ser-
mayenin merkezileşmesi 
ve emeğin belli tekel-
lerde yoğunlaşması 
sözkonusu. Metal işçileri 
örgütlü ve tırnak içinde 
bir ifadeyle ayrıcalıklı 
gibi görünürken, bu 
başkaldırıyı yarattı. Bu 
dinamizm 1960’ların 
da sorgulanmasını 
getiriyor. Henüz tam 
olarak bilince çıkmasa 

da bizce o yılların dinamizminin kat kat üzerinde 
bir dinamizmle karşı karşıyayız. Şimdinin işçi sınıfı, 
daha da önemlisi metal işkolu içindeki otomo-
tiv sanayi işçileri geçmişten daha hızlı biçimde 
gelişmeleri kavrayacak alt yapıya sahip. Ancak 
öncüsü eksik. Şimdi kendi çabasıyla bu öncüyü de 
harekete geçiriyor. DİSK’i değiştirebilir mi? Elbette 
40 binin üzerindeki işçi kitlesinden sözediyoruz. 
Genç, dinamik, yaşamı daha kolay kavrayan, ancak 
siyasetin ve örgütlülük bilincinin biraz uzağında 
bırakılmış bir kesim bu. Her gelen işçi sendikaya 
can verir, dinamizm verir. Bunca işçi geldiğinde hiç-
birimiz aynı kalamayız elbette. Zaman her şeyi daha 

netlikle açığa çıkaracak. Şimdiden bile canlandık, 
dinamizmimiz arttı. 
          
          Fabrika: 17-18 Eylül hareketiyle ilgili olarak 
Türk-Metal Sendikası, Birleşik Metal Sendikasını 
suçladı. Özbek’in “İşin arkasında Birleşik Metal 
var” demeçleri basına yansıdı. Birleşik Metal’in 
açıklamalarında ise, eylemlerin kendiliğinden 
olduğuna ve Birleşik Metal’in bu gelişmeleri 
basından öğrendiğine dair vurgular var. Gelişmeler 
gerçekten de böyle olmuş olabilir. Ama sendikalar 

arası ilişkilerin nezaketi bir yana; Birleşik Metal’in 
böyle bir çalışma içinde olması, zaten görevi değil 
midir? Başka bir deyişle, çoğunluğu geçmişte 
Maden-İş’te örgütlü olan bu işyerlerindeki, bu kadar 
kapsamlı bir tepkiyi, neden basından öğrendiniz?

          Kamil Kinkır: Şimdi şu açıktır. Biz Birleşik Metal 
İşçileri Sendikası olarak ilkelerimize ve tarihsel 
mirasımıza inanıyor ve güveniyoruz. Ancak bunca 
yıllık birikimin bize dayattığı sorumlulukla önce 
örgütsüz işyerlerinde sendikal ilişkiler çıkarıyoruz. 
Bu işyerleri düne kadar Türk Metal Sendikası’nda 
örgütlü işyerleriydi. Üstelik açığa çıkmış tepkiler de 
yoktu. Her şey çok hızlı biçimde gelişti. Biz sorum-
lulukla davrandık. Elbette bu işyerlerinde de 
geçmişte bize üye olanlar vardı. Ama hızlı bir süre-
cin içinde bulduk kendimizi. Ayrıca işyeri barajlarını, 
sendikal yasaların karşımıza çıkardığı engelleri de 
unutmayalım.

          Fabrika: İşçiler, ısrarla işverenle bir sorunlarının 
olmadığını söylediler ve üretimi aksatmamak 
için her şeyi yaptılar. Ancak ilk iki günden sonra, 

işverenlerin tutumu değişti ve özellikle Koç grubu, 
işçilerin en doğal hakkı olan sendika seçme hakkına 
karşı ağır ve pervasız bir saldırıya geçti. “Öncü” 
konumunda gördüğü 600’e yakın işçiyi işten attı. 
Bununla yetinmeyip, fabrikayı “işyeri huzurunu 
bozanlar” diye, işten atılanların fotoğraflarının 
bulunduğu afişlerle donattı. 
          Sermayenin bu “iki günlük” şaşkınlığı 
büyük sermayenin basınında da görüldü. Bütün 
Türkiye, metal işkolundaki grup sözleşmesinden, 
sözleşmeyi beğenmeyen metal işçilerinin eylemler-

inden, yaz gecesinde çakan bir şimşeğin aydınlığı 
gibi, çok kısa bir süre haberdar oldu ve daha sonra 
büyük basının sansürü devreye girdi. Ne metal 
işçileri, ne SEKA işçileri, büyük basında görülmüyor. 
Daha önce de Kızılay’da 200 bin KESK üyesinin 
eylemi birinci sayfanın dibinde, fotoğrafsız olarak 
yeralırken; Sevda Demirel’in silikonlu göğüsleriyle 
ilgili bir gelişme Hürriyet’in birinci sayfasında, KESK 
haberinin beş katı büyüklüğünde ve tabii göğüs 
fotoğraflı olarak yeralmıştı.
          Doğan Grubu Koç’un basındaki uzantısıdır. 
Bununla birlikte büyük basın, büyük sermayenin 
basınıdır ve kendi çalışanlarının sendikalı olmasına 
zerre kadar tahammül göstermeyen bir basındır.
          Metal işçilerini geniş emekçi yığınların, toplu-
mun geniş kesimlerinin desteğiyle buluşturmak; 
işçi sınıfına yönelik son yirmi yılda yaratılan bur-
juva önyargıları kırmak için, sermaye basınının 
sansürünü nasıl aşmayı umuyorsunuz? Basın 
çalışanlarının sendikalılaşma çabalarını destekle-
mek, onlarla dayanışma içinde olmak; işçiden, eme-
kten yana olan basın çalışanlarının gündemine, 
emeğe uygulanan sansürü bugünden sokmak için 

neler yapılabilir?
          Kamil Kinkır: Sansür yalnızca emekçilerin 
sorunu değil. Toplumun her kesiminin özgür ve 
doğru haber alma hakkını engelleyen bir konu. 
Yalnızca emekçiler değil, öğrenciler, ev kadınları, 
memurlar, hatta çocuklar bile nasibini alıyor bun-
dan. Öyleyse bütün halkın gündemine girmeli. 
Geniş kampanyalar yapabiliriz. RTÜK’e, basında 
sansüre hayır türünde özgün kampanyalar olabi-
lir. Bütün halkı içine katacak, vicdanları harekete 
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Metal işçisi felçten çıkıyor!
          Doksanbeş bin metal emekçisini kapsayan 
toplu iş sözleşmesi, işveren sendikası MESS’in tutu-
mu nedeniyle uzun süre tıkandı ve uyuşmazlık 
tutanağı tutulması noktasına geldi. Daha sonra 
Türk-Metal’in imzalamasıyla sözleşme bitti. Ama 
asıl sorunlar varlığını korumaya devam ediyor. 
Uyuşmazlık nedeni, daha sonra da on binlerce 
metal işçisinin Türk-Metal Sendikasına gösterdiği 
tepki nedeniyle, basında sadece ücret zamları 
gibi göründü. Tabii ki, Türk Metal Sendikası genel 
yönetiminin, özellikle Genel Başkan Mustafa 
Özbek’in, işçinin iradesini hiçe sayan, sendika içi 
demokrasiyle zerre kadar alakası olmayan bir 
tutumla ve işçide yarattığı beklentinin tersine 
attığı imzanın da bu tepkilerdeki rolü çok önem-
lidir. Ama MESS ile tutulan uyuşmazlık tutanağının 
nedeni MESS’in kabul edilemez teklifiydi. Sırasıyla 
bu teklifler:
          1. Kısa süreli çalışma
          2. Ücretsiz izin
          3. Telafi çalışması-esnek çalışma 
dayatmalarıdır.
          Bu maddeler metal iş kolunda kazanılmış 
bütün hakların geri alınması anlamına geliyor.
          Kısaca yukarıda belirttiğim üç maddeye 
değinmek istiyorum:
          1. Kısa süreli çalışma: Kısaca MESS’in, iş yerinde 
altı aya varan kısa süreli çalışma teklif ederken, 
ödemeleri de çalışılmış sürelerle sınırlamayı ihmal 
etmiyor.
          2. Ücretsiz izin: MESS’in önerdiği, zamanı 
belli olmayan süreler içinde, patronun isteği 
doğrultusunda çalışanını zorunlu ve ücretsiz izine 
çıkartabilmek amacıyla bu maddeyi öneriyor. İşçi 
sadece çalıştığı günün ücretine mahkum ediliy-
or.(*)
          3. Telafi çalışması: Zaman itibariyle esnekliğin 
işkolumuzdaki tartışmalarda öne çıkan biçimi 
telafi edici çalışmadır. Burada söz konusu olan iki 
tatil arasında kalan iş gününde ya da zorlayıcı bir 
nedenle üretimin durması sonucu, hatta işçinin 
işyerinden izin alarak çalışmadığı günlerde kay-
bedilen çalışma sürelerinin belli bir zaman dilimi 

içinde telafisidir. Ancak bu durumda yapılan fazla 
çalışma süresi zamlı ücrete hak kazandırmaz. 
Görüldüğü gibi telafi edici çalışmanın birinci amacı 
iki tatil arasında kalan bir günlük izin süresini ileri 
de zamsız olarak çalışılarak telafi edilmesidir. Amaç 
fazla çalışma ücretinden kurtulmaktır.
          Oysa biz emekçilerin talepleri ise, insanca 
yaşama ve çalışma koşullarına ulaşmaktır. MESS’in 
önüne Birleşik Metal Sendikası tarafından konu-
lan, ülkemizin, ekonominin ve işkolumuzun 
gerçekleri gözetilerek hazırlanmış karşı teklifler-
den birincisi işgüvencesidir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin de imzaladı İLO 158 sayılı sözleşmesinin 
toplu iş sözleşmesi hükmü olarak uygulamaya 
sokulması önerilmiştir. İşten çıkarmalara karşı 
yargı denetiminin getirilmesi istenmiştir. Ayrıca 
taşeronluk sisteminin kaldırılması ve kapsamdışı 
uygulamasının hakkaniyet ölçüleri içinde 
daraltılması istenmiştir.
          MESS’in kabul edilemez tekliflerine karşı biz 
emekçilere düşen görev, geleceğimiz için birlik 
olmak, sendikamıza sahip ve destek olmaktır.
         YAŞASIN DİSK!..
         YAŞASIN BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI!..

Birleşik Metal-İş Sendikası
Gebze Şubesi üyesi bir işçi

          (*)(Son zamanlarda TİSK yöneticilerinin 
dile getirdiği “Tezgah başında geçmeyen 
sürenin ücretini neden verelim?” sözleri, Türkiye 
işçi sınıfının 1960’lara kadar sahip olmak için 
mücadele ettiği  ücretli hafta sonu tatili hakkını 
bile geri almayı hedefleyen; bunun için önce 
ücretli izinleri ortadan kaldırmaya girişen bir niyeti 
ortaya koyuyor. “Öğlenleri açık banka”, “Cumartesi 
günü açık banka” sloganlarıyla, Garanti Bankası’nın 
öncülüğünde, bankacılık sektöründe gaspedilen 
haklar, giderek bütün sektörlerde hak gasplarıyla 
genişletiliyor. Büyük bölümü kayıt dışı olan 
Tekstil, İnşaat ve Turizm sektöründe ise kazanılmış 
hakların ortadan kaldırılması fiili oldu-bittilerle 
büyük ölçüde gerçekleşmiş bulunuyor. Fabrika)

         “Gazeteciler Meclisi Girişimi”nden, adını 
neden vermediğimizi, aşağıdaki açıklamalardan 
hemen anlayacağınız bir basın çalışanı ile, “Büyük 
basının işçi eylemlerine uyguladığı ağır sansür” 
üzerine kısa bir görüşme yaptık. 

          Fabrika: Metal işkolundan on binlerce işçi 
sendika seçme hakkı için ayağa kalkıyor; basında 
sadece iki gün, çok kısa haberler çıkıyor ve 
kamuoyu ne olduğunu anlamadan, sanki böyle 
bir olay hiç yokmuş gibi ağır bir sessizlik başlıyor. 
SEKA işçileri haftalarca bütün İzmit halkıyla birlikte 
direniyor. Türkiye’nin bütün SEKA fabrikalarında 
dayanışma eylemleri, yürüyüşler oluyor. Büyük 
basında, tek haber yok. Neden?
          Gazeteci: Bu sansürün iki nedeni var. Birisi 
büyük basın gruplarının, aynı zamanda büyük 
sermaye grupları olmasıdır. Hangi büyük sermaye 
grubu, işçilerin özelleştirme karşıtı eylemlerine 
veya sarı sendikalardan kurtulma mücadelelerine 
sempatiyle bakar ki?.. Daha da önemlisi, büyük 
basının sendika düşmanlığı, bu işkolunun send-
ikadan temizlenmesiyle yeterli açıklıkla sergilenmiş 
bir durumdur. Doğan Grubu’nda da, Dinç Bilgin’in 
SABAH Grubunda da sendikalı çalışan yoktur. 
Cumhuriyet gazetesinde ve daha küçük bir kaç 
işyerinde TGS yetkilidir. Diğerlerinde tamamen 
bitirildi.
          İkinci neden de burada devreye giriyor. 
Gazetenin işçi eylemleri karşısındaki yayın politikası 
belli. Muhabir yazsa bile, sayfa yönetmeni çöpe 
atar. Giderek otosansür devreye giriyor. Muhabir 
çöpe gidecek veya belki göze batmasına, işinden 
olmasına sebep olacak haberleri yazmaktan git-
tikçe uzaklaşıyor.
          Fabrika: Çağdaşlıktan, Avrupa standartlarında 

demokrasiden, örgütlü toplumdan çok sözeden 
büyük basın tekelleri, sendikayı nasıl işkolunun 
kenarına attılar?
          Gazeteci: Eskiden Türkiye Gazeteciler Sendika, 
hemen tüm basın kurumlarında örgütlüymüş. 
Ancak özellikle tazminatların çok yüksek olması 
nedeniyle 5-6 sene önce sendikasızlaştırma 
operasyonları başlamış. Yeni şirketler kurulup 
gazete çalışanları o şirkete geçmeye zorlanmış. 
Şirket sendikasız. Geçmeyenler, tazminatları verilip 
işten atılmış. Büyük çoğunluk sendikasız şirkete 
geçmek zorunda kalmış. O günden bu güne de 
basında sendikalı işyeri çok azaldı. Sendikalı bir 
kaç yer var. O zamandan itibaren basında en çok 
korkulan şey, sendika lafıdır. Çünkü patronlar bu 
konuda çok duyarlı.
          Fabrika: “Gazeteciler Meclisi Girişimi” bu 
konuyu gündemine aldı mı?
          Gazeteci: Gazeteciler Meclisi Girişimi, ortaya 
çıktığı andan itibaren, bu yılın Ocak ayında, 5-6 
kişilik ilk toplantılar yapılmıştı, gazeteciler arasında 
bir dayanışma ve bir araya gelme rüzgarı estirdi. 
Birkaç ay içinde 300-400 kişilik toplantılara ulaşan 
Girişim, asıl olarak basın etiği ile gazetecilik 
mesleğinin itibarsızlaştırılması konularını kendi-
sine eksen almıştı. Gazetecilerin dayanışma içinde 
mesleğe müdahalesinin aracı olmak istiyordu. 
Fakat daha ilk aylardan itibaren gazetecilerin özlük 
hakları meselesinin, en yakıcı sorun olduğu ortaya 
çıktı. Elbette bu sorunun çözümü, sendikaydı. 
Meclis katılımcıları, yavaş yavaş sendikanın 
gerekliliği konusunda hemfikir oldular. Daha 
önce atıl duran diğer gazeteci örgütleri, Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, 
hatta sendika, Meclis’in estirdiği rüzgardan etkile-
nerek faal konuma geçtiler, seslerini çıkarmaya 

başladılar.
          Girişim, Kasım ayı başında, yaklaşık 400 
gazetecinin katılımıyla bir toplantı yaptı. 
Toplantının konusu, Korkmaz Yiğit’in basına girişi 
sonrası yaşananlar, gazetenin editoryal bağımsızlığı 
ve patron değişince gazetecinin yapması veya 
yapmaması gerekenlerdi. Bu toplantıya ÇGD, TGC, 
TGS’den insanlar ve köşeyazarları Haluk Şahin ile 
Umur Talu konuşmacı olarak katıldı. Toplantının 
sunucusu, Hürriyet muhabiri Süleyman SARILAR 
idi. Toplantıda herkes patron-gazeteci, patron-
haber, patron-yayın politikası ilişkisini irdeledikten 
sonra sendikanın gerekliliği üzerinde hemfikir 
oldular. Bu arada Korkmaz Yiğit basından çekildi. 
Milliyet’i Aydın Doğan’a geri verdi; Doğan da 
orada çalışan ve Korkmaz Yiğit’e direnen gazeteci-
lerin alkışları arasında, sanki daha önce gazeteyi 
Korkmaz Yiğit’e satan kendisi değilmiş gibi, bir 
kurtarıcı edasıyla gazeteye döndü. Bundan kısa 
bir süre sonra da Süleyman SARILAR, herhangi 
bir gerekçe gösterilmeden, İcra Kurulu kararıyla 
tazminatı ödenerek işten çıkarıldı. 
          Süleyman hem Meclis’in, hem de TGC’nin 
aktif bir üyesiydi. Bu yüzden onun atılması çok 
tepki çekti. Sendika ve TGC isim vermeden bunu 
kınadılar ve kınama Milliyet’te Atilla Özsever’in 
köşesinde yayımlandı. Meclis daha sonra da  
“basında işten çıkarmalar” konulu bir toplantı 
düzenledi. 17 Kasım’da yapılan bu toplantıya da 
200 gazeteci katıldı. İşten çıkarmalar ve Süleyman 
özelinde konuşmalar yapıldı, olay kınandı ve yine 
sendika ihtiyacı gündeme geldi. 
          Gördüğün gibi, basın çalışanlarının kendileri 
de sendikasız, örgütsüz ve işten atılma tehdidi 
altındalar. Üstelik bu tehdit sık sık tehdit olmaktan 
çıkıp, gerçeğe dönüşüyor. Grupların arasında 
çalışanlarla ilgili anlaşma var. Ve benzeri pek çok 
sorun...
          Fabrika: Daha sonra, daha etraflı bir görüşme 
yapalım.

fabrika’ya mektup

İşçi eylemlerine basın sansürü
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Maden

        Her yıl 4 Aralık’ta kutlanan Madencilik Bayramını, 
TMOOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İTÜ 
Maçka Sosyal tesislerinde gerçekleştirdi.
        Bu yılki kutlamalara kültürel-sanatsal bir boyut 
katmayı isteyen Oda Yönetim kurulu, toplantıya özel 
davetliler çağırmıştı. Madenciler dünyasının tanınmış 
ve örnek isimlerinden Nihat Algan’ın oğlu Beklan Algan 
ve gelini Ayla Algan; 1962 yılında Zonguldak’ta çekilen 
ve madencilerin hayatından kesitler içeren “Şehirdeki 
Yabancı” adlı filmin yönetmeni Halit Refiğ, başrol 
oyuncuları Nilüfer Aydan ve Göksel Arsoy, Maden fakül-
tesinin genç öğretim üyelerinden Cemalettin Balcı ve 
emekli maden işçisi, “Zonguldak’ta İşçi Sınıfının Durumu-
Kumpanyalar dönemine dönüş” kitabının yazarı Kadir 
Tuncer, toplantının başlangıç bölümünün konuklarıydı. 
Oda başkanı Prof. Dr. Ergin Arıoğlu’nun yönettiği otu-
ruma, Göksel Arsoy, Halit Refiğ ve Beklan Algan sağlık 
sorunları nedeniyle katılamadılar.
         Nilüfer Aydan, Türk sinemasının belki de ilk kez 
İstanbul dışında çekimler yapmaya başladığı bir 
dönemde, o günlerin Zonguldak’ı ile ilgili anılarını 
anlattı. Ayla Algan, Beklan Algan’ın baba mesleğini 
sürdürmek üzere, maden mühendisi olmak için gittiği 

Colombia Üniversitesi’ni bırakıp nasıl tiyatrocu olduğunu 
anlatarak başladığı konuşmasında, 1960’lı yılların Türkiye 
aydınının, duygu ve düşünce dünyasını açığa çıkaran 
belirlemeler yaptı.  Yatırım yapan, üretim içinde bizzat 
bulunan, işçisiyle yaşamayı, lüks bir hayata tercih eden, 
hazırlık yatırımlarını tam anlamıyla gerçekleştiren, işçinin 
can güvenliğini kardan daha çok önemseyen; ücretleri 
dağıttıktan sonra, bazan telefon faturasını ödeyemeyen, 
o günlerde “milli” niteliğini hala kaybetmemiş burju-
valarla, işçi sınıfının mücadelesi arasındaki ortaklıklardan 
sözetti. Böylece bütün iyiliğine, bütün güzel özlemlerine 
rağmen, 1960’larda, “milli burjuvazi’de ve Yunus Emre”de 
kalmış olduğunu da bizlere veciz şekilde anlattı. Algan 
konuşmasını madencilik mesleğinin, masalcı yanları da 
içeren, kültürü, felsefesi olan bir meslek olduğunu söyley-
erek sürdürdü ve Yunus Emre’nin şiirlerinden yapılmış bir 
şarkısını söyledi.
         Öğretim üyesi Balcı, bir madenci kasabasında, 
Divriği’de öğrenim gördüğünü, madencilik mesleğini 
toplumsal gelişmeye her yönden öncülük eden, misyon 
sahibi bir meslek olarak sevmeye başladığını; şimdi 
araştırmalarıyla, madencilerin daha güvenli koşullarda, 
daha verimli bir üretim yapmaları için mesleğe katkı 

yapmayı, temel hedef olarak benimsediğini söyl-
edi. Kadir Tuncer ise, kitabından sözetti; maden işçisinin 
hayatından bazı çarpıcı görüntüler verdi. Zonguldak’ı 
madencilerin bir şehir haline getirdiğini, bugün hem 
yeraltının, hem de yerüstünün, doğanın büyük bir öçgö-
zlülükle tahrip edildiğini anlattı.
        Salonun çıkışındaki koridorda ise, Zonguldak’ın 
kültür kurumlarından TUSAK’ın, sergisi yeralıyordu. 
Sergide TUSAK üyelerinin karikatürleri, şiirler ve Kadir 
Tuncer’in fotoğrafları yeralıyordu. İki oturum arasında 
Kadir Tuncer kitaplarını imzaladı. Toplantıya katılan 
maden mühendisleri, akademisyenler, devletin ve özel 
sektörün maden işletmelerinde yöneticilik yapanlar, 
maden sahipleri, maden işçileri ve maden fakültesi 
öğrencilerinin oluşturduğu topluluk; bu arada tanıştı, 
hasret giderdi, yeniden görüşmek için adresler, telefonlar 
alındı.
         İkinci oturum ise, meslekte 40 yılını geçen maden-
cilere ödül töreniydi. Duygusal anların yaşandığı bu otu-
rumda, hocaların hocaları, meslekte 40 kırk yılını dolduran 
öğrencilerine ödüllerini verdiler. Daha sonra mesleğini 
üniversitede değil, üretim alanında gerçekleştiren kırk 
yıllık kıdemli madencilere ödülleri verildi. Ödüller, birer 
berat ile, madencilerin simgesi haline gelmiş madenci 
heykeli ve tutma yeri madenci kazması şeklinde olan 
birer bastondu. Maden Fakültesi öğrencilerinin de, mesle-
klerinde 40 yılı yaşamaları temennisi kıdemli abilerin 

Madencilik Bayramı

        PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın 
İtalya’ya vardığı andan itibaren, bütün 
Türkiye’de devlet basınının kışkırtmasıyla kap-
kara bir şovenizm rüzgarı estirildi. Bu rüzgar, 
dışardan bakılınca, basının raiting amacıyla 
halkın duygularını okşadığı; MHP, BBP, LDP, 
DYP gibi gerici-faşist partilerle yan kuruluşları 
ve kuyruklarının sokaklara döküldüğü şeklinde 
görülebilir. Halbuki bu rüzgar devlet tarafından 
ve devletin koordinasyonuyla estirilmektedir. 
Gayet net bir ideolojik saldırıdır. Abdullah 
Öcalan bahanedir. Parçalanmakta olan sivil faşist 
hareketin görüşleri, bütünüyle devletin görüşü 
ve bakış açısı haline gelmiştir. Toplumun geniş 
kesimleri de, bu görüşler çerçevesinde yeni 
baştan faşizmin kitle tabanı haline getirilmek 
istenmektedir.
        Radikal gazetesinin köşe yazarı İsmet 
Berkan, bu kampanyanın “görünmeyen yüzü” 
diyerek, “son 15 günde Türkiye içine kapandı 
ve adeta ‘Türkün Türk’ten başka dostu yok” 
noktasına getirildi”, diyor. Sanki bu işe, Radikal’in 
mensubu olduğu Doğan Grubu öncülük 
etmemiş gibi, yakınıyor. “Türkün Türk’ten başka 
dostu yok” sloganı ve zihniyeti, herkesin bildiği 
gibi MHP sloganı ve zihniyetidir. 
        Devlet, görünüşte önde olmadığı halde, bu 
kampanyayı fiilen örgütlemiş, harekete geçirmiş 
ve yönetmiştir. Bütün illerde ve ilçelerde, sol 
parti, sendika ve kitle örgütleri de dahil, bütün 

kuruluşlar bir araya getirilip, “Apo’yu tel’in 
mitingi düzenleme kararı” almaya mecbur 
edilmişlerdir. 
         Bu ırkçı, şoven, toplumu MHP’lileştirme 
kampanyasının karşısına kim çıkacak? Tabii 
ki, komünistlerin, sosyalistlerin, ilericilerin 
şovenizme göğüslerini siper etmesi, bu rüzgarı 
kesmesi gerekir. Bu iş bizim işimizdir. Şovenmi 
göğüslemenin bedeli olmayacak mıdır? Şüphesiz 
devletin ve gericiliğin baskıları bir bedeldir. Ama 
aynı zamanda halkın geri duygularının, şoven 
kışkırtmaların etkisiyle bir sol düşmanlığına 
dönüştürülmesi de mümkündür. Hatta, işçi sınıfı 
ve emekçiler içindeki bağlarımızın bir kısmı da 
bu yüzden kopabilir, daralabilir. İşte bu bedelleri 
göğüsleme cesareti ve kararlılığına sahip olmay-
an solculuk türleri bugün zarara uğramamak 
için geri adım atmakta, şovenizmin yanında 
ellerini kaldırmaktadırlar. Bizim acelemiz yok. 
Bugünden yarına oy avcılığı yapacak da değiliz. 
Biz tarihiz, zaman doğruyu cesaretle ortaya 
koyan ve arkasında kararlılıkla duranların lehine 
işlemektedir.

        Zonguldak “Kent Konseyi”

        İşte bu şovenizm rüzgarı çerçevesinde 
Zonguldak’ta da Kent Konseyi toplantısında, 
gündemde böyle bir madde olmadığı halde, 
gizli bir el, “Apo’yu Tel’in mitingi” önerisini 

gündemleştirdi ve gündemin başına koyuverdi. 
Sağcı, gerici takımı mitingin lehine konuşmalar 
yaparlarken, İHD adına toplantıya katılan Kadir 
Tuncer aşağıdaki konuşmayı yaptı:
        “Sığınma hakkı bir insan hakkıdır. Bu 
hakkın kimlere tanınacağı, Uluslarüstü belge-
lerde yazılıdır. Konuyla ilgili uzman sıfatlarıyla 
görüşlerini açıklayanlar, hükümet yetkilileri 
kamuoyunu yanlış ve tek yanlı bilgilendirmekte-
dirler. Konuyla ilgili uluslarüstü Belgeler, Avrupa 
Suçluların İadesi Sözleşmesi, Sığınanların 
Statüsüne ilişkin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi 
ve Tedhişçiliğin Önlenmesi Sözleşmesidir. Konu 
İtalya yargısının yetkisi dahilinde çözülecek ve 
Türkiye’nin insan hakları durumu bu çerçevede 
irdelenecektir. Öncelikle politik nedenlerle 
sığınanların hiçbir koşulda iadesi sözkonusu 
değildir. Adli nedenlerle iade isteminin kabul 
edilebilmesi için de, iade edilecek ülkede, iade 
edilecek kişinin işkence görmemesi, ölüm 
cezasıyla cezalandırılmaması ve yaşam hakkıyla 
ilgili güvenceye sahip olması gerekir.
        Konunun gündeme gelişiyle birlikte iç 
politikada kamu oyuna dönük açıklamalar, 
Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi prob-
lemlerini unutturmaya dönük açıklamalardır. 
Oysa Türkiye’de demokrasi asal sorunu-
nun bulunduğunu, bu sorunun en önemli 
halkasının da Kürt Sorunu olduğunu tüm 
dünya bilmektedir. O nedenle asıl tartışılması 

gereken Türkiye’nin insan hakları sorunlarıdır. 
Bu çerçevede ölüm cezası sorununu, bir insan 
hakları sorunu olarak ele almayan ve salt iadeyi 
sağlamada bir araç olarak algılayan ve bunu 
kamuoyuna deklere eden hükümet yetkililerine 
önerimiz, içtenlikli davranmalarıdır. Öcalanla 
ilgili karar ne olursa olsun, başta hükümet yetki-
lileri olmak üzere basını ve kamuoyunu kışkırtıcı 
davranıylardan kaçınmaya çağırıyoruz.”
        Tuncer’in konuşması bittikten sonra, daha 
önce Rödevans ve özel kömür ocaklarındaki 
işçilerin çalışma ve yaşama koşulları hakkındaki 
yayınları nedeniyle Tuncer’e karşı tek söz ede-
meyen; çünkü Tuncer’in söylediklerinin gerçek 
olduğunu kabul eden Ticaret Ve Sanayi Odası 
Başkanı Salih Demir, öfkesini bu fırsattan fay-
dalanarak kustu. “Apocularla aynı çatı altında bir 
dakka bile duramam” diyerek salonu terkeden 
Salih Demir’in bu tiyatroculuğu Kanal Z’de de 
defalarca gösterildi.
        Buraya kadar olanlar şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı 
olan ÖDP’nin Devrimci Yol kökenli İl Başkanı’nın 
ve sendika temsilcisi olarak orada bulunan 
EMEP’li bir kişinin “Apo’yu Tel’in Mitingine” 
“EVET” yönünde el kaldırmalarıdır.
        Açıkça görmek gerekir, bu mitinglerin 
Abdullah Öcalanla, iadeyle ilgisi tamamen 
bahane düzeyindedir. Bu mitingler, toplumu 
faşist ideolojinin pençesine sokmak için 
estirilen devlet rüzgarının bir parçasıdır. Tel’in 

mitingine “Evet” diyenler, MHP zihniyetine “evet” 
demişler ve MHP ve benzerleriyle aynı mitinge 
katılacaklarını beyan etmişlerdir. 
        Üstelik de ilk karşı çıkış yapıldıktan sonra bu 
tutum alınmıştır.
        Faşizmin ideolojik kampanyaları karşısında 
bile, rüzgarın önündeki kuru yapraklar gibi 
savrulanlar; bu toplumda nasıl özgürlüğün, 
bağımsızlığın, enternasyonalizmin, sosyalizmin 
rüzgarını estireceklerdir? İşçi sınıfını ve sosy-
alizmi bir kenara itip, “Sol dalga” yükseltmek 
iddiasıyla ortaya çıkanların, faşist dalgaya kapılıp 
gitmeleri, gerçekten hazindir, üzüntü vericidir. 
        Ereğli’de de benzeri bir toplantının 
yapıldığını, toplantıyı açan Kaymakam’ın, 
“Buradan Apo’yu Tel’in mitingi kararı aldıktan 
sonra çıkacaksınız. Kapıda Emniyet Müdürü ola-
cak. Bana kararın alındığını o bildirecek” dediğini 
ve toplantıda böyle bir karar alınmadığını sevi-
nerek öğrendik. Ereğli’de de meselenin “Apo” 
ile ilgisinin bahaneden ibaret olduğu anlaşılmış 
ve şoven rüzgara birileri göğüslerini siper 
etmişlerdir.
        Zonguldak’ta çoğunlukla alınan “telin mit-
ingi” kararı 6 Aralık’ta yapılan cılız bir mitingle 
gerçekleşti. Mitingin en üzücü yanı ÖDP’nin 
Devrimci Yol kökenli il başkanı Avukat Mustafa 
Akgül’ün MHP’lilerle ve devletle aynı saflarda 
yürümüş olmasıdır. Yazıklar olsun!

 Katil kim?
        1997 yılı Eylül ayının 30’unda, Zonguldak’ta işçi servis otobüsünün 
yoldan çıkarak, alt yola düşmesi sonucu 11 işçi hayatını kaybetmiş ve 
30 civarında işçi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Tabii “Dikkatsizlik ve 
tedbirsizlik sonucu, birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin 
yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan, kazadan sağ kurtulan araç 
şoförü tutuklandı, sanık olarak yargılanmasına başlandı.
        10 Haziran 1997 tarihli, yani kazadan aylar önce, TTK Merkez 
Garajı Servisi Otobüs şoförleri, yirmi kişi, GMİS, Merkez Servisleri Şube 
Başkanlığına dilekçe vermişlerdi. Dilekçede şunlar söyleniyordu:
        “Aşağıda imzaları bulunan bizler, Merkez Garajında servis otobüsleri 
şoförlüğünü yapmaktayız.
        Ancak kullandığımız otobüslerin çoğunluğu 1978 model olup, 
trafiğe çıkamayacak durumdadır.
        İşlerin düzenli yürütülebilmesi, işyerleri veriminin düşmemesi, ayrıca 
kendi işyerimizini huzuru, işyeri disiplin ve barışının bozulmaması için 
bugüne kadar tepki göstermeden çalıştık, hemen hemen her gün bir 
aracın ya freni patlamaktaya rot’u çıkmaktadır. 
        Trafiğe çıkmaya elverişli olmayan bu araçlarla kapasitesinin üzerinde 
yolcu taşımak durumunda kalıyor ve bu riski iki kat daha taşıyoruz. 
Doğabilecek herhangi bir kaza veya tehlike durumunun önlenmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması ve ilgililerin acilen önlem almasını arz ederiz.”
         Bu dilekçede imzası bulunmayan şoför Ayvas AS, kazayı yapan 67 DS 
013 plakalı otobüsün plakasını öğrendi ve o sabah direksiyona oturdu. 
İşçileri indi-bindi yaparak işyerlerine götürüyordu. Hızı 30 km civarındaydı. 
Araçta kapasitenin çok üzerinde, seksene yakın işçi bulunuyordu. Yolda sık 
aralıklı, kimisi derin, kimisi sığ çukurlar doluydu. Sonunda olanlar oldu.
         Bilirkişi, aracın 1978 model Ford kamyondan bozma otobüs 
olduğunu, belirterek başladığı raporunda “yaprak (makas) yayların ön 
dingile bağlantısının, bir merkezleme civatası ve dingilin ön ve arka 
kısımlarından yaprak yayları sıkıştıran “U” civatalarla bağlandığı görülmüştür. 
Komisyonumuzun incelemeleri neticesinde yaprak yayların merkezleme 
civatasının kırık olduğu ve bu nedenle ön dingil sağ tarafının aracın arkasına 
doğru 14 santimetre kaydığı tesbit edilmiştir. Ön dingilin sağ tarafının 14 cm. 
geriye kayması ile yine ön dingilin sol tarafının da 4 cm. kadar geriye kaydığı 
komisyonumuz tarafından tesbit edilmiştir. Ön dingilin sağ tarafının geriye 
kayması, taşıt tekerleğine yoldan gelen ani ve büyük bir darbe ile yaprak 
yayların aşırı derecede esnemesi veya dingili aracın arkasına doğru itmeye 
çalışan büyük bir darbenin etkisi ile merkezleme civatasının kırılabileceği 
(kesilebileceği) muhakkaktır. (....) Aracın 1978 Model Ford Kamyondan 
bozma otobüs olduğu, ön süspansiyon sistemlerindeki parçaların 
malzeme yorulmasından dolayı zayıflayabileceği gözönüne alındığında, 
aşırı yüklü olan bu aracın aniden çukura düşmesi nedeniyle yaprak yayların 
(makas) merkezleme civatasının kırılabileceği ve ön dingilin geriye doğru 
kaymasının mümkün olabileceği komisyonumuzun kanaatidir.” dedi.
        Mağdur tanıklar, duruşmada, sanık şoför Ayvas AS’tan şikayetçi 
olmadıklarını, çünkü şoförün bir hatasının bulunmadığını, ama sorumlu-
lardan şikayetçi olduklarını bildirdiler.
        Sonuçta bir yılı aşkın bir süredir gözgöre göre gelen bir iş cinayeti, 
üzerine yıkılmış olduğu için cezaevinde yatmakta olan Ayvaz As, 
muhtemelen küçük bir ceza alarak tahliye olacak. Biz de dosyadan 
gördüğümüz ve olayın mağduru durumundaki tanıklardan dinlediğimiz 
kadarıyla Ayvas As’ın bir sorumluluğu olmadığını düşünüyoruz. 
Dolayısıyla kendisinin mağduruyitenin bir an önce sona erdirilmesini, 
çoluk çocuğuna, sevenlerine kavuşmasını diliyoruz.
        Fakat “Katil kim?” sorusunun hala cevabı yok. Mahkeme Ayvaz AS’ın 
bir suçu olup olmadığını araştırıyor; yoksa asıl suçlunun kim olduğunu 
değil. Asıl suçlu, bu araçları gözgöre göre trafiğe çıkaran, aylarca önce 
uyarılmış olduğu halde; tedbir almayan TTK yönetimi gibi görünüyor. 
Doğrudur, TTK yönetiminin bu sonuçta, çok önemli bir payı vardır. Ama 
onlar da şunu söylemelidirler: “Hükümetler yılda 4.5 katrilyon faiz gelirini 
rantiyelere veriyor. İstendiği anda, bankalara 900 trilyon para hediye 
edilebiliyor. Borsa krizden çıksın diye, devlet trilyonlarca gelirinden bir 
anda vazgeçebiliyor. Ama sıra Kamu İktisadi Kuruluşlarına gelince, işçi 
ve memurun canı sözkonusu olunca, tasarruf genelgeleri kılıçtan keskin 
hale geliyor. Zaten KİT’leri batırmak, hükümetlerin temel politikasıdır. Bu 
kaza, TTK’yı önce küçültmek ve TTK’nın küçüldüğü için çekildiği yerleri 
özel sektöre devretmek; sonra TTK’yı bütünüyle özelleştirmek isteyen 
hükümet politikalarının sonucudur. Katil bu politikaları işçi sınıfı başta 
olmak üzere Türkiye halkına dayatanlardır.”
        TTK yöneticileri böyle şeyler söylemeyecek. Sendika da TTK’ya bir 
de biz vurmayalım diye, konuyu fazla kurcalamayacak. Ayvaz AS yattığı, 
ölenler öldüğü, sakatlananlar, sakat kaldığıyla kalacak. Türkiye’nin 
bugünkü düzeni, budur. 
         Ama bu düzen de böyle gitmeyecek. Sermayenin bu planlı işçi 
katliamlarının hesabı, maden işçisi de içinde olmak üzere, Türkiye işçi sınıfının 
iktidar mücadelesiyle sorulacak. Biz dosyayı işçi sınıfının kollektif hafızasına 
teslim ediyoruz. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, bizim hukuku-
muzda halka karşı işlenen suçların zaman aşımı yoktur, o gün geldiğinde, 
herkes yargının ne kadar adil ve ne kadar hızlı olduğunu görecektir.

        Zonguldak İnsan Hakları Derneği, 
yönetim kurulu ve bir kısım üyesiyle 
10 Ekim 1998 günü SEKA Çaycuma 
işçilerine dayanışma ziyaretinde 
bulundu. İzmit SEKA işçilerinin direnişini 
desteklemek ve SEKA fabrikalarının 
teker teker özelleştirilmesi planını 
engellemek için fabrikadan çıkmayan 
ve üretimi 3 vardiya halinde sürdüren 
işçilerle, başlarında Selüloz-İş Sendikası 
yetkilileri olmak üzere görüşüldü. Uzun 
yıllardır taşeronlaştırma, işçi sayısını azal-
tma, teknolojik yatırım yapmama gibi 
uygulamaların Çaycuma fabrikasında da 
gündeme geldiğinin altı bu görüşmede 
de çizildi.
        Şube yöneticilerinin de “Sendika’nın 
bir payı yok, direnişi işçi arkadaşlarımız 
kendileri başlattı” dediği direniş, İZMİT 
SEKA Fabrikasının kapatılmasına yöne-
lik kararın kaldırılmasıyla son buldu. 

