
Seçim barajı 12 Eylülcü faşist generalleri-
nin mirasıdır. Burjuvazinin diktatörleri ikti-
darlarını sağlama alsın diye...

Erdoğan sözünün eriyse kaldırsın bakalım 
şimdi bu seçim barajını. Ama yapamaz... O iş 
yürek ister, delikanlılık ister.

Erdoğan değil miydi faşist general eskisi 
Evren’e, “Sizin zamanınızda Belediye Başkanı 
olsaydım İstanbul’u uçururdum” diyen?

Ne de güzel anlaşıyorlardı...
Böyle demokrasi olmaz! Bunun adı ancak 

“demokrasicilik oyunu” olur...
Seçim Barajı Anayasa Mahkemesine gidi-

yor deyince Erdoğan neden hop oturup, hop 

kalkmaya başladı? Çünkü kendine, partisine, 
politikasına güvenmiyor. Güvenemez de... 

Hile, baskı, sömürü, yalan ve talan üzerine 
kurulu bir iktidar ayakta kalamaz...

Ne yeni güvenlik yasaları, ne seçim baraj-
ları, ne de baskı, tehdit ve devlet terörü,

“Durduramaz halkın coşkun akan selini”
Kolaysa kaldırmasınlar seçim barajını, 

kendi güvenlik duvarlarını...
Komünist şair Nazım Hikmet en doğrusunu 

söylemiş;

“HİÇ BİR ŞEYE BENZEMEZ, 
HALKINI SATANIN KORKUSU!..”
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Hem “hoş bulduk”,
Hem de “hoş bulmadık”

Hoş bulduk, çünkü beklediğimizin çok üstünde 
bir ilgiyle karşılandık. Gazete daha baskıdan çıkarken 
bizzat matbaaya gelip paketlerine sahip çıkan arka-
daşlarımız, dostlarımız oldu. Gazete heyecan yarattı. 
Merkez büro telefonlarının telleri ısındı. Ziyaretimize 
gelen, bizi arayan, mesaj yazan, katkıda bulunan, ga-
zetenin gönüllü dağıtım görevini üstlenen tüm dost-
larımızı, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı tekrar selamlı-
yoruz, sağolun diyoruz...

Hoş bulmadık, çünkü, ülkede ortam çok kirli. Se-
çim barajının kaldırılması talebi iktidarda panik yarat-
tı. Güvenlik Yasasının yasalaşması hızlandırılmış bir 
şekilde halledildi. Keşke seçim barajını da aynı hızda 
kaldıracak yürekleri olsa... Osmanlıca dersi orta öğre-
nim öğrencilerimize, din dersi ilkokul öğrencilerimize 
resmen dayatılıyor. Bir yandan demokrasiden bahse-
diyorlar, kürtlerin, alevilerin haklarından bahsediyor-
lar ama ne kürt sorununun adil demokratik çözümüne 
yaklaşıyorlar, ne de mesela Cem Evlerini ibadethane 
olarak kabul ediyorlar. İbadethane olmadığı için camii 
ve kiliselere tanınan elektrik, gaz ve su ücreti muafiye-
ti Cem Evleri için geçerli olmuyor. Bu nasıl “Alevi Açılı-
mı” oluyor biz de anlayamadık. 

Yoksul bir çocuk marketten bir gofret çaldığında 
en ağır cezaya maruz kalıyor, milyarları çalan bakan 
eskileri danışmanlık görevlerine devam ediyor. Vergi-
sini ekonomik krizden dolayı zamanında ödeyemeyen 
esnafın ertesi gün banka hesabı haczediliyor ama AKP 
yandaşı holdinglerin milyarlarca liralık vergi borçları 
affediliyor, silinebiliyor. 

Roboski Katliamının yıldönümü yaklaşıyor, katiller 
hala yargı önüne çıkarılmadı. Soma iş katliamında ya-
şamını yitirenlerin neredeyse kemikleri toprağa karı-
şacak, “yaşam odaları” konusunda ses seda yok. Metal 
işkolunda 15 bin işçi bir ayı aşkın zamandır direniyor, 
tepki yok. Ama Suriye’yi nasıl işgal ederiz, Rojava Kür-
distanını nasıl ilhak ederiz, Irak’ta istediğimiz kukla bir 
yönetimi nasıl oluştururuz... bu konularda proje çok, 
hem de istemediğiniz kadar.

Yalan, pislik, kirlilik, hırsızlık, hakaret, tehdit diz 
boyu... Onun için, iyi ki tekrar dünyaya geldin Politika 
Gazetesi diyoruz. Çünkü, son sözümüz henüz söylen-
medi. Ona katkı gerekiyor...
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Paşa Erbey: “Merhaba, Politika 
çıkıyor dediler, bakındım fakat TKP 
adına hareket ettiğinizi beyan ediyor-
sunuz kim ya da necisiniz lütfen açık-
ça yazın bugün HTKP, KP, TKP1920 
olarak faaliyette bulunan partiler var, 
ben de kendimce bu yolda yaşamını 
adamış bir yoldaşınızım. şu ana ka-
dar gördüğüm HTKP dışında tarihsel 
TKP’ye sahiplenen, irade gösteren bu 
anlamda çaba sarfeden sınıf anlamın-
da kavga veren ufak tefek nostaljik 
gruplar dışında yok. lütfen açıkça ya-
zın bilelim ki ona göre tavır koyalım”

Politika’nın yanıtı: “Paşa yol-
daş selamlar. Kendi algınızı kendiniz 
edinmeniz açısından gazetenin cuma 
günü ilk çıkacak sayısını size ulaştı-
ralım, siz ona göre karar verin, daha 
doğru olur. Bugüne kadar ki mücade-
lenize olduğu kadar bundan sonraki 
mücadelenize de saygılıyız. “Kim” 
veya “Neci” değiliz, TKP’lileriz. Si-
zin ile de tanışmayı arzu ederiz.”

* * *

Adnan Şen: “1980 öncesi ben de 
Politika gazetesi okur Aydın Engin 
in yazılarını özellikle okurdum. Yeni 
Politika’nın nasıl bir yolda olacağını 
anlatır mısınız?”

“Biraz aceleyle arkadaşlarıma tav-
siye ettiğim Politika gazetesi için ben 
1980 öncesi seneleri düşünmüştüm.
Bir arkadaşım sen ‘kürtçü mü oldun’ 
deyince, şaşırdım kaldım. Halbuki 
ben üniter yapının devamından yana 
olan politikaları destekliyorum. Bu 
sebepten görüşünüzü öğrenmek iste-
miştim, neyse önümüzdeki günlerde 
gazeteye bir şekilde ulaşıp öğrenirim 
artık. Başarılar dilerim…”

Politika’nın yanıtı: “Sorun değil 
Adnan arkadaş. Milliyetçi olmadı-

ğımız kesin. Önyargılı olmamamız 
lazım. “Kürtçü” kavramını sanırım 
kimse kabul etmez. Ancak Türkiye’nin 
kanayan bir yarasının kapanması-
nı da herkes ister. Uygun görürseniz 
adresinize göndeririz, İstanbul’da ya-
şıyorsanız gelip bizden alabilirsiniz, 
hem tanışmış, konuşmuş oluruz. Nasıl 
isterseniz. Başarı dilekleriniz için te-
şekkür ederiz. Selamlarımızla.”

* * *

Ahmet Çavlı: “Ben çok özledim, 
gençliğimi hatırladım ‘1 Ekmek 1 
POLİTİKA’yı’ hatırladım, kahve kah-
ve dolaşıp dağıttığımı hatırladım, hata 
bazı solcu arkadaşlarımız politikayı 
almazdılar HÜRRİYET okurlardı, ga-
zetenin üst köşesinde ‘türkiye türkle-
rindir’ yazısını gösterirdik utanmadan 
sıkılmadan alır okurlardı, şimdiden 
almaya başlayacağız mardin ve bölge-
nin temsilciliğini muhabirliğini üstle-
niyorum, seve seve yapacağız yeterki 
düzenli çıksın bizde bölgede dağı-
tırız belediye başkanlarıyla röportaj 
yapmaya çalışırız. KOLAY GELSİN 
YOLDAŞLARIM.”

Politika’nın yanıtı: “Yoldaş, biz 
de seni, senin dinamizmini özledik. 
Senin katkılarınla Mardin’de çok yol 
alacağımıza inanıyoruz. Yaşımız iler-
liyor ama içimizde yanan ateş bizi 
genç ve diri tutuyor. Sağlıkla kal.”

Mustafa Kaygısız: “Gazeteyi 
hangi çevre çıkarıyor arkadaşım? ”

Politika’nın yanıtı: “Selamlar. 
Arzu ederseniz, kendi algınızı oluş-
turmak için ilk sayımızı size posta 
yolu ile ulaştıralım. Posta adresinizi 
mesaj bölümünde özele yazarsanız iş-
lem yapabiliriz. Saygılarımızla.”

Tufan Şişli adlı okuyucumuzun 

aynı soruya yanıtı: “TKP’liler çıka-
rıyordur her halde :)) Adını duymak 
bile güzel. Adına yakışanı yapmak 
gerekiyor şimdi...”

* * *

Ali Özdemir: “Yurt dışına geliyor 
mu? ”

Tevfik Çek: “İsviçre’de yaşıyo-
rum, önümüzdeki ay İstanbul’a gelip 
aboneliğimi yaptırmak istiyorum. ”

Mustafa Kuş: “35 yıl aradan son-
ra yine ‘bir ekmek bir politika diyebil-
mek’,  başarılar yoldaşlar.”