Direnişin, işçilerin dayanışma bilincinin 
gelişmesinde, özgüvenlerinin artmasında 
ve kendi güçlerinin farkına varmasında 
önemli etkileri olduğu kesin. Bununla 
birlikte, direniş boyunca, 1996 yılında 
verimliliği ve üretimdeki başarısıyla 
tebrik edilen kendi fabrikalarının, bugün 
“verimsiz olduğu için kapatılacak”  ilan 
edilmesinin arkasında dönen dolaplar 
da günlük konuşmaların  temel konu-
sunu oluşturdu. Hürriyet, Milliyet ve 
Sabah gazetelerini satın almama kararı, 
kağıt fabrikalarına göz diken basın tekel-
lerinin işçiye uyguladığı ağır sansür, 
işçilerin gözünden kaçmadı. Gene de 
taşeronlaştırmanın ilk uygulamalarının 
nakliye ve yükleme gibi bölümlerden 
başlatılmış olmasının, işçilerin ve send-
ika yöneticilerinin gözünde tehlikenin 
yaklaştığını farketmelerini önleyen bir 
bulanıklık yarattığı görülüyor. Konuşanlar, 

“Taşeronlaştırma üretimle direkt ilgili 
değil” gibi yanlış bir yaklaşım içindeler. 
Bu konudaki uyarılara rağmen sürecin 
bundan sonraki gelişimini görmemekte 
ısrar eden ise, sendikanın üst düzey yet-
kilileri.
        SEKA kavgasının ilk raundunu işçiler 
kazandılar, ama rehavete kapılmak 
için hiçbir neden yok. Çünkü işçi uyur, 
düşman uyumaz. İlk fırsatta, şimdilik 
erteledikleri planları yürürlüğe koymak 
için, bu defa daha cingöz davranacakları 
kesindir. Seka işçisi, sermayenin ninniler-
ine boşvermeli ve bir gözü açık uyumaya 
devam etmelidir.

         Radikal gazetesinin 29 Ekim 1998 
tarihli nüshasında “Demirlerin garip 
yükselişi” başlıklı bir haber yeraldı. 
Haberde adı Malki cinayetine karıştığı 
için görevden alınan İzmir Emniyet 
Müdürü Ahmet Demir’in, “Zonguldak’ta 
da ikinci bir Erol Evcil yarattığı öne 
sürüldü” deniliyor. Demir’in Bursa 
Emniyet Müdürü olmasının ardından, 
amcasının oğlu Erdoğan Demir ve 
kardeşlerinin Zonguldak’taki rödevans 
uygulamasından yararlanarak, ilkokul 
mezunu ve işsiz Erdoğan Demir 
öncülüğünde, havzanın önemli bir 
bölümünü ele geçirdiği, ve kısa sürede 
büyük bir servet edindiği belirtiliyor. 
Erdoğan Demir’in bu hızlı güçlenişi 
sonucu, hiçbir ticari geçmişi olmayan  
kardeşi Salih Demir’in de Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
olmasına dikkat çekiliyor.
         Demir’lerin Çatalağzı termik santralına 
düşük kalorili kömürleri, yüksek alorili 
kömür fiatına satmaları, yüzde 33 oranında 
kül bırakan TTK kömürüyle aynı fiyata, 
yüzde 70 kül bırakan kömür sattıkları ve 

bu yolsuzluk nedeniyle TTK Genel Müdürü 
Cevat Şahin’in hem emekliye ayrılmak 
ve hem de para cezası ödemek zorunda 
kaldığı anlatılan haberde; daha önce 
borçlarını ödeyemediği için hacze uğrayan 
ailenin şimdi para içinde yüzdüğü belir-

tiliyor.
 Fabrika, Demir ailesinin, adı 
karışık işlere bulaşmış yüksek 
rütbeli emniyet görevlisi bir men-
subuna daha, çok önceleri dikkat 
çekmişti: Sedat Demir. Söylemezler 
Çetesiyle ilgili olarak rüşvet almaktan 
yargılanan ve uzun süre firarda bulu-
nan Sedat Demir’i de okuyucularımız 
hatırlayacaklardır.
 Fabrika, rödevans uygulamasının 
Zonguldak havzasında bir buçuk 
milyon tonluk bir kömür pazarı 
yarattığını, bu büyük pazarın 
mafyalaşmaya müsait bir ser-
mayenin pay kavgasında nelere 
yolaçabileceğini daha önce yazmıştı. 
Gerçekten havzada kömürcüler 
arasında silahlı çatışmalar da 
olmuştu. Ancak devlet içinden 
himaye görmeden mafyalaşmanın 

mümkün olmadığını artık Türkiye nüfusu-
nun tamamı öğrendi. 
         Yeşil diye bilinen pisliğin, kamuoyuna 
malolan ilk kod adı Ahmet Demir’dir. 
Emniyet müdürü Ahmet Demir, Yeşil’in ilk 

hamisiydi. Sayısız cinayet, haraç toplama, 
uyuşturucu, adam kaçırma vb. suçtan 
aranan Yeşil’i himaye eden, arkasından 
Erol Evcil’le ortak dolaplar çevirmekle ve 
Malki cinayetini örtbas etmekle suçlanan 
Ahmet Demir’in, kendi ailesinin hızlı 
zenginleşmesinde de hami rolü oynadığı 
açıktır. Bu himayenin içinde yasadışı ne 
tür ayrıntılar olduğu, olup olmadığı henüz 
belli olmadı. 55. Hükümet, giderayak, 
hakkındaki suçlamalar nedeniyle Ahmet 
Demir’i görevden aldı. Sedat Demir’den 
sonra Ahmet Demir’in de, emniyet 
müdürü olmaktan gelen gücü elinden 
alınırsa, Demir’lerin hızlı yükselişi, geriye de 
dönebilir.
         Son zamanlarda, özellikle Salih 
Demir’in hırçınlığının gerisinde, Ahmet 
Demir’in başına gelenlerin etkisi olduğu 
bellidir. Demek ki, hırçınlıklar azalmayacak, 
artacaktır. 
         Radikal gazetesinin, rödevansla bir-
likte, ciddi boyutta mafyalaşmaya açılan 
Zonguldak konusuna geç de olsa eğilmiş 
olması olumludur. Ancak yaptıkları, sadece 
defterin birinci sayfasını açmış olmaktan 

            Şovenizm rüzgarına “dur!” diyeceğiz...

Radikal, Fabrika’yı doğruluyor

 SEKA işçisine dayanışma ziyareti
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Katılanlar:
Uğur TEKİN, Ayşe TAHİNCİOĞLU,

Kemal ÜMİTLİ, Zeki TOMBAK

        Zeki TOMBAK: Geçtiğimiz günlerde, 
Uluslararası II. Marksizm Kongresini izledin. 
Kongre hakkında bilgi verir 
misin? Bu kongreyi kim düzen-
liyor, coğrafi ve siyasi eğilim 
anlamında kimler katılıyor? 
Kaçıncısı toplandı? Kongre 
nerede, ne kadar süreyle 
toplandı? İçeriği nedir? Kısacası 
okuyucularımızı bu organizasy-
on hakkında bilgilendirir misin?
        Uğur TEKİN: “Congres Marx 
International II- İkinci Uluslararası 
Marksizm Kongresi”, Actuel 
Marks çevresi tarafından düzen-
leniyor.  “Actuel Marx”, Paris 
X Nanterre Üniversitesinden 
bir grup marksist akademisy-
enin öncülüğünde, ağırlıklı 
olarak Fransız aydınlarını 
kapsamakla birlikte bütün 
dünyadan aydınların katkılarıyla 
Marksizmin teorik sorunlarının 
tartışıldığı, günümüz 
sorunlarının değerlendirildiği bir 
çevre   Bu çevrenin homojen bir 
yapısı yok; yani çeşitli marksist 
akımlardan yazarlar görüşlerini 
yayınlanan dergilerde 
tartışıyorlar.  Bu çevre 1987’den 
bu yana yılda iki kez olmak 
üzere, her sayısı bir temaya 
ayrılmış olarak “Actuel Marx” 
dergisini yayınlıyorlar.  1994 
yılında ise  “Marx International 
I” kongresini düzenlediler (bu 
kongrenin bildirileri Actuel Marx 
tarafından yayınlandı). Doğrusu 
ilk kongre düzenlendiğinde 
bunun sürekli olması, düzenli 
bir peryoda oturtulması gibi 
bir düşünce belki de yoktu. 
Fakat son kongrede oluşan 
ortam aslında, hem teorinin 
kendisinin hem de güncel 
sorunlara getirilen açıklamaların 
tartışılması için bu tür bir platfor-
mun çok yararlı olacağını, bence 
ortaya çıkardı.  Zaten daha 
daraltılmış alanlarda da olsa bu 
tür uluslararası tartışma çevrelerinin oluştuğu 
ve kimilerinin bazı uluslararası toplantıların alt 
seksiyonu olarak düzenli toplantılarda bir araya 
geldikleri de anlaşıldı.  Bu kongrede de bazı 
oturumlarda uluslararası çalışma atölyelerinin 
kurulması için girişimlerde bulunuldu.  
        Sol Keynesçilerden Komünistlere ve 
Troçkistlere kadar, eğilim olarak oldukça geniş 
bir yelpazenin katıldığı kongrede çalışma atö-
lyeleri önceden saptanan ve duyurusu yapılan 
belirli başlıklar altında gerçekleştirildi. Bu ana 
başlıklar, iktisat, tarih, hukuk, sosyoloji, Marksist 
incelemeler, felsefe, kültür, XX, Yüzyıl’dan 
oluşuyordu.  Ayrıca bazı alt çalışma 
grupları var. Mesela Marksist değer 
teorisi üzerinde çalışan bir grup var. 
Bunlar kendi içlerinde de zaman zaman 
konferanslar topluyorlar.
        Daha çok akademik kökenli 
marksistlerin katıldığını söyleyebilirim. 
Kongre esnasında kürsüden tebliğini 
sunanlarla, salondan konuşmacıyla 
tartışanların söylediklerinden anladığım 
kadarıyla, aralarında yayımlanmış kitabı 
olmayan herhalde yoktu.
        Coğrafi olarak, Kanada, Brezilya, 
Latin Amerika’nın çeşitli ülkeler-
inden, Avrupa’dan, Rusya’dan, Çin’den, 
Küba’dan, kısacası dünyanın pek 
çok yerinden katılım sözkonusuydu. 
Çin’den ve Rusya’dan davetli katılımcılar 
vardı, çünkü Çin ve Rusya’daki 
durumun tartışıldığı özel oturumlar 
gerçekleştirildi.  Bunun dışında bir de 
Michael Löwy, Robin Blackburn gibi 
ünlü Marksist yazarların katıldığı bir genel 
değerlendirme toplantısı ile kongrenin kapanışı 
yapıldı.
        Zeki TOMBAK: Türkiye’den kimler katıldı?
        Uğur TEKİN: Ben ağırlıkla iktisat tebliğlerinin 
tartışıldığı oturumlara katıldım. Türkiye’den, 
gene iktisatçı bir öğretim üyesi arkaşımla, 
araştırma görevlisi olan eşi dışında kimseye 
rastlamadım. Diğer oturumlarda da Türkiye’den 
birilerinin olduğunu duymadım. Ama orada 
tebliğ sunanların bazılarıyla, Türkiye’de aynı 
eğilimi paylaşanlar arasında bağlar olduğunu 
biliyorum. Mesela bir Troçkist konuşmacının 
kitabının türkçeye çevrilmekte olduğunu 
öğrendim. 
        Bu kongrede iktisat konulu tebliğler 
önemli bir ağırlığa sahipti. İlginç bir anek-
todu da anlatayım. Kongreye katılmak için, 
Türkiye’den gelen öbür arkadaşımla birlikte 
kayıt kuyruğundayken bir Kanadalı ile tanıştık. 
Sohbetimiz esnasında önümüzdeki iki Fransızın 
konuşmalarına ister istemez kulak misafiri 
olduk.. Birisi, tebliğlerle ilgili listeyi incelediğini 
ve bildirilerin yarıya yakınının iktisat tebliği 
olduğunu görünce şaşırdığını söyledi. Ve 
“Neden iktisat tebliğleri bu kadar çok?” soru-
suna cevap bulmak için tartışmaya başladılar. 
Yanımızdaki Kanadalı konuşmaya dahil olarak 
soruyu cevaplandırdı:
        “Mücadelenin yavaşladığı dönemlerde, 
iktisat konuşulur.  Mücadele yükseldiğinde ise 

iktisat konuşacak zaman bulamayız”
        Aslına bakarsanız iktisatçılar sadece 
çoğunlukta değildi. Yaşanmakta olan ve giderek 
derinleşen iktisadi kriz dolayısıyla kongreye bir 
zafer havası da hakimdi.  Neoliberalizm, aşağı 
yukarı onbeş yıllık bir mutlak egemenlikten ve 
tüm gücü elinde tuttuğu, kurallarını tamamiyle 

hakim kıldığı bir anda, duvara tosladığı ağır bir 
krizle karşılaşmıştı.
        Zeki TOMBAK: Bu krizi bizim 
yaratmadığımız açık. Bir devrimci yükselişin 
yarattığı veya faydalandığı bir kriz de değil.
        Uğur TEKİN: Doğru. Bu zafer havasında 
“Biz dememiş miydik?” düşüncesi hakimdi. 
Aslında neoliberalizmin öne sürdüğü tüm 
argümanların, örneğin devlet müdahaleler-
inin tamamen ortadan kaldırıldığında tam 
rekabetin mümkün olacağı ve kapitalizmin 
kaynakların en etkin kullanılabildiği dinamik 
bir sistem olduğu yargısının geçersizliği bir 

kez daha  ve kesin olarak ortaya çıktı.  Ancak 
Marksistlerin “biz dememiş miydik?” şeklindeki 
havaları haksız olmamakla birlikte, güncel krize 
ilişkin yaklaşımlarının bence yetersiz olduğu da 
anlaşıldı.  Kongredeki yaklaşımların dayandığı 
teorik birikim, daha çok Marks’ın 19. yüzyılda 
söylemiş olduklarının çok ötesinde değildi. Ama 
bugünkü krizin genel olarak kriz tanımından 
ciddi farklılıkları sözkonusu. Dolayısıyla marksist 
kriz teorisi temel doğrultu olarak doğru olmakla 
birlikte bugünü açıklamakta kimi yetersizliklere 
de sahip. Yenilenme ve tamamlanma ihtiyacı 
var.
        Bugün yaşanan kriz, finans piyasalarında 
ortaya çıkan bir kriz. Bu ne anlama geliyor? 
Marks’ın Kapital’i yazdığı 19. yüzyılda da fin-
ans piyasaları vardı. Ancak bugünkü kadar 
büyük bir ağırlık kazanmış değildi. 19. yüzyılda 
finans piyasaları reel piyasalardan bugünkü 
kadar bağımsızlaşmış, bugünkü kadar büyük 
boyutlar kazanmış ve reel piyasaları bugünkü 
gibi belirleyici hale gelmiş değildi. Bugün 
finans piyasalarının hacmi, reel piyasaların 
yüzlerce katı. 1994 yılına ait bir rakama göre, 
finans piyasalarının bir günlük işlem hacmi, 
reel piyasaların bir yıllık hacmine hemen 
hemen eşit hale gelmişti. Üstelik bu 1994 
yılına ait bir rakam. Bugün bu rakamın da 
çok üzerine çıkılmış olması gerekir. Finans 
piyasalarında görülen bu büyük genişleme, 
hergün yeni enstrümanların ortaya çıkmasıyla 

sürdürülebilen bir gelişme. Yeni enstrüman 
ihtiyacı derken finansal piyasalarda alınıp satılan 
“yeni finansal mal” ihtiyacından bahsediyoruz.  
Bu malın fiziki bir niteliğinin olması, herhangi 
bir insan ihtiyacını karşılaması gerekmiyor, 
dolayısıyla sözkonusu mal için bir “kullanım 
değeri”ne ihtiyaç yok; bu kapsamda, finansal 

piyasalarda patronların 
kendileri dahil her şey alınıp 
satılabilir. Doğal olarak, 
finansal piyasalarda ortaya 
çıkan müthiş büyüme, 
kaydi bir genişleme olarak 
görülebilir.  Klasik olarak 
değerlendirildiğinde finansal 
piyasalar reel ekonomide 
yaratılan artı değerin, karların 
yeniden bölüşüldüğü, serve-
tin yeniden dağıtıldığı bir 
piyasa.  Ancak, hacim olarak 
finansal piyasaların bugün 
eriştiği boyuttan kaynaklanan 
etkiler dolayısıyla, fianansal 
piyasaların reel ekonomi 
ile olan ilişkisini gözden 
geçirme ihtiyacı doğuruyor.  
Post-modern Fransız 
felsefeci Jean Baudrillard, 
Kötülüğün Şeffaflığı adlı 
kitabında finansal piyasaları 
kendi genetik koduna göre 
üreyen, denetimden tama-
men çıkmış bir kanserojen 
hücreye benzeterek, aslında 
finansal piyasalardaki servetin 
hiçbir değeri olmadığını öne 
sürüyordu.  Baudrillard haklı; 
neoklasik teori açısından 
finansal piyasaların asli işlevi 
reel ekonomide ihtiyaç duyu-
lan ve “kıt bir kaynak olarak 
değerlendirilen” sermay-
enin, sermaye ihtiyacı içindeki 
girişimciler arasında etkin 
dağıtımını sağlamaktan iba-
ret, dolayısıyla neoklasik teori 
açısından finansal piyasalar 
reel ekonomiye bağlı.  Marksist 
teori açısından da karların ve 
servetin yeniden dağıtıldığı 
bir piyasa olması itibariyle 
reel ekonomi ile bir bağımlılık 
ilişkisi var (mali oligarşi 
yaklaşımı bu bağlımlılık 
ilişkisinin en azından karşılıklı 

bağımlılık ilişkisi olarak ele alınmasına imkan 
tanıyor); ve finansal piyasanın büyümesindeki 
asli kaynak reel ekonomide oluşan karlar.  Fakat, 
bugün finansal piyasalardaki  genişlemenin asli 
kaynağı finansal piyasanın kendi iç dinamiği 
(kendi genetik kodu).  İç dinamik sonucunda 
oluşan bu kaydi servet artışının reel ekono-
mide bir karşılığı yok, diğer bir deyişle eğer 
bugün finansal piyasalarda varolan servet bir 
alım gücü olarak reel ekonomiye girse, fiyatlar 
genel seviyesinde müthiş bir yükselme görülür, 
dolayısıyla finansal piyasalardaki kaydi servetin 
(teorik olarak bir alım gücünü ifade eden serve-

tin) alım gücü fiyat artışları karşısında 
yok olur.  O zaman, bütünsel olarak 
yaklaşıldığında bu gün finansal piya-
salarda oluşan bu büyük 
kaydi servet birikiminin 
gerçekte temsil ettiği 
oranda bir alım gücü 
yok, yani kullanım değeri 
olarak bir karşılığı yok; 
dolayısıyla aslında değer 
ihtiva etmeyen bir serve-
tle karşı karşıyayız.  
 Buna karşılık 
finansal piyasalardaki 
değer artışının yarattığı 
çok büyük bir güç 
yoğunlaşmasının da 
varlığını ihmal etme-
mek gerekiyor.  Bütün 
olarak düşünüldüğünde 
bir değer içermemekle 
birlikte kısmi olarak nere-

deyse sınırsız bir alım gücünden 
bahsedebiliriz; bu hükümetleri 
rüşvete boğabilecek, ülkeleri esir 
alabilecek (bugün yaşamakta 
olduğumuz krizin Uzak Asya’daki 
başlangıcı hatırlanacak olursa, tetiği 
çeken olay dünyanın en güçlü 
spekülatörlerinden Soros’un aldığı 
spekülatif pozisyonun sonrasında 
Financial Times’ta yazdığı yazıdır.  Bu 
yazının yayınlanmasından sonraki iki 
hafta içinde Malezya ekonomisi yerle 
bir olmuştur.  Malezya başbakanı 
ilk verdiği demeçlerde Soros’u isim 
vererek krizin sorumlusu olmakla 
suçladıktan bir kaç hafta sonra 
çareyi Soros’un danışmanlığında 
bulmuş ve ülkenin finansal açıdan 
zora düşen çeşitli fabrikalarını ele 
geçirmesini seyretmiştir) boyuta 
kadar güçlü bir alım gücüdür.  Bu 
çapta bir dizi güç odağı reel ekono-
minin üzerinde sürekli olarak bir 
baskı oluşturmaktadır.
Bu baskının bir başka kaynağı ise doğrudan 
doğruya finansal piyasalardaki işlemlerin 
niteliğinden kaynaklanmaktadır.  Az önce, 
finansal piyasaların sürekli olarak yeni finansal 
mal peşinde koştuğundan söz etmiştik.  Bu 
kapsamdaki önemli türev piyasalardan biri de 
“çeşitli malların (pamuk, demir, petrol vb. gibi 

akla gelebilecek her türlü mal olabilir) gelecek-
teki fiyatları üzerinden yapılan kontratlardır.  Bu 
kontratlar aracılığıyla gerçekte bir kez satılan 
mal kaydi olarak yüzlerce kez satılabilir (reel 
piyaslarla finansal piyasalardaki işlem hacmi 
farkının kaynağı şimdi daha net ortaya çıkmıştır 
umarım).  Şimdi büyük bir spekülatörün 
örneğin pamuk üzerine altı ay vadeli bir kontrat 
yaptığını düşünelim.  Bu kontartta (enstrüman-
da) hesap birimi pamuk fiyatıdır; dolayısıyla 
kontratı yapan iki taraftan hangisinin kar 
edeceği pamuk fiyatlarında görülen gelişmelere 
bağlı olacaktır.  Eğer taraflardan biri yeterince 
güçlü ise, reel piyasalarda oluşan pamuk 
fiyatlarını yaptığı kontrattan kar sağlayabileceği 
yönde gelişmesini sağlamak üzere baskı altına 
alabilir; bunun örnekleri sıkça görülmektedir.  
Dolayısıyla, finansal piyasalardaki spekülatif 
bir hareket yüzünden reel ekonomide beklen-
medik fiyat hareketlerinden kaynaklanan bir 
lokal kriz ortamı oluşabilmektedir. 
        Öte yandan finansal piyasaların reel ekono-
mide oluşan aşırı sermaye birikimini yatırıma 
dönüşmeden soğurabilecek kadar büyümesi 
(büyük şirketlerin bilançolarına bakıldığında, 
esas faaliyet karının yanısıra faiz geliri gibi 

diğer kaynaklardan sağlanan gelirin de önemli 
bir yer tuttuğunu görmekteyiz) muhtemelen 
çöküşle sonuçlanabilecek krizlerin oluşmasına 
engel oluyordu.  Özetlemek gerekirse, reel 
ekonomide oluşan karların bir bölümünün 
bir köpük gibi finansal piyasalara transferi 
geniş çaplı çöküşe neden olabilecek bir krizin 
oluşumunu engellerken, finansal piyasaların 
reel ekonomiyi sürekli baskı altında tutması, 
seksenlerin başından beri çöküşle sonuçlan-
mayan sürekli bir kriz hali ile yaşamamıza 
neden oldu.  Finansal piyasalarda kontrol edile-
meyecek ölçüde büyük bir kriz çıkmadıkça da 
bir çöküşün yaşanması bence mümkün gözük-
müyor. 
        Dolayısıyla, günümüzdeki krizi 19. 
yüzyılla parallelikler kurarak çözümlemek 
bence yetersiz kalmakta.  Burada önemli 
olan bir diğer bir nokta da, 19. yüzyılda da 
günümüzde olduğu gibi dünya pazarının 

bütünleşmesinin sağlandığı bir dönemdi. 
Ama ulus-devletlerin egemenlik alanlarına 
bölünmüş bir dünya pazarıydı bu. Malların 
serbest dolaşımı, neticede ulus-devletlerin 
politikalarıyla bağlantılıydı. Uluslararası, başka 
devletlerin pazarlarına yapılan yatırımlar, 
şirketler tarafından yapılsa da, ulus devletler 
bu yatırımların ve pazarların güvenliğini ve 

sürekliliğini korumak ve geliştirmek için savaş 
dahil her türlü aracı kullanarak “ulusal politika-
lar” geliştiriyorlardı . Şimdi çok uluslu şirketlerin 
faaliyetleri, ekonomik faaliyetin uluslarüstü 
niteliği 19. yüzyılla karşılaştırılamayacak boyut-
larda genişlemiş bulunuyor.
        Ayşe TAHİNCİOĞLU: Genişlemiş ve nitelik 
değiştirmiş bulunuyor.  19. yüzyıl için dünya 
pazarının uluslararasılaştığından bahsede-
biliriz, bugün ise kapitalizm bir bütün olarak 
uluslararasılaşmış durumda.  Artık sermayenin 
dünya çapında serbest dolaşımı ve hareket ser-
bestisi öne çıkmış durumda. Ulus devletlerin 
egemenlikleri ise, serbest dolaşımın önünde 
bir engel olarak görünüyor ve ulus devletlerin 
egemenlik haklarının sınırlandırılması giderek 
ortadan kaldırılması isteniyor. Çok taraflı yatırım 
anlaşmaları (MAİ) bu doğrultuda atılan bir adım. 
Ancak işin MAİ’de durması da beklenmemeli.

        Uğur TEKİN: Ulus devletlerin egem-
enlik haklarını daraltan bu tür anlaşmaları 
uluslarüstü sermayenin etkinliğinin bir işareti 
olarak görmek lazım. Bu anlaşmayı pek 
çok ülke kendi kamuoylarının dikkatini bile 
çekmeden imzaladı. Mesela Fransa’nın bu 

anlaşmayı imzalamasını 
engelleyen, tuhaf gelecek 
ama, Fransız eğlence sektörü 
çalışanları oldu. Özellikle 
sinema endüstrisi çalışanları 
karşı çıkmasalar bu anlaşma 
imzalanmış olacaktı. Onların 
itirazı da, Hollywood film-
lerinin, Amerikan popüler 
kültürünün Avrupayı istila 
etmesiyle ilgiliydi.
 Kemal  ÜMİTLİ: 
Bunda tuhaf bir şey yok. 
Çünkü Amerikan ekono-
misinde en büyük hacme 
sahip ikinci sektör eğlence 
sektörüdür. Aynı zamanda 
uluslarüstü sermayenin 
ideolojik bir boyuttan yok-
sun olarak genişlediğini 
düşünmek doğru değil. 
İdeolojik boyutun yığınlar 
nezdindeki taşıyıcısı da 
Amerikan sinema ve eğlence 
sektörüdür. 
 Uğur TEKİN: MAİ’ye 

bildiğim kadarıyla Türkiye de taraf durumunda.
        Ayşe TAHİNCİOĞLU: Bazı (33 tane) itirazda 
bulunduğunu, şerh koyduğunu biliyoruz. Ama 
bu şerhlerin çoğu esaslı itirazlar olmaktan 
ziyade, çok da işlerliği kalmamış bazı eski tar-
ihli yasalarla ilgili. Pratikte bu şerhleri de dikkate 
almayacaklarını tahmin etmek zor değil.
        Zeki TOMBAK: Biz Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin hangi uluslararası metinlere 
koyduğu şerhlere sadık olduğunu, hangilerine 
olmadığını biliyoruz. İşkenceyi önleme, çocuk 
emeğinin yasaklanması, ifade özgürlüğü, 
iş güvencesi gibi konulardaki uluslararası 
anlaşmalara konulan şerhler, devletimiz 
tarafından sadakatle savunulan şerhlerdir. Ama 
sermayenin serbest dolaşımına yönelik şerhler, 
derhal ayaklar altına alınabilir.
        Uğur TEKİN: Aslında Ayşe’nin dediği 
gibi bugün kapitalizm uluslararasılaşmış 

durumda  MAI bu sürecin bir 
parçasını düzenleyen bir anlaşma.  
Ama “küreselleşmenin” sadece  bu 
düzenleme ile sağlanabileceğini 
düşünmemek gerekiyor.  Burada ciddi 
bir problem var.  Dünya ölçeğinde 
bütün işler küresel boyutta yürüyor; 
fakat Fransız hukukçu Monique 
Chemillier Gendreau’nun Kongrenin 
açılış oturumunda yaptığı konuşmada 
dediği gibi “Küresel boyutta yürütülen 
işlemleri düzenleyecek bir hukuk 
henüz oluşmadı.  Şu anda oluşan 
bu hukuki boşluğu ise uluslararası 
mafya dolduruyor.  Çeşitli alanlarda 
işlemleri düzenleyen bazı uluslararası 
kuruluşlar var ama, bunların yaptırım 
gücü yok; ve yakın bir gelecekte bu 
sorunun aşılabileceği düşünülmüyor, 
çünkü çözüm ulusal devletlerin bazı 
alanlardaki egemenlik haklarını 
uluslararası kurumlara devret-
melerinden geçiyor”.  Dolayısıyla, 
burada orta vadede bütün yön-
leriyle su yüzüne çıkacak bir küre-
sel güç - ulusal devlet çekişmesi 
ile karşı karşıyayız.  Zaten içinde 
bulunduğumuz ekonomik krizin ele 
alındığı G7 (gelişmiş yedi ülke ve 
Rusya arasında gerçekleştirilen zirve 
toplantıları) toplantılarından birinde, 
yanılmıyorsam Eylül ayında yapılmıştı, 
IMF’nin ve Dünya Bankasının şu 
anki yapı ve yetkileriyle kandiler-
inden beklenen işlevleri yerine 
getirmelerinin mümkün olmadığı 
saptaması yapılarak, Fransa’nın 
önerisi ile daha kuvvetli (muhteme-
len yaptırım gücüne sahip), dünya 
merkez bankası gibi çalışacak bir 
kurumun oluşturulması gerektiği 
tartışıldı.  Bu doğrultuda tartışmaların 

sürdürülmesi ve bir adım atılması hiç de süpriz 
olmaz.  Aslında, NATO’nun bu sürece, kritik bir 
alanda, çok çabuk uyum gösterdiğini söyleye-
biliriz. NATO’nun genişlemesi ve yeni görev 
tanımı ile küresel kapitalizmi tehdit edebilecek 
her türlü tehlikeye karşı büyük silah gücü ile 
karşı koymaya kararlı bir odak yaratıldı.  Irak 
ile NATO’nun münasebetleri ise bu kararlılığın 

II. Marksizm Kongresi
İktisat tebliğleri ve küresel kriz üzerine

Bu noktada küresel kapitalizm ile mücadele 
adına kimi Fransız solcularının ulus devlete 
sarıldıklarını görüyoruz.  Bunların çizgisi 
“Le Monde  Diplomatique”te sıkça ortaya 
çıkıyor.  Bence, bu koşullar altında ulus devleti 
savunmak solcular açısından talihsiz bir 
durumdur.  Böylesine güçlü ve kapitalizmin 
niteliği gereği derin bir dayanağı olan “küresel 
eğilimler” karşısında ulus devlet orta vadede 
ancak fiili yaptırım gücü olmayan, içi boş bir 
milliyetçilik kavramına kadar geriletilecektir.  
Varlığını korusa bile küresel boyutta ortaya 
çıkacak düzenlemelerden sonra etkinliğini 
sürdürmesi mümkün olmayacaktır.  Dolayısıyla, 
küresel kapitalizme karşı yer yer milliyetçi 
kavramlarla barışarak yapılacak direnişin ne 
ölçüde sol karakterini koruyabileceği, ve ne 
ölçüde başarılı olabileceği kuşkuludur.

Bütünsel olarak yaklaşıldığında bu gün finansal 
piyasalarda oluşan bu büyük kaydi servet 

birikiminin gerçekte temsil ettiği oranda bir 
alım gücü yok, yani kullanım değeri olarak bir 
karşılığı yok; dolayısıyla aslında değer ihtiva 

etmeyen bir servetle karşı karşıyayız.  
Buna karşılık finansal piyasalardaki değer 

artışının yarattığı çok büyük bir güç 
yoğunlaşmasının da varlığını ihmal etmemek 

gerekiyor.  Bütün olarak düşünüldüğünde 
bir değer içermemekle birlikte kısmi olarak 

neredeyse sınırsız bir alım gücünden 
bahsedebiliriz; bu hükümetleri rüşvete 

boğabilecek, ülkeleri esir alabilecek boyuta 
kadar güçlü bir alım gücüdür. 
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boyutlarını göstermek bakımından dikkat çeki-
cidir.  
        Bu noktada küresel kapitalizm ile mücadele 
adına kimi Fransız solcularının ulus devlete 
sarıldıklarını görüyoruz.  Bunların çizgisi “Le 
Monde  Diplomatique”te sıkça ortaya çıkıyor.  
Bence, bu koşullar altında ulus devleti savun-
mak solcular açısından talihsiz bir durumdur.  
Böylesine güçlü ve kapitalizmin niteliği gereği 
derin bir dayanağı olan “küresel eğilimler” 
karşısında ulus devlet orta vadede ancak fiili 
yaptırım gücü olmayan, içi boş bir milliyetçi-
lik kavramına kadar geriletilecektir.  Varlığını 
korusa bile küresel boyutta ortaya çıkacak 
düzenlemelerden sonra etkinliğini sürdürmesi 
mümkün olmayacaktır.  Dolayısıyla, küresel 
kapitalizme karşı yer yer milliyetçi kavram-
larla barışarak yapılacak direnişin ne ölçüde sol 
karakterini koruyabileceği, 
ve ne ölçüde başarılı 
olabileceği kuşkuludur.
        Zeki TOMBAK: 
Türkiye sosyalist hareketi 
içinde de “Ulus devlet”in 
“meziyetlerini” keşfetmeye 
yönelenler var. SİP’nin 
önde gelen isimlerinin 
yazılarında bu yönelişin 
işaretleri giderek çoğalıyor. 
Yalçın Küçük’te bu işaretler 
daha da güçlü. Bir de, 
Metin Çulhaoğlu’nun “ulu-
sal sol” olarak tarif ettiği, 
türkçesiyle “milli”, hatta 
“milliyetçi” sol var. İP, bu eğilimin en net tem-
silcisidir. Mümtaz Soysal da, öyle..Emperyalist-
kapitalist sistemin globalizmine, düne kadar 
savaştığımız ve hala savaşmaya devam 
ettiğimiz ve üstelik emperyalist-kapitalist 
sistemle her türlü bağımlılık ilişkisini kurmuş 
ve kurumlaştırmış olan ulus-devletin yanına 
çekilerek mücadele etme fikri sadece yanlış 
değil. Aynı zamanda geçmişteki mücadele-
lerin inkarı ve değersizleştirilmesi anlamına 
da geliyor. Emperyalist-kapitalist sistemin, 
bugünkü muhtevasıyla özel bir anlam kazanan 
globalizmine karşı savaş, her zaman küresel bir 
mahiyeti olan kapitalizme karşı mücadelenin 
doğruluğu kesin olan ilkesine; proletarya enter-
nasyonalizmine dayandırılmak zorundadır. 
        Uğur Tekin: Evet, mevcut durumda, 
uluslararasılaşan sermayeye karşı, her türlü 
direnişin uluslararası bir nitelik taşıması 
gerekmektedir.  Yerel ve bölgesel ölçekte 
gerçekleşebilecek her türlü iktidarı alma 
girişimi, uluslararası planda ciddi ve sonuç alıcı 
bir desteğe sahip olmadıkça, NATO’nun büyük 
savaş gücü ile mücadele edemez.  Dolayısıyla, 
yerel başarıların günümüz dünyasında 
gerçekleşme ihtimali oldukça zayıflamıştır.  
Bu açıdan da bir uluslararası platform olarak 
“Marx International II” kongresinin  örnek olarak 
taşıdığı önem büyüktür.  Sosyalist hareketin 
önündeki en önemli hedeflerden biri sürekli 
ve canlı bir uluslararası örgütlenmeyi başarmak 
olmalıdır. Şüphesiz uluslararası örgütlenme ve 
dayanışma, işçi sınıfının siyasal mücadelesinin 
dünya çapında ortak geliştirilmesi; emperyal-
istlerin ideolojik saldırılarına birlikte ve anında 
cevap verilmesi boyutunu içerdiği 
gibi; sendikal mücadele alanını da 
kuvvetle içermektedir. İşçi sınıfının 
hak mücadelelerinin başarısı, her 
zamankinden daha da fazla, çok 
büyük ölçüde uluslararası bir bakış 
açısını ve dayanışmayı zorunlu kılıyor.
        Buradan başka bir “uluslararası 
örgütlenme”ye geçmek istiyorum. 
Dünya ekonomisi yeni bir şekillenme 
yaşıyor. Ama az önce işaret ettiğim 
gibi, bu şekillenmeye paralel giden 
bir uluslararası hukuk yaratılmış değil.  
Uluslararası hukuk boşluğunu ise 
uluslararası mafya dolduruyor. 
        Zeki TOMBAK: “Temiz eller”le bu 
şekillenme arasında ne gibi bağlar 
var?
        Uğur TEKİN: Aslında ulusal 
çaptaki mafyaların da küresel 
düzeyde birbirleri ile ilişkilendiğini 
düşünmemiz gerekiyor. Türkiye’de 
uyuşturucu parasının 70 milyar 
dolar civarında olduğunu yetki-
liler açıklıyor. Bu kadar büyük bir 
paranın sadece Türkiye mafyasının 
kontrolünde gerçekleşen operasyon-
larla elde edilmesi mümkün değildir.  
Afganistan’da hammadde üretilecek, 
İran’ın kuzeyinde ve Türkiye’de eroin 
imal edilecek, Avrupa ve Amerika’da 
pazarlanacak, bu kadar geniş bir 
coğrafyaya yayılan, bu kadar çok ve 
değişik nitelikte devletin egemenlik 
alanından geçen bir trafiğin herhangi 
bir yerel mafya tarafından yönlendirilmesi 
imkansızdır.  Üstelik uluslararası mafya faaliyet-
inin sadece eroin ticaretinden ibaret olmadığını 
da biliyoruz, silah, uranyum gibi tehlikeli mad-
deler ticareti, ve daha ilginci iktisadi faaliyetin 
kendisi mafya tipi örgütlenmelere ihtiyaç duy-
uyor.  Bugün herhangi bir büyük uluslararası 
ihalenin, normal (kitabi) rekabet mekanizması 
ile sonuçlanması herhalde rastlanan bir şey 
değil.  Dolayısıyla kapitalizm kendini kendi 
kurallarıyla bile denetim altında tutamıyor.  
Şirketler arasındaki kural dışı ilişkilerin 
boyutlarını mafyanın iktisadi yapı içindeki yerini 
göstermek bakımından Japon ekonomisinin 
%35’nin Japon mafyası Yakuza’nın kontrolünde 
olduğunu söylemek yeterli olacaktır. 
        Zeki TOMBAK: Bu bilgi, biz Türkiye’de 
yaşayanlar açısından pek şaşırtıcı...
        Ayşe Tahincioğlu: Evet, gerçekten de. 
Neden %35’le yetinmişler?
        Uğur TEKİN: Yetinmiş olduklarını bilmiy-
oruz. Üstelik %35 ve %65 arasından kalın bir 
çizgi geçmiyor. Tersine, yaşanmakta olan krizde, 
firma bilançolarının aslında pek de gerçek 
ilişkileri yansıtmadığı anlaşıldı.  Şirketlerin ve 

finans kurumlarının kendi aralarında düzenl-
edikleri bazı borç ilişkilerinin kayıtdışı nitelik 
taşıdığı, dolayısıyla sürpriz şirket iflasları ile 
krizin birdenbire yön değiştirebildiği ortaya 
çıktı; kapitalizmin bu niteliği dolayısıyla artık 
“ahbap - çavuş kapitalizmi (crony capitalism)” 
olarak adlandırıldığı bir döneme girdik. Buna 
“enseye tokat kapitalizmi” demek belki daha da 
uygun olur.
        Dolayısıyla, bu çerçevede Türkiye’de 
Susurlukla açılan süreç, düzenin teşhiri ve 
sosyalizme gidiş için bir imkan haline getirile-
mezse, yani insiyatif gene sermaye sınıfının 
ve mekanizmalarının elinde kalırsa, “temiz 
siyaset”, “temiz toplum”, “şeffaf devlet” vb. 
operasyonlarıyla, yeni düzene bizim mafyayı 
da uyumlu hale getireceklerdir.  Aslında, 
Türkiye’de bugün yaşananlardan sermaye ile 

“rekabet düzeni” çerçevesinde işbirliği halindeki 
Türk mafyasının bağımsızlaşma eğilimi içine 
girdiği, siyasi parti olarak örgütlenerek siyasette 
doğrudan temsil olanağı peşinde koştuğu ve 
devlet içinde kuvvetli bir örgütlenme yaratmak 
niyetinde olduğu anlaşılmıştır.  Bütün bunlar, 
iş adamlarından haraç alma, bazı ihaleleri 
doğrudan kazanmayı hedefleyerek (belirli bir 
bedel karşılığında ihaleyi herhangi bir sermaye 
grubuna kazandırmaktan farklı) yasal iktisadi 
faaliyet göstermek isteği işadamlarını rahatsız 
ettiğinden dolayı, kontrollü bir şeffaflaşma süre-
cinden geçiyoruz.  Bu çerçevede, Sabancı’nın 
“Ecevit Cumhurbaşkanı, Baykal başbakan olsun” 
dileği, işadamlarının sorunun kaynağına ilişkin 
teşhislerinin devlet katında hayli geniş bir alanı 
kapsadığını göstermektedir.
        Ayşe TAHİNCİOĞLU: Mafya - kapitalizm 
arasındaki ilişkilerle ilgili parantezi kapatarak 
uluslarüstü sermaye - ulus devlet sorununa 
dönecek olursak sermayenin uluslarüstü hale 
gelmesi, ulus devletlerin elinde sadece emek 
piyasasını bırakıyor.  Dolayısıyla, ulus devletlerin 
ulusal bir politika belirlemek adına kullana-
bilecekleri tek unsur olarak emek piyasası ve 
ücretler kalmış gibi görünüyor.  Emeğin ser-
maye kadar akışkan olmaması ücretlerin baskı 
altında tutulmasına dayalı iktisadi politikaları 
azgelişmiş ülkelerin tek seçeneği konumunda 
bıraktı. 
        Uğur TEKİN:  Ben emeğin ucuzlatılmasına 
dayalı çözümlerin, sistemin bütününü 
gözönüne aldığımızda, tek başına büyük 
bir önemi kalmadığını ve giderek de öne-
mini yitireceğini düşünüyorum Teknolojik 
gelişme emek üretkenliğini çok büyük 

ölçüde büyütüyor. Bunun çeşitli sonuçları 
var. Birincisi, verimlilikteki büyük artışlardan 
dolayı artık göreli artık değerin daha çok 
önemi olduğunu düşünüyorum.  Bu yüzden 
artık teknolojik gelişmelerden dolayı daha 
yüksek ücretli, daha az sayıda nitelikli işgücü 
çalıştırmak genel eğilimi yansıtan bir özelliktir.  
Bunun hemen ortaya çıkan bir ara sonucu 
var, ücret sendikacılığının, daha doğrusu 
ücret artışlarından mutlu olan sendikacılara 
ve işçilere dayalı sendikacılığın direniş 
temelinde herhangi bir anlamı kalmamıştır.  
Bu tür sendikacılık, verimlilik etüdlerinin 
sonuçlarından kalkarak yapılan bir pazarlıktan 
öte bir anlam taşımamaktadır.  “Toplam 
kalite” ve türevlerinden oluşan yeni işletme 
yönetimi teknikleri düşünüldüğünde ise, bu tür 
sendikaların bir kurum olarak işletmenin organ-
izasyonunda yeri olduğunu, sermaye tarafından 
içselleştirildiklerini söyleyebiliriz.  Kurum olarak 
yerleri var ve vazgeçilmez değiller, kavgacı 
olduklarında patronlar tarafından, uzlaşmacı 
olduklarında ise işçiler açısından işlevleri 
netliğini yitirdiğinden işçiler taratından terk 
edilmeye mahkumlar.

İkincisi, eskiden klasik Fordist üretim 
tekniğinde,  büyük ölçekli üretim için çok 
sayıda işçi aynı fabrikanın içinde bulunuyor, iş 
en küçük parçalarına kadar bölünerek stand-
ardize ediliyor, işçi bu süreç içinde tanımlı tek 
bir işten sorumlu oluyordu.  Bu çerçevede 
üretim sürecinin bütünü hakkında bir fikir 
sahibi olması mümkün değildi.  Dolayısıyla 
fabrika içinde, üretim süreci içinde emeğin 
yabancılaşmasından sözediyorduk; bu 
yabancılaşma üretim süreci içinde oluşan 
kuvvetli bir kontrol mekanizması anlamına 
geliyordu.  Şimdi teknolojinin yarattığı üretken-
lik işçi sayısını azaltıyor ve yüksek teknolojiyi 
kullanabilen, yüksek vasıflı işçilere ihtiyaç var ve 
işçi üretim sürecinin bütünü hakkında bilgi 
sahibi durumunda.  Yeni yönetim teknikleri 
de bu bütünsel bilginin edinilmesi temeline 

dayanıyor.  Bu yabancılaşmanın 
ve dolayısıyla kontrolün 
ortadan kalktığı şeklinde 
yorumlanamaz; tam tersine 
yabancılaşmanın üretim 
sürecinin dışına, hayatının 
bütününe yayıldığı anlamına 
gelir.
 Ayşe TAHİNCİOĞLU: 
Teknolojik gelişme, aynı 
zamanda üretimin değişik 
safhalarının birbirinden 
kopartılabilmesinin ve yüksek 
düzeyde standartlaştırmanın 
imkanlarını da yaratıyor. 
Bu nedenle artık üretimin 

her safhası, en ucuza maledilebileceği 
ülkelere dağıtılabiliyor. Sermaye 
mallarının en ucuz olduğu veya ucuz 
işçi cennetlerine rahatlıkla taşınmasına 
olanak veriyor.
        Uğur TEKİN: Bu sürecin gelişmiş 
ülkelerdeki emek piyasalarında bir 
dönüşüme yol açtığından da söz 
edebiliriz.  Ulusal temelli kapitalizm 
döneminde, uluslararası şirketlerin 
bir ulusal kökeni vardı.  Yurt dışında 
gösterdikleri faaliyetlerden elde ettikleri 
karlar sonuçta kök ülkeye dönerdi.  Bu 
süreç, gelişmiş ülkelerdeki ücret düzeyinin 
yüksek tutulabilmesine ve güçlü bir sosyal 
güvenlik sisteminin işleyebilmesine imkan 
veriyordu.  Fakat günümüzde uluslarüstü  şirket 
kavramı ile ulusal bağı kalmamış şirketlerden 
bahsediyoruz.  Bu şirketlerin ciroları pek çok 
ülkenin ulusal gelirinden yüksek.  Şirketlerin 
ciroları ile ülkelerin ulusal gelirleri birlikte bir 
büyüklük sırasına dizildiğinde ilk ikiyüz arasında 
sadece 30 dolayında ülkenin yer alabildiği; söz-
konusu şirketlerin en büyük ikiyüzünün dünya 
üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştirdiği 
düşünüldüğünde dünya ölçeğinde büyük bir 
güç oldukları anlaşılabilir.  Buna karşılık artık 
kar transferinin kök ülkeler yerine vergi cen-
netlerine yapıldığını söyleyebiliriz.  Uluslarüstü 
şirketlerin merkezlerini taşıdığını veya vergi 
avantajından yararlanabilecekleri kurtarılmış 
bölgeler yaratıldığını gözlemliyoruz.  Dünyanın 
en büyük offshore -vergi avantajı dahil pek çok 
avantajın sağlandığı bölgeler- piyasasının New 
York’ta olduğu, ve gelişmiş ülkelerin hemen 

hemen hepsinin bu tür piyasalara sahip 
olduklarını biliyoruz.  Offshore piya-
salarda ülkenin yasaları değil bölgelerin 
yasaları geçerli, dolayısıyla burada birik-
en servetten ülkenin sağladığı fayda old-
ukça sınırlıdır.  Bu çerçevede şirketlerin 
fiili olarak da ulusal kimliklerini terk 
ettiklerini gözlemliyoruz, örneğin Volvo 
İsveçi terk etti, Siemens Almanya’daki 
son fabrikasını geçenlerde 
kapattı. Pek çok büyük 
şirketin merkezi, Dubai 
gibi vergi cennetlerine 
taşınmış durumda. Çok 
uluslu şirketlerin vergi cen-
netlerine kaçısı, yapısal 
işsizliğin artmasından 
dolayı zor durumda kalan 
sosyal güvenlik sistem-
lerinin kaynak transferi 
yapılamamasından ötürü 
çöküşle karşı karşıya 
kalmasına yol açıyor. Mesela 
Fransa’da geniş ve güçlü bir 
sosyal güvenlik sistemi var. 
Ama sistemin işleyebilmesi 
için sistemden emekli olan 
her kişi için en az 4 kişinin 
çalışıyor olması gerekiyor.  
Bugün ise bir emekliye karşılık 2.5 kişi 
çalışıyor ve prim ödüyor ve eğilim bu 
oranın daha da aşağı gideceği yönünde; 
dolayısıyla, sosyal güvenlik sistemi dışsal 
bir kaynakla desteklenmediği zaman 
çökecek.  Bu kaynağın ülke dışından 

(sömürgelerden) bulunması artık pek müm-
kün gözükmüyor, işçi aristokrasisi yaratmanın 
ve sosyal devlet anlayışının sürdürülebilm-
esinin maddi koşulları hemen hemen ortadan 
kalkmış durumda.  Bu durum büyük bir gerilim 
yaratıyor; işsizlik ve sosyal güvenlik problemleri 
gelişmiş ülkelerde ırkçılık ve milliyetçilik gibi 
eğilimlerin güçlenmesine yol açıyor, oysa bu 
koşullar objektif olarak uluslararası bir hareketin 
oluşmasının temelini oluşturabilir. 
        Bu arada emek piyasasında yapılacak 
gözlemler kapitalizmin eriştiği düzey iti-
bariyle nesnel koşullar bakımından sonuna 
yaklaşılmakta olduğunun ip uçlarını da 
veriyor.  Teknolojik gelişmenin yarattığı emek 
verimliliği aslında yüksek bir üretim potansi-
yeli yaratmış durumda.  Ancak kapitalizmin 
bu potansiyeli etkin bir şekilde kullanması 
mümkün değil; çünkü, emek verimliliğinin 
artması büyük işsizlik dalgası yaratıyor.  Bugün 
yaşadığımız işsizlik, artık ücretlerin baskı 
altında tutulmasına yarayan “yedek emek 
ordusu” tanımının fiili olarak çok ötesine 
geçmiş durumda.  Örneğin Paris’te, bizim sokak 
köşelerinde, şehirlerin belli meydanlarında 

gördüğümüz amele pazarlarının benzer-
leri, son derece yaygın ve sistematik bir 
örgütlenmeye dönüşmüş durumda. Sık sık 
karşılaşıyorsunuz. İşçi “dükkanları” var.  O 
gün çalışmak isteyen kişi sabah erkenden o 
dükkanlara gidiyor. Orada bilgisayara senin 
kaydını yapıyorlar. Bu merkezi bir sistem. İşçi 
arayanlar da taleplerini bu sisteme giriyor. İşçi 
dükkanda, sandalyesinde, sırada oturup gaze-
tesini, kitabını okuyor ve iş bekliyor. İş gelirse 
gidiyor, artık kaç günlük bir işse çalışıyor.   
Sosyal güvenlik sisteminden maaş alabilmek 
için arada bir çalışmak gerekiyor. İşsizlik 
sigortası 6 bin frank. Karı koca ikisinin de işsizlik 
parası aldığını düşünelim, 12 bin frank fena 
bir para değil.  Arada bir çalışıldığında, elde 
edilen gelir de düşünüldüğünde pek çok genç 
sürekli çalışmayı tercih etmiyor.  Aslında, sosyal 
güvenlik sisteminden gerçekleştirilen gelir 
transferi yoluyla bu tarzda çalışan kişiler geniş 
ölçüde “tembellik haklarını” kullanma imkanına 
kavuşuyorlar.
        Burada iki kritik nokta var, birin-
cisi, çalışanlar üretime katkılarının yanısıra, 
çalışmalarının karşılığında elde ettikleri 
gelirle tüketi- c i 
kimliğine 

k a v u ş u y o r l a r , 
böylelikle üretilen mallar satılıyor ve çark 
dönüyor.  Geniş ve yaygın bir işsizlik olması 
halinde yeterince tüketimin olmaması tehlikesi 
belirecektir.  Bu durumda işsizlikten dolayı gelir 
elde edemeyecek kişilere bugün olduğu gibi, 
sosyal güvenlik sistemi aracılığıyla gelir transferi 
yapmak gerekecektir.  Bunun düzenli olarak 
yapılabildiği bir ortamda, sürekli bir iş sahibi 
olmak sıkıcı olabilir.  Yavaş yavaş çalışmanın 
erdem sayılmadığı bir yeni ahlakın oluşması 
için gereken koşullar oluşuyor.  Bir de işin öte 
yanı var, işsizlikle mücadele edebilmek için 
ücretlerde büyük bir indirime gidilmeden 
çalışma saatleri azaltıldı, artık Fransa’da ve 
birkaç ülkede daha, haftada toplam 35 saat 
çalışılıyor.  Emek verimliliği arttıkça haftalık 
çalışma saatinin düşürülmesi yolundaki 
baskının da artarak sürmesi beklenmelidir.  
        Biraz hayali bir durumu düşünelim, 
teknolojik gelişme sonucunda otomasyon 
teorik uç noktasına ulaşmış ve emek verimliliği 
sonsuz artmış olsun, artık tek bir kişinin bir kaç 
dakikalık çalışması ile tüm malların üretimi 

gerçekleştiriliyor olsun.  Bu durumda, değerin, 
sermayenin ve ücretin bir anlamı kalmayacaktır.  
Çünkü tüketimin gerçekleştirilmesi için işsiz 
konumundakilere, örneğimizde herkese, 
gelir transferi gerçekleştirilecektir. Bu üretilen 
tüm malların bedava olarak sermaye veya 
iş sahibi olmayan kişilere dağıtılmasından 
başka  bir anlama gelmez.  Dolayısıyla, böyle 
bir ortamda çalışmak, sermaye sahibi olmak 
anlamsızlaşacaktır.  Bu aslında “bolluk toplu-
mundan” başka bir şey değildir.  Bolluk toplu-
mu ile kapitalizmin örtüşmesinin mümkün 
olmadığı da açıktır.  
        Günümüze dönecek olursak, her teknolojik 
gelişme rekabetten kaynaklanan bir zorunlu-
luk ve aslında bizi bolluk toplumunun nesnel 
altyapısının oluşumuna doğru  yaklaştırıyor.  
Teknolojik gelişme, emek verimliliğinde 
yarattığı büyük artışlarla ve buna bağlı 
sorunlarla aslında kapitalizmin çözülüşü için 
gerekli altyapının oluşmasını da bir yandan 
sağlıyor.  Doğaldır ki bunun kendiliğinden 
gerçekleşmesi mümkün değil. Bu işçi sınıfının 
devrimci eyleminin eseri olacaktır. Başından 
beri konuştuğumuz tekelleşme sürecinde 
oluşan büyük güç birikimi, bağlı olarak 
dünyanın “holywood”laştırılması, kapitaliz-
min temelindeki çok güçlü kapitalizm karşıtı 
eğilimlerin görünür kılınmasını engelliyor.  
Ancak, kapitalizmin bu temelli sorunu tama-
miyla çözebilmesi mümkün değil.

        Kemal ÜMİTLİ: Kongreye geri dönecek olur-
sak, bu kongrede Anglo-sakson iktisatçılarla, 
kıta Avrupası iktisatçılarının daha geniş çapta 
biraraya gelmiş olabileceklerini ümid etmiştim. 
Bunun büyük bir zenginleştirici kaynaşma 
olacağını düşünüyordum.  Ben özellikle ABD’de, 
komünist hareket üzerindeki baskılar nedeni-
yle üniversitelere sığınmış önemli bir marksist 
akademisyen birikimi olduğunu biliyorum. 
Bu akademisyenlerin kongreye katılımının 
sağlanmamış olması önemli bir zenginleşme 
imkanından yoksun bıraktığını düşünüyorum. 
Böyle bir kontağın olması durumunda çok daha 
enteresan oluşumlar için zemin yavaş yavaş 
oluşmaya başlayabilir.

        Uğur TEKİN: Bir başka eksiklik daha 
var aslında. Kantitatif anlamda marksist 
çalışmalar yapmak kolay değil. Öncelikle, 
verilerin niteliğinden kaynaklanan bir sorun 
ortaya çıkıyor. Bugün toplanan veriler burjuva 
iktisadının kategorileri temelinde toplanan 
veriler.  Dolayısıyla marksist iktisadın katego-
rilerine uygun veri toplama imkanı yok. Bu 
durumda varolan verilerin marksist iktisadın 
kategorilerine uygun olarak dönüştürülmesi 
gerekiyor.  Ahmet Tonak ve Anwar Sheik’in 
ortak çalışması bu soruna bir çözüm getirdi.  

Fakat nedense marksist iktisat yazınında 
hakettiği önemi henüz bulmadı  Bu 

kongrede de kantitatif marksizm 
alanında benim saptayabildiğim 

üç tane bildiri vardı. Üçü de çok 
anlamlı değildi.

Ayrıca krizin tartışıldığı, yeni 
açılımların getirildiği derli 
toplu sunuşların olduğunu da 
söyleyemeyeceğim. 

 Kemal ÜMİTLİ: 
Krizin patlak vermesi ve 
“biz demiştik” havasının 
oluşması, teorik bir 
tartışmanın derinleşmesi 

açısından olumsuz da 
olmuş olabilir. Çünkü tam da 

teorik çabanın derinleştirilmesi 
gereken kısım, krizi doğuran 

yeni gelişmelerin bir marksist 
çerçeveye oturtulması. Öteden 

beri ve nisbeten marksist ekonomi 
alanındaki  çalışmaların geri olduğu 

finans sektörünün incelenmesi, finans sek-
törünün böyle özel ve ayrıcalıklı bir konum 
kazandığı aşamada kendisini daha çok his-
settiriyor. Bu konuda bir takım çalışmalar son 
10-15 senenin gündeminde ve henüz bunlar 
da tatmin edici bir olgunluğa ulaşmış durum-
da değil. Krizin açıklanması krizin yarattığı 
imkanların tartışılması noktasına daha 
gelmiş değil, marksist iktisat alanında yapılan 
faaliyetler. Krizler her zaman yarattığı politik 
imkanlar bakımından değerlendirilebilir ama 
neoliberalizmin sözlüğünde globalleşme 
diye geçen kavramı tam olarak yutmuş ve 
sindirmiş durumda değil marksist iktisat.
        Uğur TEKİN: Senin söylediklerine 
katılıyorum aslında. Finansal piyasalar daha 
doğrusu finans bugün kazandığı önemle 19. 
yüzyılda sahip olduğu önem düzeyi birbirinden 
farklı.  Marks’ın Kapital’i yazdığı zamanlarda da 
mali sermaye önemli.  O zamanlarda da sıcak 
para kavramı vardı mesela. Spekülatif finansal 
hareketler vardı. Osmanlı döneminde İstanbul 
borsasında spekülatif hareketler “Hava oyunları” 
adıyla anılıyor. Gene Osmanlı bonolarının 
Avrupa’da spekülatif hareketlerle karşı karşıya 
kalması, 19. yüzyılda da vardı.  Fakat bugün 

finans piyasalarının, finansın 
eriştiği düzey 19. yüzyıla göre 
çok farklı. Dolayısıyla belki ağırlığı 
arttı ve reel ekonomi karşısında 
daha belirleyici bir konuma geldi; 
yani klasik marksist yaklaşımda 
sanayi  sermayesi ile mali sermay-
enin bütünleşmesinden sözedilir. 
Şimdi belki mali sermayenin 
sanayi sermayesini belirlediği bir 
döneme geldik. Bu bakımdan kriz 
mekanizmalarını çözümlerken mali 
sermayeyi daha ayrıntılı olarak ele 
almak gerekiyor. 
 Ayşe TAHİNCİOĞLU: Mutlaka 
öyle. Pek çok farklılıklar var, örneğin 
paranın herhangi fiziki bir nesne 
ile arasındaki ilişki hepten koptu. 
Eskiden altınla - para arasında  ilişki 
olduğu varsayılıyordu.. Şimdi bu 

ilişki tamamen koptu. Paranın değeri finans 
piyasasının kendi iç kriterleriyle belirlenir oldu. 
Yani önce bunu bir hale sokmak gerekiyor ki, 
öyle bir adım atılabilir. Çünkü bu temelde bir 
ilişki.
        Uğur TEKİN: Dolayısıyla marksist iktisadı bu 
alanlarda, tamamlanma ihtiyacı çıkıyor.
        Ayşe TAHİNCİOĞLU: Şunu sormak 
istiyorum. Finans piyasalarında paranın 
değerlenmesinin herhangi bir açıklaması yok 
değil mi?
        Uğur TEKİN: Benim bildiğim kadarı ile yok. 
Belki bunun üzerinde çalışan marksistler vardır, 
ama ben bilmiyorum. Paranın fonksiyonlarında 
klasik açıklamaların öngördüğü niteliklerin bir 
bölümü kayboldu veya nitelik değiştirdi, bu 
alan da son derece zengin bir araştırma alanı.
        Ayşe TAHİNCİOĞLU: O zaman iki şey ortaya 
çıktı: emek sürecindeki değişimlerin irdelenme-
si, buna bağlı olarak sınıf kavramının yeniden 
ele alınması ile para ve mali sermayenin daha 
ayrıntılı olarak irdelenmesi.
        Uğur TEKİN: Ben bir şey daha eklemek 
istiyorum, uluslarüstü şirketler ve küresel kapi-
talizm ile ilgili konuştuklarımıza bağlı olarak 
emperyalizm kavramının yeniden tartışılması; 
özellikle ultraemperyalizm yazınını da dikkate 
alacak şekilde, ilginç ve zenginleştirici olabilir. 
Bu konuda kongrede oldukça ilginç bir bildiri 
tartışıldı, derinleştirmek gerekiyor.
        Zeki TOMBAK: İsterseniz, yorgunluğu 

Sosyalist hareketin önündeki en önemli hedeflerden biri 
sürekli ve canlı bir uluslararası örgütlenmeyi başarmak 

olmalıdır. Şüphesiz uluslararası örgütlenme ve dayanışma, 
işçi sınıfının siyasal mücadelesinin dünya çapında ortak 

geliştirilmesi; emperyalistlerin ideolojik saldırılarına birlikte 
ve anında cevap verilmesi boyutunu içerdiği gibi; sendikal 

mücadele alanını da kuvvetle içermektedir. İşçi sınıfının hak 
mücadelelerinin başarısı, her zamankinden daha da fazla, 

çok büyük ölçüde uluslararası bir bakış açısını ve dayanışmayı 
zorunlu kılıyor.

Teknolojik gelişme, emek verimliliğinde yarattığı 
büyük artışlarla ve buna bağlı sorunlarla aslında 

kapitalizmin çözülüşü için gerekli altyapının 
oluşmasını da bir yandan sağlıyor.  Doğaldır ki 

bunun kendiliğinden gerçekleşmesi mümkün değil. 
Bu işçi sınıfının devrimci eyleminin eseri olacaktır. 

Başından beri konuştuğumuz tekelleşme sürecinde 
oluşan büyük güç birikimi, bağlı olarak dünyanın 
“holywood”laştırılması, kapitalizmin temelindeki 
çok güçlü kapitalizm karşıtı eğilimlerin görünür 
kılınmasını engelliyor.  Ancak, kapitalizmin bu 

temelli sorunu tamamiyla çözebilmesi mümkün 
değil.
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Fransa’da öğrenciler kazandı
        Geçtiğimiz ay Fransa’da lise öğrencileri sokaklardaydılar. Fransız 
lise öğrencileri, eğitim gördükleri okulların modernleştirilmesi ve 
öğretmen sayısının arttırılması gibi talepleriyle tüm ülke çapında 
eyleme geçtiler. Yüzbinlerce lise öğrencisinin sokağa çıktığı eylem-
lerde polisle de çatışmalar yaşandı. 
        Reel sosyalizmin çöküşünden sonra, sosyal devlet politikalarını 
daha rahat bir şekilde terkeden ve devletin küçültülmesi söyleminin 
arkasına sığınarak eğitim ve sağlık gibi en temel insan ihtiyaçlarını 
bile özelleştirmeler yoluyla sermayenin yeni kar kapıları haline 
getirmeye çalışan emperyalist-kapitalist sistemin bu yönelimine 
her geçen gün yeni tepkiler gelişiyor. İşte Fransız lise öğrencileri de, 
en temel hakları olan daha iyi eğitim için mücadele ettiler ve Fransa 
Eğitim Bakanlığı taleplerini yerine getireceğini açıklamak zorunda 
kaldı. Bir kez daha mücadele edenler kazandı.

BASK sorunu masada çözülecek mi?
        20. yüzyıl sona ererken tüm dünyanın gündeminde yeralan 
ulusal sorunlar birer birer çözülüyor. Irkçı beyaz azınlığın faşizan 
diktatörlüğüne karşı ANC önderliğinde yılmadan mücadele veren 
Güney Afrika halkının bu mücadelesini kazanmasının ardından, 
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail devleti masaya oturarak Filistin 
sorununun çözümünü diplomasi alanına taşıyorlardı.
        Yine yüzyıla varan bir çatışmanın nedeni olan Kuzey İrlanda 
sorunu da, IRA ile İngiltere hükümetinin gizli görüşmeleriyle 
başlayan bir süreç içinde masaya yatırılıyor ve 1998 yılında IRA’nın 
silah bırakmasını da içeren bir anlaşmaya varılıyordu.
        Son olarak da, İspanya ve Fransa arasında bölünmüş olan Bask 
ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA ile İspanya hükümeti 
arasında görüşmeler yoluyla soruna çözüm bulma girişimleri gün-
deme geldi. Ekim ayında İspanya içindeki özerk Bask bölgesinde 
yapılan seçimlerden zaten iktidarda bulunan ve ılımlı milliyetçiler 
olarak tanımlanan Bask Milliyetçi Partisi birinci parti olarak çıktı. Silahlı 
mücadele veren ETA’nın siyasi kanadı olan Herri Batasuna (HB) ise 75 
üyeden oluşan Meclis’in 14 üyeliğini kazanarak 3. parti oldu.
        Seçimlerden önce 16 Eylül’de ateşkes ilan eden ve Bask halkının 
kendi kaderini tayin hakkını görüşmeler yoluyla elde edebileceğini 
bölgede bulunan diğer yurtsever partilerle birlikte kararlaştıran 
ETA da seçim sonuçlarını olumlu bulduğunu açıkladı. ETA’nın Bask 
bölgesi sorununa görüşmeler yoluyla çözüm bulunabileceğini kabul 
ederek ateşkes ilan etmesinden sonra, İspnya hükümeti de ETA ile 
doğrudan ilişki kuracağını açıkladı.
        Herhalde şimdi sıra artık iyice tüm dünyanın gündemine 
yerleşen Kürt sorununun çözüm yoluna girmesine geldi.

Yalnızca yaşlılar varmış
        Emperyalist-kapitalist sistemin ideologları her ne kadar tarihin 
sonu geldi; sosyalizm fikri artık bitti tükendi deseler de sosyalizm 
lafının “s”sini duyduklarında bile korkudan tir tir titriyorlar. Bu korku 
sosyalizm içerikli her olayın-eylemin değerlendirilmesinde kendisini 
gösteriyor.
        Bu korku dolu yorumlar da en çok eski SSCB coğrafyasında 
komünistlerin gerçekleştirdiği eylemlerin haberlerinde görülüyor. 
Eski SSCB ülkelerinde komünistlerin düzenlediği eylemlere 
katılanların hep yaşlı kuşaklar olduğu sürekli belirtiliyor. Haberlere 
konulan fotoğraflarda da ponpon teyzeler ve amcalar orak-çekiçli 
bayraklarıyla görülüyorlar.
        Aynı değerlendirme bu yıl 7 Kasım’da Ekim Devrimi’nin 81. 
yıldönümünü kutlamak için yapılan gösterilerin haberlerinde de 
görüldü. Moskova’da Kremlin Meydanı’nda yapılan gösterilere 
yalnızca birkaç bin (!) kişi katılıyor ve katılımcıların çoğunluğunu da 
yaşlılar oluşturuyordu. Emperyalizmin medyadaki manüplasyon 
ustaları, sosyalizm idealinin ancak yaşlı kuşaklarla sınırlı olduğunu, 
genç nesillerin sosyalizmden uzak durduğunu tüm dünyaya 
kanıtlamalıydılar. Hadi bu sahtekarlar kutlamaları düzenleyen Tüm 
Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin daha bir ay önce aynı 
Kremlin Meydanı’nda Yeltsin’in istifası için yüzbinlerin katıldığı bir 
miting düzenlediğini, tüm Rusya’da paralel eylemlere aynı gün 25 
milyondan fazla kişinin katıldığını unutmuş olsunlar; peki yaptıkları 
haberin altına koydukları resimdeki yanağı orak-çekiçli genç kızla, 
elinde kızıl bayrak taşıyan genç delikanlı Kremlin Meydanı’nda piknik 

DÜNYADAN....

        Şili’yi tam 17 yıl boyunca faşizm 
altında yöneten diktatör Augusto Pinochet 
yargılanacak mı? Şimdi bütün dünya bu soru-
yu tartışıyor.
        Bilindiği gibi Pinochet 1973 yılında ABD 
emperyalizmi desteğinde gerçekleştirdiği bir 
darbeyle üstelik dünyada ilk kez 
burjuva demokrasisi içerisinde 
seçimlerle iktidara gelmiş olan 
sosyalist Allende yönetimini 
yıkmıştı. Darbe emperyalist-
kapitalist sistemin tüm devlet 
yönetimleri tarafından sevinçle 
karşılanmıştı. 
        Kanlı diktatör Pinochet 
Şili’yi faşizm altında tam 17 yıl 
yönetti. 1990 yılında yapılan 
halkoylamasıyla Devlet 
Başkanlığı’nı bırakmak zorunda 
kaldı ama Genelkurmay Başkanı 
olarak ordunun başında kalmayı 
1998 yılı Mart ayına kadar 
başardı. Görev süresi dolup 
Genelkurmay Başkanlığı’ndan 
ayrılırken de, kendisine geri 
kalan hayatında dokunulmazlık 
sağlayacak olan ömür boyu 
senatörlük ünvanını aldı. İşlediği 
suçlar yanına kar kalacaktı.
        Ancak Pinochet’nin evdeki hesabı 
çarşıya uymadı ve tedavi olmak amacıyla 
gittiği İngiltere’de İspanya’nın isteği üzerine 
tutuklandı. İspanya hükümeti iktidarı 
sırasında İspanya vatandaşlarının ölümünden 
sorumlu tuttuğu Pinochet’yi yargılamak için, 
İngiltere’den tutuklayarak kendi ülkelerine 
teslim etmesini istemişti.
        İspanya’nın bu ilk adımı uluslararası 
kamuoyunda ikilik yarattı. Kimilerine göre bu 
Şili’nin sorunuydu ve Şili’nin içişlerine karışmak 
doğru değildi. İlerici ve demokratik kesimler 
ise Pinochet’nin tutuklanmasını doğru buluyor 
ve destekliyorlardı. İspanya’nın ardından 
Fransa, İsveç, İtalya ve hatta Lüksemburg’un 
bile Pinochet’yi yargılamak üzere İngiltere’den 

isteyecekleri basında yeralıyordu. Pinochet’nin 
tutuklanması, Şili emekçileri tarafından da 
sevinçle karşılandı. Şili sağı ise ciddi biçimde 
demoralize oldu.
        Elbette ki faşist bir diktatörün işlediği 
suçlar nedeniyle yargılanmak istenmesi 

desteklenecek bir durumdur. Ancak bizim bu 
olayda İspanya’nın bu adımının diğer yönlerini 
de değerlendirmemiz gerekmektedir. 
        Birincisi, İspanya da, İngiltere de sömürge-
ci bir geçmişe sahiptir ve sömürgeleştirdikleri 
ülkelerde birçok insanlık suçu işlemişlerdir. 
Ama hiçbir zaman bu geçmişlerinden 
pişmanlık getirmemişlerdir. Üstelik İspanya 
Franco faşizmi gibi bir dönemi yaşamıştır. 
İspanya’nın tarihinde hiçbir hükümet kendi 
geçmişiyle insanlığın ileri değerlerine sahip 
çıkarak hesaplaşmamıştır. Bu yönüyle İspanya 
devleti Pinochet’yi yargılamak istemekle bir 
tür ikiyüzlülük yapmakta değil midir?
        İkincisi, Pinochet’yi eleştirmek ve 
yargılamak için neden emekli olmasını bekl-
ediler? Neden bizzat eleştirdikleri suçları 
işlerken tavır almadılar? Bu da bir başka ikiyü-

zlülük değil mi?
        Üçüncüsü, madem eli kanlı faşist dik-
tatörleri işledikleri insanlık suçları nedniyle 
yargılamak doğru bir iş; o halde 12 Eylül 
faşizminin başı Kenan Evren, daha dün ikti-
dardan indirilen Suharto, Güney Afrika’da ırkçı 

beyaz azınlığın zalim yönetiminden 
sorumlu olanlar neden yargı önüne 
çağrılmıyorlar? Bu da ikiyüzlülüğün 
bir diğer örneği değil mi?
 Eğer İspanya hükümetini 
böyle bir talepte bulunmaya yön-
lendiren yargıç Baltazar Garzon 
yurtsever, ilerici ya da en azından 
demokrat biri değilse ve bu kararı 
da bu hasletleri nedeniyle İspanya 
hükümetine dayatmadıysa; bütün 
bu olan biten emperyalist sis-
temin kendisini insanlık nezdinde 
birazcık hoş gösterme çabasından 
başka bir şey değildir. Akla gelen 
bir diğer olasılık da, MAI anlaşması 
yoluyla tüm dünyayı her türlü 
iç hukuk engelinden muaf ola-
cak bir sınırsızlıkla teslim almayı 
hedefleyen emperyalist sermay-
enin, Pinochet olayını bu planın 
bir parçası olan uluslararası hukuk 

zeminini oluşturma sürecinin ilk adımı olarak 
kullanmasıdır. Bilindiği gibi, bir süre önce 
Birleşmiş Milletler zemininde uluslararası 
suçlular mahkemesi kurulması çalışmaları 
başlamıştı. Böyle bir mahkemenin ilk suçlusu-
nun diktatör Pinochet olması, emperyalist ser-
mayenin kayıtsız şartsız egemenlik arayışının 
bir kolu olacak olan uluslararası hukuk 
aldatmacasını yutturmanın en kolay yoludur. 
Nasıl olsa Pinochet’nin işi bitmiştir. 
        Beklentimiz, bu aşağılık faşist diktatörden 
Şili halkına yaptıklarının hesabını Şili işçi 
sınıfının sormasıdır. Şili’de sokaklara dökülen 
ilerici güçlerin coşkusu da bu beklentimizi 
kuvvetlendirmektedir.
        Ama Türkiye komünistleri ve işçi sınıfı, 
Marmaris’te emeklilik günlerini geçiren 

        Yaz aylarında Endonezya 20. yüzyılın en kanlı 
diktatörlerinden birinin daha iktidardan indirilm-
esine sahne olmuştu. 1965 yılında emperyalizmin 
güdümündeki bir darbeyle işbaşına gelen ve ilk icraatını 
da komünist katliamı olarak gerçekleştiren Suharto, 
yeni dünya düzeneğinin içine girdiği ve şiddetini iki 
yıldır daha fazla hissettiren iktisadi krizin Endonezya 
halkını isyan ettirmesiyle Devlet Başkanlığı’ndan 
ayrılmak zorunda kalmıştı. 32 yıllık diktatörlüğü boy-
unca ülkesinin tüm kaynaklarını emperyalizme sunan 
ve bu arada ailesiyle birlikte kendi küpünü de dolduran 
Suharto, iktidardan inerken yaptığı pazarlıkta kendisi ve 
ailesi için dokunulmazlık istemişti. 
        Suharto’dan sonra Devlet Başkanlığı görevine dik-
tatörün sağ kolu Yusuf Habibi getirilmişti. Ülke siyasetin-
in en etkin kurumu olan ordu da Genelkurmay Başkanı 
Wiranto’nun açıklamasıyla Habibi’yi desteklediğini ilan 
etmişti. Ülkede köklü reformlar isteyen Endonezya 
halkını ise bu değişiklik tatmin etmemişti.
        Nitekim bu tatminsizlik geçtiğimiz günlerde kend-
isini bir kez daha gösterdi. Meclis’in yapılacak siyasi 
reformları görüşeceği oturumlar öncesinde öğrenci 
gençlik gösterilere başladı. Meclis’e yürüyen öğrenciler, 
mevcut parlamentonun Suharto döneminin bir kalıntısı 
olduğunu ve böylesi bir Meclis’ten ciddi bir reform 
çıkmayacağını ifade ediyorlar ve ülkede demokratik 
gelişme için Meclis’e baskı yapıyorlardı. 

        Eyleme geçen gençliğin talepleri arasında, 32 yıllık 
diktatörlüğü 
b o y u n c a 
yüzbinlerce 
i n s a n ı n 
katledildiği 

Endonezya’da diktatör Suharto ve ailesinin insanlığa 
karşı işledikleri suçlar için yargılanmaları ve ordunun 
ülke yönetimi üzerindeki etkinliğine son verilmesi 
istekleri var. Eylemler sırasında gençlik asker ve polisle 

çatışmaktan kaçınmıyor ve zaman zaman da ölümler 
g e r ç e k l e ş i y o r . 
Endonezya halkı da 
ayaktaki gençliğini 
destekliyor. 
 Ancak son 
günlerde kimi prov-
akatörler, eylemlerin 
yönünü saptırmak 
amacıyla devreye 
girmiş görünüyor. 
E n d o n e z y a ’ d a 
etkin olan ve 
mevcut eylemlilik 
süreçlerinde de bu 
etkinliğini gösteren 
islamcı güçlerin 
mücadele hede-
flerini kaydırmak 
için ülkede bir 
müslüman-hristiyan 
çatışması tahrik 
ediliyor. Kiliseler 
taşlanıyor, müslü-

man ve hristiyan gruplar çatışmaya giriyorlar.
        Endonezya’daki gelişmeleri yorumlayan bir önceki 
yazımızda Suharto iktidarının yıkılması ve yerine 

       Hadi Uluengin:
       “O’nu asla (...) unutmayacak ve asla (...) affet-
meyecek olsam bile kendisinin Büyük Britanya’da 
gözaltına alınmasını hukuki açıdan yanlış, siyasi 
açıdan abes ve ahlaki açıdan iki yüzlü buluyorum.”
       “Santiago generalinin binlerce kişiyi 
katlettirdiği doğrudur ama diktatörün ‘soykırım’ 
suçu işlediğini öne sürmek de gerçekle 
bağdaşmamaktadır.”
       “Üstelik beğenelim ya da beğenmeyelim, aynı 
Şili’nin kamuoyu da gerçekleşen tüm sondajlarda 
Augusto Pinochet’yi şimdiki başkan Eduardo 
Frei’den sonra ikinci popüler lider olarak görmek-
tedir.”
       “Üstelik CIA tarafından düzenlenmiş dar-
beyi destekleyen Kızıl Çin’in faşist Şili’yle hemen 
diplomatik ilişki kurduğu ve bizim Maocu 
‘karanlıkçılar’ın da buna alkış tuttuğu başka bir 
vakıadır. 1973 yılı sonu arşivleri ortadadır.”
       Hadi beyin geçmişi Aydınlıkçı, bugünü 
Amerikancıdır. Pinochet’ye, geçmişte Aydınlıkçı 
olduğu için, bugün de Amerikan çocuğu olduğu 
için arka çıkması yakışmaktadır. Dolayısıyla bu 
pisliğin hayatında, Pinoche’den yana olmadığı bir 
tek günü olmamıştır. Peki “Unutmayacağım ve 
affetmeyeceğim” n’oluyor? O da işin cilvesi, süsü.
       