Ahmet Tunç: “Güzel olacak oku 
okut”

Kemal Okutan: “Arkadaşlar be-
nim bloktan istediğiniz yazılarımı alıp 
yayınlayabilirsiniz. Başarılar diliyo-
rum. “

Can Kaya: “Merhabalar müsait-
seniz görüşmeyi isterim sizlerle. Kat-
kıda bulunmayı arzularım. Şimdiden 
teşekkürler. “

Şaban Çekil: “ İlk beni üye yapın 
çok sattım bir ekmek bir politika.”

Raffi Hermon: “Amaaaaaaaannn, 
yahu benim arşivimdeki birçok ya-
zımı bulabilir miyim acaba? ‘Kültür 
- Sanat’ sayfasından, Cavir ağabeydi 
galiba sayfa sekreteri, Y. Boz vardı 
ve bir de ben Raffi H. Araks ‘kültür-
sanat muhabiri’ olarak, 1979 olacak, 
kapanana kadar, 1978’e kadar da uza-
yabilir... Şimdi, anladığım kadarıyla, 
Politika tekrar mı çıkıyor? Basılı ola-
rak mı sosyal medyada mı? Ne zaman 
kararlaştırıldı? Neden haberimiz yok? 
Merkeziniz nerede? Adresiniz? Ben 
Beyoğlu’ndayım...Oooooooooo şaha-
ne, hey gidi günler hey...”

Eren Alıcı: “Merhaba. Kararsız 
kaldım abone olma konusunda. TKP 
derken hangi TKP’den bahsediyorsu-
nuz ? “

Durmuş Şimşek: “Merhaba yol-
daşlar, gazetemiz Politikayı uzun 
yıllar sonradan görmek okumak çok 
güzel olacak. Ben abone formunu 
dolduramıyorum bu konuda beni bil-
gilendirir misiniz, şu an ben İsrailde-
yim. “

Kemal Çelik: “Merhaba... Eski 
bir Politika okuru olarak, çok heye-
canlandım. Almanya’ya yollama im-
kanı var ise illaki vardır, bana 20 tane 
yollayabilirsiniz. Bölgemin de temsil-
cisi olmak isterim.. adresim......”

Hak-El Larnaka: “Bir Ekmek Bir 
Politika”
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İlk Tepkiler...
BU MESAJLAR SEÇEBİLDİKLERİMİZ... DAHA YÜZLERCE 

YORUM VE ÖZEL MESAJ VAR... BİZZAT ZİYARETİMİZE GE-
LEN, GAZETE BÜROMUZU  TELEFONLA ARAYAN DOSTLARI-
MIZ VAR...

POLİTİKA GAZETESİ KOLLEKTİFİ OLARAK HEPİNİZE CAN-
DAN TEŞEKKÜR EDİYORUZ, BİZE GÜÇ KATTINIZ, UMUT VER-
DİNİZ... SAĞ OLUN, VAR OLUN!



Osman Murathan: “Merhaba... 
Herşeyden önce yayın hayatınızda 
başarılar dilerim. Umarım sınıf mü-
cadelesinin yükseltilmesi ve komü-
nist hareketle sınıf hareketi arasında 
ki kopukluğun giderilmesinde tarihi 
bir misyona sahip olur Politika gaze-
tesi...”

Kadir Tokta: “Selam yoldaşlar, 
Bir ekmek Bir Politika sloganıyla 
daha liseli yıllarımda evimize -bu-
gün hayatta olmayan- abim-yoldaşı-
mın gülerek getirdiği ve okuduğumuz 
gazetemizin tekrar yayın hayatına 
başlaması ayrı bir duygu ve de coş-
ku yoğunluğu yarattı bende. Emegği 
olanlara teşekkürler. Sizlere de kolay 
gelsin. Ben kışları nerdeyse insanların 
hiç yokmuş gibi ama yazları çok yo-
ğun olan Avşa adasında tek yaşıyorum 
ve yıllık abone olmak istiyorum.”

Ekim Devrim: “Merhaba, başa-
rılar diliyor, yol açık olsun derken, 
Abone Formu’ndaki telefon numarası 
alan kodunun 0216 olarak düzeltilme-
sini rica ediyorum.Yarın, vermiş oldu-
ğunuz adrese gelsek, hem gazetemizi 
almak hem de tanışmak adına... Müm-
kün müdür ? Dostlukla.”

Mehmet Karaköseli: “Merhaba 
yoldaşlar, ben Muş’tan, her sayıdan 
10 adet göndermenizi rica ediyorum.
Teşekkürler.”

Hep Kavgaydı Yaşamım: “Mer-

haba, başarılar diliyorum.”

Ali Özüpek: “Şu an (...) 
Gazetesi’nde köşe yazıyorum. 
Aynı zamanda bu gazetenin 
Sor. Yaz. İş. Müd.’yüm. Ya-
pabileceğim, destek olabile-
ceğim ne varsa çekinmeyin 
yoldaşlar. Politika hepimizin 
gazetesi. Bu arada Logo sanı-
rım eskiden kullanılan çocuk 
logosu. Ekmek ve çocuk dedi-
ğinizde Berkin Elvan geliyor 
aklımıza. Belki çocuk biraz 
Berkin’e benzetilebilir. Daha 
bir anlamlı olur kanısındayım. 
Tekrar başarılar, dediğim gibi 
en kısa zamanda uğrayaca-
ğım.”

Kemal Kavak: “Merhaba 
değerli arkadaşlar, sizden bir 
ricam var. İşçi, emekçi gaze-
tesi olan Politikanın yaşaması 
için, bir katkı sunmak istiyo-
rum, senelik abone miktarı 
24 Euro sizin Kontonuza ya-

tırmak istiyorum, fakat size bir adres 
falan veremem, sizi Twitterden takip 
edecem, benim amacım Gazetenin ya-
şaması için, deryanın içinde bir damla 
kadar katkı sunmak. Bunun için bana 
İBAN, BİC ve bir numaralarınızı ve 
bir isim ya da kurum adını verirseniz 
sevinirim. Ben Avusturya’da yaşıyo-
rum onun için bunlar lazım. Sevgiler, 
Saygılar. “

Barış Öztürk: “Ben de gazeteyi 
almak istiyorum ama bugün sordum. 
Bayide yoktu nasıl ulaşabilirim? “

Tufan Şişli: “POLİTİKA GAZE-
TESİ BANA DA ULAŞTI... İlk izle-
nimlerim...

1) İşçi sınıfının öncü gücünü temel 
alan,

2) Ezilen ulusların öncü örgütle-
riyle birlikte adım atan,

3) TKP tarihi ile kendini bütünsel-
leştiren,

4) HDK-HDP yapılanmalarına 
destek veren,

5) Öncelikle eski kadrolarına ulaş-
mayı hedefleyen,

dar olanaklarla çıkan, izlenmesi 
gereken bir yayın olmuş.”

Sibel Lale: “Merhaba. Almanya’ya 
ne zaman gelir?”

Mustafa Özkan: “Yolunuz, yolu-
muz açık olsun!”
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Rejim Sıkışıyor, Olanaklar Artıyor
AKP Rejimi dış politika, iç politika ve ekonomik alanlarda gitgide sıkışı-
yor. Sıkıştıkça saldırganlaşıyor. Saldırganlaştıkça milliyetçi, mezhepçi ya-
nını öne çıkarıyor. Bu şekilde yığınların tepkisinden kendisini korumaya 
ve var olan tabloyu farklı göstermeye çalışıyor. Önümüzdeki aylar, eko-
nomide göstergelerin daha da negatifleşeceği aylar olacak. Bunun sonu-
cunda içerde işçi sınıfı ve geniş emekçi yığınlar üzerindeki baskı artacak.

AKP’ye ve diğer burjuva partilerine oy veren yığınlar bu gerçeği nasıl 
görecekler? Komünistlerin önünde duran en önemli soru budur. Bu ke-
simlere tek tek derman anlatır gibi gerçekleri anlatmak mümkün değil. 
Yığınlar kendi sorunları ve öz deneyimleri temelinde bilinçlenirler. Ko-
münistler, bunun araçlarını yaratmak durumundadırlar. Sendikal örgüt-
lenmeler ve işyeri parti örgütlenmeleri burada temel önem taşıyor. Ne 
ki, egemen sınıflar da önlemlerini alıyorlar. İşçi sınıfını bölmek, dağıtmak 
için taşeronlaşmayı her alanda geliştiriyorlar. İşçi sınıfının iş kolu ve işyeri 
temelinde örgütlenmelerini bu yolla engellemeye çalışıyorlar. O açıdan 
semt örgütlenmeleri, özellikle işçi semtlerindeki örgütlenmeler de ayrı 
bir önem kazanıyor. Ancak en önemlisi işyeri ve semt temelinde parti-
mizin temel örgütlerinin, parti hücrelerinin çalışmalarıdır. Parti temel 
örgütlerimiz, bulundukları çevreye uygun koşullarda işçi sınıfı içinde 
örgütlülüklerini geliştirdikleri oranda, koşulların sunduğu sendikal ve 
demokratik örgütlenmeleri yığınları örgütlemek için değerlendirdikleri 
oranda sonuç alıyorlar.

AKP, parti olarak devletin bütün maddi ve manevi olanaklarını kullanarak 
yığınları kandırıyor. Değişik adlar altında devlet bütçesinden, belediye 
bütçelerinden, onların yetmediği alanlarda ise örtülü ödenekten kaynak 
yaratarak evlere, ailelere nakit para dağıtıyor. Bunun karşısında durmak, 
bu koşullarda o yığınları örgütlemek kolay değil. Çünkü, işçiler, emekçiler 
bu maddi geliri kaybetmek istemiyor. Bu ikilemi çözmek yine komünist-
lere, parti temel örgütlerimize düşüyor.