       İlhan Selçuk:
       “Bizim Kenan Evren Paşamız kurnazdır, sağlığı 
da yerindedir.
       Allah uzun ömür versin!...
       Bizimkini zaten Pinochet’ye benzer yanı yok; 
gerçi ‘asmayalım da besleyelim mi’ mantığıyla 
epey masumun kanına girdi; ama 17 yıl sürecek 
bir diktatörlüğe heves etmedi; yaptığı iş, siyasal 
partileri kapatıp, liderlerini de kısa süreli hapset-
mek oldu.
       İlhan Selçuk’a söylenecek bir şey yok. 
“Pinoche’ye benzemeyen, hatta fazla bir yanlışı 
da bulunmayan Kenan Paşa” Kemalistlere hayırlı 
olsun. Hatta İlhan Selçuk’a, Ziverbey köşkünde 
işkence yaptıran Faik Türün Paşalar ve işkence 
yapan Mehmut Eymürler de artık masum geliyor-

dur. Çünkü her şey, kendisine yapılanlar da dahil, 
“devletin bekası için” yapılmıştır. 
       Bizim sözümüz, kendisini solcu gören ve 
Cumhuriyet gazetesini de solcu sanarak bu 
gazeteyi satınalıp okuyanlaradır. Cumhuriyet’i 
ve İlhan Selçuk’u okumaya devam ederseniz, 
“Pinoche’ye benzemeyen Kenan Evren” size gün 
geçtikçe sevimli bile gelebilir. Devletinizi her 
geçen gün daha çok seversiniz. Arkasından sıra 
Mehmut Eymür’leri, Mehmet Ağarları sevmeye 
gelir. 
       Türkiye, İlhan Selçuk’la da gurur duyuyor 
olmasın”

       Ertuğrul Özköşk

       “İkiyüzlülük uluslararası içtihat haline geldiği 
zaman, sahtekarlık da globalleşiyor demektir.
       Şimdi bazılarının kafasında Kenan Evren 
fotoğrafının canlandığını görüyorum.
       Aman bir de o yurtdışına çıksa da, İngilizler 
onu falan da tutuklasa...
       Onun döneminde yapılan ve halkın 
yüzde 92’sinin oyuyla kabul edilen anayasayı 
değiştiremeyenler, şimdi 20 yıllık intikamlarını 
uluslararası taşerona ihale etme hayali ile yanıp 
tutuşuyordur.
       Vicdan denilen şey meğer ne kadar geniş bir 
sahtekarlık çıkınıymış..”
       Bir zamanlar, Tansu Çiller’i Türkiye halkına 
pazarlayan, ruhunu emperyalizme ve tekellere 
satmış bu sahtekarın “vicdan” der demez, cümleye 
bir de “çıkın” eklemesi tesadüf mü? 
       Ey, “Ya Sev Ya Terket” şarkısı söyleyen faşist 
popçu Ercan Saatçi’nin kayınbabası; Pinochet 
deyince, aklınıza Kenan Evren’in gelmesi, “dilin 
hep çürük dişe gitmesinden”dir. Ama sanmayın 
ki, iş Evren paşanızda kalacak. Kendinizi önemsiz 
görmeyin. Pinochet denildiğinde, bizim aklımıza 
senin gibi pislikler de geliyor.

Pinochet: Bu nasıl bir oyun acaba?

Endonezya’da dikiş tutmuyor

Pinochet’in tutuklanması için ne dediler:

        1993 yılında Oslo Anlaşması’yla barış 
ve uzlaşma rotasına giren İsrail-Filistin 
anlaşmazlığı, İsrail’de sağcı Netanyahu 
hükümetinin işbaşına gelmesinden 
bir süre sonra tekrar çıkmaza girmişti. 
Ancak geçtiğimiz ay ABD’nde imzalanan 
Wye Anlaşması’yla barış görüşmeleri 
yeni bir döneme girdi. 
Anlaşmayla, İsrail bir 
süredir ara verdiği 
Batı Şeria bölgesin-
den çekilme sürecini 
yeniden başlatacak ve 
Filistin Özerk Yönetimi 
de FKÖ anayasasında 
yeralan İsrail devletinin 
varolma hakkını red-
deden maddeleri iptal 
edecek. Anlaşma bu 
yanıyla İsrail’in kurulduğu 
günden itibaren Arap 
devletlerine karşı izlediği 
“barışa karşı toprak” 
siyasetinin bir yansıması 
olarak görünüyor. 
        Wye Anlaşması, Batı 
Şeria ve FKÖ anayasasını 
ilgilendiren maddeleri 
dışında, Oslo Anlaşması 
ile başlayan sürecin 
üçüncü aşamasının nasıl 
ele alınacağı, özellikle İsrail’e yönelen 
Filistin kaynaklı saldırıların engellenmesi, 
İsrail’de tutuklu bulunan Filistinlilerin 
serbest bırakılması ve Filistin Özerk 
Yönetimi’ne devredilen bölgenin ekono-
misi konularını da ele alıyor. Anlaşmayla 
İsrail, Filistin’den kendisine yönelen ve özel-
likle İslami Cihad, HAMAS ve Hizbullah gibi 
radikal islamcı örgütlerden gelen silahlı 

saldırıların engellenmesine yönelik ciddi 
adımları karar altına aldırmayı başarmış 
görünüyor. Varılan uzlaşmada İsrail’e 
yönelik saldırıların engellenmesi ve bu 
saldırıları gerçekleştirenlerin yakalanması 
konusunda CIA üçüncü taraf olarak devr-
eye giriyor. Böylece belki de dünyada ilk 

kez CIA, ABD emperyalizminin çıkarlarını 
korumak amacıyla zaten yaptığı pis işleri 
faaliyette bulunduğu ülkede yasal olarak 
yerine getirme imkanı bulmuş oluyor.
        İsrail-Filistin görüşmelerinin başladığı 
1993 yılından bugüne atılan her adımda 
her iki kesimden de anlaşma sürecine tep-
kiler geliyor. İsrail’de sağcı ve dinci kesim-
ler kendi yöneticilerini, Filistin tarafında da 

radikal islamcı kesimler Arafat’ın liderliğini 
yaptığı FKÖ yönetimini ihanetle suçluy-
orlar. Bu kez de Wye Anlaşması’ndan 
sonra özellikle HAMAS ve İslami Cihad 
tarafından İsrail’e ait sivil ve askeri hede-
flere intihar saldırıları da dahil olmak üzere 
çeşitli silahlı saldırılar gerçekleştirildi. 

HAMAS ve İslami 
Cihad gibi 
örgütlerin bu 
saldırılarının ve 
anlaşmaya göster-
dikleri tepkinin 
bugün öne çıkan 
bir diğer nedeni 
de, anlaşmanın 
İsrail’in güvenliğini 
içeren madde-
lerinin bizzat bu 
örgütleri hedef 
alıyor olmasıdır. 
CIA desteğini 
de arkasına alan 
İsrail’in amacı 
O r t a d o ğ u ’ d a 
güvenlik içinde 
varolmaktır ve 
“toprağa karşı 
barış” siyasetinin 
temeli de budur. 
F i l i s t i n l i l e r l e 

giriştiği barış görüşmelerinin İsrail için hiz-
met ettiği amaç da budur ve bu süreçte 
İsrail’in amacının önünde duran en büyük 
engel adı geçen radikal islamcı örgütlerdir. 
Ortadoğu’daki genel çıkarları açısından 
yıllardır İsrail saldırganlığının en büyük 
destekçisi olan ABD emperyalizmi bu kez 
de  anlaşma maddelerine bile giren bir 
tarzda CIA’i de açıktan işin içine sokmaktan 

çekinmeyerek bu örgütleri etkisiz kılmayı 
kafasına koymuştur. Radikal islamcı 
örgütlerin etkisizleştirilmesi hedefi Arafat 
liderliğinin de ortaklaştığı bir hedeftir. 
Sonuçta Yaser Arafat’ın temsil ettiği çizgi   
Filistin burjuvazisinin çizgisidir ve burju-
vazi için yurtseverlik kendi ülkesi sınırları 
içindeki egemenlik hakkının tanınmasına 
kadardır. Bunun ötesinde tutarlı bir 
anti-emperyalist çizgiyi sürdürmelerini 
beklemek ham hayalden başka bir şey 
değildir. Bu gerçeklik Filistin burjuvazisi 
için de geçerlidir. Yaser Arafat liderliği de 
kendisine egemenlik hakkı tanındıktan 
hemen sonra, bu egemenliğini sürdüre-
bilmek için muhalefetini ezmekten, hatta 
muhalefetini ezmek için emperyalizmle 
işbirliği içine girmekten çekinmemiştir. 
CIA,  Arafat çizgisi açısından kendi 
muhalefeti olan HAMAS vb. gibi örgüt-
lerin ezilmesidir. Son tahlilde, her ülkenin 
burjuvazisiyle emperyalizmin çıkarlarının 
birleştiği bir nokta mutlaka mevcuttur ve 
Arafat önderliği için bugün içinde bulunu-
lan durum bu noktanın ta kendisidir. 
        Wye Anlaşması’nın bir diğer yanı da, 
Filistin Özerk Bölgesi’nin gerçek anlamda 
bir devlet haline dönüşmesinin yolunu 
açmış olmasıdır. İsrail’in bu devletleşme 
sürecinde de binbir türlü engel çıkartacağı 
kesindir. Ancak yol açılmıştır. Oslo 
Anlaşması’na göre Mayıs 1999’da barış 
sürecinin sonuca varmış olması gerek-
mektedir. Ancak bu devletleşme sürecine 
Filistin emekçileri ve 1970’li yıllarda old-
ukça güçlü olduğunu bildiğimiz FKÖ’nün 
sol kanadı kendi lehlerine müdahale 
etmezse, görünen o ki Filistin devleti Yaser 
Arafat ya da bir başka ismin liderliğinde bir 
burjuva devleti olarak kurulacaktır.

İsrail-Filistin barışında yeni dönem
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          Önceki sayımızda “CHP Gericiliği: Deniz 
Bitti..” yazmıştık. Bu defa  Ecevit ailesinin sola karşı 
paranoyak, her türlü gericiliğe karşı hoşgörü 
şampiyonu ve 60 küsur İl Başkanı’nın Arçelik Bayii 
olduğu Demokratik Sağcı Arçelik Parti’sinde sıra.
          Siyasete Giriş
          Ecevit, siyasete İsmet İnönü’nün kanatları 
altında katıldı. 12 Mart döneminde, partinin 
tecrübeli ama ihtiyar lideri İnönü’nün karşısına, 
genel başkan adayı olarak çıktı. 
         Türkiye toplumu 1961’den itibaren hızlı 
bir sanayileşme, kentlerin hızla büyümesi ve 
kırlardan kentlere büyük bir nüfus hareketi 
yaşamıştı. TİP’in çabasıyla sosyalizm, devrim, 
eşitlik, özgürlük, bağımsızlık gibi kavramlarla ve bu 
kavramların toplumsal içeriğiyle tanışan yığınlarda 
hızlı bir uyanış gerçekleşti. 12 Mart darbesinin 
Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç bu uyanışı 
durdurmak için darbe yapıldığını şöyle ifade 
edecekti: “Toplumsal uyanış, ekonomik gelişmeyi 
geçmişti.” Dönem boyunca Başbakanlık yapan 
Süleyman Demirel ise, 75 yıllık Cumhuriyet’in 
gördüğü en özgürlükçü Anayasa’dan sürekli “Bu 
elbise Türkiye’ye bol geliyor” diye şikayet etmişti. 
         TİP 1967’den itibaren Demirel’i pek mem-
nun eden, Mihri Belli’nin mimarlığını yaptığı sol 
saldırılara maruz kaldı. Metin Çulhaoğlu’nun şu tes-
biti sadece doğru değil; çok da güzeldir: Şimdilerde 
“nasıl bir partiye ihtiyacımız var?” sorusuna, “I. TİP 
gibi” cevabını verenlerin, geçmişteki devrimcilik 
anılarının çoğu, I. TİP’i yıkmak için yaptıklarından 
ibarettir.”
          12 Mart, Türkiye toplumunu kurduğu özgür-
lükçü düşlerden uyandırdı. Anayasa önemli 
ölçüde daraltıldı. TİP kapatıldı. DİSK yöneticileri 
hapisanelere dolduruldu. Devrimci gençlik liderler-
inden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan 
asılarak idam edildi. Mahir Çayan ve arkadaşları 
Kızıldere’de öldürüldü. İbrahim Kaypakkaya 
işkencede hayatını kaybetti. 
          Sol, geniş yığınlar nezdinde itibarını kaybet-
medi. Aksine sol düşünce sığ da olsa, efsane tarafı 
ağır basıyor da olsa, daha büyük bir yaygınlık 
kazandı. DİSK 12 Mart döneminden büyük bir 
haklılık ve dinamizmle çıktı. Ancak 12 Mart faşist 
darbesi devleti bütünüyle faşist kurumlaşmalarla 
donatamadıysa bile, kontrgerilla, MHP ve Ülkücü 
çeteler etkin bir örgütlülüğe kavuşturulmuştu. 
          Fareli Köyün Kavalcısı
          Gene de 12 Mart çıkışı Ecevit’in 
Başbakanlığında bir koalisyonla gerçekleşti. CHP, 
koalisyon ortağı olarak Necmettin Erbakan’ın MSP’si 
ile anlaşmıştı. Siyasi islamın, aslında bir ezilenler 
hareketi olduğu, “tarihi uzlaşmanın” gerçekleştiği 
yönünde, MSP’ye ilericilik yakıştıran bir ede-
biyat, o dönemde CHP’den çıkarak sol kesimlere 
pompalandı. Bu koalisyon 1973 affını, MSP’nin sol 
düşmanlığıyla, yapılan anlaşmaya ihanet etmesine 
rağmen gerçekleştirdi. Sol, Ecevit’e minnet duydu. 
Ve hükümet fikrine verilen değer büyüdü.
          Bu hükümetin yaptığı bir icraat, solun hiç 
dikkatini çekmedi. İmamhatip Okullarının orta 
kısmı, bu hükümet tarafından yapılan hukuki 
düzenleme ile açılmaya başlandı. 
          1974 Kıbrıs Savaşı ise, Kemalizmle bulaşık ve 
şovenizmin derin etkisi altındaki solun geniş kesim-
lerinde, bir kuşku, bir rahatsızlık ve tepki yaratmak 
şöyle dursun, Ecevit’e güveni güçlendirdi. Kıbrıs 
savaşı sonrasında hükümetin iç çelişkileri büyüdü 
ve koalisyon sona erdi. Yerine Süleyman Demirel’in 
Başbakanlığında Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti 
kuruldu. AP, MSP, MHP ve CGP hükümet ortağı 
oldular.
          Hükümet kurulduktan sonra kısa sürede, tek 
tek meydana gelen faşist cinayetler hız kazandı. 
Süleyman Demirel üç milletvekiline üç bakanlık 
vererek MC hükümetine aldığı MHP’ye devlet 
desteğinin sınırsız verilmesiyle yetinmedi: “Bana 
sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz” desteği de 
verdi. Cumhurbaşkanı Cevdent Sunay ise, faşist 
sürüleri için “Onlar milliyetçi gençlerdir, devlete 
yardımcı oluyorlar” diyerek desteğe katıldı.
          Faşist cinayetlerin tırmanışı, toplumda iki 
eğilime yolaçtı. Birincisi faşist saldırılara karşı fabri-
kalarda, okullarda, mahallelerde, köylerde direnme 
eğilimidir. İkinci eğilim ise, bir CHP iktidarının 
faşist tırmanışı önleyebileceği şeklindeydi. Bütün 
sol, sosyalist, devrimci eğilimler, seçimlerde, mit-
inglerde, faaliyetlerinde CHP’yi destekliyordu. 
TKP, Ulusal Demokratik Cephe stratejisini, TKP-
CHP ittifakı eksenine oturtmuştu. TİP, hazırladığı 
“Demokrasi İçin Plan”da, bir TİP-CHP koalisyonu 
öngörüyordu. Devrimci Yol, Kurtuluş, Halkın 
Kurtuluşu, TKP-ML, aklınıza hangi örgüt gelirse 
gelsin, herkes CHP’yi iktidara getirmeyi ve böylece 
faşist tırmanışın önünü kesebilmeyi, en azından 

denemek istiyordu. Bu isteği, şüphesiz kimse bu 
açıklıkla dergilerine yazmıyordu. Ama “sosyal-
demokrasinin ikili karakteri” üzerine yazı yazılmayan 
yayın da yoktu. Pratik ihtiyaçlar ve faaliyet, ister iste-
mez CHP’de ve lideri Ecevit’te solculuk keşfetmeye; 
Ecevit’in solculuk beyanlarını doğru kabul etmeye, 
hatta daha fazlasını yakıştırmaya yolaçtı. Dağlar 
taşlar “Umudumuz Ecevit”, “Umudumuz Karaoğlan” 
yazılarıyla donatıldı. Buna karşılık Ecevit solun 
hiçbir kesimiyle doğrudan muhatap olmadığı 
gibi, mitinglerinde sağa şirin görünme çabalarını 
arttırmıştı. “Halklar” kelimesinin olduğu pankartları 
indirtiyor, “Türkiye’de halklar yok, halk vardır” diy-
ordu. Ezan okunurken susmalara yeni başlamıştı. 
Pankartını kapıp mitinge gelen sol grupları, miting 
alanında istemediğini söylüyor, sıradan CHP’li seç-
meni sola karşı kışkırtıyordu. Ama sol, buna rağmen 
Ecevit’i desteklemeyi 
sürdürmekteydi.
          I. MC’den kur-
tulma isteği, 1977 5 
Haziran’ında, yani 1 
Mayıs katliamından 
bir ay sonra yapılan 
seçimlerde, bütün 
solu CHP’nin arkasına 
dizdi. Ama çıkan mil-
letvekili sayısı tek 
başına hükümet 
olmaya yetmedi. Yerine 
II. MC kuruldu. Artık 
faşist cinayetler, yer 
yer katliam boyutuna 
ulaşmıştı. Devrimciler 
de faşistlere karşı 
direnişi örgütlüyorlar, 
silahlı çatışmalardan 
sonra, devrimci cenaz-
esi kalktığı kadar, faşist 
cenazeleri de kalkıyor ve 
giderek denge değişme 
eğilimine giriyordu. Sol 
gruplar, o dönemde 
CHP’ye gösterdik-
leri hoşgörünün, 
açtıkları kredinin onda 
birini birbirlerine tanısalar; sol, tamamen pratik 
amaçlarında ortaklaşarak biraraya gelse, ne CHP’ye 
ihtiyacı kalırdı, ne de faşistler o günkü etkinliklerinin 
yarısına sahip olabilirlerdi. 
          Ecevit bu arada, Y. Küçük’ün “özel bilgilerine” 
dayanarak anlattığına göre, 1973 seçimler-
inden sonra CHP ile MHP arasında bir yakınlaşma 
sağlamak için Ankara Belediye Başkanlığı da yapan, 
CHP’nin önemli isimlerinden Vedat Dalokay ile 
başlattığı sondajlara hız kazandırmıştı. CHP Genel 
Sekreteri Mustafa Üstündağ Televizyonda MHP 
temsilcisine “Partiler olarak hepimiz bir babanın 
çocukları gibiyiz” derken; bizzat Ecevit Ülkü Ocakları 
Kongresine “başarı” dileyen telgraflar çekiyordu. 
Türkeş faşistinin ölümünden sonra yaptığı açıklama 
ise şöyledir: “Sayın Türkeşle görüş ayrılıklarımız vardı. 
Ama O’nun bağlı olduğu davayı benimsemeyenler 
bile millet sevgisi, Atatürkçülük ve laik Cumhuriyet 
gibi konularda görüş birliği içindeydik.” Halbuki 
Ülkücü mafya Kürşat Yılmaz, Türkeş hakkında şöyle 
söylüyor: “O vatandan ve Allahtan önce parayı 
severdi.” ABD’nin 12 Eylül’de Ankara Büyük Elçiliğini 
yapmakta olan Spain ise anılarında Türkeş için 
“Bizi rahatsız edecek ölçüde Amerikan yandaşıdır” 
yazıyor.
          1978’de AP’den transfer edilen ve hepsi 
de bakan yapılan 11 milletvekili ile Ecevit’in 
Başbakanlığında hükümet kuruldu. Bu hükümet 
daha kurulduğu günden başlayarak ne kadar sol 
dernek, kuruluş varsa kapatmaya girişti. Sol iddialı 
CHP, solu faşist terörün tırmanışı karşısında pasifize 
etmeye çalışıyor, beklemeye ikna etme gayretine 
giriyor; ama faşistlerin cüreti daha da artıyordu. 
Hükümet MC’lerin bile cüret edemediği işler yaptı. 
Töb-Der’i kapattı. Öğretmenlerin bu yığınsal örgütü 
Danıştay kararıyla açılabildi. Pol-der’i kapattı. İlerici 
Gençlik Derneklerini, Devrimci Gençlik Derneklerini, 
Halkevi şubelerini, Genç Öncü Derneğini ve daha 
onlarca ilerici kuruluşu kapattılar. Buna karşılık, bir 
cinayet odağı durumundaki Ülkü Ocakları ve “eğer 
kapatılırsa..” diye yerine kurulan Ülkücü Gençlik 
Derneğini kapatan olmadı. 
          Kahramanmaraş katliamı Ecevit’in 
Başbakanlığında gerçekleşti. Çorum’da benzeri 
bir katliam, devrimcilerin ortak direnişi sayesinde 
püskürtüldü. 
          Ecevit’in Başbakanlığı döneminde Pol-Der’li 
polislerin açığa çıkardığı faşist cinayetlerin sanıkları 
mahkum edilemedi. 16 Mart katliamı, Ecevit’in 
gözleri önünde gerçekleşti. Bu katliamda ve 

benzerlerinde yeralan polislerin bırakalım yargı 
önüne çıkarılmasını, rütbeleri artmaya devam etti. 
Emekli emniyet müdürü Günay Uslu, Deniz Som’a 
gönderdiği mektupta anlatıyor (25 Ağustos 1998 
Cumhuriyet):
         “1978 yılında yeni iktidarla birlikte, ülkemde 
acıların biteceğine inanan saf yurtttaşlardan biriy-
dim. Herkesin korkup çekindiği, canı sıkılınca adam 
öldüren tosuncukları yakalayan ve sorgusunu 
yapan ekibin başına kendi gönlümle geldim. Acılı 
anaların gözyaşlarını dindireceğini vaad eden ikti-
dara yardımcı olmaktı amacım. Samimi ve inançlı 
bir demokrattım. Şaşkın örneğe benzettiğimiz 
kandırılmış katilleri birer birer yakalıyor ve korku-
suzca olayların üzerine gidiyorduk. Hergün sayısız 
tehdit alıyor, ölümle burun buruna yaşıyorduk. 
Sağcı ve boyalı basın hergün bizleri açık hedef gös-

teriyordu.
 1 6 
Mart katliamı 
soruşturmasının 
tam ortasında 
Emniyet müdürü, 
huzuruna çağırdı 
ve ‘hep milliyetçileri 
yakalıyorsunuz, 
denge kurmamız 
lazım’ dedi. Aynı 
günün gecesi ekip 
dağıtıldı...”  
 S e ç i m 
kampanyalarında 
“Kontrgerilladan 
hesap soracağım” 
diyen Ecevit, 
kendisine de iki kez 
suikast yapan bu 
örgütle ilgili olarak 
“Elinden gelen 
her şeyi yaptığını” 
söylüyor. Bakalım 
ne yapmış: “Ben 
özellikle 1978-79 
hükümet döne-
mimizde, Genel 
Kurmay Başkanı 

Orgeneral Kenan Evren’den, öncelikle bu soruna 
çözüm getirmesini istedim ve o da bir ölçüde bir 
şeyler yapabildi. Ama o bile bunun çekirdeği bir 
askeri birim olduğu halde, istediği sonucu elde 
edemediğini itiraf ediyor. Bugün daha elverişli 
bir ortamdayız, bu soruna çözüm getirilebilmesi 
için.” (1992) Evren’in “bir ölçüde yapabildiği” şeyler, 
12 Eylül faşist darbesidir. Ama Ecevit yanlışlığı 
orada görmüyor: “ (Ülkücüleri) o zamandan 
beri kullanmışlar. Ben Özel Harp Dairesi’nin sivil 
uzantılarının tehlikelerine dikkat çekmiştim. Askerin 
belli bir disiplini vardır. Belli kuralları vardır. Ama bir 
takım siviller hiçbir kurala, yasaya dayanmaksızın 
kullanılmaya başlanınca bunun tehlikeli 
olabileceğini söylemiştim. O kişilere ömür boyu 
vatansever olarak bakılıyordu. Böylece birtakım 
karanlık ilişkilerin tohumları ekilmiş oldu. 1980’lerde 
bu daha da yaygınlaştırıldı.” (Cumhuriyet, Ağustos 
1998) Bu lafların özeti şu: Ecevit ülkücülerin ÖHD 
bünyesinde kullanıldığını Başbakanlığı sırasında 
biliyor. O esnada ÖHD içinde ülkücü katillere ömür 
boyu vatansever olarak bakıldığından da haber-
dar. O dönemde yaptıkları işlerden, yani sola karşı 
işlenen cinayetlerden rahatsız değil. Sonradan 
ortaya çıkan para, uyuşturucu işlerine karanlık 
ilişkiler diye bakıyor. İşte, Ecevit’in kendi sözleriyle 
kısa portresi!..
          Kendisine karşı düzenlenen suikastlerin 
üzerine, Başbakan olduğunda bile gidemeyen; 
Kenan Evrenle yaptığı konuşmaları, hala inanan ve 
ciddiye alan bulunurmuş gibi anlatan bir yüzsüzden 
sözediyoruz. Ecevit 12 Eylül’e gelindiğinde, artık 
örtülü şekilde değil, açıktan açığa, hayatını sola 
karşı mücadeleye adamış bir gerici politikacı 
durumundadır.
          12 Mart-12 Eylül döneminde solu, Fareli Köyün 
Kavalcısı gibi, peşine takarak sürüklemiş, sürüklemiş 
ve 12 Eylül yenilgisine hazırlamıştır. 
          Solun Her Türüne Düşmanlık: Akıllı Sol
          12 Eylül döneminde, partilerin faaliyeti 
durdurulmuş, ama henüz partiler kapatılmamışken, 
Ecevit partisinden istifa etti. Partiyi alttan alta ayakta 
tutalım diyen kadrolarını kovdu. Demokratik Sol 
Parti’nin temellerini o dönemde attı. Bu temel-
lerin ne olduğunu 17 Ekim 1998 tarihli Hürriyet’te 
şöyle anlatıyor: “12 Eylül döneminde benim 
bütün haklarım yasaklanmıştı. Ona rağmen 
ben bir dergi çıkararak görüşlerimi kamuoyuna 
yansıtmak istedim. O günün koşulları altında, 
bu gerçekleşmeyecek bir istek gibi geliyordu 

bara. Ama sayın Aydın Doğan her şeyi göze aldı 
ve benim çıkarmayı düşündüğüm Arayış adlı 
derginin yayınlanabilmesi için bütün olanaklarını 
seferber etti. O günün koşulları altında bu değme 
işadamının göze alabileceği bir şey değildi. Bunu 
her zaman şükranla anımsıyorum.”  Koç Grubunun, 
Ecevit’e katkısı, basındaki uzantısı Doğan 
Grubu’nun dergi çıkarmasından ibaret değil. 
Bugün DSP’nin il başkanlarının 60 küsuru Arçelik 
bayii. İlçe başkanlarının kaç tanesi Koç’un bayiliğini 
yapmaktadır bilmiyoruz. Kısacası ilişki dergi ile 
başlamış ve Demokratik sağ-Arçelik Partisi’ne kadar 
varmış bulunuyor. Tabii hizmetler de yapılmıştır. 
          DSP’li Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in 
hazırlayıp Meclise getirdiği Vergi Yasası tasarısında 
KOÇ Holding kendi lehine bazı değişiklikler ister. 
Bu isteklerini önce TÜSİAD’a getirir. TÜSİAD bile, 
bu isteği aşırı bulur ve kendi teklifi olarak bakanlığa 
götüremiyeceğini söyler. Onun üzerine Arçelik 
Partisiyle dolaysız görüşülür ve Fazilet Partililerin 
“Bu değişiklik KOÇ değişikliğidir” itirazları arasında, 
Koç’un talebi yasalaşır.
          KOÇ-FORD ortaklığıyla SEKA Fidanlığı gas-
pedilerek, fabrika kurulacaktır. Bu dev arazinin 
KOÇ’a bedava verilmesi sağlanır. 
          SEKA’nın özelleştirilmesi için hükümet kararının 
altında, gayet tabii DSP’li imzalar vardır. Çünkü 
DOĞAN Grubu, bazı kağıt fabrikalarını almak niyet-
indedir. vs.vs.vs.
          Ecevit, sosyalist ve devrimci solun işini 12 
Eylül öncesinde bitirmiş olduğu için, bu defa sıraya 
CHP içindeki solculuğu tasfiyeyi koydu. Koç’un 
bayileri partisine CHP’lileri almadı. Sol kökenli 
kimse bu partiye giremedi. ANAP’ta, DYP’de eski 
Dev-Gençli bulabilirsiniz. Ama DSP’de, geçmişi 
MHP’lileri bulduğunuz halde bir tane olsun sol 
kökenliye rastlayamazsınız. Düzenin ve eşittir 
Koç’un sol düşmanlığının siyaset alanında ete 
kemiğe bürünmüş hali Ecevit’tir. Afyon milletvekili 
Kubilay Uygun’a “fırıldak Kubi” diyen tekelci basın, 
bu fırıldakları bulup Meclise getiren Ecevit’e tek 
kelimelik eleştiri getirmemektedir.
          Ecevit, artık sadece milliyetçi değil, aynı zaman-
da muhafazakardır. “Eren ve evliyalar, Türk toplu-
muna hoşgörü aşılamışlardır. Bu da demokrasinin 
yolunu açmıştır.” (14 Ağustos 1998 Hürriyet) Böyle 
bir demokrasi duyan varsa beri gelsin. Tabii böyle 
bir demokratın Fetullah Gülen’in elinden “Hoşgörü 
ödülü” alması kaçınılmazdır. Zaten ödülü, “İyi, 
faydalı tarikatları öbürleriyle karıştırmamak gerekir.” 
demeciyle Fetullahçılığa yaptığı hizmetten dolayı 
haketmişti.
         Temmuz 1998’in ilk günü Orgeneral Çevik Bir’e 
atfen, “irtica tehdidi azalmadı, aksine artıyor.” sözleri 
basında yayımlanınca, Ecevit parladı: “İrtica Kabusu 
Yaratma.”, “Laikliğin irtica korkusuyla yatıp, irtica 
kabusuyla kalkarak korunamayacağını belirten 
Ecevit, ‘Kimse bazı çevrelerin, FP iktidara geliyor 
kehanetinden etkilenip paniğe kapılmasın. Laikliğin 
başta gelen güvencesi halkımızın sağduyusudur.’ 
dedi”
          Ecevit bu konuşmadan bir hafta sonra 
“İrticanın kaynağı kuruyor” demeci verdi. 12 
Ağustos’ta, irtica tehlikesinin azalmadığını, aksine 
arttığını söyleyen Genelkurmay Başkanı Karadayı’yı 
cevaplandırdı: “İrtica artmadı. İrticanın ne olduğu 
veya ne olmadığı konusundaki görüşlere bağlı bir 
şey. Ben artan bir tehlike kesinlikle görmüyorum. 
İrtica ile mücadelede inisiyatif artık sivil otoritenin 
elinde ve çok iyi çalışılıyor.”
          Halbuki bırakalım Genelkurmayı bile, 
Orakoğlu’nun “Ordu darbe yapmak isterse, 300 
bin kişilik polisi hesaba katmak zorundadır” 
sözleriyle tehdit ve rahatsız eden İçişleri ve Adalet 
Bakanlıklarını,  DSP’deki Milli Eğitim Bakanlığı, 
tamamen şeriatçı ve faşist kadrolarla doludur. 
Mümtaz Soysal  31 Temmuz’da basında çıkan 
demecinde, “Cumhuriyete karşı gerici unsurların 
ayıklanmasında etkisiz kalınmıştır. Partiyi 
bağlayacak, zan altında bırakacak bir şekilde, 
partinin lideri bir tarikatla ilişkiye girerse bunu kab-
ullenmek mümkün değildir.”  demektedir. Daha 
vahimi, Ecevit yıllardır, TÜSİAD dahil gittiği kurum-
larda Fetullah Gülen’in görüşlerini uzun uzun anlat-
makta ve övmekte olduğu için, “kendi görüşleri 
yerine Fetullah’ın görüşlerini anlatıyor” diye 
eleştirilmektedir. Örneğin 28 Mart 1998 tarihli MGK 
Toplantısında komutanlar Fetullah Gülen tarikatının 
orduya sızma girişimleri, polis içindeki ağırlığı, 
okul ve yurtlarında yürüttüğü faaliyetleri ve eğitim 
kurumlarına uluslararası planda yaptığı kaynağı 
belirsiz büyük yatırımları dolayısıyla rejim için 
oluşturduğu tehlikeden sözedince Ecevit şunları 
söylemişti: “Siz, Gülen’in geçmişinden yola çıkarak 
bu kanıya varıyorsunuz. Kendisini tanısanız bunları 
söylemezdiniz. İnsanlar değişip, gelişebilir.”(29 Mart 

1998 Hürriyet)
          Aynı Ecevit, Üniversitelerin açıldığı gün-
lerde düzenlenen “Türban Zinciri” karşısında, “Bu 
Cumhuriyete karşı ayaklanma girişimidir.” dedi. 
Bu arada ABD’nin İstanbul Başkonsolosu  Carolyn 
Huggins, Recep Tayyip Erdoğan’ın  hakkındaki 
cezanınYargıtay’da kesinleşmesi üzerine İstanbul 
Büyükşehir Belediye’sine gitti ve orada Yargıtay 
kararını eleştiren bir demeç verdi. Bu demeci 
“talimatla” verdiğini de belirtti. Pek milliyetçi Ecevit, 
karşısında ABD’yi görünce, olabilecek en yumuşak 
üslubu seçerek, bu açık içişlerine karışma, yargıyı 
eleştirme tutumunu, “Adeta laik demokratik cum-
huriyete karşı çıkanlara dolaylı bir destek verilmiş 
oluyor. Niyet o olmasa bile, öyle bir destek olarak 
yorumlanabilecek bir davranış. Onaylanabilecek bir 
yanı yok.” diye değerlendirdi. Halbuki niyet odur ve 
hiç de dolaylı falan değildir.
          Ama Erbakan’ın ABD aleyhtarı görüşleri için, 
“Yakında ABD’nin nasıl bir sert kaya olduğunu 
anlar” diyen, çünkü sert kayayı yumuşak yerlerinde 
hissetmiş olan Ecevit’tir.
          Ecevit’in Cumhuriyet’in yıldönümü dolayısıyla 
bir af çıkarma girişimi de, hazırladığı af tasarısıyla, 
geldiği yeri ortaya koymuştur. “Düşünce suçlarına 
af yok” diyen Ecevit, Anayasa mahkemesinin 1974 
affında olduğu gibi, eşitlik ilkesi gereğince kapsamı 
genişletmesi “tehlikesi”nden bahseden diğer sağ 
partilere şu cevabı verdi: “Ciddi kaygıları varsa 
düzeltilir. Ancak 1974’teki koşullarla şimdiki koşullar 
farklı. O zaman anayasada olmayan bazı mad-
deler kapsamındaki suçlar da affedilemez. Öyle bir 
kaygıları varsa oturur konuşuruz, çaresini buluruz.” 
(13 Ağustos 1998, Cumhuriyet)
          29 Ekim günü Erdal Aksu adlı PKK’li uçak 
kaçırmaya teşebbüs eder. Polis önceki kaçırma 
olaylarında failler ikna edilerek yakalandığı halde; 
görgü tanıklarının ifadelerine göre, muhtemelen 
teslim olmaya karar vermiş olan Aksu’yu yerinde 
infaz eder. Ecevit’in 31 Ekim tarihli gazetelerde 
yayınlanan demeci şöyledir: “Ecevit, operasyonun 
bu konuda eğitim yapan kurumlarda ders olarak 
okutulacak bir olay olduğunu belirterek, ‘Hatta 
belgeselinin yapılması çok yararlı olacaktır. Hem 
eğitim açısından hem de ülkemizde yönetimin bu 
konularda ne kadar yetkili hale geldiğini göstermesi 
açısından çok yararlı olacaktır.’dedi.”
          Artık karşımızda ÖHD-Kontrgerilla koruyu-
cusu, Türkeş dostu, Fetullah hayranı, polisin yerinde 
infazlarına alkış tutan, düşünce suçlularının, bir afla 
dışarı çıkmasını önlemek için, sağ partilerle birlikte 
“çare arayan”, özelleştirmeci, özel sektörün emrinde, 
KOÇ’un özel hizmetinde, ABD’ye karşı boynu 
bükük, Kıbrıs’ta ilhakçı bir Ecevit vardır. 
          Bitti mi. Batıda tuvalet icat edilmeden önce, 
saraylarda bile insanlar koridorların tenha bir yer-
inde def-i hacet eder, kuruyunca kaldırması kolay 
olsun diye, üzerine bir de tüy dikerlermiş. Ecevit’in 
tüyü ise, Tansu Çiller’in yolsuzluklarını araştıran 
komisyonda DSP’li üyelerin verdiği aklama oylarıdır. 
Böylece Ecevit ve partisinin, gerici bir sağ parti 
olarak hiçbir eksiği kalmamış durumdadır. Ama 
o bununla da yetinmeyip, DYP ve ANAP’ın, yakın 
geçmişteki acı olayları unutup, biraraya gelerek, 
birlikte hükümet kurmalarını önermektedir. Belli ki 
sağı birleştiren lider olarak Süleyman Demirel’den 
sonra Cumhurbaşkanlığına hazırlanmaktadır. 
          Bu berbat şair, soldan ölümüne korkan ve 
sola karşı her türlü zalimliğe hazır anti-komünist, 
bu Arçelik bayileri partisinin genel başkanı; bu 
Kubilay Uygun kaşifi; bu 12 Eylül öncesinde solu 
iğdiş eden, binlerce insanımızın öldürülmesinden 
sorumlu Kortrgerilla ortağı,  Fetullah propagandisti 
ve Tansu deterjanı hala “sol” olduğunu iddia ede-
biliyor, partisinin adından bu kelimeyi çıkarmaya 
mecbur kalmıyorsa; buna karşılık hala sosyalist 
solun yükselişiyle bu pisliklerin yükselişinin birbirini 
besleyeceğini düşünen arkadaşlarımız varsa; bun-
larla birlikte hükümet olmaya çalışan “Sol Güçbirliği 
mucidleri” ortalıkta dolanıyorsa; biz bunları 
haketmişiz demektir.
          Mazoşistliğin lüzumu yok. Hatamızı görelim ve 
geçmiş hatalarımızın kefaretini ödemeye devam 
etmeyelim. Komünistler, solu ve solculuğu, bu tür 
gericilerin rahatlıkla at oynatabilecekleri bir alan 
olmaktan çıkarmak zorundadır. Başarma gücünü 
de, gericiliğin sol içindeki uzantılarını temizleme 
mücadelesi içinde kazanacağız. Komünist hareket, 
sola sızmış gericiliklerin her türüne karşı, bir tas-
fiye hareketidir. Tasfiye ettiğimiz ölçüde önümüz 
açılacaktır.

Demokratik Sağcı Arçelik Partisi

geçirecek ve katılımı yaygın olan kampanyalar olmalı bunlar. 
Sendikamızın ve DİSK’in önündeki hedefler arasında var.

          Fabrika: Koç grubu ve basındaki uzantısı  Doğan grubu, “Laik 
Cumhuriyet”, “Temiz siyaset” ve benzeri konularda kamuoyu 
oluşturuyor. Ama işçilerin en doğal hakları olan sendika seçme 
hakkı karşısında 13 Eylül 1980 sabahında nasıl tavır almışlarsa, 
bugün de aynı tavır pervasızca alınıyor. Sendika değiştirmek 
istedi diye işten atılan, fotoğrafları afiş yapılıp işyerine asılan 
işçilerin yaşadığı gerçeği, Spartaküs ayaklanmasından sonra bin-
lerce kölenin çarmıha gerilerek diğer kölelerin terörize edilmek 
istenmesine benzer şekilde, bu utanç verici “gösteriyi”, bütün 
Türkiye’ye ve bütün dünyaya duyurmak için neler yapılabilir? 