Bu maddi nakit spekülasyona bir de camilerde, Cem Vakfının cem evle-
rinde, imamların, hocaların, dedelerin vaaz ve sohbetleri ekleniyor. Ma-
hallelerde, semtlerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlerin ev ev 
dolaşıp yaptıkları propaganda ekleniyor.

Bütün bu gerçeklere gözlerimizi kapatamayız. Ancak, bu bizim için 
umutsuzluk kaynağı olmamalı. Kriz derinleştikçe, ekonomi tökezledikçe 
bunun sonuçları işçi sınıfı ve geniş emekçi yığınlarda, bütün bu göz bo-
yama ve kandırmaların boş olduğunu gösterecek. Önümüzdeki dönem 
bu alanda gelişmelerin yaşanacağı ve sınıf savaşımının yükselme eğilimi 
göstereceği günler, ayları karşılayacağız. Parti temel örgütlerimiz, tüm 
yoldaşlarımız bugünden, örgütlendikleri alanlarda bu olgulara uygun 
çalışmaları geliştirmeli ve yığınların kendi sorunları temelinde eğitim ve 
eylemine hazır olmalıdırlar.

TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi, Kasım 2014 Sayısı, Baş yazısı. 
( www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır )



DİSK’e bağlı Devrimci Sağ-
lık İşçileri Sendikası’nın Maltepe 
Üniversitesi Hastanesi’nde başlat-
tığı grevin ilk gününde, sendikanın 
Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Er-
doğan Demir ve sendikalı olduğu 
için ilk işten atılan Zeki Demirel ile 
direniş çadırında Politika Gazete-
si olarak bir röportaj gerçekleş-
tirdik. Sendikalı sağlık işçilerinin, 
taşeron tehdidi ile işten atılmaları 
sonrasında, direnişlerini ve karar-
lılıklarını kendilerinden dinledik.

Politika: Greve başlama gerekçe-
nizi ve taleplerinizi aktarabilir misi-
niz?

Erdoğan Demir: Burada sendi-
kalaşma faaliyeti yaklaşık 2 ay önce 
başladı. Başta Zeki Usta olmak üzere 
arkadaşlarımızın yol parası, kreş hak-
kı, insan yerine konmak ve çalışmak 
gibi çok insani ve hastaneye de yöne-
time de külfet yüklemeyecek talepler 
konusunda sıkıntılar öne çıktı. Bu ta-
leplerin hiç birisi yönetim tarafından 
söz verildiği halde karşılanmıyor. Bu 
taleplerin sendika ve sendikalaşmay-
la çözülebileceğine, arkadaşlarımızın 
inancı ile birlikte sendikalaşma süre-
ci de başlamış oldu. İlk sendikalaş-
ma faaliyetine Zeki Usta ve bir tane 
daha arkadaşımız üye oldular. 10 
Ekim günü hastanede yaptığımız top-
lantı sonucunda toplu üyelik yaptık. 
13 Ekim günü hastane, öncü işçileri-
mizden Zeki Demirel’i işten attı. Bu 
gelişme üzerine hastanede işçi arka-
daşlarımızla yaptığımız toplantıda, 
sürecin bizim örgütlenme ve sendikal 
faaliyetimize herhangi bir zarar getir-
memesi üzerine nasıl bir çalışma yü-
rütürüz kararı aldık. İlk örgütlenmeye 
başladığımız günden bugüne, 1,5 ay 
süren bu hazırlık süreci içinde, 3 arka-
daşımız daha işten atıldı. Hastane ile 
daha doğrusu üniversite yönetimi ile 
görüşme talebinde bulunduk. Rektör 
ile görüştük. Hastane temsilcisi ar-
kadaşlarımız ve sendikamızın genel 

başkanı görüşmede yer aldı. Görüşme 
sonrasında rektörün açık ifadesi vardı.  

“Biz işveren olarak, Türkiye ve 
dünyadaki işverenlerden farklı bir 
eğilim içinde olmayacağız. Sendika-
laşma konusunda, ülkedeki %99 pat-
ron nasıl ki sendikalı işçi istemiyorsa, 
biz de istemiyoruz.”

Görüşmeden kalkarken biz de ken-
dilerine, siz bildiğinizi yapın, biz de 
kendi bildiğimizi yapacağız. Demok-
ratik haklarımızı, fiili eylemlerimizi 
devam ettireceğiz dedik. Bu görüşme 
yaklaşık 2 hafta önce gerçekleşti. 6 
Aralık Cumartesi sabahı gece vardi-
yasından çıkan arkadaşlarımızı, hasta-
ne yönetimi çağırarak tüm çalışan işçi 

arkadaşlarımızın iş akitlerinin feshe-
dildiğini duyurdu. Artık biz bu işleri 
taşeron şirketlere vereceğiz, sizlere 
ihtiyacımız yoktur dendi.

Akabinde direniş çadırlarını kur-
ma kararı aldık. Bu direniş ne kadar 
sürecek diye soracak olursanız da ar-
kadaşlarımızın güvenceli ve sendikalı 
bir şekilde işyerlerine dönmelerine 
kadar devam edecek. Kararlıyız.

Politika: Zeki Usta, hastanenin 
sizden başlayarak devam ettirdiği iş-
ten çıkarmalara karşı yorumunuzu 
ve taleplerinizi alabilir miyiz?

Zeki Demirel: Sendikaya bağlı şu 
an 170 işçiyiz ve hastanede toplam 
410 işçi çalışıyor. Hastanenin teknik 
servis bölümünde çalışıyordum. Tek 
sıhhi tesisatçı olmama rağmen “per-
formans yetersizliği” gerekçe göste-
rilerek işten atıldım. Hastanenin bize 
tavrı net oldu, hiç dolaylı yoldan söy-
lemediler.

“Sendikalıysanız biz sizi kabul 
etmiyoruz. Eğer sendikayı terk eder 
gelirseniz, biz sizi her türlü kabul ede-
riz” dediler. 

Uzun yıllardır bu hastanede ça-
lışıyorum. Sendikalı olmadan önce 
bizi bir hiç olarak görüyorlardı. Ama 
şimdi sendikalı olduğumuz için bizi 
önemsemek zorunda kaldılar. Sendi-
kalı olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bi-
zim taleplerimize, bu ülkede devrim-
ci, demokrat, insanım diyen herkesin 
sahip çıkmasını bekliyoruz. Son dere-
ce haklı bir taleple, insanca yaşamak 
ve emeğimizin hakkını almak için 
mücadele ediyoruz. Direnişimize, bir 
basın açıklaması ile beraber bugün 
başladık. 

Erdoğan Demir ve Zeki Demirel’e 
Politika Gazetesi olarak röportaj için 
teşekkür ediyor, sağlık işçilerinin 
grev, direniş ve kararlılığını selam-
lıyoruz.  

Politika/İstanbul
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Sağlık İşçileri Maltepe Üniversitesi 
Hastanesi’nde Grevde !



Metal sanayi İşverenleri Sendikası (MESS) ile 
Birleşik Metal-İş arasında süren Toplu İş Sözleşme-
si çalışmalarının uyuşmazlıkla sonuçlanması üzeri-
ne Metal işçileri işyerlerinde ve alanlarda direniyor. 

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Metal-İş Trakya 
Şubesi tarafından Çorlu’da Heykel Meydanı’nda bir 
basın açıklaması yaptı. 

Basın açıklamasında özetle: “Bizler; yaşaya-
bilmek için emek gücümüzü satmak zorunda bıra-
kılanlar; en ağır ve sağlıksız koşullarda ve büyük 
çoğunluğumuz açlık sınırının altında yaşamaya 
mahkum edilmişken, her türlü ulus ve inançtan ser-
maye karşılığını ödemedikleri emeklerimizi har vu-
rup harman savuruyorlar.

500 yıl ömrü olan bir ağaçla, 20 yıl ömrü olan bir 
termik santralin karlılığını tartışacak kadar gözlerini 
para bürümüştür, akıl sağlıklarını yitirmişlerdir.

Her gün tükettiğimiz onlarca malın fiyatı içinde-
ki vergiler olmasa çok daha insanca yaşayabilirdik. 
Oysa sermaye vergilendirilmediği için dünyanın en 
pahalı ekmeğini, benzinini biz tüketiyoruz. Vergile-
rin %95’ini biz ödüyoruz.

Bu ülkede geliri artmadan vergisi artan ve do-
layısıyla geliri gün geçtikçe azalan milyonlar var. 
Bir tarafta bu milyonlar yer alırken diğer tarafta, her 
türlü teşvik, af ve benzeri destekten faydalanan, ka-
nuna uymadığı için daha da zenginleşen bir azınlık 
olarak Sermaye sınıfı var.

100 binin üzerinde metal işçisi insanca yaşamak 
ve çalışabilmek için yeni bir Toplu Sözleşme süre-
cinde uyuşmazlık aşamasına geldiler.

Metal işçilerinin gerçek temsilcisi DİSK/Birle-
şik Metal-İş sendikasıdır. DİSK/Birleşik Metal-İş 
toplu sözleşme teklifinde vergi adaletsizliğine karşı 
bir teklif getirmiştir. Teklifin özü, işçilerden %15’in 

üzerinde vergi kesintisi yapılmamasıdır. Çünkü 
adaletsiz vergi sistemi işçilerin sermayenin sömü-
rüsüne ek olarak devletin de bu sömürüye ortak 
olması demektir. Bu sistem işçileri her geçen gün 
yoksullaştırmaktadır.

1.250  lira aylık geliri olan işçi yılda ortalama 

kaç lira vergi ödüyor biliyor musunuz? Tamı tamına 
3.400 lira.

DİSK/Birleşik Metal İş, ücretlerden yapılan ver-
gi kesintisinin %15 ile sınırlanıp, bunun üzerinden 
kalan kısmının işverenler tarafından üstlenilmesini 
öneriyor. Sermayedar sınıfın örgütü MESS ise Bir-
leşik Metal-İş’in talebinin yüksek olduğundan ya-
kınıyor.

Yüksek olan tek bir şey var: Sermaye ve devletin 
elbirliği ile gerçekleştirdikleri sömürü ve metal işçi-
lerinin yosullaşması!

İki sınıf var! Ama metal işçilerinin seçeneği tek: 
İnsanca yaşamak ve insanca çalışmak! Bunun için 
hangi bedel ödenecekse onu ödemeye hep birlikte 
hazırlanıyoruz.

Birleşen ve direnen işçiler yenilmezler! 

Politika/Çorlu
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Metal işçileri:

“Vergide Adalet İstiyoruz!”
İnşaat İşçileri
Sendikası 
İNŞAAT-İŞ kuruldu

2014 yılında kurulan İnşaat-İş, Saphire, Bir 
İstanbul, Astoria, Varyap, Emlak Konut, Zorlu 
Center gibi şantiyelerde yürütülen hak müca-
deleleri içinde gelişti. Önceleri dernek olarak 
çalışmalarına başlayan inşaat işçileri, patron-
lar karşısında belirleyici muhatap durumuna 
yükseldikten sonra sendikalaşmaya gitti.

Gerek iş kazaları ve cinayetleri, gerek teh-
likeli ve güvenliksiz çalışma koşulları ve ge-
rekse de ücretlerin düzenli olarak ödenmemesi, 
inşaat işçilerinin kendi öz sendikal örgütlenme-
sinin oluşmasına temel oldu. Resmi rakamlara 
göre 1,5 milyon, gayrı resmi rakamlara göre 
ise sayıları 2,5 - 3 milyonu buluyor. Resmi 1,5 
milyon sigortalı inşaat işçisinin de % 60 kadarı 
alt şirketlerde, yani taşeronlarda çalışıyor. Bu 
demektir ki inşaat sektöründe sigortalı işçi ka-
dar sigortasız, güvencesiz işçi çalıştırılıyor ve 
bunların da ezici bir sayısal çoğunluğu düşük 
ücretle taşeronlara işgücünü satıyor. Sendika 
taşeron sisteminin yasaklanmasını ve bütün 
işçilerin sosyal güvenceli olarak ana işverene 
bağlı olarak çalışması için mücadele ediyor.

İnşaat işçileri dağınık ve değişken bir yapı 
arzediyor. Bir şantiye kapanıyor, başka şan-
tiyeye geçiliyor. Şehir değiştiriliyor. Bunun 
getirdiği olumsuzlukları olumluya çevirme 
görevini önüne koymuş İnşaat-İş’i kuran işçi-
ler. Örgütlenen işçilerin gittikleri her örgütsüz 
şantiyede yeni işçileri örgütleyeceklerini ön 
görüyorlar. 

İnşaat sektöründe çalışan işçilerin en büyük 
sorunlarından biri de kıdem ve ihbar tazminat-
ları haklarından yararlanmamalarıdır. Sendika 
iş sağlığı ve güvenliği dışında bu hakkın yasal 
olarak elde edilmesi görevini önüne amaç ola-
rak koymuş.

Daha fazla bilgi almak ve üye olmak is-
teyenler doğrudan sendikanın Genel Baş-
kanı Mustafa Adnan Akyol’u arayabilirler. 

Telefon: 0539 - 606 77 94
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Amed’de iş cinayetlerine ve ta-
şeronlaştırmaya karşı bölge mitin-
gi yapıldı. 30 Kasım günü İstasyon 
Meydanı’nın da yapılan mitinge 
Amed ve çevre illerden gelen binlerce 
taşeron işçi katıldı.

Özellikle AKP iktidarı döneminde 
artan iş kazaları ve cinayetlerine karşı 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (DİSK) öncülüğünde KESK 
ve TMMOB İl Koordinasyonları or-
taklığıyla Amed’de bölge mitingi 
düzenlendi. “Kobanê’deki direniş ru-
hunun emekçilerde yarattığı umutla 
demokratik sosyalizme yürüyoruz” 
sloganıyla İstasyon Meydanı’nda dü-
zenlenen mitinge Batman, Mardin, 
Şırnak, Van, Siirt olmak üzere bölge 

illerden işçi ve emekçiler de katıldı.

Miting alanına KESK, DİSK ve 
TMMOB’un üç koldan başlattığı 
yürüyüşlerin ardından alana giril-
di.  Alanda toplanan binlerce işçi ve 
emekçi, özgürlük ve demokrasi müca-
delesinde yaşamını yitirenler anısına 
saygı duruşunda bulunulmasıyla baş-
layan mitingde Tertip Komitesi’nin 
açılış konuşmasının ardından KESK 
Eş GenelBaşkanı Şaziye Kösel ve 
DTK Eş Başkanı Selma Irmak ile bir-
likte mitinge katılan DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko konuştu.

“Taşerona, iş cinayetlerine, iktida-
rın baskılarına, adaletsizliğe, faşizme 
direnen onurlu Diyarbakır halkı mer-
haba” diyerek konuşmasına başla-

yan Beko, sözlerine iş cinayetlerinde 
yaşamını yitirenleri saygı ile anarak 
devam etti. AKP döneminde 15 bine 
yakın insanının iş cinayetlerinde ya-
şamını yitirdiğini dikkat çeken Beko, 
Türkiye’de her gün ortalama 4-5 iş-
çinin çalışırken yaşamını yitirdiği-
ni söyledi. Bunun işçi sınıfına karşı 
açılmış kirli bir savaş olduğunu ifade 
eden Beko, “Bu ölümler fıtrat değil-
dir, kader değildir. Önlenebilecek ölü-
me fıtrat denmez. Bu ölümler cinayet-
tir. Daha fazla kar etmek için, daha 

fazla kazanmak için bilerek işlenmiş 
cinayetlerdir. Biz işçiler yaşamak için 
çalışırız. Çocuklarımızı yaşatmak için 
çalışırız. Ama biz yaşamak ve yaşat-
mak için çıktığımız bu yolda ölüyo-
ruz” dedi.

Beko’nun ardından yaptığı ko-
nuşmasında KESK Eş Genel Başka-
nı Şaziye Kösel de “Bu ülkenin bir 
avuç muktediri, bir avuç efendisi için 
öldüklerini” söyledi. “Maden patron-
larının, inşaat vurguncularının daha 
fazla kârı için ölüyoruz. Sermayenin 
açgözlülüğü ve doymak bilmeyen 
ihtirası için ölüyoruz” diyen Kösel, 
iktidar sahiplerine “canımız kaç para 
eder?” diye sordu.

Kösel, iktidar sahiplerinin işçi-

lerin kanları ve yaşamları üzerinden 
kendilerine bir yaşam kuramayacak-
larını da vurguladı. Kösel, “Korku-
yorsunuz, geceleri uykunuz kaçıyor. 
Bu korkudandır. Ermenek’te binlerce 
polis, asker ve koruma yığmanız, bu 
korkudandır. Madenin etra fını saran 
tepelere bir adım aralıklarla keskin ni-
şancılarınızı yerleştirmeniz, bu korku-
dandır. Her köye bir karakol-kalekol 
dikmeniz, bu korkudandır” şeklinde 
konuştu.

DTK Eş Başkanı Selma Irmak ise 

emeğine sahip çıkmayanların onuruna 
da sahip çıkamayacağını belirterek, 
işçilerin bu ülkede emeklerine güç-
lerinin sonuna kadar sahip çıkacağını 
belirtti.

2013 yılında bin 235 işçinin yaşa-
mını yitirdiğini, 2014 yılında ise bin 
269 işçinin yaşamını yitirdiğine dair 
rakamlara işaret ederek, “Bunlar iş 
kazası değil katliamdır” diyen Irmak, 
“Katil ve kan emici devlet, bunun 
hesabını verecek. Bunca ölümlere 
rağmen halen alınmış bir tedbir yok. 
Bunun karşısında kendi çözümümüzü 
kendimiz oluşturmak için kendimizi 
örgütleyerek mücadelemizi sürdür-
meliyiz” dedi.

Politika/Amed

Amed’de Taşerona Hayır Mitingi
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Adı, THKP-C ve Devrimci Yol 
siyasetleri ile özdeşleşen Nasuh 
Mitap 4 Kasım 2014’de aramızdan 
ayrıldı. Kendisi ile ilgili bir değer-
lendirme yapmayı şu aşamada çok 
doğru bulmadığımız için, hakkında 
merak uyandıran soruları yakının-
daki genç bir devrimciye, Başaran 
Aksu’ya sorduk. Nasuh Mitap’ın 
tüm politik tahlillerine katılma-
makla birlikte, özellikle 12 Eylül 
1980 öncesi devrimci mücadeleye 
belirleyici katkıları olduğunu dü-
şünüyoruz. Devrimci Yol hareketi 
oluşurken uzun bir süre “Nasuh-
çular” adıyla anılması yersiz bir 
söylem değildi. Nasuh Mitap hak-
kında bir portre yayınlamak ve bu 
yolla kendisinin Türkiye devrimci 
hareketine katkılarına verdiğimiz 
değeri ve önemi yansıtmak, okur-
larımızı da bilgilendirmek istedik. 