          Kamil Kinkır: Biz sendika olarak zaten uluslararası ilişkileri 
gündeme getirdik. Sendika seçme özgürlüğü gibi temel hak ve 
özgürlükler kapsamında olan bir konuyu Avrupa’ya taşıdık. Üyesi 
olduğumuz Avrupa Metal İşçileri Federasyonu (EMF) aracılığıyla 
konuyu gerekli yerlere ilettik. İki kez uluslararası heyet geldi biz-
imle ve Bursa bölgesindeki metal işçileriyle görüştü. İlk heyette 
geçmişte Renault’un Belçika’daki fabrikasının kapatılmasının 
engellenmesini sağlayan Renault Avrupa Temsilcisi ve CGT 
temsilcisi vardı. Kardeş sendika CGT, sendika seçme hakkını 
kullandıkları için işten atılan Renault işçilerinin sorunlarını bütün 

Avrupa’ya ve Fransız Parlamentosu’na götürdü. Türkiye’de 
Cumhurbaşkanı’ndan Başbakan’a kadar bir çok yere fakslar çekil-
di. Ardından bir heyet daha gelerek bizle, işçilerle ve Türk Metal 
yetkilileriyle görüştü. Türk Metal’in Renault Avrupa Komitesi 
temsilcisinin görevden çektirilmesi gündemde. Önümüzdeki 
günlerde bu çabalara yenilerini ekleyeceğiz. Uluslararası 
dayanışmanın önemine yürekten inanıyoruz.

         Fabrika: Sendikalar yığın örgütleridir. Hangi siyasi 
görüşten olursa olsun, her işçi DİSK’e bağlı sendikalara üye 
olabilir. Fakat Türk-Metal sendikası sendika değiştirmek isteyen 
işçilerle, değiştirmek istemeyenleri solcu/sağcı diye bölmeye 
çalıştı. Bu arada sendika değiştirmek isteyen işçilere birkaç 
yerde Türk-Metal’in “ülkücü” müfrezeleri saldırmaya çalıştılar. 
Bursa’da Bosch ve Çerkezköy’de Profilo önünde bu gruplar 
fiili saldırılarda bulunurlarken Renault önünde de teşebbüsleri 
oldu. Bütün işverenler ilk günlerin şaşkınlığından sonra “bir 
merkezden” talimat almışlarcasına, işçiye baskı yapmaya 
giriştiler. Ve nihayet, Arçelik önüne getirilen jandarma, işçinin 
birlikte hareket etmesini engellemeye çalıştı. 
          Görülüyor ki, faşist sağ, büyük sermaye ve devletin silahlı 
güçleri, işçinin sendika değiştirme hakkını kullanmasını engel-
lemek üzere paralel tutumlar içine girdiler. Üstelik bu paralellik 
ilk kez olmuyor. Daima böyleydi. Bu paralelliğin teşhiri için neler 
yapmaktasınız?
          Aynı zamanda, bazı sol çevrelerin fabrika önlerinde bildiri 
dağıtarak, gösteri yaparak, kendilerini işçinin mücadelesi-

nin önüne çıkarmaya çalıştıklarını; bu hareketlerin işçinin ortak 
hareketini böldüğü, tereddütler yarattığı bir yana, Türk-Metal’in 
propagandasına malzeme olduğunu da biliyoruz. İşçilerin 
eyleminin ve çoğu zaman bir eylemin sorumluluğunu üstlenmiş 
sendikaların disiplinini tanımayan bu çeşit solculukların işçi 
sınıfının ve sendikal hareketin mücadelesi üzerindeki etkileri 
üzerine neler söyleyeceksiniz?

          Kamil Kinkır: Yanıt çok net. İşçi sınıfı siyasal çeşitliliği, etnik 
çeşitliliğiyle biraber birarada buluştuğu nokta dünyanın en ileri 
birliğidir. Sınıf olma birliğidir. Bizi yıllarca bin parçaya ayırdılar. 
Aramızda hiçbir ayrım olmadığı halde bölüp parçaladılar. Bize 
büyük görevler düşüyor. Hele hele kendine solcuyum diyen-
lerin, evrensel kardeşlikten ve eşitlikten söz edenlerin daha geniş 
düşünmesinde yarar var. Bizi bölenlere karşı sınıf temelinde 
buluşmalıyız. Sadece aynı işyerinde değil, bütün ülkede ve daha 
da önemlisi bütün dünyada buluşmalıyız. Bu izleyen sorunuzun 
da yanıtı oluyor.
          Fabrika: Renault, Tofaş-Fiat, Bosch çokuluslu şirketler. 
Dolayısıyla pek çok ülkede kolları var. Çok uluslu şirketlerin 
Türkiye’deki işletmelerinde yaşanan mücadelelerde, işçi sınıfının 
uluslararası dayanışması gerçekleşti mi? Bu alanda ne tür 
gelişmeler oldu?

          Fabrika: Türkiye işçi sınıfının sendikal mücadelesine yöne-
lik, yerli ve uluslararası sermayenin 12 Eylül sonrasında büyük 
sonuçlar alan, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, 

kapsamdışı uygulaması, esnek ve kuralsız üretim, iş 
güvencesizliği, kazanımların ortadan kaldırılması, reel ücret-
lerin düşürülmesi gibi saldırılarının püskürtülmesi; sürecin tersine 
çevrilmesi bakımından Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK, metal 
işkolunda, işçilerin yarattığı bu gelişmeyi ne ölçüde bir eşik haline 
getirebilir? Sendikal hareketin yakın vadede bu eşiği aşmasının 
imkanları nelerdir?

          Kamil Kinkır: Sendikal mücadele ekonomik ve demokratik 
mücadele toplamıdır. Birini diğerinden ayıramazsınız. Toplu 
sözleşme masasında üç kuruş için yapacağınız mücadele siyasal 
mücadelenin ön kazanımı olabilir. Mücadelemiz bir bütündür. 
Biz yıllardır esnek çalışmaya, taşeron uygulamasına, bütün emek 
karşıtı politikalara karşı mücadele verdik. Bundan sonra da üye-
lerimizin ve işçi sınıfının katkısıyla mücadeleye devam edeceğiz.

          Fabrika: Çok ve uzun sorularımıza zaman ayırdığınız için 
tekrar teşekkür ediyoruz.

Metal işçisi felçten çıkıyor!
Baştarafı sayfa 6’da
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S. Zeki TOMBAK

        Yalçın Küçük hocamız, beş yıllık 
“hicret”inden, söylediği gibi 29 Ekim’de, “benim 
için büyüleyici bir hapisanedir” dediği ülkesine 
döndü. İpsala sınır kapısından girdikten hemen 
sonra gözaltına alındı ve hakkındaki kesinleşmiş 
hapis cezası ve gıyabi tutukluluk kararları nedeni-
yle Edirne cezaevine kondu. Daha sonra kendi 
talebi üzerine Ankara’ya nakledildi. Çıkarıldığı 
mahkeme gıyabi tutukluluk kararlarını kaldırdı. 
Şu anda kesinleşmiş cezayı yatıyor.
         Hocamız sosyalist hareketimizin en “hülyalı 
delikanlı”larındandır, enerjiktir ve herhalde, bizim 
taraftan sözediyorum,  hepimizi mahçup edecek 
kadar da çalışkandır. Fransa’da olduğu dönem 
boyunca kitaplarıyla ve HEPİLERİ’deki yazılarıyla, 
yokluğunu hissettirmedi. Cezaevinin de kend-
isini engelleyebileceğini, hızını keseceğini 
düşünmek için bir neden yok. Üstelik cezaevi de 
olsa, bastığı yer memleket toprağı, hava memle-
ket havasıdır...
         Kendisine hoşgeldin 
diyorum. 
         Hoşgeldin yazısının, 
kendisiyle tartışmak 
üzere kaleme alınmış bir 
yazının girişi olmasının 
bir “kabalık”tan ziyade, 
bir değerbilirlik, bir küçük 
armağan olarak olarak 
karşılanacağından kuşkum 
yok.
         
         Devrim koşulları 
bütündür

         Karpov ve Kasparov’un satranç 
karşılaşmasını anlatan bir yazar şöyle diyordu: 
“İlk 17 hamleyi çok hızlı oynadılar. Sonra kitabın 
dışına çıktılar ve oyun yavaşladı.”.  “Kitab”dan 
nasibini almamış olanların, kitapdışı görüşleri, 
tezleri başkadır. Yalçın Küçük, bizim “kitabımızın” 
içinden geçerek dışına çıkan; bir anlamda 
kitabımızı büyütenlerdendir. Ama “kitab”ın 
içinden geçmek, hatta onu büyütmek; kitabı 
“mülk” haline getirmiyor. Yalçın Küçük, zaman 
zaman kitabın içinden geçmek yerine, üzerinden 
atlıyor. Bu yazıda, üzerinden atlama örneklerind-
en birini; belki en önemlisini tartışmayı istiyorum.
         HEPİLERİ’nin Eylül 1998 tarihli 16. sayısında, 
Küçük’ün, “Aktüelleştirilmiş Tarih” çalışmalarından 
“Korku ve İktidar” başlıklı yazısı var.
        “Korku ve İktidar” şöyle başlıyor. 
        “Objektivite ile subjektivite’nin iki uç olduğu 
bir zaman noktasındayız.
         Bütün nesnel koşullar yeni bir iktidara işaret 
ve yeni bir iktidarı tahrik ediyor; ancak gerekli 
bütün öznel koşullar eksiktir. Yapı zorluyor ve 
ancak irade bulunmuyor.
        Yeni, emekçi, ortakçı, özgürlükçü iktidar için 
gerekli her türlü objektif şartlar var ve bizi her 
gün zorluyor ve biz ise sadece iradesiz bir hal-
deyiz...”
        “Kitab”ın söylediklerini hatırlayalım: Eğer 
“yeni, emekçi, ortakçı, özgürlükçü iktidar”dan, 
eşittir, devrimden sözediyorsak; egemen 
sınıfın/sınıfların, egemenliklerini mevcut kurum 
ve işleyişlerle sürdüremez oldukları; ezilen, 
sömürülen  sınıfların eskisi gibi yönetilmeye 
razı olmadıkları şartlardan sözediyoruz. Çok 
bilindiğini bildiğimiz formül, devrimin objektif ve 
subjektif koşullarını birlikte dile getirerek; bütün-
lüklerine ve karşılıklı ilişkilerine işaret ediyor. 
         Egemenler, iktidarlarını mevcut kurum 
ve işleyişlerle sürdüremiyorlarsa; ezilenlerin 
eskisi gibi yönetilmeye razı olmadıklarını ortaya 
koydukları kesindir. Ezilenler, bunu anketlerle, 
kamuoyu araştırmalarıyla, yapmıyorlar. Düzene 
daha çok hak talebinde, daha çok özgürlük 
talebinde bulunuyorlar ve yeni bir düzen kurma 
niyet ve yeteneklerini, ne kadar berrak ve 
gelişkin kılabilmişlerse, hem egemenlere, hem 
de ezilen yığınlara, eylemli gös-
teriyorlar; bu arada devrimci siyasi 
odağı güçlendiriyorlar. Lenin’in 
deyişiyle “bütün sınıflar önünde 
siyaset” yapıyorlar ve 1905 devrim-
inde olduğu gibi “İşçi sınıfının en iyi 
unsurları, tereddüt edenleri sürük-
leyerek, uyuyanları uyandırarak ve 
güçsüzleri yüreklendirerek, en başta 
yürüyorlar.”
         Emekçi yığınların devrimci eyle-
mindeki kabarış; düzenin mevcut 
kurum ve işleyişleriyle egemenliğin 
sürdürülmesini zorlaştırdığı ölçüde, 
düzenin mekanizmalarını tıkıyor; düzenin 
damarlarından kan, sinirlerinden uyarı gitmesini 
engelliyor ve düzenin çürümesi hız kazanıyor; 
yönetenler ahlaklarını ve düşünme yeteneklerini 
kaybediyorlar..
         Devrimci kabarış, hiçbir zaman, bütün 
unsurlarıyla devrimci, sosyalist eğilimlerin uzun 
bir dönem boyunca emekçi yığınlara propa-
gandayla, sanatla, kültürel faaliyetlerle, teşhir 
kampanyalarıyla bilinç taşımalarının, yığınların 
siyasi eğitimi için harcadıkları çabaların biriki-
minden bağımsız gerçekleşmez. “Yeni, emekçi, 
ortakçı ve özgürlükçü” iktidarı hedefleyen parti, 
politik süreçler içinde bu birikimle hesaplaşır; 
en ileri yanlarının taşıyıcısı haline gelir; yığınların 
eylemine öncülük eder ve bu eylemi iktidarın 
alınmasına odaklar.
         Peki, neler olabilir:  
         -Devrimci kabarış iktidarın devrilmesiyle 
sonuçlanmışsa; işçi sınıfının siyasi hazırlığının 
düzeyine ve diğer emekçilerle ittifakının ne 
ölçüde sağlanabildiğine bağlı olarak, yeni 
iktidarı, siyasi ve sınıfsal niteliği itibariyle, en saf, 

en ileri noktada oluşturabilir. Bu bizim en güzel 
senaryomuzdur. Fakat “teori gri, fakat hayat ağacı 
yeşildir”. Parti, hayatın önümüze çıkarabileceği 
bütün imkanlara, kendisini açık tutması gereken 
bir “kollektif akıl” ve “kollektif eylem” dir. Nihai 
hedefimizi unutmadan, gözlerimizi somut 
gerçekten ayırmadan, devriminin başka gelişme 
yollarını, saf olmayan iktidar şekillenişlerini 
küçümsemeden devrim sürecini kavramak gere-
kir. Bazan yığınların hazırlığı yetersizdir. Devrimi 
ileriye götürebilmek için bir hattın tutulması, 
bu hattın gerisine düşmemek için tahkim 
edilmesi gerekebilir. Bu hattı ileriye yürüyüş için, 
sınıfın hazırlığında bir imkan haline getirmek 
de mümkündür; bazan devrimin ilk adımının 
kazanımlarının elden çıkması da...Devrimci 
kabarışın başından en saf iktidar şekillenişi değil 
de; böyle bir ihtimal belirgin olarak kendisini 
gösterse bile, hatta bazan yenilgi kesin olarak 
görülüyorken, mevcut iktidarı alaşağı etmek için 
“barikatlara çıkmak” gerekir..
         -Eğer ezilenlerin itirazları yükseliyor; 

ama iktidarı almayı aklına getiremiyorsa veya 
ezilenlerin eylemine, kollektif akılları; yani işçi 
sınıfının iktidarını hedefleyen parti öncülük 
etmiyorsa; böyle bir parti mevcut olsa bile, 
emekçilerin başkaldırısı iktidarı hedefleyen 
devrimci örgütü, iktidarı almaya yetecek bir 
hızla kitleselleştiremiyor; parti yığınların öncüsü 
düzeyine yükselemiyorsa; egemenler devrimci 
kabarış hali karşısında, olağanüstü mekanizmalar, 
yeni kurumlar ve siyasetler üretmek ve yürürlüğe 
koymak için fırsat ve zaman bulabiliyorlarsa; 
o zaman Y. Küçük’ün de sık sık tekrarladığı 
gibi, devrimci hareket, devrim yapamamanın 
cezasıyla karşı karşıya kalıyor. “Hitler ve Mussolini 
faşizmleri, iktidarı almayı aklına bile getirmeyen, 
Alman ve İtalyan işçi sınıfına kesilmiş bir cezadır.”
        “Eylülizm, yetmişli yıllarda son derece 
şiddetli ve özverili bir mücadele veren Türkiye 
emekçi sınıfı ve aydınlarının, hiçbir perspektife 
sahip olmamalarının kefaretidir. İktidar iradesi 
olmayan her şiddetli mücadelenin sonucu, 
eylülist zulümdür.”
         - Yukarıdaki “hallerin” her ikisinde de subjek-
tif unsur var. Yeterli veya yetersiz; ama var. Bugün 
“bütün öznel koşulların eksik” olduğunda, rejimi 
uzun süredir önemli tıkanıklıklarla karşı karşıya 
bırakan “özgürlük hareketi”ni bir öznel unsur 
olarak kaydetmek ve unutmamak koşuluyla, 
Hoca’yla hemfikiriz. Ama rejim hem emperyal-
ist-kapitalist sistemin genelinden gelen tıkanıklık 
ve çürüme dinamiklerini derhal içeriyor ve 
hem de tepeden tırnağa bütün kurumlarıyla 
kendi iç dinamikleri sonucu çürüyor. Yığınların 
devrimci eylemini bastırmak için değil; işçi 
yığınlarının siyasi hazırlığını yürüten bir partinin 
ülke çapındaki faaliyeti olsaydı, bir düzenden 
kopuş imkanına dönüşebilecek olan; genel 
bir hoşnutsuzluk ve rahatsızlık halini daha da 
beslememek ve ayakta kalabilmek için, kendi 
bedeninin çürüyen yanlarını kendisi kesip 
atmaya çalışıyor. Ama çürüyen etlerini, uzun, 
içleri irin dolu, pis tırnaklarıyla koparmaya 
çalışıyor. Çürümeyi önlemek için kullandığı 
organları da çürümeden sonuna kadar nasibini 
almıştır. İşin önemli yanı, en çok çürüyen kurum-
lar, bugüne kadar bizim önümüzü kesmek için 
oluşturulmuş kurumlardır. Ayakta kalmak için, 
çürüyen kısımlardan kurtulma iradesi ise, çürü-

menin sınıfsal karakterini aldığı kapitalist sınıfın, 
siyasi gericiliğe tekabül eden kesiminden, kendi 
başına müthiş bir çürüme dinamiği olan tekelci 
oligarşiden geliyor. “Restorasyon” hikayesinin 
özeti budur. 
         Bizi 30-35 yıllık bir içsavaşta yenmiş olmaları, 
kendilerine pahalıya malolmuştur. Kazandıkları 
zaferin çapı, bir “Pirus zaferini” belki biraz aşıyor. 
Şimdi bizim yeni bir devrimci kabarışımızın işi 
daha kolay olmamakla birlikte, önü daha da 
açıktır.

         Parti ve Devrimin Partisi

         Bu noktadan Hocamızın “devrimci 
durum”una geçebiliriz. Y.Küçük, öncelikle devrim-
in objektif koşullarıyla subjektif koşullarını “iki 
uç”a yerleştiriyor. Birbirinden bağımsızlaştırıyor 
ve “bütün objektif koşulların hazır, bütün subjek-
tif koşulların eksik” hatta sıfır olduğu bir “devrim 
durumu” için hayıflanıyor. Böyle bir durum ola-
bilir mi? “Kitap”, olmayacağını söylüyor. Kitabı 
pekala bilen Hoca, kitabın üzerinden atlıyor. 

Unutkanlık mı? Değil.
         Üstelik kendi iddialarını yok sayıyor.
         Öznel unsur, esas olarak partidir. HEPİLERİ 
yazarları, en çok da Çelik Bilgin, hemen bütün 
yazılarında “Bizim Parti” diyor. “Demir yasaları/
kristal yasaları” olan ve “kristal yasaları asla 
yanıltmayan” bir Parti’den sözediliyor. 
         HEPİLERİ’nin aynı sayısındaki Çelik Bilgin 
imzalı “Doğru Düşmanı Basın” yazısından 
örnekler verelim: “Bu arada Gülçin Telci’ye, Bizim 
Parti’nin ciddi çalıştığını, iyice incelemeden bir 
karara varmadığını hatırlatmamız var. Sedat 
konusunda henüz net kararımız oluşmamıştır. 
Oluşunca çekinmeden söylüyoruz. Söyleyince de 
devam ediyoruz; Akın Birdal ve ortakları ile ilgili 
kararımız örnektir. Herkes bu kararımızı en büyük 
doğru kabul etmektedir; bunlar, Washington’dan 
diplomatik dokunulmazlık sahibi kimselerdir. 
Partimiz, güvenilirliğini, yıllar yılı titizlikle ve inatla 
çabalarını sürdürmesi sonucunda elde etmiştir.”
        “..Bizim Parti, artık Amerika’nın bayrağındaki 
yıldız sayısı üç artmıştır, birisi Londra, diğeri 

Ankara ve bir üçüncüsü 
de Telaviv içindir, diyordu: 
yalan mı? Bu sözümüz de, 
bütün dünyada, çünkü 
Partimiz bunu dünya diliyle 
telaffuz etmiştir, doğru kabul 
olmuştur.”
 “..Ayrıca, biz yasayız, 
bizi okumamak da yanlışın 
mazereti olamaz...”
 “Bizim Parti, bugün 
bu konuda da, en hızlı ve en 
doğru olarak, bildirmiştir...”
 Parti’nin “yıllar yılı” 

mevcut olduğu iddiası HEPİLERİ’ye aittir. Titiz, 
çabalarını inatla sürdüren, söyleyeceğini “dünya 
dilinde” söyleyen, okumamanın yanlışa mazeret 
olmadığı vd. bir parti var. Ama “bütün öznel 
koşullar eksik..” Belli ki, “yıllar yılı” değerli gazeteci 
Gülçin Telci’nin aydınlatılması için gösterilen 
inatçı çabalar, işçi sınıfımızdan esirgenmiştir.  
        “Rusya’da iç savaş davulları vuruyor.
        Türkiye’de devrim çanları çalıyor.
         Hepsi var ve sadece biz yokuz.” (Y.K. a.g.y)
        “Yok” olmanın somutu şöyle: 
         İşçi sınıfımızın, biz inanmazdık ama, dört-
beş yıl öncesine kadar, eskisi gibi yönetilmeye 
rıza göstermeyeceğini, “Şubeler Platformu” 
olarak bilinen, kendi solculuklarının güvencesini, 
sadece Bayram Meral’in “sağcılığı”nda bulan 
orta kademe sendika bürokratlarının 
basın açıklamalarıyla ilan ettiğini 
düşünenler çoktu. Bu bürokratlar, 
“Nasıl olsa Bayram Meral Genel Grev 
kararı alamaz” diye, her gün genel 
grev talep ederler ve “pazar günleri 
neden hükümet düşmüyor?” sorusu 
üzerine hiç düşünmeyenler tarafından, 
kendileri dahil, solcu sayılırlardı. 
Sonra Bayram Meral “20 Temmuz’da 
Genel Grev yapalım” dedi. Ve yarısı 
işçi olmamak kaydıyla Aksaray’da 
1000, Kartal’da 1000 kişi toplandı. 
İşçi sınıfımız da böylece eskisi gibi 
yönetilmeye rıza göstermediğini, bu 
kişilerin ağzından açıklamaz oldu. 
İşçi sınıfımızın %60’dan fazlası sig-
orta gibi kırk yıllık bir yasal hakkından 
yoksun; %90’dan fazlası sendika üyesi 
değil; sendikalılar, büyük ölçüde 
sendikalarının politikalarında söz 
sahibi değil. Devamını Yalçın Hoca’dan 
alalım: “...eylülist zulüm günlerini, 
‘küçük’ mafya özentileri içinde geçiren, 
mess ve tisk başkanlarıyla kucak kucağa oturan, 
Türkiye dışişlerinin diplomatı örneği her önemli 
‘çıkartmalarda’ hükümet heyetleri içinde yeralan 
Rıdvan Budak’ı bile işçi lideri kabul edebiliyoruz. 
Yüzümüz kızarmıyor.
         Bayram Meral’e, eylülist dönemde, hangi 
direnişin içinde olduğunu sormuyoruz; artık 
yüzümüzde deri var. Eylülist dönemde, mit’in 

kucağında büyüyen hak-iş’i bile 
sendika kabul ediyoruz....”
 Burada dile getirilen send-
ikal harekete yönelik “politika”nın 
ne kadar politika olduğu ayrıdır. 
Sadece Hoca’nın “biz yokuz” 
tablosunu, kendi sözleriyle 
tamamlıyoruz. Biz sendikaların 
Genel Kurullarında ortaya çıkan 
delege iradesinin şekillenişini 
beğenmediğimiz zaman; bu irad-
enin daha ileri bir şekillenişi için, 
işçiler arasında çalışmaya devam 
ederiz. Seçilmiş yöneticilerin de 

sendikalarında “sınıf mücadelesi” çizgisinin 
gerisinde işler yapmamaları için çaba harcarız. 
Beğenmediğimiz yöneticilere duyduğumuz 
öfkeyle tutum almak yerine, işçiler arasındaki 
çalışmamızın yetersizliğini tesbit eder ve 
aşmaya çalışırız. Seçilmiş sendika yöneticilerini 
etkileme yollarımızı kapatan; pratikte sendikaları 
yok saymamız anlamına gelebilecek üslup ve 
politikaları, “bütün cazibesine” rağmen, devrim-
cilik sanmayız. 
        Yıllaryılı varolan ve niteliklerini yukarıda 
aktardığımız “parti” bu manzarayı değiştiremediği 
gibi; kamu emekçilerinin sendikal örgütü Kesk’in 
“biracı yöneticiler-Y.K.” eline düşmesine de engel 
olunamıyor.
         Sendikal hareketi büyük ölçüde geriletilmiş 
ve tahrip edilmiş olan işçi sınıfımız ve ilericiler-
imiz, 1 Mayıs’larda biraraya geldiğinde, eğer 
kürsüden sazıyla yol gösteren olmazsa, alanı dol-
duranlar hep birlikte 1 Mayıs marşını söyleyemi-
yor. Enternasyonal’imizin en bilinen bölümlerini 
bile, salon toplantılarında, alanlarda hep birlikte 
dinlenir kalitede okuyabilen 100 kişilik bir 

topluluğa, uzun yıllardır rastlamış değiliz. Artık 
12 Eylül öncesinde olduğu gibi, ilerici tiyatrolara, 
devrimci sinema örneklerini gösteren Sinamatek 
gibi kuruluşların gösterilerine işçiler fabrika fab-
rika toplu bilet alarak gitmiyorlar. Fabrikalarda 
devrimci marşları, işçi şarkılarını çalıp söyleyen 
korolar, amatör tiyatro toplulukları yok.vb. vb.
         Hem “Bizim Parti” var ve hem de işçi 
sınıfımızın durumu böyle... 
         Eğer sözü edilen parti’nin ne olduğu ve nasıl 
olduğu ortaya konulmazsa; iki kötülükle yüzyüze 
gelmemiz kaçınılmazdır: 1. “Parti işçi 
sınıfının siyasi hazırlığı için pek de 
etkili bir araç değil galiba..” O halde, 
mesela küçük-büyük paralarımızı yan-
yana getirip, bir televizyon kursak veya 
günlük gazete çıkarsak, veya radyo 
istasyonu açsak, emekçi sınıfların 
aydınlanmasına daha çok katkı 
yapmaz mıyız?.. Böyle düşünen ve 
böyle yapmaya çalışanlar var. Parti’yi 
boşverip beş kişilik ordusu bulunan 
“Genel Komutanlık”lar oluşturmaya 
girişenler de var. 2. “İşçi sınıfıyla bu 
işler olmuyor. İşçi sınıfı artık düzeniçi 
bir sınıftır, karın doyurmaz.”.. O halde “işçileri artık 
fabrikalarda değil mahallelerinde örgütleyelim.”, 
“Kent yoksulları büyük devrimci potansiyeldir. 
Varoşlar...Yurtsever paşalar, Genelkurmay, 
Avrupa’nın ve ABD’nin insan hakları ve demokra-
si hassasiyeti... Umudunu deklase unsurların 
anlık öfke patlamalarına, başka sınıfsal güç-
lerin, paşaların, emperyalistlerin programlarına 
bağlayanlar var ve az değiller. Aynı şekilde, “asıl 
devrimci potansiyel” diye gördükleri, işsizlerden, 
işçiliği istikrarsız kent yoksullarından, lumpen-
lerden devşirdikleri “öfkeli” unsurlarla “gerilla”ya 
başlamaya niyetlenen; bunun için de önce kenar 
semtlerin gariban esnafını soymaya girişenler, “ev 
ve işyeri açanlar” olduğu gibi..
         Özetle, sağ ve sol “sapmaların toplamı” hala 
“sıfır” olmaya devam ediyor.
        “Bizim Parti”nin, varolduğu ve üstelik “yıllar 
yılı” varolduğu iddiası; bununla birlikte, irade 
olarak, öznel unsur olarak bir hiç değeri taşıması; 
parti fikrini zayıflatan veya işçi sınıfından 
uzaklaştıran bir iddiadır ve bozguncu bir anlam 
taşıdığını, ne yazık, söylemek durumundayız. 
         Parti fikrinden vazgeçerek ve işçi sınıfından 
umudu keserek komünist olmak bir yana, ilerici 
olmak bile mümkün değildir.
         Parti üzerine biraz konuşalım.

         Parti’nin iki temel unsuru var. 1. Parti 
programdır. 2. Parti örgüttür.
         I. ve II. Enternasyonal parti fikrini, sınıfsal 
kimliği bir yana, model olarak burjuva siya-
setinden almıştır. Hatta bu model zaman içinde, 
burjuvazinin jakoben/devrimci atılımlarının parti 
modeli olmaktan da uzaklaşmış; burjuva kitle 
partisi modeline dönüşmüşür. Bu modelde aslo-
lan programatik yaklaşımlardır. 
         Burjuva siyaseti açısından program veya 
programın temel çizgileri belliyse; ayrıca bu 
program doğrultusunda yığınların örgütlen-
mesi gerekmez. Çünkü kapitalist üretim ilişkileri 
feodalizmin bağrında gelişebilir. Burjuvalar, 
gündelik üretim ve çıkar ilişkileri içindeki sıradan 
davranışlarıyla, burjuva partinin programı 
doğrultusunda eylem ve faaliyet gerçekleştirmiş 
olurlar. Partinin önemli sözcüleri, düşünürleri, 
politikaları formüle eder, ideolojik hegemo-
nya mücadelesinin lojistiğini sağlarlar. İrili-ufaklı 
bütün burjuvalar, gündelik yaşamlarıyla partinin 
kadrosu, militanı rolü oynarlar. 
         Hocamızın da çok iyi bildiği ve Fransa’da 
bulunduğu sırada yeniden gözlemleme imkanı 
bulduğu gibi, bugünün Fransa’sında burjuva 
partilerinin il ve ilçe teşkilatları yoktur. Ulusal 
düzeyde tanınan, bilinen, parti kadroları vardır. 
Yeni parti kadroları ise yerel yönetimlerde pişe 
pişe yükselmektedirler.
         Hocamız, Osmanlı tarihinde yönetici sınıf 
içindeki mücadeleleri, işaret ettiğimiz model 
çerçevesinde “partiler arası” mücadeleler olarak 
açıklamıştı. “Mustafa Reşit Paşa Partisi”, batıcı, 
reformcu, örgütü kendiliğinden bir partidir. Ama 
bir burjuva devrimi için bile, böyle gevşek bir 
parti yetmez. İttihat ve Terakki, burjuvazinin, en 
azından mücadele biçimleri ve örgüt planında 
Jakoben geleneklerine uygun şekillenmiştir.
         Çelik Bilgin’in “Bizim Parti”si, hangi türden 
bir partidir? “Demir veya kristal” yasaları olan, 
titizlikle araştıran, ciddi kararlar veren, dünyaya, 
Türkiye’ye ilişkin, “dünya dili” ile ilan edilen 
ve bilinen görüşleriyle, bir partiden pekala 
sözedilebilir. Böyle bir iddiayı biz de yersiz 
bulmayız. Üstelik özgün ve dinamik bir progra-

ma sahip olmaksızın, eklektik, toplumsallaşma 
yeteneği bulunmayan, topluma açılma 
yeteneğinden yoksun bir teorik kavrayışın 
ürettiği metinlere program diyerek, daha çok 
örgütü program haline getirmiş; bu nedenle 
politikaları sürekli heyelan halinde olan “par-
tilerin” bulunduğu bir ortamda, bu parti daha 
imkanlı bir parti olarak değerlendirilebilir.
         Ama gene de bir sorunumuz var: Lenin’in 
Bolşevik Partisi ve III. Enternasyonal’in, en başta 
parti modeli bakımından II. Enternasyonal 

geleneğinden kopuş çabası ile 
buradaki parti anlayışı nasıl bir 
ilişki halindedir? Lenin işçi sınıfının 
mücadelesinde iki unsuru birbirinden 
ayırıyor: Kendiliğinden unsur ve bil-
inç unsuru. İşçi sınıfı üretim ilişkileri 
içindeki konumundan kaynaklanan 
mücadelesiyle, hala kendisini ezilen 
ve sömürülen konumunda tutan 
toplumsal nesnelliğin bir parçasıdır 
ve kendiliğindendir. Ekonomik 
mücadele, işçi sınıfına kendiliğindenci 
bir bilinç kazandırabilir. İşçi sınıfını 
siyasi bir özne haline getirecek, sınıfı 

devrimcileştirecek olan bilinç, ancak dışarıdan 
götürülebilir. Çünkü kapitalizmin feodalizmin 
bağrında gelişebilmesinin tersine, sosyalist 
üretim ilişkileri kapitalist bir toplumsal formasy-
on içinde ortaya çıkamaz. Kapitalizmin gelişmesi, 
üretimin toplumsallaşması, emek üretkenliğinin 
artması ve benzerleri, sosyalizmin maddi ve 
teknik önkoşullarının hazırlanması anlamına 
gelse de; toplumsal devrim için, siyasal devrimin 
gerçekleştirilmesi şarttır. Parti işçi yığınlarına 
siyasi bilincin taşınmasının; yığınların siyasi 
hazırlığının politik süreçler içinde sağlanmasının 
örgütlenmesidir. Daha net bir ifadeyle, bur-
juva partiler ve gündelik burjuva ilişkilerin 
tersine; işçilerin gündelik davranış ve tepkileri, 
kendiliğinden devrimci bir programın eylemi ve 
faaliyeti değildir. 
         Bu noktada, tam da “Tüzüğün birinci mad-
desi” tartışmasının önüne gelmiş oluyoruz: 
Parti üyesi kimdir? Menşevikler ve aynen onlar 
gibi, II. Enternasyonalin parti anlayışına bağlı 
Troçki; her grevci işçinin, sosyaldemokrat partiyi 
destekleyen her öğrencinin, profesörün, “partili” 
kabul edilmesi gerektiğini iddia ederken; Lenin, 
üyeyi “Parti programını okuyup benimseyen, 
partiye aidat bağıyla bağlı olan ve bizzat bir parti 
örgütünde çalışan kişi” olarak tanımlamakta 

ısrarlıdır. 
 Net olarak söylemek gere-
kir ki; Yalçın Küçük Hocamızın 
“irade yok”, “bütün öznel koşullar 
eksik” sözleriyle de onayladığı 
gibi, HEPİLERİ’de sözü edilen 
parti, bir program partisidir. İşçi 
sınıfının öncü unsurlarını örgüt-
leyen; sınıfı devrime hazırlayan; 
III. Enternasyonal’in “yeni tip parti” 
olarak tanımladığı türden bir parti 
değildir. “Tüzüğün birinci mad-
desi tartışması”nda, Menşeviklerin 
tarafındadır, Bolşeviklerin değil.  
Böyle olmadığı için; Jakobenliğe 
sürekli vurgu yapıldığı halde, 
devrimci bir örgüt fikrinden uzak 
durulmaktadır. Böyle olmadığı için, 
sınıfsal çözümlemenin öneminin 
altı sürekli çizildiği halde; devrimci 
politik bir kişilik olarak Yalçın 
Küçük, “aydın onuru”, “biz aydınlara 
yapılabilecek en büyük saygısızlık”, 
“ben tüm Türkiye aydını adına bir 

hakareti protesto ettim.” “Bu yaptığım da....Türk 
aydını adına idi. Aziz emekçi halkım uğruna idi.”, 
“Her zaman ölürken dirilen aydınımızı...” gibi 
aydın kimliğini öne çıkaran ibarelerin bulunduğu 
bildiriler kaleme alarak Türkiye’ye dönmektedir.
        Yalçın Küçük, şüphesiz çok değerli bir 
aydındır. Ama yeter. Siyasal mücadeleye 1950’li 
yılların ikinci yarısında başlamış; I. ve II. TİP’te faal-
iyet göstermiş; 12 Eylül’e çeyrek varken Sosyalist 
İktidar çevresini oluşturmuş; 12 Eylül’den sonra, 
Türkiye solunun ürettiği en büyük tirajlı dergiyi, 
Toplumsal Kurtuluş’u yayımlayan ekibin motoru 
olmuş; “açık devrimci parti” tartışmalarında M. Ali 
Aybar ve Doğu Perinçek’le aynı masaya otura-
rak, öncü roller üstlenmiş; bu arada “İtirafçıların 
İtirafları” gibi, TKP tarihinin örgütsel zaaflarını 
inceleyen çalışmalar yayınlamış; yayımlanmış 
eserleri kendi boyunu geçmiş bir insanın, 
hala kendi hayatı ve davranışları hakkında 
sadece kendi başına karar veren bir “aydın” 
olmaya devam etmesi artık sıkıntı vermektedir. 
Bunca yıllık siyasal mücadele içinde, birlikte 
mücadele ettiği kadroları, ekipleri dağıta dağıta 
yaşamanın; Şevki Ömeroğlu’nun yazdığına 
göre “Arkasında bir dostlar mezarlığı”, “..yaşayan 
ölü dostlar” mezarlığı dışında, hiçbir örgütsel 
birikim yaratmamanın ve hala “aydın” kimliğine 
sığınmanın bir sonu olması gerekir. 
         Daima “sil baştan” yapmak, belli bir 
andan sonra örgütsüzlüğün propagandasına 
dönüşmektedir. “ödlekler ve benzeri particikler...”, 
“Ödlekler ve kesk ve müttefiki particikler” türü 
eleştiriler, Yalçın Küçük’ün uzun siyasi hayatının 
bugüne getirdiği birikim gözönüne alındığında 
etkisini kaybetmektedir. Metin Çulhaoğlu 
ve başkaları, “kelebek yapılmış, Gelenek’e 
gönderilmiştir.” Haluk Yurtsever’in çok uzun 
yıllardır Türkiye dışında yaşadığı nihayet yol-
lar ayrılınca hatırlanmış ve “devrim konsolosu” 
ilan edilmiştir. İktidar Yolu’nun tarihi hakkında, 
yüzyüze görüşme imkanı olduğu anlarda da 
soru sorup öğrenme tercih edilmemiş ve başka 
kitaplarında da pek çok örneğini üzülerek 
gördüğümüz “sallama” bilgiler gibi, hala kulak-

Y a l ç ı n  K ü ç ü k ’ e  h o ş g e l d i n  y a z ı s ı

Korku ve İktidar Üzerine

           Net olarak söylemek gerekir ki; Yalçın Küçük Hocamızın 
“irade yok”, “bütün öznel koşullar eksik” sözleriyle de onayladığı 

gibi, HEPİLERİ’de sözü edilen parti, bir program partisidir. İşçi 
sınıfının öncü unsurlarını örgütleyen; sınıfı devrime hazırlayan; 

III. Enternasyonal’in “yeni tip parti” olarak tanımladığı türden 
bir parti değildir. “Tüzüğün birinci maddesi tartışması”nda, 

Menşeviklerin tarafındadır, Bolşeviklerin değil.

               Yalçın Küçük, şüphesiz Mihri Belli değildir. 
Ama Kürt özgürlük hareketiyle yakınlaşır kendi 

kararıyla..Uzaklaşır kendi kararıyla.  Fransa’ya gider, 
kendi kararıyla, döner kendi kararıyla... Kavgaları da 
kendi kararıyladır, yakınlaşmaları da... Böyle bir siyasi 
hayat yaşayınca, yıllar yılı, titiz ve ciddi çalışan, ama 

devrimin öznel unsuru olarak, irade olarak değeri sıfır 
olan bir parti’den sözetmek kaçınılmazdır.

       İddiaya kanıt olarak gösterilen bilgiler yanlıştır. 
İddia ise bilgi hatasından çok daha yanlış ve 
tehlikelidir. İddiaya göre: 1.SBKP, Süleyman 
Demirel’e ticaret anlaşması karşılığında TİP’i 

veriyor. 2. Bunun için TKP’nin Genel Sekreteri başta 
olmak üzere yönetimini değiştiriyor ve yönetim 
hainlerle takviye ediliyor. Acaba kim tarafından? 

SBKP’nin Leonid Brejnief’in Genel Sekreterliği 
döneminde, bir ticaret anlaşmasına karşılık, 

ilerici bir partiyi destabilize etmek için, etrafta 
hain aradığını ve bu hainleri komünist partilere 
yerleştirdiğini bir kabul olarak benimseyenlerin, 
“Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin Çözülüşü” adlı 

kitabı yeniden yazmaları icabeder.