Politika Gazetesi: Nasuh arkada-
şı genel olarak nasıl tanımlarsın?

Başaran Aksu: Nasuh abi benim 
için Türkiye devrimci, sosyalist ha-
reketinin önemli bir figürüdür. 1971 
kopmasında önemli ve belirleyici bir 
rol oynamıştır. Mahir’lerden sonra 
yeniden üretme yeteneği göstermiş bir 
liderdir. Polisteki ve cezaevindeki du-
ruşu, sağlam çıkması öndere yakışan 
bir tutumdur.

Politika Gazetesi: Başaran arka-
daş, bildiğimiz kadar sen son 10-15 
yıl Nasuh arkadaşın bilgi ve dene-
yimlerinden yararlanmaya çalıştın. 
Neydi bunlar?

Başaran Aksu: Nasuh abi cezae-
vinden çıktıktan sonra 90’lı yıllarda 
İstanbul’a her geldiğinde aynı evler-
de kalırdık. Çok tartıştık. Çok kısa bir 
dönem siyasi bir hamle amacı vardı. 
Sonra imtina etti. ÖDP’ye, Oğuzhan 
abiye meyil olmuştu. Gelenek içi 
bir polemiğe sebep olmak istemedi 
diye düşünüyorum. Ben öne düşerek 
liderlik yapmasını bekledim. Böy-
le kişiliklerden beklenti böyle olur. 
Politika ile alaka kurdu, ancak sade-
ce kendisine danışan insanlara kendi 
fikrini söyledi. Ben de o gelenekten 
geliyorum ama bugün kendimi özel 

bir geleneğe bağlı görmüyorum. Ken-
dimi dünya komünist hareketinin bir 
parçası olarak görüyorum. Mustafa 
Suphi’den İbrahim Kaypakkaya dahil 
tüm deneylere sahip çıkıyorum. Ulus-
lararası alanda da böyle bakıyorum. 
geleneğin vurgusu ile devam değil, 
sınıf mücadelesinin ihtiyacı olan ko-
münist partinin gerekliliğine inanıyo-
rum. O anlamda Nasuh abiyi de an-
lıyorum, öyle değerlendirmek gerekir 
diye düşünüyorum. 12 Mart sonrası, 
THKP-C deneyi sonrası devrimcili-
ğe vurgu yapan yanını önemsiyorum. 
Nasuh abinin sınıfsal ölçütler temelin-
de Dev-Yol değerlendirmesi önceliği 
vardı. 1980 öncesi bir Türkiye turun-
dan sonra “küçük burjuva özellikleri 
bu denli ağır basan bir yönetici kadro 
yapısıyla bu mücadeleyi başarmamız, 
devletle ve sermayeyle savaşmayı ba-
şarmamız mümkün değil” tespitini 
yaptığını söylüyordu. Ona göre bu 
kadrolar anti-faşist mücadeleyi ta-
şımışlardı ama devletle, sermayeyle 
çatışamazdı. Şube ve cezaevinde de 
diğer kadrolardan farklı bir duruş gös-
teriyor, pozisyon alıyor.

Politika Gazetesi: Nasuh Mitap 
ile daha çok neyi tartışırdınız?

Başaran Aksu: Kemalizm ve Kürt 
ulusal sorunun çözümü konusunda 
ben kendisinden farklı düşünüyor-
dum. Konularımız genellike bu ko-

nular idi. Mesela tarihle ilgili İttihat 
meselesini tartışırdık. O, Lenin üze-
rinden İttihatçılar ve Jön Türkleri tarif 
edip, sınıfsal tartışmayı nitelerken o 
kampı desteklerdi. TKP, THKP-C ve 
Dev-Yol çizgisi bu çizginin devamıy-
dı derdi. 1940-46 dönemlerinde TKP 
milliyetçi muhafazakar işçileri örgüt-
leme mahareti gösterebilmişti, sonra 
biz Dev-Yol olarak gerici kampı böl-
meye ve o kesimler içinde örgütlenme 
yeteneği gösterince devlet bize yönel-
di, yani devrimcilere, sosyalistlere yö-
neldi düşüncesindeydi. Sınıfsal olarak 
gericilik-ilericilik ayrımında Kema-
list’leri ilerici kampta görüyordu. An-
ti-faşist, anti-emperyalist yönlerine 
vurgu yapıyordu. Ben olaya şöyle ba-
karım; “ Bir mücadelenin merkezinde 
ihtilalci, komünist kadrolar olur, 7/24 
devrimcilik yapar ve en geniş çev-
reyi etrafında tutabiliyorsa, maharet 
bu işte. Ricat dönemlerinde en geniş 
kesimleri kapsayacak bir hareket ya-
ratmak gerekir. Merkezde o çekirdek 
yoksa da bu olmuyor ve olamaz da” 
derdi. 

Politika Gazetesi: Anlaşılan o ki, 
bu çekirdek kadroyu görmediği için 
kendisini geri çekti. Peki ama bir li-
derin rolü aynı zamanda bu kadroyu 
yaratmak değil midir ? Eski yol arka-
daşları ile polemiği göze alsaydı bu 
anlamda sonuç alamaz mıydı ?

Başaran Aksu: Kuşkusuz alırdı ve 
belirleyici yerde olurdu. Kendi açısın-
dan bu görevi üstlenecek bir kadro di-
namiği olmadığını düşündüğünden bu 
adımı atmadı. Mesela, “yeni” kavra-
mına karşıydı. Evet, bir yenilgi döne-
mindeyiz ama Marks’tan, Lenin’den 
uzaklaşılmaması gerektiğini savunu-
yordu. Kavramları esnetmemek ge-
rektiğini söylüyordu. Kavramların, fi-
kirlerin ricat döneminde az da kalsak 
sonuna kadar savunulması gerektiğini 
dile getirirdi. 

Politika Gazetesi: Kürt ulusal so-
rununun çözümüne nasıl yaklaşırdı?

Başaran Aksu: Kürt ulusal so-
rununa da Kemalist bakış açısıyla 
bakardı. Abdullah Öcalan ve Cemil 
Bayık’ı çok iyi tanırdı. Mustafa Kara-
su cezaevi arkadaşıydı. Onların ilkeli 
ve devrimci olduklarını söylüyordu. 
Türkiye devriminin Kürtler ile birlikte 
yapılacağını savunuyordu. Ulusların, 
ayrılma hakkı dahil, kendi kaderleri-
ni tayin etme hakkını savunurdu ama 
Türkiye’de birlikte mücadele ve yaşa-
mın görev olduğu görüşündeydi. Ama 
en önemlisi sınıfsal duruşu vardı ve 
1960’lar, 70’ler THKP-C deneyinden 
farklı olarak, işçi sınıfının önderliğine 
vurgu yapardı. 

Politika Gazetesi: Toparlarken, 
sana açık sözlülüğün için teşekkür 
ediyoruz, son olarak, Nasuh arkada-
şın bıraktığı miras açısından ne söy-
lemek istersin?

Başaran Aksu: Nasuh Mitap’ın 
kişiliğinde, yenilmemiş, teslim olma-
mış bir insanın önderliğinde, ihtilalci 
bir çizginin geliştirilmesi önemli olur-
du ama bu gerçekleşmedi diye düşü-
nüyorum. 70’lerden sonra CEO’luk 
gibi, işletmecilik tarzı bir önderlik, 
hareket önderliği yerine bir aygıt ön-
derliği oluştu. 

Bence en büyük sorunumuz ve 70 
öncesi ile fark budur. Nasuh Mitap, bu 
eğilimin dışında bir kişiliktir. Bu olgu, 
bugün açısından önemli bir ayrımdır 
diye düşünüyorum. Nasuh Mitap bu 
denli önemlidir ve bu önderliği sür-
dürmemesi de bu denli önem arzet-
mektedir. Ben teşekkür ederim.

Nasuh Mitap’ın ardından...



q Armağan BARIŞGÜL

Kapitalizm, “insanın insana kullu-
ğunu” yarattığı gibi doğanın güzelli-
ğini de ortadan kaldırıyor.Yüzbinler-
ce yıl sonra oluşan ve ülkemizin en 
verimli topraklarından birine sahip 
Ergene Ovası’nın bugünkü içler acıklı 
hali bunun somut bir örneğidir.

Karadeniz kıyılarındaki Yıldız 
Dağları’ndan doğan Çerkezköy, Çor-
lu, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivan-
köy ve Uzunköprü’den geçerek Meriç 
Nehri ile birleşen ve Saroz Körfezi’ne 
dökülen Ergene Nehri, eskisi gibi pırıl 
pırıl akmıyor. Bunun en büyük nedeni 
ise bölgedeki sanayi artıklarının neh-
rin içine boşaltılmasıdır.

Sayısı 1.350 civarında bulunan 
fabrikaların döktüğü kimyasal atıklar 
nehri kirleterek doğayı ve halk sağ-
lığını tehdit etmektedir. Ergene neh-
ri, kurşuni bir siyahlıkta ve çok ağır 
koku yayarak akıyor. 30 yıldır ki Er-
gene Nehri’nin suyu içilmiyor, balık-
lar zehirlenerek ölüyor..

Bugün bölgedeki fabrikaların ço-
ğunda arıtma üniteleri kurulmamış. 
Devlet, doğaya ve halk sağlığına ye-
teri kadar değer vermediğinden dolayı 
yeterli derece de denetleme yapmıyor. 
Kirlilik sonucunda bölgede kanser 
hastalarının sayısı artıyor.

Ergene Havzası’nda 52 bin dekar 

çeltik ekiliyor. Çiftçiler, sulama için 
Ergene Nehri’nden faydalanamıyor. 
Yapılan analizlerde nehir suyunda 
cıva, kurşun, kobalt, bakır, arsenik 
fosforlu azotlu bileşikler, asit, alkali 
ve boya gibi kimyasal maddeler orta-
ya çıkmaktadır.

Trakya bölgesindeki bir çok tarım 
arazisi bu atıklar nedeniyle zehirleni-
yor. Bu zehirler bitkiler aracılığıyla 
insan vücuduna ulaşarak kanser, inme, 
karaciğer, böbrek ve kalp yetmezliği 
gibi hastalıklara neden olmaktadır.

Trakya Üniversitesi bilim adamları 
tarafından hazırlanan raporda, “evsel 
atıklar ve fabrikaların bir çoğunun, 
atıklarını arıtmadan derelere akıtması 
nedeniyle kimyasal ve biyolojik kir-
liliğin en üst düzeyde olduğu, ayrıca 
bu akarsulardaki suların hiçbir amaçla 
kullanılmayacağı ve sağlık için tehli-
keli bir kaynak olduğu belirtiliyor. Er-
gene Nehri’nin Türkiye’nin en kirli ve 
içinde dördüncü sınıf su bulunan ne-
hirdir. İçindeki ağır metaller, bu suya 
temas eden ve içen hayvanlara, bitki-
lere ve insanlara geçmekte, insanlarda 
da kansere neden olmaktadır. Araş-
tırmacılar, Ergene Nehri’ni besleyen 
Çorlu’da kanser sıklığının Türkiye 
ortalamasının üstünde olduğunu ve 
ilköğretim öğrencilerinde bile kanser 
görülmeye başlandığı uyarısında bu-
lunuyor.”

Doğanın korunması, özgür ve re-
fah dolu bir sosyal yaşam için gerekli-
dir. Bütün varlıkların doğadan özgür-
ce yararlanması, doğal dengeyi korur. 
Doğa, toplum için en büyük zenginlik 
kaynağıdır. Bunun için temiz, yaşa-
nabilir bir doğa için mücadele etmek, 
genel demokrasi mücadelesinden ayrı 
düşünülemez.

Sermaye, bir türlü kâra doymuyor! 
Trakya’da tehlikeli atık tesisi kurul-
mak isteniyor. Bu tesislerle radyoaktif 
içerikli atıkları bertaraf edilecek. Trak-
ya, Avrupa’nın bütün çöplerinin mer-
kezi haline gelmiş olacak. Şarköy’de 
ve Aşağı Sevindikli Köyü’nde termik 
santrallerin yapımı için izin verilmiş 
durumda. Kırklareli’de, Vize’de taş 

ocakları, İğneada’da planlanan Nük-
leer santral çevreye büyük zararlar 
veriyor. Sırada, Marmara Deniz’ini 
kirletmek var. Yarın, başka yerler...

Her şeyde kâr amacı güden kapi-
talizm (sermaye sınıfı) kendi bencil 
çıkarı için suyu zehirlemekte, toprağı 
verimsizleşmekte ve havayı kirlet-
mektedir. Ve insan yaşamını hiçe say-
maktadır.   

Devletin bu yanlış doğa politikası 
durdurulmalıdır. Bunun için antika-
pitalist “Doğa Komiteleri” oluşturu-
larak yığınsal, etkin ve kararlı çalış-
malar yürütülmelidir. Yoksa, “doğa 
katliamı”nın önü başka nasıl alınabi-
lir?
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ERGENE: “Adı nehir, içinden akan ise zehir”

25 Kasım 1960’da Dominik Cum-
huriyeti’nde Trujillo diktatörlüğüne 
karşı savaşan Clandestina Hareke-

ti öncülerinden Patria, Minerva ve 
Maria Mirabel kardeşler tecavüz 
edilerek işkenceyle katledildiler.

Mirabel Kardeşlerin anısına 1985 
yılında Birleşmiş Milletler tarafından 
25 Kasım, “Kadına Yönelik Şidde-
te Karşı Mücadele ve Dayanışma 
Günü” olarak ilan edildi.

23 Kasım Pazar günü saat 14.00 de 
Çerkezköy Belediye Binası’nın önün-
de toplanan kadınlar, basın açıklaması 
yaptılar. 

Basın açıklamasında özetle; “Sa-
dece savaşlarda değil, barış zaman-
larında da sistemin, törenin, inançla-
rın mağduru olan kadınlar devletin, 
ailenin, toplumun elinde her türlü 
baskıya, ayrımcılığa, şiddete maruz 
kalıyor. Erkek egemen sistem, kendi 
iktidarının devamı için aileyi, ailede 

ise kadını dizayn etmeye çalışıyor. 
Kadınları ev içi yaşama hapsediyor, 
itaat eden kadını makbul sayarken 
en basitinden gülen bir kadını iffetsiz 
göstererek ötekileştiriyor. Medya ma-
gazinleştirerek kanıksanmasına neden 
oluyor.”

“Kobane’deki direniş bize önemli 
bir ders verdi: “örgütlü bir gücü, hiç 
bir kuvvet yenemez!”

Basın açıklamasının ardından Ata-
türk Caddesi’nde yürüyüşe geçen ka-
dınların yürüyüşü polisler tarfından 
engellendi. Ardından kadınlar, HDP 
ilçe binasına kadar sloganlar eşliğinde 
yürüdüler.

 Politika / Çerkezköy

Çerkezköy’de Kadınlar Şiddeti Protesto etti



Kobani yaklaşık üç aydır 
direniyor. Direnmekle de kal-
mıyor mevziileri bir bir geri 
kazanıyor. Türkiye İŞID’ı 
desteklemeye devam ediyor. 
Uluslarası demokratik kamu-
oyu ayağa kalkmış vaziyette. 
Kürt genç kız ve erkekleri-
nin, orta yaşlıların, nenelerin 
dedeleri elde silah direnişi 
karşısında hiç bir paralı asker 
gücü direnemez. Dünya bunu 
anladı, bizim egemenler anla-
mamakta ısrarlı. 

Konu anlaşıldı. Türkiye 
kendi sınırlarında devrimci, 
demokratik bir özerk Rojava 
Kürdistanı istemiyor. Önce 
“tampon bölge” dediler, ar-
dından “askerden arındırılmış 
bölge” dediler, şimdi de “uçu-
şa yasak hava sahası” diyorlar. 
Her defasında önce ABD’yi, 
olmuyor NATO’yu, o da ol-
mayınca Almanya, Fransa ve 
İngiltere’yi ikna etmeye ça-
lışıyorlar. En sonunda ABD 
onlara “hava sahasını kapat-
makla olmaz, oraya karadan 
girmek gerekir, onu da biz 
yapmayız, buyrun siz TSK’nız 
ile girin” dedi. Hemen frene 
bastılar. Onların derdi ABD 
veya NATO ordusunu önce 
Rojava Kürdistanı’na oradan 
da Suriye’nin diğer bölgele-
rine sokmaya teşvik etmekti. 
Olmadı.

Türkiye, Rojava Kürdis-
tan’ını tasfiye edip ardından 
Halep merkezli eyalete göz 
dikmiş vaziyette. Suriye’deki 
tüm askeri ve istihbari faaliye-
tini Halep’ten yürütüyor. Suri-
ye Ordusu da Halep’i geri aldı 
alacak. Onu engellemek ve 
Rojava Kürdistanı’na girerse 
Suriye Hava Kuvvetleri’nin 
savunma ve saldırısına maruz 
kalmamak için “uçuştan arın-
dırılmış hava sahası” istiyor.

Türkiye, Irak’ta Musul’u 
İŞID’e kendi elleri ile teslim 
etti. Musul Baş Konsoloslu-
ğu, İŞID’ın Musul Vilayetin-
deki ana karargahı oldu. Ben-

zetmek gerekirse televizyon 
dizilerine benzer bir senaryo 
ile insanları kandırmaya ça-
lışıyorlar. Kırk beş konsolos-
luk görevlisi komedisini hep 
beraber izledik. Dolayısıyla, 
Türkiye Irak’ın da içine doğ-
rudan ve dolaylı olarak müda-
hale ediyor.  

Dikkat edelim, buraya ka-
dar yazdıklarımızı ne kadar 
kanıksadık. R.T. Erdoğan’ın, 
Suriye Cumhurbaşkanı Esad 
için sarf ettiği, saldırgan, ha-
karet dolu sözlere ne kadar 
alıştık. Bundan daha kötü 
ne olabilir? Türkiye, resmen 
komşu bir ülkenin iç işlerine 
karışıyor ve o ülkeyi işgal et-
mekten, o ülkenin iktidarını 
devirmekten söz ediyor. Ve 
biz dinleye dinleye bu ifade-
leri kanıksıyoruz. Aslında sil-
kinip kendine gelmesi gere-
ken ve Türkiye’nin yapmaya 
tasarladığının terörist bir ey-
lem olduğunu ifade etmemiz 
gerekiyor. Bu gerçeği ulaşa-
bildiğimiz herkese anlatma-
mız gerekiyor. 

ABD’nin Kobane dışında 
Suri-ye’nin diğer bölgelerine 
hava kuvvetleri ile saldırma-

sını Suriye Komünist Parti-
si haklı olarak “emperyalist 
bir saldırı ve işgal hareke-
ti” olarak yorumladı. Türki-
ye devrimcileri Türkiye’nin 
Suriye’ye ve Rojava Kürdis-
tanına yönelik bir askeri hare-
katını niye aynı ilkesel tutum 
ile mahkum edemesin. Doğru 
olan budur. Bunun karşılığın-
da ikinci doğru olan da Türki-
yeli devrimcilerin uluslararası 
dayanışma ve proletarya en-
ternasyonalizmi ilkeleri teme-
linde Rojava Kürdistanındaki 
direnişe katılmalarıdır. 