Devamı Sayfa 15’te



Sayfa 13fabrika

         Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75. yılı 
anısına, Tarih Vakfı tarafından Darphane’de bir sergi 
açıldı. “Toplumsal bir Proje Olarak Cumhuriyet” 
başlıklı sergi, son 75 yıllık tarihi, toplumsal yaşamın 
değişik kesitleri açısından ele almayı, fotoğraf ve 
yazılı metinlerle  bir yorum getirmeyi amaçlıyordu. 
Daha sonra Yapı ve Kredi Bankası da, “Bir Yurttaş 
Yaratmak” adlı çalışmayla da benzer bir yaklaşım 
gösterdi.
         Yazımızda öncelikle Tarih Vakfı’nın sergisini ele 
alacağız;  zira bu sergi yalnız içeriği itibariyle değil, 
başlangıçta belli umut ve beklentilerle kurulmuş 
bu kurumun, genel olarak da ilkesiz bir “ilericiliğin” 
ve “demokratlığın” nerelere varabileceğini gös-
termesi açısından da oldukça hazin bir örnek teşkil 
etmektedir.

         İLK ÇALIŞMALAR

         Vakıf ilk olarak 1996’da Anadolu’daki göçleri 
ele alan “Elveda Doğduğum Toprak” adlı sergiyle 
kamuoyuna yönelik bir çalışmaya girdi. Ege ve 
Pontus’taki Rum varlığı, ya da Ermeni tehciri gibi 
nispeten yeni konuları, bir sergi seviyesinde ilk 
defa ele alan bir çalışma olarak oldukça cesur 
bulundu ve sol içinden olumlu tepkiler aldı.  
Gerçi 19.  yüzyıldaki tek tük  Polonyalı sürgünlere 
dahi değinirken, Anadolu’daki göçler içinde en 
önemlilerinden biri olan ve yüzbinleri kapsayan 
Kürt tehcir ve sürgünlerine dair tek bir kelime 
olmaması dikkat çekmişti.  Bir kısım sosyalist 
tarafından eleştirilen bu durum,  bu satırların 
yazarı da aralarında olmak üzere başka sosyal-
istler tarafından “bunun bir ilk olduğu ve vakıf 
meşrulaştıkça daha cesur olunabileceği” gibi iyim-
ser bir yorumla ele alındı.  Genel beklenti, siyasi bir 
kimlik kazanmasa da, vakfın Türkiyeyi onyıllardır 
karartan resmi ideolojiye karşı bir kültürel day-
anak, bir entellektüel esin kaynağı olabileceği 
biçimindeydi. Daha sonra Darphane’de yapılan 
İstanbul ve Anadolu sergisi, ve bu çerçevede 
tertiplenen diğer etkinlikler (konser, söyleşi..) de 
cesur gözüken bir yaklaşımla, Türkiye kültürünün 
çok renkliliğine vurgu yapıyordu. Ancak göze 
çarpan ilginç bir nokta, altı çizilen çok renkliliğin 
daha çok “hristiyan ve yahudi”, yani “gayrimüslim” 
bir çok renklilik olduğuydu. Düzenlenen İstanbul 
konserinde Rum, Ermeni ve Musevi cemaatlerine 
ait korolar kendi dillerinde eserleri seslendirirken, 
ya da daha sonraki konserlerde Musevi (Sefarad) 
ve Rum müziği icra eden topluluklar çıkarken, 
Anadolu çoksesliliğinin ayrılmaz parçası olan Kürt, 
Alevi, Laz, Çerkes müziklerinden tek bir parça 
dahi söylenmedi; bunların bahsi dahi geçmedi.  
Yüzyıllar boyu Rum, Ermeni, Musevi, daha sonra 
Bulgar cemaatlerini tanıyan Osmanlı Devletinin, 
kalan herkesi (Türk, Kürt, Arap, Arnavut, Çerkes...) 
“İslam” cemaati olarak tanımladığı ve bu kesimde 
ayrı ulusal cemaatlere izin vermediği bilinmekte-
dir. 1923’te kurulan cumhuriyet ise aynı ilkelliği 
“Türk” kimliği adına  sürdürmüş; Lozan’ın baskısıyla 
Rum, Ermeni, ve Musevi cemaatlerinin varlığını 
tanırken, kalan herkesin “Türk” olduğu ilan etmiştir.  
Açıkça anlaşılmaktadır ki, Tarih Vakfı’nın o sıra 

şampiyonluğunu yaptığı ve yoz İkitelli basınının 
göklere çıkardığı bu “çok renklilik”,  demokratlıkla 
ilgisi olmayan Batı’cı bir tavırdı ve Batı’ya yaltak-
lanabilmek için (zaten hakları Lozan’la tanınmış 
olan) gayri müslim cemaatleri öne çıkaran, onlar 
üzerinden kendi “hoşgörüsü”nü ispat etmeye 
çalışan, kalanlara ise tek rengi kafi görerek hepsini 
Osmanlı usülü tek bir torbaya dolduran devletin 
geleneksel tavrıyla bire bir örtüşmekteydi.

         DEVLET DESTEĞİNDE 75. YILI KUTLAYAN 
VAKIF

         1998 başında Vakıf, hükümete ve 
Cumhurbaşkanı’na başvurarak Cumhuriyetin 75. 
yıl kutlamaları için bir dizi etkinliğe  talip olduğunu 
açıkladı. Devletin finanse ettiği bu çalışmalar sonu-
cunda da Darphane’de  “Bir Toplumsal Proje Olarak 
Cumhuriyet” adlı sergi açıldı. 
         Devletin parasıyla yapılan bir şeyin ne kadar 
“objektif” ve “demokrat” olabileceğini tahmin 
etmek zor değil. Asıl zor olan, kurucuları arasında 
Mete Tunçay, Stefanos Yerasimos gibi resmi tarihe 
karşı olduğunu her fırsatta vurgulayan tarihçilerin, 
Orhan Silier gibi TİP yöneticiliği yapmış ve geçmişte 
hapis yatmış bir bilim adamının, ve çok sayıda ileri-
cinin bulunduğu bir vakfın, 75 yıllık otoriteye  bu 
denli  yağ çeken, bu yüzden de bu denli sığ ve 
ucuz bir çalışmaya imza atabilmiş olması.
         Çürümenin kokusu, daha girişte asılan tanıtım 
panosunda hissedilmektedir. Kısaca şöyle denme-
ktedir: “Cumhuriyet 75 yıllık toplumsal bir projedir. 
Burada hatalar da olmuş olabilir . Ancak tüm bu 
hatalar da,  sevapları da bizlere, yani Türk insanına 
aittir”.  Bu satırları okuduktan sonra insan ister iste-
mez duralıyor ve bir an için şu meşhur “hata”ları 
hatırlamaya çalışıyor:  Mustafa Suphi cinayetiyle, 
cumhuriyete daha dölyatağında bulaşan kan, Kürt 
isyanları, varlık vergisi adlı ırkçı uygulama, Tek Parti 
döneminin ardından DP döneminin soygunları, 
solcu tevkifatları, siyasi cinayetler, sıkıyönetim, 12 
Mart, Çorum, K.Maraş, 12 Eylül, öldürülen binlerce 
insan, hayali ihracat soygunları, özelleştirme, Özal 
yağması, kirli savaş, medyatik çürüme ve Susurluk.. 
Her aklı başında insanın anında bir film şeridi gibi 
gözünün önünden geçen bu olguları “hatalar” 
diye niteleyip, üstelik bir de bunları “hepimize” 
maletmenin nasıl bir onursuzluk, nasıl bir kişilik 
erozyonu olduğunu insan 
kavramakta zorlanıyor.  
Üstelik bu vakfın kurucu 
ve yöneticileri arasında bu 
“hata”lardan dolayı acı çekmemiş pek az insan 
varken.  Bugün asgari ölçüde politik uyanıklığı olan 
bir insan dahi bunların “hata” değil, 75 yıllık süreçte 
sınıfsal bileşimleri kısmen değişen , ama yönetim 
üslup ve tarzları değişmeyen egemenlerin, “halka 
karşı işlediği insanlık suçları” olduğunu kavraya-
bilmektedir. Durum böyleyken “demokratlık”, ya 
da “tarihçilik” adına bu suçları hafifletmenin, üste-
lik bunuları da tüm topluma malederek suçluyu 
aradan  yoketmenin mantığı ancak bir tek tavırla 
örtüşmektedir:  Cellatının gücü karşısında direnme 
duygusunu yitiren, önce onu affeden, zamanla 

da ona gönüllü kölelik yapan tutsağın tavrı.  Tarih 
Vakfı özelinde, Türkiye’deki “demokrat” aydınların 
önemli bir kısmına egemen olan zihniyet budur; 
ve 75.yıl kutlamalarında bu zihniyet her alanda 
tüm zavallılığıyla ortaya çıkmaktadır.

         CUMHURİYET NE YAPTI ?

         Önce bir noktayı net ortaya koyalım: 
Sosyalistler geçmiş ve günümüzdeki tarihsel 
süreçlerin içinde, olumlu, ileriye doğru atılan 
tüm adımlara; ezilenlerin özgürleşmesine  ve 
üretici güçlerin gelişmesine hizmet eden 
tüm gelişmelere saygı duyar ve sahip çıkarlar. 
1923’te kurulan Cumhuriyet, burjuva temel-
ler üzerine tanımlanmasına karşın, başlattığı 
dönüşümlerin bir kısmıyla bu tip bir ilerlemenin 
yolunu açmıştır. Feodal-aristokratik aygıtın 
yıkılması, eğitim seferberliği, akılcı ve pozitivist bir 
dünya görüşünün yaygınlaştırılmaya çalışılması, 
sanayileşme doğrultusunda atılan adımlar, ve 
uzun yıllar kağıt üzerinde kalsa da kadın hakları; 
ileriye doğru atılmış birer adımdır  ve sosyalistlerin 
sahip çıkması gereken tarihsel mirasın parçasını 
oluştururlar.  Burada gözden uzak tutulmaması 
gereken nokta, bu adımların arkasında 1923 
önderlerinin “dehası” değil, herşeyden önce iki 
büyük tarihsel sürecin bulunduğudur. 1923’ün 
Cumhuriyeti, bir yönüyle kökü 19. yüzyıl başlarına 
uzanan Osmanlı Aydınlanmasının, diğer bir 
yönüyle de 1918’de başlayan Anadolu İhtilali’nin 
bir ürünüdür. Sahip oldukları iç tıkanıklara ve 
zaaflara karşın her biri büyük birer atılım olan bu 
iki sürecin, Cumhuriyeti mümkün ve anlamlı kılan 
ana değerler olduğu unutulmamalıdır. Öte yandan  
sosyalistler bu iki süreci başa koyarken, bunların  
sahip oldukları ilerici potansiyelin Cumhuriyete ne 
ölçüde aktarılabildiğini de sorgulamalıdır.
         Parantezi kapatarak içinde bulunduğumuz 
duruma geri dönelim ve 75.yıl kutlamaları 
ile birlikte  Cumhuriyet Sergileri’ni bugünkü 
durum açısından ele alalım.  75 yıl sonra bugün 
bakıldığında söylenecek tek şey, 1923’te 
kurulan rejimin tüm devlet mekanizması ve 
kurumlarıyla bir bütün olarak çürümüş olduğudur.  
Parlamentosu ve siyasi partileriyle, ordusu ve 
polisiyle, bürokrasisi ve yargı kurumlarıyla, basını 
ve iş dünyasıyla rüşvete, yolsuzluğa, kara paraya, 

mafyaya, çeteye, kısacası 
hırsızlığa ve cinayete 
bulaşmayan bir tek kurum 
dahi yoktur. Bırakın ilericileri 

ve sosyalistleri, sıradan bir MHP’linin gözünde dahi 
devlet cihazının savunulacak ve tutulacak tarafı 
kalmamıştır; ve bu basit gerçek artık, en ucuz bur-
juva basınının dahi manşetlerinden taşmaktadır. 
İnsanların rejimin kurumlarına yönelik her türlü 
bağlılığının yok olmaya başladığı bu ortamda, hay-
ali ve platonik bir temelde dahi olsa, bu bağlılığın 
yeniden tesis edilmesi rejimin hayatiyeti açısından 
önem taşımaktadır. Bu konuda birinci ve bitmeyen 
sermaye Atatürk imajıdır. 12 Eylül faşizmi önce bu 
alanda açıkça bir putlaştırmaya yönelmiş, daha 
sonra bu konudaki aşırılık ters tepmeye başlayınca 

80’lerin sonunda daha “insancıl”, bir yaklaşıma 
gidilmiş, Atatürk’ün sıradan insan olarak imajı 
piyasaya sürülmüştür. Atatürk’ün aşkları (“Fikriye” 
dizisi hatırlansın), Atatürk’ün son 300 günü gibi 
çalışmalarla bazı “sol” aydınlar, devletin bitmiş 
sermayesini çoğaltmaya yönelmiştir. Ancak bu 
konuda da artık deniz bitmiş görünmektedir. Bir 
ara burjuva basının başlattığı “ordu” çığırtkanlığı 
(“Türk halkı en çok orduya güveniyor” şeklindeki 
“bilimsel” istatistikler) yapanların dahi inanmadığı 
bir uydurma olmaktan öteye gidememiştir.
         Ülkede edebi yeteneğin ve ideolojik ajita-
syon becerisinin yegane sahibi Sol olduğu için, 
devlet ihtiyaç duyduğu taze kanı gene Sol’dan 
devşirmeye yönelmiş; bu sefer ona bu hizmeti 
gönüllü olarak Tarih Vakfı sunmuştur.  Bu sefer 
işlenecek motif ise Cumhuriyet nostaljisidir. 
Aslında 1923’de hangi düşünce ve hislerle yola 
çıktığımızın, bir zamanlar neye benzediğimizin, 
yapılan somut icraatların sergilenmesi başta o 
kadar ters gözükmemektedir. Hatta bazı iyimser 
bakış açılarına göre, Cumhuriyetin ilk yıllarının 
temizliğinin ve idealizminin vurgulanması, bugün 
içinde yaşadığımız çamuru teşhir etmek ve buna 
karşı bir seferbelik yaratmak için güçlü bir araç dahi 
olabilir. Cumhuriyet gazetesinde kimi bağımsız 
yazarların bol bol sergilediği bu mantığın iyim-
serlik değil, (şayet aldatmaca değilse) en hafif 
deyimiyle safdillik olduğunu anlamak için sergilere 
gitmek yeterli olacaktır; zira sergilerle hedeflenen, 
insanları birşeye karşı muhalefet ettirmek değil, 
onları 75 yıllık tarihsel süreklilik üzerinden, mevcut 
Cumhuriyet’e, yani   tüm kurumları çürümüş olan 
ve hala (nedense !) “cumhuriyet” adını taşıyan bu 
rejimle barıştırmaktır. Yalnız sergiyle değil, tüm 
75.yıl kutlama faaliyetleriyle amaçlanan şey bel-
lidir: Küskün, tepki dolu  ve mevcut Cumhuriyetin 
kurumlarına hiçbir şekilde bağlılık duymayan bir 
halkı , Cumhuriyetin fikrine, daha doğrusu hayaline 
bağlayarak düzenin ömrünü uzatmak. Yapılan şey, 
bir açıdan, yaşlanmış, çirkinleşmiş, vücudu yara 
ve sivilceyle kaplanmış, ve sivilcelerinden kan ve 
cerahat akan bir insanı, mazisindeki güzel resim-
lerini sergileyerek çevresi için katlanılabilir kılmaktır.  
Ne adına ? “Geçmiş güzel günler” adına. O zaman 
kendi kendimize şu soruyu sormalıyız: Bu insan 
geçmişte de gerçekten söylendiği gibi güzel miydi 
? Ve herşeyden önce, gerçekten geçmişte güzel 
günler yaşandı mı ? 
         Bugünkü çürüme karşısında “1923’deki pırıl 
pırıl cumhuriyet” fikri bir yanılsama, sistematik 
olarak yayıldığı zamanda açıkça bir aldatmacadır 
ve  bu yönüyle de, lime lime dökülen resmi ide-
olojinin kafalardaki son incir yaprağıdır. 1923’te 
kurulan rejim, yapılan ilerici hamlelerin yanısıra, 
bugünkü çürümenin tohumlarını ta o zamandan 
taşıyordu;  zira kurulan, sol’a düşman, işçilerin 
ve yoksul köylülerin sesini kesen, buna karşılık 
kapitalizmin her yönden önünü açan baskıcı 
bir devlet aygıtıydı. Bugün Haluk Gerger’in ve 
İsmail Beşikçi’nin hapiste tutulmasına tepki duy-
anlar, Nazım Hikmet’in, Kemal Tahir’in, Orhan 
Kemal’in, Cumhuriyet’in ilk döneminde nasıl 
hapislerde çürütüldüğünü hatırlamalıdır. Bugün 

siyasi mahkumlara işkence yapılmasını protesto 
edenler, 1930’lardan beri solcu, sosyalist aydın, 
işçi ve sendikacılara Siyasi Polis’te sistematik 
işkence uygulandığını unutmamalıdır. Bugün faili 
meçhulları protesto edenler, bizzat Cumhuriyet’in 
kendisinin 2 önemli faili meçhul’le, Mustafa Suphi 
cinayeti ve Ali Şükrü’nün katli ile kurulduğunu 
aklına getirmelidir. Ve bugün insanların siyasi 
mevkiyi kullanarak zenginleşmelerine (ki mafya 
ekonomisinin temel dinamiğidir) karşı çıkanlar, 
1923 sonrasında başta Vehbi Koç olmak üzere 
tüm zenginlerin CHP aygıtı üzerinden ve onun 
ilişkilerine dayanarak zenginleştiğini, CHP lokal-
lerinin birer “iş takip” merkezi haline geldiğini 
unutmamalıdır. Başlangıçta, daha önce değinilen 
ilerici dönüşümlerle beraber gelişen ve özel-
likle bugünden bakıldığında, onların parlaklığı 
yanında göze çarpmayan bu çarpıklıklar;  zamanla 
gelişmiş; asla azalmadan güçlenmiş; devletçilik, 
pozitivizm, ulusal savunma sanayi ve demiryolcu-
luk gibi değerler zamanla aşınır ve gevşetilirken 
bu hastalıklar belirleyici hale gelmiştir. 1950 
sonrasında Soğuk Savaş ile örtüşen (ama asla 
varlığını ona borçlu olmayan) bu tümör, güçle-
nerek mevcut tüm  pozitif unsurları kemirmiş ve 
rejimi bir bütün olarak kanserleştirmiştir. Varılan 
noktada TC bakanları katillere düğün şahitliği 
yapmakta; öte yandan Cumhuriyet’in kurduğu 
SEKA kapatılmaktadır.  Ama bugünkü kanserin 
çözümü “1923’e geri dönmek” değil, hastalığın 
daha  o yıllarda serpilmesine sebep olan faktörün,  
kapitalizm tümörünün hiç olmadığı, sökülüp 
atıldığı sağlıklı  bir bünyeyi hedeflemektir.  Tüm 
75. yıl kampanyalarının gözlerden kaçırmak için 
çabaladığı temel gerçek budur.

         SERGİLERİN İÇERİĞİ

         Tarih Vakfı’nın sergisinde konu bazında 
oluşturulmuş bölümlerin bazılarına kısaca 
değinelim.  Serginin “Cumhuriyet ve Sanat”  
konulu bölümü yukarda değindiğimiz mantık 
açısından oldukça ilginç ve söz edilmeye değerdi. 
Burada cumhuriyet sanatı adı altında değerli, 
ancak adı geniş kitlelerce pek bilinmeyen bazı 
ressam, heykeltraş, müzisyenlerden (Kuzgun Acar, 
Nuri İyem..) ayrıntılı biçimde bahsedilmektedir. 
Bunlardan bahsedilmesine kimsenin bir itirazı 
olamazdı; şayet Cumhuriyet döneminin sanatını 
bunlardan ibaret sayma unutkanlığı (ya da 
çılgınlığı) olmasaydı!  Seçilen örnekler, özel olarak 
herhangi bir (bilinen ) politik sorunu olmamış, 
rejimle takıntısı olmayan (muhtemelen kendi 
alanlarında yegane!) sanatçılardır; bu yüzden 
de liste böylesine güdük kalmıştır.  Nazım’ın, 
Kemal Tahir’in, Orhan Kemal’in, Yaşar Kemal’in, 
Sabahattin Ali’nin, Ruhi Su’nun, Aziz Nesin’in, 
adının geçmediği, ya da % 90’ını  oluşturmadıkları 
bir  “Cumhuriyet ve Sanat” sergisi bir aldatmacanın 
da ötesinde, olsa olsa bir zavallılıktır.  Bunların 
dışında bir Cumhuriyet dönemi sanatı olmadığı, 
olamayacağı gibi, bu dönemin yegane değer 
sahibi sanatçıları olan bu isimler arasında bizzat 

C u m h u r i y e t  s e r g i l e r i :

Cesede Yapılan Makyaj

          Bazan, birbiriyle hiçbir yakınlığı 
olmayan çevrelerin içinden, kendileri 
bile farketmeden ortak bir siyaset geçer. 
Önce siyaset belirlenir ve yakınlıklar mı 
aranır; yoksa önce siyaset içlerinden 
geçer ve sonra farkına bile varmadan mı 
yakınlaşırlar, o ayrı konudur.
          Daha önce örnek 
vermiştik: Yalçın Küçük bir 
kaç ay arayla “Kesinlikle 
solun içinde görmediğim 
Aydınlık..”, sonra “Solun 
içinden sürüp çıkarmaya 
çalıştığı Aydınlık” ve en 
son “Doğu Perinçek’i solla 
barıştıracağım.” demişti. 
Yalçın Küçük bununla 
da kalmadı ve SİP’e de, 
geçmişteki sert ve kırıcı 
polemiklerin izlerini silecek 
sıcaklıklar sundu. Sonra 
SİP, başlangıçtaki ölçülü ve 
belki tereddütlü tutumunu 
bir yana bırakarak “Türban 
Neyi Örtüyor?” broşürüyle, 
giderek dozu artan şeriata karşı mücadele 
çizgisinde İP’i solladı. Toktamış Ateş’in 
de köşesinden övdüğü bu broşürün 
yayımlandığı sırada; Sosyalist İktidar 
gazetesinde “ulus devlet”/globalizm 
karşıtlığının ulus-devlet yanında duran 
yazılar çoğalmaya başladı. Şüphesiz, 
siyasal yakın düşmeler, en azından SİP 
açısından HEPİLERİ ile olabileceği gibi, 
İP’le  bire bir örgütsel yakınlaşmalara 
yolaçmayacaktır. Maya Dergisinde yapılan 
sözde espri “(S)İP” ile ima edilen beklenti 
gerçekleşmeyecektir. 
          Bu eğilimler arasındaki ortaklıkları 
çoğaltan zeminin, esas olarak 28 Şubat 
çizgisinin bir yanında bulunmak olduğu 
kesindir. 
          28 Şubat çizgisinin öbür tarafında 
bulunanların ortaklıkları ise daha kötü 
yakınlaşmalara yolaçmıştır. Hakim veya 
başka bir deyişle çoğunluk unsurlarıyla 
ÖDP, EMEP, HADEP yakınlaşması, 
KESK’i bitirmeye yeminli bir koalisyona 
yolaçmakla kalmamış; türban eylemler-
inde ortaya çıkan tuhaf yakınlıkları da 
yaratmıştır. 28 Şubat’tan sonra, Kanal 7’nin 
türbansız yorumcularının hala “toplumsal 

başkaldırının partisi FP” sayıklamalarını 
sürdürmelerine rağmen; “Haçlı zihniyet-
ine” yönelik cilve itirazlarından vazgeçen; 
Avrupa’lı emperyalistlerin ve baş 
emperyalist ABD’nin ayaklarına yüz süren 
RP-FP kadrolarının imdadına, örneğin 
Recep Tayyip Erdoğan’ın imdadına ABD 

Dışişlerinden 
t a l i m a t l ı 
K o n s o l o s 
h a n ı m l a r 
yetişirken; 
ÖDP’li İHD 
yöneticiler-
inin en sık 
görüştükleri 
muhatabları 
da aynı 
emperyalist-
lerin diploma-
tik temsilcileri 
olmaktadır. 

Emperyalistlerin desteğinde siyasal 
islamcılık, Afganistan’ın Talibanları, 
Çeçenistan’ın şeriatçı yönetimi örnekler-
inde görüldüğü gibi, pekala oluyor. Ama, 
emperyalistlerin diplomatik temsilcilerine 
yakınlaşarak solculuk olmayacağını, ilg-
ilenen olursa, haber verelim. 
          Bu yazıda esas olarak, çarpıcı siyasal 
yakınlaşmaların görüldüğü bir konu 
üzerinde durmak istiyoruz. 

          BAKIŞ AÇISI

          Herkes haberdardır, Aydınlıkçılar, İP, 
uzun süredir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, 
“Cumhuriyet Devrimi mevzilerine” 
girdiğini; Türkiye’de sağın bittiğini, sağ 
iktidarların sonunun geldiğini; çünkü 
sağın artık ordusunun bulunmadığını; 
dolayısıyla yeni bir atılıma, taarruza 
geçmiş bulunan Cumhuriyet devriminin 
sol bir iktidarı zorunlu kıldığını söylüyor. 
Sol iktidarı ise, seçimlerde DSP-CHP-İP 
ittifakıyla yakalanabilecek hedef olarak 
ortaya koyuyor. İP, bu hedefi ortaya 
koyduğu andan itibaren de, DSP ve 
CHP’nin yönetimlerini sıkıştırmak üzere 

yerel düzeyde sol güçbirliği oluşturmaya; 
panellerle, konferanslarla, hatta 
anketler yapıp sonuçlarını açıklayarak 
ve tartıştırarak bu partilerin tabanını 
etkilemeye çalışıyor. Böyle bir ittifak 
gerçekleşebilir mi? Bülent Ecevit ve 
Deniz Baykal anlayışlarının olduğu yerde 
Doğu Perinçek ve arkadaşlarının yaptığı 
“tekeden süt çıkarmaya çalışmak” gibi 
görünebilir. Halbuki süt çıkıyor. İttifak 
olmazsa, bu ittifakın başarısına inanmış 
CHP ve DSP seçmenlerinin bir kısmı kendi 
partilerinden kopup, bu formülü ortaya 
attığı için “akıllı”, bu doğrultuda inançla 
çalıştığı için “samimi” bulduğu İP’e oy 
verebilir. Dahası ittifaksız girilen seçim-
lerde DSP ancak sağın koltuk değneği 
olabileceği ve CHP muhtemelen barajın 
altında kalacağı için; ama her durumda 
kendisine sol diyenler iktidardan uzak 
kalacağı için; orta vadede İP, başarısızlığı 
kendi başarısına dönüştürebilir. 
          Bu formülün yukarıda özetlediğimiz 
tesbitler dışında da bazı kabulleri içerdiği 
açıktır:   1. Siyasi yelpaze 
şeriatçı ve faşist sağdan, merkez sağa, 
sonra merkez sola ve nihayet İP’e doğru; 
başka bir deyişle sağdan sola doğru 
güçlerin yeraldığı grafik şeklindedir. Tam 
ortadan merkez çizgisi geçmektedir. 
Merkez çizgisinden sağdakiler hasım; sol-
dakiler dost ve müttefiktirler.
          2. DSP ve CHP, İP ile ortaklaşa, aynı sol 
değerleri, farklı netlik ve ölçülerde de olsa 
savunmaktadırlar.
          3. ÖDP-EMEP-HADEP’e sıra gelince 
(SİP’ten ne ittifak içinde, ne öbür 
tarafta bahis yok), İP’e göre bu partiler, 
şeriatçılarla, mandacılarla, Sevrcilerle aynı 
taraftadır ve zaten “mandacı sol” olarak 
adlandırılmaktadırlar. Dolayısıyla bu par-
tiler bir bütün olarak veya kimi unsurları 
itibariyle bile Deniz Baykal veya Ecevit 
kadar bile solcudan sayılmamaktadır.
          İP, artık bitmiş, ordusuz kalmış sağın, 
seçimlerde, mecliste ve hükümet olma 
konusunda geriletilmesi için, İP’in yük-
selmesini; ama bunun için sol saydığı par-
tilerin yükselişe geçmesini gerekli görme-
ktedir. Anca beraber, kanca beraber!...
         “Solun yükselişe geçmesi”, “sol dalga” 
konusunda, ÖDP içindeki Sosyalist Emek 

İnsiyatifi grubunun bileşenlerinden 
Sosyalist Politika Dergisinde şu belirleme 
0yapılıyor:
         “Türkiye’de adına başka ne dersek 
diyelim, ‘sosyal demokrasinin’ iyice 
gerilediği, buna karşılık sosyalist solun 
yükseldiği bir siyasal ortamın doğması 
en azından yakın dönem için mümkün 
görünmemektedir. Dolayısıyla, bu ikisini 
biri inince öbürü çıkan bir tahterevalli gibi 
görmek yanlıştır. Ülkedeki siyasal ortam, 
en azından bugün için, sosyal demokrasi-
nin yükselişinin sosyalist solu, sosyalist 
solun yükselişinin ise sosyal demokrasiyi 
besleyeceği özellikler taşımaktadır.”( Eylül 
1998, sayı:18. s.11)
          Belirleme, İP’nin belirlemesiyle ciddi 
bir paralellik içinde; ama İP bu belirlemen-
in siyasi bir parti için olmazsa olmaz sonu-
cunu da ortaya koyuyor. Belirlemesinden 
bir siyaset çıkarıyor ve derhal uygulamaya 
koyuyor. Sosyalist Politika, kendilerinin de 
içinde olduğu sosyalist solun yükselm-
esinin, sosyal demokrasinin yükselişinden 
besleneceği tesbitini 
yapmışsa; “Ne Şam’ın 
şekeri, ne Arap’ın yüzü” 
demediğine göre, sosyal 
demokrasiyle birbirini 
karşılıklı besleyerek yük-
selmenin politikalarını 
da üretmelidir.
         Yalçın Küçük, 
Bülent Ecevit’i ve par-
tisini “haksız rekabet” 
suçlamasıyla mahkem-
eye vermişti. Ecevit’in 
ve DSP’nin esasen 
sağcı olduğu halde, 
halk nezdinde solun 
itibarından faydalan-
mak için gerçekte sahip 
olmadığı bir niteliğe 
sanki sahipmiş gibi, 
adına “sol” kelimesini 
eklediğini; mahkemenin 
DSP’nin adından, bu haksız rekabet 
uygulamasına son vermek üzere “sol” 
kelimesinin çıkarılmasına karar vermesini 
talep etmişti. Mahkeme bitti mi, sürüyor 
mu, bilmiyoruz. Ancak CHP’nin Yalçın 
Küçük tarafından sol sayıldığını söyleyebi-
liriz. Yalçın Küçük’ün CHP’de beğenmediği 
Bayındır Holding beslemesi, inşaatçı, 
kısacası TİT’çi Deniz Baykal kliğidir ve bu 
kliğin gönderilmesinin gerekli olduğunu 
yazmaktadır. Yalçın Küçük Hocamızın, 

CHP’nin merkez yönetimini değiştirmeyi 
önüne iş olarak koyması şaşırtıcı değildir; 
çünkü zamanında SHP’ye oy verilm-
esi çağrısı yapmış olan sosyalistlerdendir. 
Dolayısıyla Y.Küçük’ün de genel olarak 
bir “sol” kavramı üzerinden düşündüğü 
söylenebilir. Ama kendisi bu düşüncesini 
sadece politika haline getirmekle kalma-
makta, kurumlaştırmak üzere de projesini 
açıklamaktadır. Muhtemelen daha önce 
HEPİLERİ dergisinde yayımlanan “Birlik 
Programı”nı program yapacak bir Birleşik 
Halk Partisi’ni oluşturmayı planlamakta; 
eğer “sosyalist parti” boşluğu olursa, ancak 
o zaman sosyalist bir parti kurmayı öne 
alabileceğini bildirmektedir.
          SİP, yayımlamakta olduğu haber-
yorum dergisinin adını “SOL” koymuştur. 
Derginin içeriğine bakıldığında, sosyalist 
ve devrimci kesim kadar, sosyal demokrasi 
de en azından derginin gündeminde bir 
bütün olarak bulunmaktadır.
          Sosyalist Politika’yı ayrıca ele almış 
olmakla birlikte, bu çevre ÖDP içinde, 

“solun yükselişe geçmesi”, “sol bir dalga 
yaratma” amaçları bakımından farklı bir 
eğilimi temsil etmemektedir. Dahası, ÖDP 
kurucularının çoğunluğu bakımından 
“asıl parti olmayan”, “bugünün ihtiyaçları 
için, bugünün imkanlarının partisi” olarak 
ÖDP’yi kurmaktan maksat da aynıdır: 
Sol bir dalga yaratmak!. Ancak ÖDP en 
azından seçim ittifakını, partiler planında 
sosyal demokrasiyle değil; HADEP ve 
EMEP’le yapmayı tercih ederken; bu 
kesimlerin dışındaki solu içermek için, 

“sivil insiyatifler”, sendikalar, çevreciler, 
çeşitli muhalefet odakları vs.den oluşan 
bir “Gökkuşağı Projesi” önermektedir. 
İP, bu projenin adıyla Bill Clinton’un 
seçim kampanyasının adı arasındaki 
çakışmadan hareket ederek, buradan da 
ÖDP’ye “emperyalist işbirlikçisi” çamuru 
atma fırsatı bulmuştur. Esasen bakış açıları 
aynıdır ve belki ÖDP’ninki biraz daha, 
kendi cüssesini doğru hesaplamaktadır.

          ÇİZGİNİN GEÇTİĞİ YER

          Daha önce İktidar Yolu Dergisi’nde 
de yazmıştık; siyasi yelpazenin ortasından 
geçen “merkez çizgisi” bizi ilgilendirmiyor. 
Esasen böyle bir çizgi yok. Yelpazenin 
unsurlarının yerlerini ve renklerinin 
tonunu belirleyen de her zaman sınıf 
mücadelelerinin seyri oldu. Dolayısıyla 
bizi sınıf mücadelesi ve sınıflar arasından 
geçen çizgi ilgilendiriyor. Çünkü biz, sınıf 
mücadelesinin, tarihi ilerleten unsurun, 
Komünist Partisi’nin misyonunu gerçek 

kılmaya çalışıyoruz. 
Hamurumuz sağlam, 
geçmişimiz temizdir; 
hiçbir zaman CHP’ye, 
SODEP’e, SHP’ye oy ver-
meyen, bu doğrultuda 
çağrı yapmayan, 
bu partilerin “içinde 
çalışmayan”, bu partiler-
den hiç bir düzeyde, 
demokratikleşme veya 
bir büfe veya işe adam 
aldırma vb. beklentileri 
olmayan bir anlayışa 
sahibiz. Bu yüzden bize 
“sekter” diyenler ola-
bilir. Bu “sekter” sıfatını, 
üzerinde konuşmak 
üzere not edelim.
 Şüphesiz, bir dönem, 
işçi sınıfı içinde ve send-
ikal hareket içinde ciddi 

hiçbir gücü yokken; Fransız Komünist 
Partisi’nin işçi hareketi içinde büyük bir 
güce, sağlam mevzilere sahip olarak 
kurulduğu yıllarda uyguladığı ve kim ne 
derse desin büyük başarı kazandığı “Sınıfa 
karşı sınıf” sloganını atan SİP’in de, “Sol”la 
zaman kaybedeceğine, bütün dikkatini 
sınıfa yöneltmesi umulabilirdi. Ama işçi 
sınıfına “Sınıfa karşı sınıf” şiarını duyur-
maya çalışırken, “pek asabi” görünüşüyle, 

“Sol dalga” siyaseti

Cumhuriyet: Yöneticilerin ve sosyetenin Sarı 
Zeybek defilesi
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         “Sosyalist Gerçekçilik” Sanat akımının seçkin 
temsilcilerinden 1924 doğumlu Ressam Avni 
Memetoğlu 1998 Ekim’inin 9’unda aramızdan 
ayrıldı. Avni Memedoğlu’nun hayatı, dünya görüşü 
ve sanat anlayışı hakkında burada paylaşacağımız 
bilgileri, kardeşi Sırrı Öztürk’le yapılmış, ancak 
“Ülkede Gündem” gazetesinin kapatılması 
nedeniyle henüz yayımlanmamış bir röportajdan 
aktaracağız.
         Avni Memetoğlu, Eşkiya Apo Memet’in soy-
undan, Dersim’in Ovacık ilçesi Mıkıko köyünden 
(Şimdiki adı: Eğri kavak) geliyor. Aile 1908 yılında 
Erzurum, Aşkale, Taşağıl köyüne göçediyor. 
Doğum yeri Taşağıl köyü. Yoksul ve topraksız bir 
ana-babanın, on bir çocuğundan, sıralamada 
ikincisidir. Halen beş kardeşi hayattadır. 1936 
yılında babasını kaybettikten sonra, öksüz kalan 
altı çocuğu himayesine alan öğretmen Mehmet 
Fikri Saygın, çocukların hepsinin de eğitim ve 
öğrenimi için insanüstü bir çaba göstermiştir. 
Memedoğlu ilkokulu Erzurum Gazi Paşa İlk 
Mektebinde, ortaokulu Erzurum lisesinde, daha 
sonra Erzurum Muallim Mektebinde okudu. Daha 
sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akedemisinde 
öğrenimini sürdürdü. Küçük yaşlarda resim yap-
maya başlamıştı. Hayatı yoksulluk, işsizlik ve acılarla 
geçti. İstanbul Belediyesi, İmar Müdürlüğü’nde 
mesleği ve sanatıyla ilgisi olmayan işlerde çalıştı, 
oradan emekli oldu. 20’ye yakın kişisel ve karma 
resim sergisi açtı. Devrimci sanatın kavgasını verdi.