Faşizme, emperyalizme, 
kapitalizme karşıyım diyen 
her devrimci hareketin, siyasi 
partinin göstermesi gereken 
siyasi tavır, bugün Rojava 
Devrimi’ne fiili destek ver-
mektir. Gerçekten, halkların 
kardeşliğinden, barıştan, da-
yanışmadan söz ediyorsak bu 
görev güncel görevdir ve de-
mokratlığın, devrimciliğin de-
nek taşıdır. AKP İktidarının ve 
istisnasız Türkiye Cumhuri-
yeti devletinin eski statükocu, 
yeni gerici, Kemalist, Erge-
nekoncu, İslamcı-Gerici, tüm 
güçlerinin aralarında çelişki 
olmadan, tek vücut,  birlikte 
destekledikleri bu saldırgan-
lık ve işgal projesi durdurul-
malıdır.  Bu projeye AKP ka-
dar, MHP de CHP de dahildir. 
Dinayet işleri başkanı kadar, 
ağırlaştırılmış müebbet cezası 
yemiş ama elini kolunu salla-
yarak sokakta dolaşan general 
eskileri de dahildir. Bu proje 
kapitalist, gerici Türkiye’nin, 
faşizan güçlerin projesidir. 
İlericiyim, demokratım, dev-
rimciyim, sosyalistim, ko-
münistim diyen her bireyin, 
hareket, çevre ve partinin bu 
saldırganlığa, işgal ve ilhaka 
dur demek için harekete geç-
mesi gerekir. Ancak, Türkiye 
işçi sınıfının devrimci güçleri 
ile Kürt özgürlük hareketinin 
ortak iradesi ve mücadelesi 
bu oyunu bozabilir.
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Kobani Direnişine karşı 
tavır bir denek taşıdır

“Çözüm Süreci” 
adlı sihirli kutu 
q Kemal ATAKAN  

Yaklaşık iki yıldır “Çözüm Süreci” ile yatıp kalkıyoruz. Kuşku-
suz ki gerekiyor da. Gerekirse hiç yatmadan gerçek bir demok-
ratikleşme sürecine katkı sağlamamız gerekir. Ancak gösterge-
ler pek o doğrultuyu göstermiyor. Umalım, yanılan biz oluruz.

Bizde bıraktığı intiba, bu sürecin çok fazla tek taraflı yürüdü-
ğü yönündedir. İlk sayımızda Armağan Barışgül arkadaşımız ol-
guları sıralamış, tekrarlamak gerekmiyor. Özet olarak söylersek; 
Kürt Özgürlük Hareketi, bu konuya ciddi, sorumlu, samimi ve 
stratejik bir hedef olarak yaklaşıyor, TC İktidarı, AKP Hükümeti 
ise günü kurtarma mantığıyla, propogandif açıdan yaklaşıyor. 
“2015 seçimlerini de sütliman bir deniz havasında atlatayım, 
ondan sonra ben onlara gösteririm” mantığında ilerliyor. 

Şöyle düşünelim; her alanda partizanca, tekçi düşünce 
doğrultusunda, gerici adımlar atan bir iktidar, Kürt halkının so-
rununun çözümünde neden görece ilerici bir tutum takınsın ? 
Maddenin doğasına aykırı olurdu öyle olsaydı. Niyet okumak 
bizim işimiz değil ama göstergeler niyetin ötesinde somut ve-
rilere dayanıyor. AKP, namazında niyazında olacak, kendisine 
oy verecek, birtakım düzeltmeleri de “bahşettiği” için Kürtlerin 
gönlünü kazanıp, bugüne dek çoğunluğu sağlayamadığı Kürt 
illerinde egemenliğini kurmak istiyor. Tablo bize böyle yansı-
yor.

Pekiyi, durum bu ise yılların deneyli devrimci siyasetçisi 
Abdullah Öcalan, kendisinin önderliğini kabul eden ve yıllarını 
zindanlarda, dağlarda geçirmiş olan KCK yöneticileri, legal si-
yasette onca deneyim kazanmış, HDK, HDP, DBP, DTK bileşen 
ve yöneticileri, on binlerce devrimci Kürt siyasi kadrosu, bin-
lerce Türkiyeli, devrimci, demokrat, sosyalist, komünist... Bütün 
bu saydıklarımız çok mu saf? Abdullah Öcalan, hobi olsun diye 
mi “Barış ve Demokratik Müzakere Süreci Taslağı” hazırlıyor, ta-
rafların dikkatine sunuyor?

Bizce, Kürt Özgürlük Hareketi, Kürt Ulusal Sorunu’nun çö-
zümü için üzerine düşen bölümü, en zor şartlarda yerine ge-
tiriyor. Müzakere Taslağının içeriğine vakıf değiliz ama tahmin 
edebiliriz. Karşılıklı eşit koşullarda yürütülecek bir müzakere 
süreci kurgulandığını düşünüyoruz. Eğer, AKP İktidarı bunun 
gereğini aynı siyasi sorumluluk ve samimiyet ile yerine getir-
mez, üstüne üstlük, bir de yeni güvenlik yasaları ve seçim bara-
jını kaldırmamakta ısrarcı olursa, en başta bu yaklaşım “Çözüm 
Sürecinin” içeriğine aykırıdır. Kalekol, karakol, baraj, askeri yol 
inşaatlarına değinmiyoruz bile. Abdullah Öcalan, üstüne dü-
şen sorumluluğu yerine getiriyor ve bu konuda da ısrarcı. İk-
tidar cephesi ise oyalamaya devam edebilirim düşüncesinde 
olursa 2015 seçimleri dahi tehlikeye girebilir.

BARIŞ VE DEMOKRATİK MÜZAKERE SÜRECİ başka bir kav-
ramdır, AKP’nin istediği KÜRT ÖZGÜRLÜK HAREKETİ’NİN KA-
PÜTİLASYONU bambaşka bir olgudur. Devlet ve İktidar samimi 
ve dikkatli olmalı, bu olanağı bir kuyumcu hassasiyeti ile de-
ğerlendirmelidir. Olmayacak duaya amin dememelidir. Bizden 
söylemesi...



Hepimizin gazete, 
televizyon ve radyolar-
dan günlerdir yakından 
izlediğimiz gibi yakıt 
fiyatlarına geçen hafta 
on üç kuruşluk bir in-
dirim getirildi. Gülünç 
bir gelişme. Uluslararası 
piyasalarda Haziran 
2014’de 140 ABD Doları 
olan varil petrol fiyatı, 
Kasım ayında yüzde elli 
oranında, yani 70 ABD 
Dolarına düşüyor, ancak 
bizdeki indirim yüzde on 
beş olarak uygulanıyor. 
Normalde şu anda yakıt 
fiyatı 1,59 TL artı bayii 
marjı (kazancı) artı KDV 
olması gerekirken, yani 
azami 1,98 TL olması 
gerekirken, fiyat 4.42 TL’lerin altına inmiyor. 100 
TL’lik süper benzinde devletin ÖTV payı 60 ila 65 
TL arasında değişiyor. Dünyanın en pahalı yakıt 
tüketicisi olmamızın sebebi, sadece petrol ithal eden 
ülke olmamızdan değil, hükümetin aşırı kazanç/
rant amaçlı politikasından kaynaklanıyor. Aynen, 
sigara ve alkolde de vergilerin fiyatların yüzde 
altmışının üstünde olması gibi. Birden özel fazla 

araç sahibi olanların ekstra lüks düşkünü olarak 
ÖTV ödemesi doğal karşılanabilir ancak zaruretten 
araç kullananların ve ticari araç sahip ve sürücül-
erinin bu kuralın dışında kalması en doğal çözüm 
olabilmelidir. Birden fazla ticari araç sahiplerinden 
devlet gelir vergilerini (yüzde kırk ile elli arasında) 
düzenli ve eksiksiz tahsil ederse ihtiyacı olan geliri 
sağlamış olur. 
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Kapitalizm öldürür!

q Ali ÖZBEK   

Kapitalizm, çağımızın en aç canavarı. Yer 
ama asla doymaz. Çevresindeki her şeyden 
bir diş alır. Kendi midesini doyurmak dışın-
da da istekleri vardır bu canavarın. 

Şirin görünür insanlara!
Önce aç bırakır, sonra da en yardım se-

ver tavırlarını takınıp bir lokma ekmeğe 
muhtaç bıraktığı insanlara yardım paketle-
ri götürür!

Her daim etini, kemiğini kemireceği 
yeni bir kurban bulur kendine.

Mesela kentsel dönüşüm adı altında 
mahalleleri yok eder; sonra mahalle kon-
septli siteler inşa ederek reklamlarında, 
komşuluktan, sosyal hayattan, paylaşım-
dan söz eder.

Yahut küçük esnafın kazancına iştah ka-
bartır!

Esnaf konseptli alışveriş merkezleri inşa 
ederek esnafa sahip çıktığı görüntüsünü 
verir.

Öyle pis bir midesi vardır ki; asla yemek 
seçmez!

Doğal güzellikleri, çevreyi yok eder. 
Ranta açar.
Sonra doğal güzelliklerin yapaylarını 

inşa edip önce göz boyar; sonra onları da 
ranta açar.

Misal Kanal İstanbul...
En beteri de bir lokma ekmeğe muhtaç 

bıraktığı insanları ihtiyacı olmayan şeyleri 
satın almaya yöneltir.