         Devrimci ve sanatçı kişiliği

         Avni Memetoğlu, işçi sınıfının ve emekçi 
halkların ressamı olarak 50 yıllık sanat hayatı 
boyunca, piyasaya yönelmedi. Sermaye de 
onun resmine, çok isabetli bir kavrayışla, sadece 
düşmanlıkla yaklaştı. Resimleri, kendisi de ressam 
bilinen “bilirkişiler” tarafından hazırlanıp mahkeme-
lere verilen raporlarla suçlandı.
         Avni Memedoğlu resimlerinden dolayı hapse 
girdi; ama TKP operasyonlarında da hapse girdi. 
Kardeşi Sırrı Öztürk, Memedoğlu’nun siyasi-sanatçı 
kimliği üzerine şunları söylüyor:
         “ TKP ile 1944’te tanıştı. Memedoğlu gibi bir 
hayatı yaşayan herkes, zorunlu ve doğal olarak işçi 
sınıfı ve emekçi halkların evrensel sosyal kurtuluş 
mücadelesinden yana olacaktı. Onun önünde hiç-
bir zaman iki farklı yol olmamıştı. Bir tercih yapmak 
durumunda değildi. Bir sanatçının, bu coğrafyada 
sanatçı olarak namuslu bir çizgide ayakta kalması 
için sosyalist gerçekçilik dışında başka bir yol 

var mıydı? Olur muydu? Memedoğlu salt sanat 
ve estetikle uğraşan biri değildi. İdeolojik-teorik 
olarak da taraf tutuyordu. Yani işçi sınıfı ve eme-
kçi halkların evrensel çizgisinin bir taraftarıydı. 
Resimlerinde de görüldüğü gibi, Afrikalı 
Lumumba, Latin Amerikalı Aztek, İnka, Kızılderili, 
Amerika’daki siyah, Yakın 
Doğu’daki Türk, Kürt, 
Arap, Acem ve diğer 
emekçi halklarının bütün 
izleri onun resimlerinde 
yerini almıştı. Büyük 
Ekim Sosyalist Devrimi 
başta olmak üzere, işçi 
sınıfı ve emekçilerin 
sosyal kurtuluş mücadele 
ve geleneklerini konu 
almayan bir ilerici-
devrimci sanat anlayışı 
düşünülemez.”
         “ Ağabeyim 1951 
Komünist Tevkifatı’ndan 
önce gerçekleştirilen ve 
1951 tevkifatının bir ön 
provası niteliğinde olan 
Erzurumlu 19 “Doğu”lu 
üniversite gencinin, 
yani 1950 Tevkifatı’nın 
birinci sanığı Avni 
Memedoğlu idi. O, 1944’te Tarihi TKP ile tanışmıştı. 
Aile yakınlarımız arasından da 1920’de Baku’de 
gerçekleştirilen “Şark Milletleri Kurultayı” ile, 10 Eylül 
1920’lerde kurulan, daha doğrusu Anadolu’daki 
bütün Komünist Grupları demokratik biçimde 
bünyesine alan TKP’nin oluşturulması mücade-
lesinde yer alanlar olmuştu. Aile kolektifimiz, bu 
geleneğin uzantısında hiçbir gerici fikir bataklığına 
düşmeden, yani söz yerindeyse; “Ocak’tan, Kök’ten 
devrimci ve Marksistti.”
         “TC’nin kuruluşunda bulunduğumuz 
coğrafyanın işçi ve emekçi halklarının teri ve kanı 
vardı. TC devleti, bu coğrafyanın işçi ve emekçi 
insanlarını dil, tarih, kültür ve devrimci gelenek-
leriyle tanımak, bu zenginliği geliştirip güçlü 
kılmak yerine, resmi tarih ve resmi ideolojiyi öne 
çıkarmıştı. Bu anlayışın bir uzantısı olarak bizlere 
de irademizin dışında “Öztürk” soyadının verilmesi 
uygun bulunmuştu.”
         “Memedoğlu’nun sanatsal duyarlığı, “Öztürk” 
gibi, çok iddialı, şoven ve ırkçı bir soyadı taşımaya 
uygun değildi. Nitekim, 1950 Tevkifatından 
sonra mahkemeye başvurarak bu soyadından 

kurtulacaktı. “Memedoğlu” Eşkiya Apo Memet’in 
aile geleneği olarak, her erkek çocuğa ‘Memet’ 
adının verilmesinden olsa gerek. Tabii ağabeyim, 
bu soyadını alarak ‘Muhammed’in bu coğrafyadaki 
tercümesi olan ‘Memet’i almıştı. Biz, öteki kardeşler 
ise, ‘Memedoğlu’ isminin toprak ağası-mütegallibe-

leri çağrıştırdığını (ki bütün ‘oğlu’ ile biten soyadları 
böyleydi) öne sürerek, daha uygun bir soyad 
bulmayı önermiştik. Memedoğlu’na dinletemedik. 
Onunkisi değişmiş oldu. Bizler “Öztürk” olarak 
kaldık. Devrimden sonra biz de uygun bir soyad 
buluruz, dedikse de, Devrim de olmadı...”
         “Memedoğlu yüzde yüz işçi ve emekçiler-
den yanaydı. Sosyolojik sınıf ve emekçi halk 
gerçekliği çerçevesinde, ezilen ve sömürülenlerin 
yanındaydı; taraftı. 1. TİP’in kuruluşunda rol aldı. 
Eminönü  İlçesinde çalıştı. TİP’teki bölünme-
ler karşısında birleştirici, fakat devrimci dinamizmi 
temsil edenlerin safında yeraldı. TİP Haysiyet 
Divanı’nın muhatabı oldu. TİP’deki tasfiyeci 
anlayışları eleştirdi. 1971’de TİP’e alternatif PARTİ 
arayışları sürecinde, 1971’de düzenlenen Proleter 
Devrimci Kurultay’a katıldı. Burada da birlikçi 
bir tavır gösterdi. 1950 öncesi, legal mücadele 
eden Yüksek Tahsil Gençlik Derneği saflarındaydı. 
1944-1945 TKP Tevkifatından sonra kurulan İleri 
Gençlik Birliği kuruluşundan da haberliydi. 1950 
öncesi Barış Derneği’nden de haberliydi. Fakat, 
sonradan kendi fraksiyonlarıyla “TKP” çağrışımı 

yapanlar (1976-1980), Memetoğlu’nu “Aday adayı 
üye” dahi yapmayı “uygun” görmemişlerdi! Kendisi 
bu çerçeve dışında hiçbir siyasi eğilime “kul-köle” 
olmamaya özen gösterdi. Doğru iş yapanlara 
“doğru”, eğri iş yapanlara “eğri” denilmesine özen 
gösterdi.; ya da bunun çabası içinde oldu.”

 Yeni Dal Grubu

 “Yeni Dal Resim Grubu 1944-
1950’lerde, her biri birer kişisel 
yetenek olarak sivrilen, emekçi 
halk çocuklarının Güzel Sanatlar 
Akademisi öğrenimiyle tanışma 
imkanını bulduktan sonra, kendiler-
ine sunulan, burjuvazinin yoz, koz-
mopolit anlayışlarının tümüne karşı 
bayrak açan Devrimci ve Marksist 
üniversiteli öğrenciler tarafından 
oluşturulmuştur.”
 “..Yeni Dal Resim Grubu, 
Kemal İncesu, İhsan İncesu, Vahi 
İncesu, İbrahim Balaban (Akademi 
dışından), Martha Tözge (Nejat 
Tözge’nin eşi), Neşet Günal ve 
Avni Memedoğlu’nun çevreninde 
oluşturulmuştu. Grubun sergileri 
daha açılmadan burjuvazinin 
hışmına uğrayacaktı. Hatta 27 

Mayıs 1960’da dahi, Balaban ve Memedoğlu hap-
sedilecek, tablolarından dolayı kovuşturulacaklardı. 
Yeni Dal Resim Grubu, bir yandan sistemin, öte 
yandan Akademi çevresindeki gerici, ırkçı, faşist 
hocaların ispiyon, kışkırtma ve provokasyonlarıyla 
kuşatılmak istenmiştir.”

         Genç Kuşağa Öğretmenlik..

         Avni Memedoğlu Kadıköyü’ndeki “Yedi katlı 
bir binanın teras katında, damı akar, penceresin-
den rüzgar girer, kışın teneke bir sobada ısınmaya 
çalışır bir haldeki ‘Atelye’sinde bir çok genç insana 
resim öğretmenliği yaptı. Bunlar arasında amatör 
ve profesyonel olarak yaşamını sürdürenler de 
vardır. Ayrıca kurulmuş döneminde MKM’de Kürt 
emekçi gençlerine de resim öğretmek için bir 
insiyatif geliştirdi. MKM’de karma ve kolektif resim 
sergileri açılmasına özen gösterdi. Bunların dışında, 
komünistlikleri sosyal pratikte kanıtlanmamış, grup, 
örgüt, enstitü, kültür kurumu vb.lerinin oldukça 
‘faydacı’ anlayış ve çağrılarıyla da karşılaştı. Böyleleri 
“kendilerine biat şartıyla’ sanatçının yanındaydılar!.. 

Onların büyük sıkıntısını çekti. İdeolojik-teorik-
örgütsel konumlarını yeterince kavrayamamıştı. 
Sanatçı duyarlılığı, ‘duygusallık’ derekesine indirge-
nerek sömürülmek de istenmişti...”

         Yoldaşları uğurladı..

         Avni Memedoğlu, uzun süredir ağır bir 
rahatsızlıkla boğuşuyordu. Hastalığı döneminde, 
aile mensupları başta olmak üzere, eski arkadaşları 
ve yoldaşları kendisini yalnız bırakmadılar. Nihayet 
Ekim ayının 9.unda, güneşli bir günde gözlerini 
yumdu. Cenazesi, ömrünün 50 yılını devrimci 
bir anlayışla resim sanatına adamış bir insan için 
fazla kalabalık değildi. Eski TİP’li arkadaşlarından 
bir kaç kişi, ÖDP İl Başkanı Mehmet Atay, Kurtuluş 
gazetesinden, SİP’ten, Ülkede GÜNDEM, HADEP, 
MKM ve Kürt Enstitüsü’nden, EMEP’ten, Fabrika 
Gazetesinden, Baro’dan temsil düzeyinde gelenler, 
ailesi ve 50 yıllık arkadaşları bu küçük kalabalığı 
oluşturuyordu. Kanlıca mezarlığına gidildiğinde, 
kalabalık daha da azalmıştı. Mezarının başında 
ilk konuşmayı, Av. Müşir Kaya Canpolat yaptı. 
Son konuşmacı Avni Memedoğlu’nun TKP’nin 
1944 Tevkifatından mücadele arkadaşı Muzaffer 
Özkolçak’tı. Özkolçak konuşmasında “Sanat-Estetik-
Politika aynı yerdedir. Örgütsüzlüğümüz, yalnızca 
sanata ve sanatçıya uzaklığımızla izah edilmemeli. 
Nedenleri vardır. Avni, aynı zamanda ideolojik 
olarak da, bir bütün olarak da değerlendirilmelidir. 
Benim 50 yıllık arkadaşım, kardeşim ve yoldaşımdı. 
Ardında artısı-eksisi ile güzellikler bırakmıştır. 
Bu güzellikler yarın yeni kuşaklar tarafından ird-
elenecek ve sahiplenilecektir.” dedi. 
         Avni Memedoğlu, çoğunun bir kenarına 
iliştirdiği Dersim gelincikleriyle, gene çoğunun 
gökyüzünde, ilk bakışta göze bile çarpmayan sput-
niklerle bezediği, Dersimli köylülerin, arkasında 
fabrika bacalarınn göründüğü işçilerin, Kore’den 
dönmeyen çocuğuna sessizce ağlayan acılı 
anaların vb. resimlerini arkasında bıraktı ve gitti. 
Bu inatçı hayatın, sanat anlayışının, eserlerinin 
değerini bilmek ve sahiplenmek; sadece resim 
sanatının içindeki insanlarımızın değil; bütün 
olarak Komünist Hareketimizin görevidir. Partisini 
bulan, gözlerini partisiyle açan, daha sonra partisini 
kaybeden ve ömrünü, işçi sınıfının komünist par-
tisini arayarak geçiren başka Avni Memedoğlular 
olmasın..Avni Memedoğluların inadı ve mücadele-
si bir büyük mücadelenin parçası olarak yaşanmayı 
fazlasıyla hakediyor.

Bu dünyadan Avni Memedoğlu da geçti...

          Kendisine tarihi bir rol biçen hareketlerin talihinin 
döndüğü, gelişmelerin bitişe doğru seyrettiği anlar olur. Bu 
şartlardan çıkıp tarihi misyonu yerine getirmek için, bitirici 
sıcak teması kesip, uzun yürüyüşlere çıkmak; güç toplamak ve 
tarihe karşı mesuliyetini ifa etmek insanlık tarihinin efsanelerle 
karışık olduğu dönemlerde de, modern zamanlarda da örnek-
leri yaşanan bir yoldur. Bunu yollarda olgunlaşarak başaran 
var. Yollarda kaybolup gidenler de var. Ergenekon Destanı, 
Türkler’in bir uzun yürüyüş ve yeniden hayat kazanma efsane-
sidir. Muhammed’in Mekke’den ayrılıp Medine’ye gitmesi, 
inananların bir kısmını bugünkü Etyopya’ya göndermesi, bilin-
en ismiyle “hicret” bir uzun yürüyüştür. Modern zamanlarda 
ise ÇKP’nin halkıyla bütünleşmenin efsanevi misalini yarattığı 
“Uzun Yürüyüş” böyle bir tarihi olaydır. PKK Genel Başkanı 
Abdullah Öcalan’ın Suriye’den başlayan, Moskova’ya uğrayan 
ve şimdilik İtalya’da devam eden göçebeliğini de, bir “uzun 
yürüyüş” olarak tarif edenler var. Bu yol bir halkla bütünleşme 
ve olgunlaşma yolu mudur; yoksa başka bir mahiyeti mi 
olacaktır? Değerlendirmeye Suriye’den başlayalım:
         Türkiye’nin Suriye’ye “Öcalan’ı ver, yoksa geliyorum.” tehdi-
di, son güne kadar hep blöf gibi algılandı. Blöf olmadığının iki 
somut işareti olmuştur. Birincisi İsrail, Suriye’nin güneyindeki 
birliklerini geri çekerek, Türkiye açısından ne kadar güvenilir 
bir müttefik olduğunu ortaya koymuştur. İsrail, Türkiye’nin 
Suriye ile harbe girmesi ihtimalini ABD nezaretindeki İsrail/
Filistin barış görüşmeleri için kullanmayı tercih etmiştir. 
Böylece yüzünü uzun süredir Araplardan, Kafkaslara, Asya 
içlerine ve Balkanlara dönmüş Türkiye’dense, Araplarla ilişkileri 
tercih edeceğini göstermiştir. Çünkü İsrail’in kaderi bellidir: 
Çepeçevre Arap komşulara sahip bir ülke olarak kalmak. İkinci 
ciddiyet işareti ise, Mısır devlet başkanı Hüsnü Mübarek’in 
devreye girmesidir. Türkiye Başbakanı Erbakan’ın Mısır’ı ziya-
retinde yapılan bir dizi saygısızlık hatırlanırsa; Mübarek’in ener-
jik teşebbüsü sadece vaziyetin ciddiyetinin farkında olmakla 
açıklanabilir.
          Suriye iki unsuru farketmiştir. Birincisi Türkiye vuracaktır. 
İkincisi ABD Irak siyasetinde bugünkü haliyle bir PKK arzu 
etmemektedir. Başka unsurlar eklenebilir. Özal’ın Dışişleri 
Bakanlığını ayakbağı sayan “işbitiriciliği” sayesinde, su mese-
lesinde, talep edebileceği miktarı, müzakere bile etmeden 
almıştır. Üstelik Asi nehrinin suyundan, Türkiye’ye neredeyse 
hiçbir şey vermemekte, Türkiye bunu problem etmemek-
tedir. Hatay mevzusu ise zaten gündeminde bile değildir. 
Acaip olan, Suriye’nin gündeme getirmeye cesaret bile 
edemeyeceği Hatay meselesini, Süleyman Demirel, hangi 
akla hizmet, Hatay’ın her ilçesinde bir miting düzenleyerek 
gündeme getirmiştir. 
          Neticede PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan’ın 
Suriye istediği zaman bir uçağa bindirilip başka bir ülkeye 
gönderilebileceği, orada Suriye’nin rızasıyla bulunduğu kesin-
lik kazanmıştır. 
          İlk durak, hatta PKK üzerine uluslararası pazarlıkların 
tamamlanması için bekleme odası Rusya’dır. Esat’ın Türkiye’ye 
iyi niyetini göstermek için ilk fırsat olarak, Öcalan’ın uçağa 
binişini göstermeyi seçtiği anlaşılıyor. Haliyle uçağın rotasını 
izlemek kolaydır. Öcalan’ın Moskova yakınlarına gitmiş 
olduğunu büyük istihbarat başarısı olarak ortaya koymak 
isteyenler; asıl Öcalan’ın neden Türkiye’ye verilmek yerine 
sınırdışı edildiğini izah etmeleri gerekir. Suriye çok önemli bir 
diplomasi potansiyelini harcamamak, komşularının devrimci 
muhalefetlerinin güvenini tamamen kaybetmemek istemiş 
ve “kuyruğu dik” tutmuştur.
         Türkiye Cumhuriyeti devletinin halkı aptallaştırma 

bakanlığı olarak görev yapan ideolojik kampanyalardan 
sorumlu medya, uçağın Rusya’ya konduğu anda manşeti 
çekmiştir: “Riyakarlar!..”. Ertuğrul Özkök gibi MHP militanlarının 
kışkırtma kampanyaları Türkiye toplumunu, Yunanistan’a, 
Ermenistan’a, Suriye’ye, Irak’a, Rusya’ya, Almanya’ya, Fransa’ya 
ve İtalya’ya ve akla gelebilecek her ülkeye savaş ilan etmeye 
hazır bir gerizekalılığa mahkum etmektedir. Tabii bu savaş 
ilanlarının içeriye dönük tarafına ayrıca temas edeceğiz. 
Şüphesiz üç-beş günlük kampanyalardan sonra devleti 
yönetenler, yönettikleri şeyin aslında kendi çapsızlıklarına 
rağmen bir devlet olduğunu hatırlamaktadırlar. Bu defa da, 
aynı kışkırtıcılar, aklı selimden, sivil ve demokratik tepkiden vs. 
bahse girişmektedirler.
          Abdullah Öcalan’ın kısa bir misafirlikten sonra; ama asla 
Rusya’da olduğu resmen kabul edilmeden yeniden uçağa 
bindirilip İtalya’ya gönderilmesini anlamak mühimdir.
          Öcalan’ın İtalya’ya gidişi, Rusya’nın, ABD’nin ve şüphesiz 
İtalya’nın bilgisi dışında gerçekleşmiş değildir. Rusya, hem 
Türkiye ile ilişkilerini bozmamış ama hem de Türkiye’yi 
yönetenlerin kucağına yeni boyutlar kazanmaya aday bir 
sorun bırakmıştır. Çeçen meselesini kurcalayan ve Çeçen 
ayrılıkçılara Türkiye’de gösteri yaptıranlara; gemi kaçıranları 
hapisanelerden güvenlik içinde evine gönderenlere; “ayrılıkçı 
gösterinin” nasıl bir şey olduğu ve eve göndermenin nasıl 
yapılacağı gösterilmiştir. Türkiye ve Rusya komşudur. 
Kimsenin yerinden kalkıp bir yere gideceği yok. İyi komşuluk 
ise, fırsatçılık kaldırmaz. SSCB döneminde yapmayı aklından 
geçiremeyeceğin işleri, komşunun konjonktürel zaaflarından 
faydalanarak yaparsan, bir gün ödersin. Primakov Türkiye’nin 
önüne hesap pusulasını bırakmıştır. Uçak İtalya’ya doğru 
havalandıktan sonra Primakov’un gülümsediği kesindir.
          ABD, hem PKK’nin ve hem de Türkiye’nin kontrolünde, 
yeni bir imkan kazanmış ve bunu muhtemelen sıfır maliyetle 
elde etmiştir.
          Abdullah Öcalan ise, üç gün sonra Suriye’den daha ağır 
bir tehdide maruz kalacağı belli olan Yunanistan’a, hele hele 
Bulgaristan’a, Romanya’ya gitmeyi muhtemelen hiç ciddi bir 
alternatif olarak düşünmemiştir. Libya, Sudan veya Tunus ise, 
kendisini ve  PKK’yi hızla bitişe çekecek alternatiflerdir. İtalya, 
eğer kalabilirse, belki en uygun yerdir. Primakov ve ABD 
Dışişlerinin Öcalan’ı asıl gönderdikleri adres Almanya’dır. 
          Cengiz Çandar ve Hadi Uluengin gibi Amerikan çocukları, 
Amerika’nın Sesi gazetesi Sabah ve Amerikan Televizyonu ATV, 
Öcalan’ın İtalya’da tutuklanmasını Amerikan propagandası için 
kullanmışlar, “Apo’yu ABD yakalattı” başlıklarıyla sevinçlerini 
belli etmişlerdir. Yakalattı da Türkiye’ye mi verdi? Türkiye’nin 
ABD’nin Irak projesine dönük itirazları, Amerikan çocuklarının 
gürültüsüyle zayıflatılmak istenmektedir.
          Öcalan’ın uçakla yaptığı uzun yürüyüşün İtalya’da 
ikamet ettiği evde sona ermediği kesindir. Bu yürüyüşün bir 
olgunlaşma süreci olmayabileceği işareti de Papa’ya yazılan 
mektuptur. Sosyalist sistemin çöküşüne sadece bir gerici 
olarak değil; bir CİA ajanı olarak da katılmış Papa’ya yazılan 
mektupta, Hıristiyanlığa övgüler yapıldıktan ve İtalya’ya 
geliş “San Pietro tarzı bir hareket” olarak açıklandıktan sonra, 
“Ben dinsiz değil, tüm dinlere ve tek tanrılı dinlere, özellikle 
saflık dönemlerine büyük saygı duyuyor, kendi eylemimi bu 
büyük insanlık aksiyonlarının devamı olarak görüyor, bunu 
her zaman söylemekten çekinmiyorum. Herkes bizim peyg-
amber tarzında olduğumuzu söyler ve halklarımız da buna 
tanıklar...” gibi lakırdıların edilmesi; pragmatizmin hiçbir ilkenin 
yaşamasına imkan vermeyecek kadar yoğunluk kazandığının 
bir işareti olarak görünmektedir. Pragmatizmin olgunlaştırdığı 

          Bu soru tuhaf gelebilir. Ama İtalyan 
ceza yasası bakımından iade için bir engel 
olan “idam cezasının” kaldırılmasına, 
önce Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
karşı çıktı: “Türk halkı idam cezasının 
kaldırılmasına henüz hazır değil.” Demek 
12 Mart muhtırasına ve 12 Eylül darbesine, 
her iki darbenin yarattığı teröre ve gerisinde 
bıraktığı kurumlara, Türk halkı hazırmış! 
Devleti yönetenlerin işine gelince, halkın 
neye hazır olduğuna aldıran yok. İdam 
cezasının kaldırılmasına karşı çıkan partiler-
den birisi DYP, diğeri Fazilet’tir. ANAP’ın ise 

üst düzey yöneticilerinin önemli bölümü 
yasa değişikliğine karşıdır.
          Avrupa Konseyi üyelerinden yalnızca 
Türkiye’nin imza atmadığı “İdam cezasının 
kaldırılmasına dair uluslararası anlaşma”nın, 
hükümet tarafından imzalanması bile, bu 
konuyu çözecek ve yasa çıkarmayı gerek-
siz kılacakken, topu taca atmanın anlamı 
nedir? Kimse Öcalan Türkiye’ye iade edilsin 
istemiyor. Ancak bu değişiklik olsa bile, 
“işkencenin önlenmesine dair uluslararası 
sözleşme” hükümleri nedeniyle, sistematik 
ve yaygın işkence uygulanan ülkelere de 

iade yapılmamaktadır. 
           Kaldı ki, devlete rağmen 
yürütülemeyeceği kesin olan 15 günlük 
ırkçı,şoven milliyetçi, faşist propagandanın 
kışkırtmasıyla yaşanan linçler, İtalya aleyhtarı 
gösteriler; devletin ve medyanın Öcalan’ın 
iade edilmemesini güvence altına almak için 
gerçekleştirilmiş bir kampanya gibi görünme-
ktedir.
          UEFA’nın bile futbolcu göndermeye 
korktuğu bir ülkeye Öcalan’ı gönderme-
leri mümkün mü? Bu havayı yaratanlar, 
Öcalan’ın Türkiye’ye iade edilmesine en çok 

          Malum medya, Türkiye’nin İtalyan 
mallarına boykot uygulaması karşısında, 
İtalyanların ödünün patladığını yazıyor. 
Acaba öyle mi? 
          17 Kasım 1998 tarihli FİNANSAL 
FORUM gazetesine göre, İtalya’nın 1997 
rakamlarıyla ihracaatı 238.3 milyar dolar. 
Türkiye’ye ihracat 4.463 dolar. Oranı: %2’nin 
altında,
          İtalya’nın ithalatı 190.3 milyar dolar. 
Türkiye’den ithalat 1.387 milyar dolar. Oran: 
%1’in altında. Kısacası, oranlar öyle İtalya’yı 
batıracak oranlar değil. Ama Türkiye’de biri-
lerini batırabilir. 
          Örneğin Türkiye’nin İtalya’dan en fazla 
ithalat yapan şirketi TOFAŞ. TOFAŞ arabaları 
FİAT lisansıyla yapılıyor ve parçaların önemli 
bölümü İtalya’dan ithal ediliyor. TOFAŞ’ın üst 
düzey yöneticilerinin çoğunluğu İtalyan’dır. 

Garibim Cem Boyner’in Benetton’una çarpı 
işareti koymak, camını taşlamak kolay. Bu iş 
ciddiyse, kimse TOFAŞ araba almasın. Öyle 
gözünden ucuz güneş gözlüğünü, dandik 
kravatını çıkarıp üstünde tepinmek kolay. 
Buyrun TOFAŞ arabası olanlar, arabalarını 
yaksınlar. 
          Öcalan’ın Türkiye’ye gelmesini samimi 
olarak istemeyenler, vatandaşa gaz verip, 
gerçekleri gizlemeye çalışıyorlar. En şiddetli 
şovenizm, İtalyan sermayesiyle ortaklığı en 
güçlü olanlardan geliyor.Koç’un basındaki 
uzantısı Hürriyet ve Kanal D, her eylemi 
destekliyor, kışkırtıyor. Daha TOFAŞ’tan bahis 
yok.
          Bu arada Uzan ailesi de (Star TV, İmar 
Bankası, Telsim, Rumeli Elektrik, Aktaş, 
Çimento fabrikaları vs) İtalyan Ariston 
ile, beyaz eşya pazarından pay kapmaya 

çalışıyordu. Star TV’de Aristonla ilgili bir şey 
duydunuz mu? Ama bir dönem İsveç’in 
PKK’ye sıcak yaklaştığından hareketle cep 
telefonu alanındaki rakibi İsveç ortaklı 
Türkcell’i, kazandığı parayı “dolaylı olarak” 
PKK’ye vermekle suçluyorlar.
          Türk(?)Pirelli ise Eczacıbaşı-İtalyan Pirelli 
ortaklığıdır. Eczacıbaşı, gazetelere “Apoyu 
İtalyanlara anlattın, Teşekkürler Pirelle” ilanları 
vererek, zarar görmemeye çalışıyor.
         Türkiye’nin PKK nedeniyle dönem 
dönem gerilim yaşamadığı ülke yok. Bu 
teşhirleri aynen sürdürsünler. Kim Amerikan, 
kim Fransız, kim Alman, kim Holanda, vb. vb. 
ortağıdır, herkes öğrensin.
          Kış günü güneş gözlüğünü kıran 
vatandaşlar, baharda yeniden gözlük almaya 
çalışırken, nasıl gaza gelip kazıklanmış 
olduklarını acaba hatırlayacaklar mı?

       Son not: İtalya’ya Büyükelçi gönderildiği günden itibaren başarısızlık üzerine başarısızlık yaşamış İnal Batu’nun 
emekliliği daha gelmedi mi acaba?

Türkiye’nin üzerinde kara rüzgar
“Uzun yürüyüş” olabilir mi?.. Ekonomik Boykot İtalyanları Korkuttu mu?

        Türkiye Öcalan’ın iadesini istiyor mu?
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Sayfa 15fabrika

Harabi’ye ait; beni müthiş etkiledi. Siz kasetten gene dinleyin, 
ama ben sözlerini şuraya yazayım, okuyucularımın gönlünü 
kazanayım.

       EY ZAHİT ŞARABA EYLE İHTİRAM

        Ey zahit şaraba eyle ihtiram
        İnsan ol cihanda bu dünya fani
        Ehline helaldir, na ehle haram
        Biz içeriz bize yoktur vebali

        Sevap almak için içeriz şarap
        İçmezsek oluruz düçar-ı azap
        Senin aklın ermez bu başka hesap
        Meyhanede bulduk biz bu kemali

        Kandil geceleri kandil oluruz
        Kandilin içinde fitil oluruz
        Hakkı göstermeye delil oluruz
        Fakat kör olanlar görmez bu hali

        Sen münkirsin sana haramdır bade
        Bekle ki içesin öbür dünyada
        Bahs açma Harabi bundan ziyade
        Çünkü bilmez haram ile helali

        Zahit: Alevi olmayan, kaba sofu, aşırı sofu
        İhtiram: saygı
        Düçar-ı azap: azaba tutulmuş
        Kemal: olgunluk

Bir nevi sapıklar
Baştarafı sayfa 5’te

tan dolma, asılsız dipnotlar kitaplara konmaktadır. (*) Haklı 
veya haksız, sosyalist hareketin  birikimine karşı müthiş 
bir hoyratlıkla davranılmaktadır. Bir “yasa” da biz çıkaralım: 
Sekterlik ve ilkesiz yakınlaşmalar ikiz kardeştir. 
         Kollektif çalışmaya, örgüt disiplinine, örgütlü dav-
ranma alışkanlığına sahip ve yatkın olmadığı için, gerisinde 
bir örgütlü mücadele geleneği bırakmayanların, dönüp 
dönüp “aydın” kimliğine sarılmaları şaşırtıcı değildir. Örgütlü 
mücadele geleneği, içerdiği “kollektif akıl/düşünce disi-
plini” nedeniyle, aynı zamanda siyasal savrulmaların da 
en güçlü panzehiridir. Türkiye Komünist Partisi tarihinde, 
kendi önemini, partili mücadelenin önüne çıkaracak ölçüde 
abartarak Yalçın Küçük gibi davranmanın, iki örneği vardır. 
Dr. Hikmet Kıvılcımlı, kendi teorik çalışmalarını çok önem-
seyerek, umudu kestiği TKP’yi reorganize etmeye girişmiş 
ve başaramamıştır. Ama saygın bir komünist olarak, ayrı baş 
çekme alışkanlığının önünü açmıştır. Gene de olumlu yanları 
ağır basan bir insanımızdır. Mihri Belli, hiçbir alanda bir eser 
bırakmadığı halde, daima kafasına göre davranan, kendi 
kendisiyle her dakika çelişmeyi bir hayat tarzı haline getiren, 
fevkalade zararlı bir tipe örnektir. Amerika’ya gider, kendi 
kararıyla. Yunanistan içsavaşına katılır, kendi kararıyla. Çin 
devrimine katılmak ister, ama katılamaz, kendi kararıyla. TİP’in 
canına okur, cuntacılık yapar, bunlar da iddiasına göre kendi 
kararıyladır. Stockholm’de yaşar, ara sıra Türkiye’ye uğrar, kendi 
kararıyla..Aydınlıkçıların İP’e üyelik önerisini, “arkamdan kimse 
gelmez” gerekçesiyle reddeder. Devrimci Yol tartışmasını 
Aydınlıkçıların yayınından eleştirir, “hala kalmış devrimci 
unsurlar varsa, bu tartışma onların da üzerine kül elemek 
içindir.” der, sonra ÖDP’nin kurucusu olur, kendi kararıyla..
        Yalçın Küçük, şüphesiz Mihri Belli değildir. Ama Kürt 
özgürlük hareketiyle yakınlaşır kendi kararıyla..Uzaklaşır 
kendi kararıyla.  Fransa’ya gider, kendi kararıyla, döner kendi 
kararıyla... Kavgaları da kendi kararıyladır, yakınlaşmaları da... 
          Böyle bir siyasi hayat yaşayınca, yıllar yılı, titiz ve ciddi 
çalışan, ama devrimin öznel unsuru olarak, irade olarak değeri 
sıfır olan bir parti’den sözetmek kaçınılmazdır.
        “Korku ve İktidar” yazısından başlangıçta yaptığımız 
aktarmaya devam edelim:
        “Yeni, emekçi, ortakçı, özgürlükçü iktidar için gerekli 
her türlü objektif şartlar var ve bizi her gün zorluyor ve 
biz ise sadece iradesiz bir haldeyiz. Korku’nun en başta 
iradeyi kırdığını bugün çok iyi yaşıyoruz. Otuz yıllık içsavaş 
irademizi teslim almıştır. Karşımızdakilerin en büyük başarısı 
budur; çünkü iradesini teslim etmiş bir aydın artık sadece 
düşünmeyen bir hayvan’dır. Şimdi gerçek bir “hayvan çiftliği” 
oluşturuyoruz.”
         Çok net, çok açık; iradesizliğin, öznel koşulların sıfır 
oluşunun sebebi düşman ve onun yarattığı korkudan; 
bu korkunun irademizi teslim almış olmasından ibaret-
tir. Peki örgüt, peki parti, peki işçi sınıfı? Onlardan bahis 
yoktur. Zaten,  devrimden ve “öznel unsur”dan sözedildi 
diye, işçi sınıfı partisinden sözedildiğini sanma saflığı bize 
aittir; yazıda sözü edilen aydınlardır. İradesi olmayan, öznel 
koşulları yaratamamış olan aydınlardır. Böyle bir “öznel unsur”  
belirlemesinin, komünistlerin “kitabı”nda yeri yoktur.
         Spartaküs ayaklanmasından sonra, kölelere ibret 
olsun, yüreklerine korku kök salsın diye, binlerce isyancı 
çarmıha gerilmiştir. Komün’den sonra, burjuvazi komüncü 
katliamı yapar. 60 bin komüncü öldürülür. İşçi çocukları, 
bebeler, duvarların harcına yatırılır. Açık tabutlarında yatan 
Komüncülerin resmi, yolumuzun ihtimallerini öğrendiğimiz, 
ama her bakışta yüreğimizi öfkeyle dolduran bir enerji 
kaynağımızdır. 1905-1907 devriminin bastırılmasından sonra 
Rusya’da da Stolipin gericiliği yaşanır. Emekçilerin yüreğine 
korku salınır. Ama “sadece büyük işlerle uğraşan” aydın 
tipinden farklı olarak, devrimci partiyi kendi küllerinden, en 
küçük, en ayrıntıda işler üzerine düşünerek; işçi hareketinin 
en sıradan sendikal sorunları üzerine makaleler yazarak, iyi 
işçilerle her zaman birarada olmak için çaba harcayarak yara-
tan Lenin gibi devrimci aydınlar da vardır. Korkuyu yürekler-
den silmenin imkanı partidir. Gericiliğin saldığı korku, korkuyu 
yenecek olanların arasında, teoride yoğunlaşarak ve örgütlen-
mede yol alarak aşılır.
        Yalçın Küçük hocamız, ülkene hoşgeldin. 
         Senin eserlerinden ne kadar çok şey öğrendiğimizi bile-
mezsin. Biz “yazdıktan sonra okumuyorum” dediğiniz eserleri, 
defalarca okuduk. Ama artık sizin de, örgüt, kollektif çalışma, 
parti disiplinine tabi olma gibi değerleri öğrenmeye başlama 
yaşınız geldi. Hülyalı, enerjik, çalışkan bir delikanlısınız. Ya 
“aydın” kimliğiyle yetineceksiniz; ki bu zaten az şey değildir; 
ya da işçi sınıfının devrimci siyasi hareketiyle, partisiyle birlikte, 
partili aydına doğru büyüyeceksiniz. 
         İnsandan, hele sizin gibi “ümitli” bir insandan, umut kes-
ilmez. 

         (*) Anılan Dipnot, “Sol Marksizm”de yeralan eskiden 
de aynı şekilde yayımlanan bir yazıdadır. “Sallama” bilgilere 
çok sayıda örnek verilebilir. Ama kolaylık olsun, “Korku ve 
İktidar”dan verelim.
        “Türkiye İşçi Partisi’nin destabilize edilmesi, işte bu 
tarihten (1967) sonra başlıyor ve bu destabilizasyonda Sovyet 
yönetimindeki Türkiye Komünist Partisi pivotal rol oynuyordu: 
Komünist Partisi’nin, ülke içindeki mücadeleyi, en azından 
düşmanlıkla karşılamayan liderliğinin değiştirilmesi ve 
bunların Sıtkı Coşkun veya Aydan Bulutgil türünden hainlerle 

takviye edilmesi işte bu zamandadır.”
        TKP yönetiminde değişiklik yapan ve Genel Sekreterlik 
görevine İsmail Bilen’in getirildiği, dolayısıyla o dönemde 
hasta yatağında olan Zeki Baştımar’ın bu görevden resmen 
ayrıldığı toplantının tarihi 24 Mayıs 1973’tür. Sıtkı Coşkun ve 
Aydan Bulutgil’in TKP’ye katılmaları da en azından bu tarih 
civarındadır. 1973’te I. TİP’in destabilize edilmesi mümkün 
değildir. Çünkü daha önce destabilize edilmiştir ve 1973 
bahar aylarında Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmış, 
Behice Boran-Nihat Sargın başta olmak üzere önemli yöneti-
cileri cezaevine konulmuş durumdadır.
         İddiaya kanıt olarak gösterilen bilgiler yanlıştır. İddia ise 
bilgi hatasından çok daha yanlış ve tehlikelidir. İddiaya göre: 
1.SBKP, Süleyman Demirel’e ticaret anlaşması karşılığında TİP’i 
veriyor. 2. Bunun için TKP’nin Genel Sekreteri başta olmak 
üzere yönetimini değiştiriyor ve yönetim hainlerle takviye 
ediliyor. Acaba kim tarafından? SBKP’nin Leonid Brejnief’in 
Genel Sekreterliği döneminde, bir ticaret anlaşmasına karşılık, 
ilerici bir partiyi destabilize etmek için, etrafta hain aradığını ve 
bu hainleri komünist partilere yerleştirdiğini bir kabul olarak 
benimseyenlerin, “Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin Çözülüşü” 
adlı kitabı yeniden yazmaları icabeder. 
         Kaldı ki tutarlı olmak lazım: Yalçın Küçük, “İtirafçıların 
İtirafları” kitabına zahmet edip bir bakar mı, acaba orada Aydan 
Bulutgil için, burada kullandığına benzer bir sıfat kullanmış mı? 
         Üzerinde düşünülmeye değer, üstelik “sallama” olmayan 
bilgiler vereyim. 1951 Tevkifatından sonra, hapisten çıkan 
TKP’lilerin bir bölümü, Zeki Baştımar, İsmail Bilen ve başkaları 
yurtdışına çıktılar ve “Harici Büro”yu oluşturdular. Yurtiçinde 
kalanlar ise dağılıp gitmedi. Reşat Fuat Baraner, Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı, Mihri Belli ve daha pek çok, “deve dişi gibi” isim 
burada kaldılar. Burada kalanlar “Harici Büro”yu partinin kend-
isi olarak görmediler ve merkez olarak tanımadılar. Çoğu I. TİP 
ile ilgiliydiler. “Müseccel”, yani siyasi poliste kaydı bulunanlar 
partiye giremiyordu. Üye olabilenler üzerinden TİP içinde etki 
kurmaya çalışan önemli isimler oldu. M.Belli ve Kıvılcımlı bu 
yolu izleyerek TİP’in politik çizgisini etkilemeye çalışmışlardır. 
Bu tutum şüphesiz hakları ve görevleridir de. Çoğunluğu 1960 
öncesinde TKP ile yakınlık halinde olan TİP yönetimindeki 
aydınlar ise bu müdahalelerden, örgüt mantığı ve yasallığa 
gösterilen itina bakımından haklı bulabileceğimiz rahatsızlıklar 
duymuşlardır. Bütün olarak hareketin olgunluk düzeyi, bu tür 
katılımları zenginlik saymaya ve biçime ilişkin sorunları çözm-
eye yetmemiştir. Rahatsızlık, müdahale çabalarını ısrarlı hale 
getirmiş; ısrar tasfiye ile cevaplandırılmıştır. 
         Aydınlık Dergisi’nin ilk ciltleri incelendiğinde Muzaffer 
Erdost, Doğu Perinçek, Cengiz Çandar, Gün Zileli, Osman 
Ulagay, Şahin Alpay gibi yeni kuşaktan isimlerin yanısıra Mihri 
Belli, Dr. Hikmet Kıvılcımlı gibi TKP’nin önde gelen isimlerinin 
yanyana TİP yönetimine ve giderek TİP’e muhalefet ettikleri 
görülecektir. TKP Genel Sekreterleri Şefik Hüsnü Değmer ve 
Reşat Fuat Baraner’e bu dergi sayfalarında gösterilen ihtiram, 
Reşat Fuat’ın ve eşi Suat Derviş’in bu dergide çok az da olsa 
yazması, gösteriyor ki 1968 yılında yayın hayatına başlayan 
yayın TKP’nin, kendi aralarında da ciddi görüş ayrılıklarına 
sahip olan yurtiçi kadrolarının yayınıdır. 
         Aydınlık yazarlarından birisi de R. Nuri İleri’dir. Ancak 
kendisi “eski” olmakla birlikte, 1960 öncesinde parti üyesi 
olduğu konusunda bizim kesin bilgilerimiz yoktur.
         I. TİP’e yönelik tahrip edici tutumlar, bu yayın bünyesin-
deki Dr. Hikmet Kıvılcımlı’dan değil, Mihri Belli’den ve onun 
harekete geçirdiği genç kadrolardan gelmiştir. Çok kısa 
süre bir arada olduktan sonra Belli ile de yolunu ayıran bu 
gençler Mahir Çayan ve arkadaşlarıdır. Ve TİP’e saldırılarını, 
Belli’den ayrıldıktan sonra da, üstelik şiddetini arttırarak 
sürdürmüşlerdir.
        TKP’nin Yurt içinde kalan kadrolarının SBKP ile doğrudan 
bir ilişkileri yoktur. SBKP ile partiler arası ilişkiler “Harici Büro” 
üzerinden yürümektedir. Dolayısıyla Demirel’in imzaladığı 
ticaret anlaşması nedeniyle Brejnief yoldaşın Genel 
Sekreterliğindeki SBKP’nin, burada adı geçen isimler üzerind-
en Demirel’e bir “armağan” sunmasının, mantığı olmadığı gibi, 
maddi imkanı da yoktur. Ayrıca Kıvılcımlı’ya kimse öyle bir iş 
yaptıramaz.
         Harici Büro Sekreteri Zeki Baştımar, TİP içinde Aren-Boran 
ekibinin yükselişini ve asıl bu ekiple birlikte yükselen Nihat 
Sargın’ı, TKP’nin iki kanadı arasında TİP üzerinden yürüyen 
rekabette kendisine yakın kanadın zaferi olarak nitelendirmiş 
ve memnun olmuş olabilir. Ancak kolu kanadı kırılmış, desta-
bilize edilmiş TİP’te yönetime gelen kanadın kendilerine yakın 
olması, Baştımar’dan sonra Genel Sekreterliğe gelen İsmail 
Bilen için çok önemli görünmemiştir. Kaldı ki Baştımar’ın 
“emin” olduğu yakını Sargın’a, Baştımar’ın ölümünü veya bir 
kongreyi beklemeden Genel Sekreterliğe getirilen İ. Bilen’in 
aynı güveni duymaması şaşırtıcı değildir. 
         Bu nedenle 24 Mayıs 1973’ten sonra TKP’yi TİP 
dolayımıyla varetmek yerine, doğrudan Türkiye işçi sınıfı 
içinde örgütlemek için bir “Atılım” planlamış ve yürütmüştür. 
Bu ekibin TİP’i destabilize ettiğinden sözedeceksek, II. 
TİP’in destabilizasyonundan sözedebiliriz. Ancak II. TİP’in 
başarısızlığının, tahliline girmenin yeri burası değildir ve böyle 
bir dışsal izah çabası da yanlıştır. 
         Bir paragrafta yapılan ve özensizlikle açıklanması müm-
kün olmayan yanlışların düzeltilmesi için on paragraf yazmak 
zorunda kalmış olmamızın anlaşılacağını umuyorum.

Korku ve İktidar Üzerine
Baştarafı sayfa 12’de 

Cumhuriyet devletinin zulmüne uğramamış kimse yoktur. 
Yukardaki isimlerin hepsi yılllarca hapis yatmış; biri devlet eliyle 
öldürülmüş, biri de yakılmaktan tesadüf eseri kurtulmuştur. 
Açık olan gerçek şudur ki, cumhuriyet dönemi sanatının tarihi, 
Cumhuriyet devletinin sanatçılara yaptığı zulmün tarihi; yani 
sansürün, sürgünün, zindanların tarihidir. Devletten aldığı parayı  
hakedebilmek için Tarih Vakfı’nın, bir yığın laf gevelemeyle yok 
saymaya çabaladığı temel gerçek budur.
         Serginin diğer bir bölümü “Cumhuriyet ve Konut” adını 
taşımaktadır.   Cumhuriyet döneminde oluşan ve uygulanan 
konut politikaları, bu dönemin belirgin ve yaygın mimari özellik-
leri bir dizi yuvarlak lafla ve teknik ifadeyle ortaya konulmaktadır.  
Halbuki bugün “konut sektörü” adı altında oluşan mafyalaşmayı 
ve üretilen çirkinlikleri, yaşanılmaz hale gelen kentleri, güçlen-
mek bir yana, bir türlü oluşamayan ve giderek yokolan kent 
kültürünü göz önüne aldığımızda sorulması gereken soru şudur: 
75 yılda bu noktaya nasıl geldik ?   İlk akla gelen ve 80 sonrasını,  
“Dalan/Talan” dönemini ya da köşe dönme zihniyetini sebep 
gösteren kolaycı yaklaşımlar, biraz derinleştiğinde kaçınılmaz 
ve durdurulamaz şekilde gerilere uzanmaktadır. Menderes 
döneminde cadde açmak için İstanbul’un tarihi dokusuna karşı 
girişilen yıkım dahi, bizi bu konuda daha geriye gitmekten, 
Cumhuriyetin tarihsel miras konusundaki tavrını sorgulamak-
tan alıkoyamamaktadır. Osmanlı’nın aristokratik devlet aygıtını 
yıkmak gerekliliği, yeni rejimin “Batılılaşma” politikası altında bir 
savrulmaya, ya da bilinçli bir kopmaya dönüşmüş; “reddi miras” 
adı altında 600 yıllık Osmanlı tarihi boyunca bu ülke insanlarının 
yarattığı ya da saygı duyduğu değerlere karşı bir inkar dalgası 
başlatılmıştır. Müzikten şiire kadar bir dizi alanı kapsayan bu 
saldırıdan, eski döneme ait binalar da fazlasıyla nasibini almış; 
bir kısmı bizzat yıkılırken, bir kısmı da ilgisizlik içinde zamanın 
yıkımına terkedilmiştir.  Eski İstanbul’u güzel ve alımlı kılan, 
ona bir siluet kazandıran bütün öğeler  ve ayrıntılar; sokaklar, 
çeşmeler, mezartaşları, evler ve konaklar, büyük bir hoyratlıkla 
yıkılır ya da yıkılmaya terkedilirken, hiçbir estetik ya da eski 
dokuyla uyum kaygısı taşımayan birbirinden çirkin binalar 
şehirlerimizi kaplamıştır. Cumhuriyetin sözde modernist, Batıcı 
ve kültürel planda anti-osmanlı tavrı, bu alanda tam anlamıyla 
garabetler üretmiş, ya da üretilmesinin önünü açmıştır. 
Örneğin Hidiv Kasrı gibi bir mimari  güzellik, terkedilmiş, camı 
çerçevesi kırık, viran bir şekilde 1980’li yıllara kadar kalıp ancak o 
tarihte kültürel mirasa meraklı birinin amatör çabalarıyla restore 
edilebildiyse,  sorgulanması gerekenin şu ya da bu hükümet 
değil, Cumhuriyetin 60 yıllık kültürel politikaları olduğu açığa 
çıkmaktadır. 1990’ların başında bir İstanbul Ansiklopedisi 
çıkararak tüm eski kültürel zenginliği burada sergileyen Vakıf, 
aslında tersten de olsa 70 yıllık yıkımın ve çirkinleşmenin (neleri 
yitirdiğimizin) ansiklopedisini çıkarmış; ancak gene de siyasi bir 
sorgulamaya girişmekten özenle kaçınmıştır. Bizzat bu ansiklo-
pedi dahi, Cumhuriyet sergisinden yapılan bu pohpohlamanın 
karşısında büyük bir soru işareti olarak durmaktadır. 
         Benzer açmazlar ve çelişkiler, serginin diğer bölümleri için 
de geçerlidir. “Cumhuriyet ve Kadın” bölümünde, onurlu ve 
çağdaş bir kadın modeliyle yola çıkan Cumhuriyet’in 75. yılında, 
kadınlarımızın nasıl olup da  “Tesettür  - Sibel Can” ikilemi gibi yoz 
ve alçakça bir ikilemin kıskacına sokulabildiği sorusu akla gelme-
kte, bu soru da bir dizi geveleme arasında cevapsız kalmaktadır. 
Aynı şekilde “Cumhuriyet ve Siyasi Partiler” bölümünde, niçin 
75 yıl boyunca Avrupa ile kıyaslandığında rekor sayıda partinin 
açılıp kapandığı (ya da kapatıldığı) doğal olarak es geçilmektedir. 
Sonuç olarak sergiden çıktığınızda içinizde oluşan boşluk hissi 
öylesine dayanılmaz olmaktadır ki, ister istemez “ben bu sergiye 
niye geldim?” ya da “bu sergi kimler için tasarlandı”  sorusu 
kafanıza saplanmaktadır.

         TARİHÇİLİK SAVAŞÇILIKTIR

         Tarih Vakfı’nın bu sergisi tam anlamıyla bir fiyaskodur. 
Bırakın sosyalistleri,  sıradan bir demokrat bile, en iyimser deyim-
le bir boşluk, ya da zaman kaybı hissiyle sergiden ayrılmaktadır. 
Öte yandan devlet çizgisinin ve resmi ideolojinin ne denli 
tatmin edildiği de tartışma konusudur. MGK’nın sol içindeki 
sesi Aydınlık da, sergiyi bu sefer “Atatürk’ün doğru düzgün adı 
bile geçmiyor” diye eleştirmektedir. Açıktır ki, milliyetçi-muha-
fazakar bir kuruluşa ihale edilseydi, bu sergi en azından resmi 
ideoloji açısından daha net, açık ve kesinlikle çok daha coşkulu 
olurdu.  Sonuç olarak, bu sergiyle kişilik kaymasını kesinleştiren 
Tarih Vakfı, gene de deyim yerindeyse “ne İsa’ya, ne Musa’ya” 
yaranmayı başaramamıştır.  
         Yaranması da mümkün değildir.  Türkiye, devlet aygıtı ve 
tüm kurumlarıyla kontrolden çıkmış bir araba gibi bir uçuruma 
sürüklenmektedir. Çürüme ve tıkanıklık had safaya geldikçe, 
burjuvazinin ve faşizmin baskıları yoğunlaşmakta, “benden 
sonra Tufan” mantığı içinde saldırılar giderek pervasızlaşmakta, 
işlenen suçlar daha utanmazca savunulmakta, egemen sınıfların 
tüm organlarıyla (devlet, medya, işverenler..) tek bir ses gibi 
davrandıkları bu çılgınlık seli, bir girdap gibi Türkiye’yi aşağıya, 
batağa sürüklemektedir. Bu girdap, sol içinden de en zayıf, utan-
gaç, belkemiğinden yoksun, sol düşüncenin özü olan militan 
ruhu yitirmiş kadroları kolayca koparmakta ve kendi korosuna 
katmaktadır.  Bu kadroların “üretim ve yönetim” merkezi olan 
Cumhuriyet gazetesiyle başlayan furya, sonunda Tarih Vakfı’nı 
da saflarına katmış, “devletle arasını iyi tutmaya çalışan solcu 
aydın” diye tanımlanabilecek zavallılar  kitlesine, yeni kadrolar 
katılmıştır.  Mehmet Barlas, Hadi Uluengin, Ertuğrul Özkök gibi-
lerinin de başta bu yoldan geçtiği hatırlanırsa, bunun geçici bir 
statü olduğu, bu zevatın da yakında aynı  menzile ulaşacakları  
açıkça ortaya çıkmaktadır.
         Türkiye’yi saran bu tiksindirici girdaba karşı direnmenin 
yolu, militan ruhu entellektüel yaratıcılıkla birleştirmektir. Tarih 
ise bu konuda özel önem taşıyan bir alandır. Türkiye’nin 75 yıl 
boyunca tarih yalanlarıyla yönetildiği göz önüne alındığında, bu 
son bölüme koyduğumuz  başlık anlam kazanmaktadır. İlerici 
bir tarihçinin görevi eski belgelere ya da istatistiklere dayalı bir 
raportörlük  yapmak değil, geçmişten bugüne halkın mücade-
lesine yön verecek, onun önünü açacak olguları, gerçekleri 
bulup bilince çıkarmak, hakim sınıfın çarpıtmalarına ve örtbas 
etme çabalarına karşı da bu gerçeğin savaşını vermektir. Bu 
kavganın gerektirdiği fedakarlığın Cumartesi annelerinin, ya da 
hapishanelerde açlık grevi yapan tutsakların fedakarlığından 
az olmayacağı muhakkaktır; vuracağı darbe de onlarınkinden 
az olmayacaktır. Yalanın, aldatmacanın , şoven histerinin gemi 
azıya aldığı 75.yıl, sergileriyle, kutlamaları, ödülleri ve törenleriyle 
Türkiye’yi saran temel gerçeği, yani sefalet ve zulüm gerçeğini 
örtbas edememektedir. İşte bu temel gerçek, sosyalist aydınların 
önüne de temel bir görevi, “gerçeğin savaşçılığı” görevini bir kez 
daha net bir şekilde koymaktadır.

“masayı yumruklayan militan işçi” afişleriyle 
yola çıkan ve aynı asabi tutumu işçi sınıfı içinde 
ciddiye alınacak mevzilere henüz sahip değilken 
bütün sendikal yapıya yönelten STP-SİP, işçilerden 
umursamazlık, sendikacılardan önemli bir tepki 
gördü.  “Hiçbir temsil gücü yok” dediği sendikal 
hareketin platformlarına temsilcilerini gönderdi 
ve kendi temsil gücünün zayıflığı nedeniyle, send-
ikal hareketin seçilmiş yöneticilerinin, daha önce 
örneği görülmemiş tutumlar geliştirmesine imkan 
yarattı. Şimdilerde bu tutumun dramatik bir açıyla 
değiştirilmek istendiğine dair güçlü işaretler veriyor. 
Ama bu defa, aslında daha önce de asıl yöneldiği 
yer olan “Sol”a, bütün dikkatini yoğunlaştırmış 
görünüyor. 
          Sekterlik meselesine gelebiliriz. Sınıflar 
arasından geçen çizgiyi esas almanın önemi 
şuradadır: Sosyalist düşünce, işçi sınıfına malolduğu 
ölçüde bir güce dönüşür. İşçi sınıfı da, sosyalist 
düşünceyi içerdiği ölçüde kendisi için siyasal bir 
güç haline gelir, siyasal bir özne niteliği kazanır. En 
geniş anlamda “Sol” denilen dünyanın üzerinde 
durduğu değerlerin bir bölümü; özgürlük, eşitlik, 
insanlığın kurtuluşu, savaşsız, sömürüsüz bir dünya 
vb., sosyalist düşünceden işçi sınıfına gelir. Neticede, 
bütün bu değerler, kaynağını emekten alan veya 

gerçek içeriğini, emekçi sınıflara malolduğu zaman 
bulabilen değerlerdir. Sosyalist bir işçi hareketinin 
dışındaki “sol”, bu değerleri sulandırmış veya henüz 
bu değerleri kavga bayraklarına yazacak kadar 
sınıfsal ve zihinsel olarak berraklaşmamış kesimleri 
ifade eder. İşçi sınıfının ulusal ve uluslararası düzey-
de yüz elli- iki yüz yıllık mücadelesini çekin; ortada 
sol diye bir şey kalmaz. Sosyal demokrasi, ulusal sol, 
liberal sol, katılımcı sol, küçükburjuva devrimciliği 
vs, tamamı işçi sınıfının iktidar mücadelesi veren 
ana çizgisinin türevleridir. 
         Türkiye’de işçi sınıfına yönelerek, orada 
yoğunlaşarak bir güç yaratmayı aklına bile getirmey-
en; oraya yönelse, derinlikli aydınlarla da daha kolay 
buluşabileceğini bilmeyen solcu çevreler, partiler, 
eğilimler, önce öbür çevrelerin etkisi altındaki veya 
bağımsız olan solcularla biraraya gelmeye veya 
öbür sol çevrelerle birleşmeye çaba harcıyor. “Yakın 
geçmişte solun yığınsallaşması böyle olmuştu” 
diye öğrenciler içinde güç olmayı işçi sınıfına 
yönelmenin önüne koyuyor. Mahallelerde bir 
parlama oluyor, derhal varoş edebiyatına başlıyor. 
Ama her zaman, kendi güçsüzlüklerini aşmayı, 
kendi işini yapmanın bir sonucu olarak değil; 
başka güçlere eklemlenerek sağlayacağını sanıyor. 
Yıllar yılı Kemalizme bulaşıklığın, sosyal demokrat 
partiler içinde “çalışmanın”, Alevileri rahatsız edecek 
ölçüde Aleviciliğin, sonra Kürt hareketinin kişiliksiz 
bir uzantısı haline gelmenin, son zamanlarda 

“Genelkurmay”ın, “yurtsever paşaların” veya “insan 
hakları ve demokrasi konusunda hassas” emperyal-
istlerin programlarını desteklemenin arkasında bu 
yalnızlık korkusu bulunuyor.
          Kendi devrimcilik, sosyalistlik, komünist-
lik iddialarının, kendilerine yüklediği görev ve 
sorumluluklara yoğunlaşmak; bu yoğunlaşmayı 
ideolojik-siyasal ve örgütsel bir güce dönüştürmek 
tercih edilmiyor. Herkesin aklı “büyük politika”larda. 
Halbuki gelişmenin her safhasında, o safhanın 
başarıyla aşılması için gereken politikalar büyük 
politikadır; işler, büyük işlerdir. Kendi güç ve 
imkanlarını kat kat aşan meseleleri çözümlemek 
ve böylece önünü görmek değil; çözmek ve 
hemen çözmek sevdasına kapılanlar; başka sınıfsal 
niteliklere sahip; başka amaçlarla oluşturulmuş 
güçlere dayanarak büyük politika yaptığını sanır. 
Birisi tek başına bir ulusal kurtuluş mücadelesiyle 
enternasyonalist dayanışma yapar; bir küçük 
çevre kendisini Genelkurmay başkanlığının müt-
tefiki sanır; henüz şenlikler dışında bir tane olgun 
politika üretememiş bir parti, demokratikleşme 
sevdasıyla, demokrasinin inkarcılarıyla dirsek 
temasına girer. Örnek olsun, Saruhan Oluç, ÖDP 
Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız, TÜSİAD’ın 
“Demokratikleşme Paketi” ile ilgili olarak, elindeki 
raporu okumadan gittiği “Siyaset Meydanı”nda, 
“İşte bizim yıllardır söylediğimiz şeyler” diyerek, 
hem bizim söylediğimiz şeylerin ne olduğunu 

bilmediğini ortaya koymuştu ve hem de 
hazırlayıcısı Bülent Tanör olsa bile, tekelci sermay-
enin sözü haline gelmiş bir metne ve kuşkusuz 
tekellere övgü düzmüştü. 
          Sekterlik mi? Sekterlik, kendi işini yapmak 
yerine, ille de başkasının gücüne dayanarak, büyük 
politikacılıkta ısrardır. Kimin gücü olursa olsun, 
hazırda bir güç görünce hemen o gücün etekler-
ine yapışmaktır. Bin defa yanılıp, gene aynı ısrarı 
sürdürmektir. Sekterlik, tekellerden ve empery-
alizmden demokrasi ve insan hakları ummaktır. 
Sekterlik devletin en siyasi kurumlarını solun müt-
tefiki sanmakta ısrardır. Üç tane şeriatçıyı tutukladı 
diye Aydınlık gazetesinde “İşte Cumhuriyet’in 
savcısı” diye övgüler düzülen Nuh Mete Yüksel 
tarafından, üç hafta sonra tutuklanmak ve hala, “Bu 
operasyon Genelkurmay’a rağmen, Pentagon’da 
planlandı” salaklığını sürdürmektir. 11 Eylül 1980 
tarihli günlük Aydınlık Gazetesinde Kenan Evren’le 
Oral Çalışlar’ın yaptığı röportajı yayınlayıp, Evren’e 
ve orduya övgüler düzdükten iki gün sonra 
sıkıyönetimin sopasının altına yatan; sonra yediği 
dayağı unutur unutmaz, övecek Genelkurmay 
Başkanı, övecek DGM Savcısı arayan zihniyettir sek-
terlik.
          Komünistler, politikalarını devletin 28 Şubat 
çizgisine göre belirlemiyorlar. Çizginin bir tarafına 
geçip, öbür tarafı eleştirmiyorlar. Biz dünyanın 
en basit gerçeğini, tam da “Dünyayı Sarsan On 

Gün”de Bolşevik bir askerin Sosyalist Devrimci 
aydına söylediği sadelikte kavrıyoruz: “İki sınıf 
vardır: Proletarya ve burjuvazi”. Kapıda nöbet 
tutan Bolşevik asker değiliz. Burada durmuyoruz. 
Ama bütün fikirlerimizin hareket noktası ve tekrar 
bağlanacağı yer bu sade bilgidir.

          İTTİFAK MESELESİ

          İttifaklar güçler arasında olur. Güçler dengesinin 
her farklı kompozisyonunda, ittifak ilişkileri farklılaşır. 
İşçi sınıfı, siyasal bir özne haline geldikçe, karşısındaki 
güçleri etkiler, dönüştürür, çoğu zaman parçalar 
ve yeniden şekillendirir. Dolayısıyla kendi mütte-
fiklerini kendi mücadelesiyle oluşturur ve hazırlar. 
Düne kadar sermayenin fikri hegemonyası altında 
bulunan işçileri, emekçileri, kent yoksullarını, hatta 
burjuvazinin çeşitli kesimlerini kendi hegemonyası 
içine alır. Emekçi kesimlerin bakışlarını emekten yana 
berraklaştırırken; burjuvazinin çeşitli kesimlerinin 
bakışlarını bulanıklaştırır. Bir yandan kendi müttefik-
lerini yaratırken; diğer taraftan düşman cepheden, 
yanına çekmeyi düşünmese bile parçalar koparır.
          Bunun tersi de doğrudur. Burjuvazi ile 
proletaryanın siyasi hareketi arasındaki güç 
dengesizliği, ideolojik bulanıklık ve bulaşıklık 
içindeki ilerici kesimleri burjuvazinin yörüngesine 
sokar. Avcıların gözüne kuvvetli ışık tuttuğu tavşan 
gibi, devletin kimi kurumlarının veya emperyalist 

Cesede Yapılan Makyaj
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        Yaşlıların çok sevdikleri bir cümle ile 
başlayalım: Bugünün gençleri, üniversiteliler o 
günleri bilmezler!.. 
        1980’li yıllarda, şairlerin şiir kitapları, 
üzerinde “şiir” yazan kötü ve çırpıştırma kitapların 
arasında kaybolmamıştı. Devrimci hareket, bir 
bütün olarak yenilgi içinden geçiyordu. Ama 
şiire duyulan ihtiyaç hala canlıydı ve şairler, belki 
kendi içlerinde yolculuk ediyor gibi görünse-
ler de, arı gibi çalışkandılar. İçinden, etkisinden 
geldikleri yakın geçmişin şiirinden daha ileri bir 
şiire varmak için sadece şiirlerini yazmıyorlar; 
aynı zamanda tartışıyorlar ve sakıncalı, 
hatta unutulmuş bahçelerde geziniyorlardı. 
Kurumsallaşmayan; zaten kurumsallaşmaya 
niyeti olmayan, kurumsallaşmanın eşiğine 
geldiğinde, kendi amaçlarıyla kavgalı hale 
gelecek dergiler çıkarıyorlardı. Kıdemli şairlerden 
“nankörler” eleştirisi gelmesi, büyük dergilerde 
şiir yayınlatmayı çok önemseyenleri değilse 
de; alacağı en büyük ödülün iyi bir şiir yazmış 
olmaktan ibaret olduğunu unutmayanları 
sevindiriyordu. Nankörlük, şüphesiz değer 
bilmezlik anlamına geliyor; ama aynı zamanda 
inkarı da içeriyor. Kendisinden öncekini inkar 

etmeyen, reddedişi olmayan bir şiire, kimin ne 
ihtiyacı olabilir? 
        Sakıncalı, hatta çok uzun bir kötülenme 
tarihine sahip olduğu için, unutulmuş bahçeler, 
elbette devrimci 
hareketin kültür-
sanat ortamlarından 
gelenler için böyle 
olan bahçeler; İkinci 
Yeni’ydi, Divan şiiriydi 
ve belki alışılmamış 
vahşeti ve şairinin 
iradesine aslanlar gibi 
direnmeye devam 
edişiyle İsmet Özel 
şiiriydi. Divan şiirine, 
daha somut bir ifadey-
le şiirde sese, kurguya, 
biçim titizliğine duyu-
lan ilgide, genç şairlere 
ilgisini esirgemeyen 
ve o günlerde etki-
leyici şiirler yazmakta 
olan Hilmi Yavuz’un 
etkisi olduğunu söylemek gerekir. İkinci Yeni’ye 

duyulan ilginin de, Turgut Uyar şiiri üzerinden 
unutulmuş geleneksel şiire yönelişe katkı yaptığı 
söylenebilir. İkinci Yeni’nin kendisine yönelik 
ilgide ise dildeki deneyciliği, arayışı, türkçeye 

Turgut Uyar, Edip Cansever 
ve Cemal Süreya’nın şiirinin 
kazandırdığı olağanüstü ışıklı, 
havadar bir lirizm rol oynuyordu. 
1970’li yıllarda bu şiiri apolitik 
diyerek küçümseyen “devrimci” 
şairlerin bazıları, 1980 sonrasında 
politikayı lanetler; şiirlerindeki 
devrimci siyasi motifleri hata 
sayar ve hatta reddederken; şair 
kumaşı sağlam Cemal Süreya’nın 
“üstü kalsın” dediği ana kadar şair 
asaletine gölge düşürmemesi de 
bir yere unutulmamak üzere 
kaydedilmelidir.  Attila İlhan gibi, 
İkinci Yeni’ye devrimci lakırdılarla 
hücum üstüne hücum tazeleyen 
en kıdemli bir şairin, polisin 
“yerinde infazlarına” alkış tutan 
televizyon dizileri yazdığı, gene 

gerçekliği şüphe götürür, naftalinli devrimcilik 

hatıralarıyla örtmeye çalışarak devlet hizmetine 
koştuğu zamanlarda, İkinci Yeni eleştirilerinin 
itibar görmesi zordu.
        İsmet Özel, cüzzamlıydı. Solculuğu bırakmış; 
bırakmakla kalmayıp müslüman olmuş; müs-
lüman olmakla kalmamış militan bir sağcı 
haline gelmişti. Ama şiir bu kadar hızlı dönmez. 
İsmet Özel’in inanç ve siyaset zeminlerindeki 
dönüşüne pek de aldırmayan; çünkü o ne 
kadar mistik olmaya çalışsa da dünyevi kalmaya 
devam eden; üstelik hiç azalmayan vahşetiyle 
ilk günde neyse, hep öyle kalacak gibi görünen 
şiiri, dünü sorgulayan genç şairlerin ilgisini belki 
de en çok çeken gizli bahçelerdendi.
        İşte o günlerde kitapları yayımlanmaya 
başlayan genç şairlerin, şiiri en fazla ciddiye 
alan, şairliğinden başka sıfatı olmayan ve başka 
bir sıfata da ihtiyaç duymayacağı belli olan birisi 
Adnan Özer, önce Ateşli Kaval’ı (1981), sonra 
Çıngırağın Ölümü’nü (1983), sonra Rüzgar 
Durdurma Takvimi’ni (1985) ve Zaman Haritası’nı 
(1992) yayınladı. Açık ve kesin olan şu ki, Adnan 
Özer’den beş-on mısrayı ezber etmeyen; bir kaç 
şiirini cebinde, çantasında taşımayan gençlerin 
sevgili bulması pek ender vak’alardandı. 

        Sonra uzun, uzun bir ara verdi. Tabii 
Neruda’dan, Octavia Paz’dan, Federico Garcia 
Lorca’dan şiir kitapları çevirdi, Victor Jara’nın 
şiirlerini çevirip bir derleme hazırladı, çocuklar 
için “Küçük İstasyon”’u yazdı. Çalışkan, sade 
emekçiler olarak demiryolcuların hayatından 
hikayeler anlattı ve sanırım babasına bir borç 
ödedi. 
        En son, Hayal Tabirleri ile kendi dilinin 
kaynaklarını aramaya çıktı.
        Ama şiir yayımlamadı, belki de yazmadı.
        Son görüşmelerimizden birinde, adet-
tir, şairler yayınlanmamış şiirlerini ceplerinde 
taşırlar, cebinden çıkardığı 12 yeni şiirini okuma-
ma izin verdi. Sebebini başka zaman anlatırım. 
Şiirlerin hepsi, “Veda” ediyordu. Tamamlanan 
yeni vedalarla sayıları daha da artmış olmalı ki, 
“Vedalar Kitabı”nın yakında yayımlanacağı hab-
erini “yazabileceğimi” söyledi. 
        Vedalar Kitabı, pek çoğumuz için bir 
ilk gibi görünecek. Öyle görünmesin diye, 
artık bulunması mümkün olmayan önceki 
kitaplarından örnekleri birlikte okuyalım iste-
dim. Aslında Adnan’ın bu sayfadaki sırası çok 
daha önce gelmişti.(Z.T.)

MARMARADA AKŞAM

Çıkar gelir alacakaranlık
yeni sürülmüş tarlalardan
her adımda biraz daha yiten topukları
ve taflan külüne kokan elleriyle
çıkar gelir
her solukta bir dermansız hastalığın
iç kanamalarını çekerek sinesine

dalgalarda çözer
saçlarını alizeler
fosfor su yüzüne vurur
bir çağanoz çıkmak ister
göğsünün sarmal dehlizlerinden

ağır ağır yürür gece
taşlarında otlar bitmiş
Aspendos’un sahnesine
ve eski, alışkın bir oyuncu gibi
okur ceneviz gününden kalma tiradını

ak benekli gömleğini aranır
soğuk kıkırdaklarıyla ürpererek
kum engereği

çıkar gelir kutup yıldızı
ışıltılı bir pelerin gibi savurarak
samanyolunu
bağdaş kurup oturur
gök tapınağının minberine

deniz/ah! o uçsuz bucaksız göğsünde
yeşil hareler oynaşan deniz
gece dev bir çoban gibi
kara kepeneğiyle abanınca üstüne
çırpınıp bırakır kendini
vahşi bir aşkın öpüşlerine

ÇINGIRAĞIN ÖLÜMÜ I

bir sesevinde doğdum
inanırım çanların ölümüne
fırtına dinince kıyacağım kendime

sen çizince ben oldum
inanırım kumlu ellerine
sen yitince kıyacağım kendime

bakır damlasından soğudum
inanırım zehirli yüreğine
şart olsun kıyacağım kendime

RÜZGAR
DURDURMA
TAKVİMİ

ESMER KISIN BEKLEDİĞİ BAHAR
GELMEK BİLMEDİ
yağmurun kayısı gözleri birikti
volkanların kurumuş tükrüğünden
uzayan yollarda
kavuniçi buğunun dibinde dem çekti
misina kanatlı kumrular
ESMER KIZ GÖZLERİNDE
ISLAK İNCİLERLE BEKLEDİ
AH, BAHAR GELMEK BİLMEDİ
güz ve kış boyu
yağmurun buğudan yabaları
kaldırıp gözlerimizin tuzunu
azdırdılan göğün yaralarını
ve deniz rüzgarlarının
yılankavi bıçakları
çentiklerle doldurdular
ESMER KIZ KULAKLARINDA

YAĞMURUN YANSILADIĞI
NAL SESLERİYLE BEKLEDİ

AH, YEŞİL ATLI GELMEK BİLMEDİ
filiz dizeler kuran bir şaircik
tomurcuğu acıyla kıvranan daluçları
gibi uzattı parmaklarını:
ESMER KIZ SEVERDİM SENİ
AŞIK OLMASAYDIM EĞER
karayel kılıçları
akıtmalarından damlayan kanla
döndüler akşamları bedenine
serin bir ıslık gibi aldı
onları canevine
ESMER KIZ SEVERDİM SENİ
AŞIK OLMASAYDIM EĞER
yüreği sıcacık bir kındı
kendi bıçağına sevdalandı
gerilip okladı yüzünü
alnının çizgileri
AH, ESMER KIZ SEVERDİN BENİ
AŞIK OLMASAYDIM EĞER

KÜÇÜK DENİZ
FENERİNİN YÜREĞİ

Kıyıya indim
ve yüzleştim denizin yüzüyle.
Her şey hazırdı
güzel görüntülerim için:
Boşluk, ışık ve zaman.

Küçük deniz fenerinin yüreği atar bu sularda;
anların içinde küçük, beyaz
an yumurtaları çatlar,
köpük bezeleri yarılır
denizin yüzünde.
Gürler ve yeşil yeleli boynunu çıkarır

deniz dibinin aslanı.

Patriyot balıkçıların dalgası gelir
kumlara sürtünmeye.
Kıyıya inerim
ve yüzleşirim denizin yüzüyle.

Her şey hazır burada
sevişgen cümlelerim için:
Taneyi samandan ayırmaya,
damlarda güneşin diliyle yalaşmaya,
köylere çıkan rüzgarın boş yatağı,
poyrazın topukladığı bir yelkenli gibi 
gıcırdayan
körfezin beli
ve küçük deniz fenerinin
çabuk pişman olan yüreği...

Kıyıya inerim,
öpüşerek yuvarlanırım kumlarda
kucakladığım bir dalga danteliyle.

Kıyıda çıplak ayaklı güneş
alıştığımız sabah gezintisini yapar
ve ilk florya sürüsü yol alır
tavşanlı çalılıklara.

Resmigeçit gibi selamlayarak geçer
menekşe balıkları
küçük deniz fenerinin anısını.
Zamanın hızlı solukları sakinleşir...

Her şey hazırlanır böylece
nesne ötesi uçuşlara geçecek 
imgeler için.

Ey şoşeden geçen keten şapkalı yolcu!
Durup seyret bu uyumu.
Her şey hazır burada
yaşam sevincin için.
Küçük deniz fenerinin yüreği atar bu sularda
kötü niyetli bir çağa uymamak için.

Sevda ERGİN

         Reis Çelik’in “Hoşçakal Yarın” adlı 
filmini gittik, gördük. Yönetmenin 
“Işıklar Sönmesin” adlı bir önceki filmi, 
her ne kadar yapacağı yeni filmlere dair 
içimizdeki umut ışıklarını söndürdüyse 
de, bu yazıya konu olan filmini izlemeyi 
bir görev bildik. Çünkü filme konu 
olan kişi ve olaylar gerçekti (filmin 
jeneriğinden okursak “a true story” 
yani bir gerçek hikayeydi konu edilen). 
Daha da önemlisi ve bizi asıl ilgilen-
direni, kişiler devrimci, olaylar siyasi idi. 
Haliyle biz de, filme konu olan Deniz 
Gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesini 
devrimci mirasımızın bir parçası olarak 
değerlendiren her sosyalist gibi, beyaz 
perdeye nasıl ve ne kadar gerçeğe 
uygun yansıtıldıklarını görmek istedik.
         Bu girişten sanırız anlaşılmıştır, 
bu yazıda sinemasal anlatım, 
kameranın kullanımı, kurgu ve benzeri 
konulara girmeyecek, “Reis Çelik’in 
filmografisinde...” diye başlayan cüm-
leler kurmayacağız. Bizim filme yönelik 
eleştirimiz, sosyalizmi hedefleyen, 
Marksist-Leninist olduklarını idam 
sehpasında da yiğitçe haykırmış bu 
üç devrimcinin 1961 Anayasası’nı 
savunmaktan öte gayeleri olmayan, 
orduya bağlı; yalnız, ordudaki Atatürk’e 
bağlılıklarını unutmuş bir kısım asker 
ile bir de Amerika’ya “gıcık” olan tipler 
olarak karşımıza çıkmalarıdır.
         Anayasa Savaşçısı Gençler

         Reis Çelik bu film için 9 yıldır 
araştırma yaptığını söyledi. 9 Yıllık 
araştırma süresinin ne kadarı 
oyuncuların ve mekanların seçimi 
gibi konulara, ne kadarı sponsor tav-
lamaya, ne kadarı Deniz Gezmiş ve 
arkadaşlarının düşünce ve eylemler-
inin kavranmasına ayrıldı bilemiyoruz. 
Bu araştırma süresinin üç katı bile 
olmayan kısacık ömürlerine onca şeyi 
sığdırabilmiş insanları filmine konu 
alan Çelik, 9 senede ancak Avukat Halit 
Çelenk’in “İdam Gecesi Anıları” adlı 
kitabına gözatabilmiş galiba. Filmin sen-
aryosu, bahsedilen kitap esas alınarak 
yazılmış. Çelik, sadece bu kitabı okuyarak 
senaryosunu kaleme almış olsa bile, 
kitapta suç unsuru taşıdığı için (...) ile 
belirtilen kısımda, üç devrimcinin idam 
sehpasında “Yaşasın Marksizm-Leninizm” 
diye haykırdıklarını Halit Çelenk’e sorup 
öğrenebilirdi. Üstelik Çelenk filmin tarih 
danışmanıdır, kitabında (...) konularak 
yazılamayan ifadenin ne olduğunu da 
televizyon dahil, pek çok yerde açıkça 
söylemiştir. Bunların hepsi bir yana 
Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in sosyalist 
olduğu hiç kimsenin meçhulü değildir.
         Ama Türkiye’de ölmek zor iş. Seni en 
çok sevdiğini ve anladığını iddia eden bir 
sürü insan, kendi kimliğine, kendi niyet-
ine, kendi meşrebine göre, sana yeni bir 
kimlik, yeni bir hayat giydiriveriyor. Gene 
Deniz Gezmiş’e yapılanlardan örnek 
verelim:
         Ragıp Zarakolu, “Deniz Gezmiş, 

ölmeden önce ‘Yaşasın Kürt ve Türk 
Halklarının Kardeşliği!” demişti” diye 
yazıyor. Ve nokta. Eski Devrimci Yolcu, 
sonradan Kürt Ragıp Zarakolu’na göre 
Deniz Gezmiş budur.
         Aydınlık Gazetesi’ne göre Deniz 
Gezmiş, “Önde Türkiye bayrağı, 

kucağında Atatürk fotoğrafı, Samsun’dan 
Ankara’ya Bağımsızlık Yürüyüşü yapan 
bir devrimci”dir. Aydınlık’a göre de, Deniz 
Gezmiş budur.
         Yalçın Küçük ise “Deniz Gezmiş 
TİP’ne üyeydi.” diyor.
         Reis Çelik’e göre Deniz Gezmiş ise, 

1961 Anayasası’nı kalbinin üstünden 
eksik etmeyen, bu anayasanın sağcı ikti-
darlar tarafından ihlaline karşı, anayasayı 
savunan ve bu arada 1961 Anayasasının 
yapılmasına yolaçan 27 Mayıs darbesi 
nedeniyle, orduya sempatiyle bakan bir 
üniversiteli gençtir.
         Halbuki Deniz Gezmiş, emperyalizm 
ve işbirlikçilerine karşı, yanlış bir bilinçle 
de olsa, anti-emperyalist geleneğimizin 
temsilcisidir diye, kucağında Atatürk 
resmiyle bağımsızlık yürüyüşü yapan; 
Türk ve Kürt halklarının kardeşliğini savu-
nan ve kurtuluşu için mücadele eden, 
TİP üyesi bir sosyalist olan ve getirdiği 
nisbi özgürlükler nedeniyle, sağcı iktidar-
lara karşı 1961 Anayasası’nı savunan ve 
idam sehpasındaki son konuşmasında 
“Yaşasın Marksizmin Leninizmin yüce 
ilkeleri” diyen bir genç devrimcidir. Bu 
bütünlük Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını 
anlatır; cımbızlamalar ise, cımbızcıların 
kendilerini...
         Reis Çelik’in Ata’larının izinde, 
Türkiye’nin bağımsızlığını savunan, 
1961 Anayasası’na sahip çıkan gençleri 
resmettiği tabloda hiç kızıl renge 
raslanmamaktadır.
         Bu gerçeği tahrif etmenin Reis 
Çelik’in sözkonusu olaylara ve kişilere 
ilişkin yazılı belgeleri, tanıklıkları 
değerlendirememesinden, iyi 
bir araştırmacı olamamasından 
kaynaklandığı kanaatinde değiliz. 
“Hoşçakal Yarın” filmi, 68 Kuşağından 
solcu eskilerini memnun etti, devrimci 

fikirlerinden ve proletaryaya bir zaman-
lar yakınlık duymuş olmalarından, 
çoktan pişman olmuş, ama 68’in rantını 
yemekten ve keyfini sürmekten de 
vazgeçmek istemeyen; kendi devrime 
kıyısından bulaşmışlıklarına çoktan 
“hoşçakal” diyenlerden en çok aferin aldı. 
“Işıklar Sönmesin” adlı önceki filminde 
de yönetmen aynı türden, mücadeleyle 
ilişkileri, onun rantından faydalanmak ve 
sefasını sürmekten ibaret çevrelerce tak-
dir edilmişti. Demekki Reis Çelik kumda 
oynamayı ve tehlikesiz, sığ sularda kulaç 
atmayı tercih ediyor. “Çöp batmasın” 
endişesiyle böyle davranmasını anlarız. 
Herkesin, sanat alanı dahil, devrimci 
cesaretine sahip olması gerekmez. 
Anlayamadığımız sığ suları tercih ettiği 
halde, okyanusu kendisine konu seçme-
sidir.
         Büyük Ekim Devrimi gibi dünyayı 
sarsan olayların, mücadeleleriyle isim-
lerini tarihe kazılan Rosa Luxemburg, 
Troçki gibi siyasi şahsiyetlerin sinema 
sanatına da konu olmaları olağandır (bu 
isimlerin hayatını anlatma iddiasında 
filmler çekildiği için bu isimleri belirt-
tik). Bunları filmlerine konu edinen 
sinemacılar da sosyalistlerden farklı 
bir yorumla konularına yaklaşabilirler. 
Ama Reis Çelik’in yaptığı gibi “Bir gerçek 
hikaye”nin filmini yapıyorlarsa, gerçeğin 
en azından özüne saygı göstermek 
zorundadırlar. 

“Işıklar Sönmesin”in Yönetmeni Reis Çelik’ten

Bir gerçek hikaye?

“Vedalar Kitabı” geliyor...
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