Üstüne bir de toplum baskısı yaratır ki 
kurban buna mecbur kalsın. 

Son moda akıllı telefonu yok diye arka-
daşlarınca hakir görülen gençler gibi…

Kapitalizm, insanları olmayan paralarla 
borçlandırıp daha çok harcamaya yöneltir.

Bakın Eylül ayı sonunda 1,4 trilyon TL’ye 
yaklaşan banka kredilerinin yüzde 48’ini 
tek başına İstanbul kullanmış. 

Ankara kredilerden sadece yüzde 12 
pay alırken, İzmir‘in payı yüzde 5‘te kalmış.

Metropoller ‘kapitalizm canavarı’nın ini-
dir!

Peki bu canavarın zinciri kimin elinde?

Yakıt fiyatları rantı

Ülker işçisi 
Bilal: 

“Ülker’de 
12 saat 

çalışmaktan 
okumaya 

vaktim 
olmuyordu. 

Direnişin 37. 
gününde 6. 

kitaptayım.”          

Fotoğraf: 
Ümit Kartal 

İstanbul 
(Evrensel)

Benzin fiyat oluşumu 2014    [Grafik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu]



Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve 
kapitalist devletin ekonomi politika-
ları halkı kazancından çok harcama 
yapmaya yöneltiyor. Bunun sonucu 
olarak hızla yaygınlaşan kredi kartla-
rının sayısı 60 milyona dayandı. 2013 
yılının ilk yarısında alışveriş ve nakit 
çekim toplamı 204 milyar lirayı bulan 
işlem tutarı, 2013 yılının tümüne ya-
yıldığında 430-450 milyar lira arasın-
da bir hacme ulaştı. 

2014 yılına ait henüz sağlıklı ve-
riler olmasa da hızlı artışın getirisi 
ortada. 

Örneğin bu yılın Ekim ayında Kre-
di kartı ödeme tutarı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 12 arttı ve 32,8 mil-
yar liradan 36,8 milyar liraya yüksel-
di. 

Türkiye’de 1970’li yıllardan itiba-
ren kullanılmaya başlanan ve 1980’li 
Özal yıllarında yaygınlaşmaya başla-
yan kredi kartı, 2000’li yıllarda katla-
narak büyüdü. 

1997 yılında 5 milyonun altında 
kredi kartı bulunurken; 2001 sonunda 
14 milyona yaklaştı. 

Haziran 2013 itibariyle 56.5 mil-
yon adede ulaştı. Bu yılki rakam ise 

tam 57.1 milyon kart!

Alışverişlerde doğrudan hesap-
tan ödeme özelliği de kazanan banka 
kartlarının 2001 sonunda 31.7 milyon 
olan sayısı ise geçtiğimiz yılın Hazi-
ran sonu itibariyle 95.8 milyon olarak 
belirlendi.

Yıllık işlem hacmi 
450 milyar civarı!

Kredi kart sayısındaki artışa para-
lel olarak bu kartlarla yapılan alışveriş 
ve nakit çekimlerin hacminde yaşanan 
hızlı büyüme de son yıllarda ivme ka-
zandı. 2008 yılında alışveriş ve nakit 
çekim olmak üzere toplam 185.5 mil-
yar lira olan kredi kartı işlemlerinin 
tutarı 2012 yılında 361.4 milyar lira-
ya ulaştı. Geçen yılın tümünde kredi 
kartlarıyla 329.8 milyar liralık alışve-
riş, 31.6 milyar liralık da nakit çekim 
işlemi gerçekleştirildi.

Sonuç itibariyle sayısı gün gün ar-
tan kredi kartı, kapitalist canavarın en 
büyük silahlarından birisi. Hiç öde-
meyecekmiş gibi harcanan paralar, 
halkı zora sokarken kredi kartı borçla-
rı nedeniyle parçalanan ailelerin yanı 
sıra canına kıyan yurttaş sayısı da hat 
safhada...
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Hepimiz Kaybed(il)en Taraftayız
q Nurani ERSOY  

12 Eylül 1980 faşist darbesinden bugüne, gelenek durumuna düş(ürül)müş 
örgütlerin üyesi veya sempatizanı işçilerin, o örgütlerine hâlâ yakınlık duyma-
larını, bağlılıklarını anlıyor, önemsiyor ve saygıyla karşılıyoruz. Buna karşılık, ile-
ri yaşlara varmış – çoğu yorgun demokrat- kişiler, artık geçmişten dem vurup 
geçmişin mirasından beslenmeyi bırakıp –varsa- birikimlerini yeni kuşaklara ve 
örgütlere aktarmak üzere mücadelenin içine girmeliler. Çünkü “ya içindesindir 
hayatın ya da dışında.” 

Artık,  geleneğin devamı olduğunu dillendiren örgütler de geçmişle övün-
meyi bir kenara bırakıp özeleştiri yaparak yeni –verili- koşullara göre yapılanma-
lara gitmeli. Çünkü 80 öncesi tüm örgütler, bir şeyleri eksik, yanlış yaptılar ki bur-
juvazi, çok da zorlanmadan, tüm sol ve sosyalist örgütleri, partileri, sendikaları 
buldozer gibi ezip geçebildi. Yani hepimiz yenildik. Hepimiz “yenilen” taraftayız. 
Önce bu gerçeği kabul etmeliyiz. 

Türk Genelkurmayı, ABD’nin, uluslararası finans sektörün ve yerli işbirlikçile-
rinin desteğini alarak (ki Halit Narin’in ve Vehbi Koç’un Kenan Evren’e yazdıkları 
mektupları biliyoruz.), türlü entrika ve planlarla darbeyi adım adım hazırlamış, 
daha önceki darbelerden de dersler çıkararak günümüzde de devam edecek 
(eden) darbeyi gerçekleştirmiş; faşist silahlı güçleri ile TKP’yi de TİKKO’yu da Hal-
kın Kurtuluşu’nu da Halkın Birliği’ni de Dev-Yol’u da Dev-Sol’u da TİP’i de TSİP’i 
de ; Türkiye işçi sınıfının güçlü örgütü DİSK’i de hatta içinde sol ve devrimci dina-
mikleri de bulunduran sarı sendika TÜRK-İŞ’i de yok etmiş, o günlerde “devrimci 
durum” tespiti yapan örgütleri de kolayca dağıtmış; darbecilerin söylemi ile, “bir 
daha dirilmemek üzere” tüm solu kendince silip süpürmüştür.

Bunun sonucu olarak tekelci sermaye ve işbirlikçi burjuvazi, 24 Ocak karar-
larını hayata geçirme olanaklarını bulmuş ve liberal ekonomik modellerini, 80’li 
yıllarda ÖZAL iktidarlarıyla uygulamaya koymuş; devlet, bütün kurum ve kuru-
luşlarıyla, kontrol altına aldığı “medya” ile “toplum mühendisliği”ni uygulamaya 
başlamış; böylece bilinçsiz, korkak, örgütsüz, bilimsel eğitimden yoksun; veri-
lenle yetinen, “çok şükürcü” bir toplumu 1990’lı, 2000’li yıllarda yaratmayı ba-
şarmıştır. 

Son on yılda liberal ekonominin uygulayıcıları (AKP iktidarı), bununla da ye-
tinmeyip sistemin içinde olan (var olmaya çalışan) CHP’yi, Kemalist yapılanmala-
rı (ADD, ÇYD), Liberal kadın örgütlerini, çevreci yapılanmaları bile tehlikeli görüp 
pasifize etmeyi (Gezi eylemlerinin başlama sebepleri) amaçlamıştır. Çünkü kâr 
hırsı zirve yapmış vahşi kapitalizm, sadece insan emeğini değil, çevreyi, yer altı 
–yer üstü- tüm kaynakları kısa zamanda sömürebilmenin karşısında hiçbir güç 
ve örgütün direnmesini istememektedir.

Bütün bu uygulamalarla birlikte, “iktidar sarhoşluğu”na düşmüş AKP iktidarı, 
soygun ve yolsuzluklarını örtmek, gerek içeride gerekse dışarıda iyice köşeye 
sıkışan politikalarına yeni kapılar açabilmek için türlü siyasi entrikalara, torba 
yasalara dayanarak tüm toplum kesimlerini boğmaya çalışmaktadır. Bütün bu 
saldırılarak karşılık, 

Ne yapmalı?..

Bu yaşananlar ve yaşanmakta olanlar karşısında Türkiye’nin sol ve sosyalist, 
demokrat örgütleri, siyasi partileri, sendikaları, geçmişteki yanlışlara tekrar düş-
memek üzere (artık bir daha yenilme hakkımız(!) yok), “Kemalist” damarlarını 
tümden kesip, iktidarı köşeye sıkıştıran Kürt Özgürlük Hareketi ile birlikte mü-
cadeleyi yükseltmeli; “devrim” hedefini es geçmemek koşulu ile, tüm ezilenlerin, 
ötekileştirilenlerin, işsizlerin; Alevilerin, Lazların, Ezidilerin; gençlerin, kadınların, 
çevrecilerin demokratik taleplerini önceleyen “Demokratik Halk Cephesi”ni kur-
manın yollarını acilen bulmaya koyulmalıdır.

Plastik para halkı yuttu!
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HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 
SÜRESİ, GELİR KAYBI OLMADAN 
35 SAAT OLMALIDIR! İŞÇİ SINI-
FININ HAKLARININ GENİŞLETİL-
MESİ VE EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN 
KISITLANMASI İÇİN TÜRKİYE ÇA-
PINDA İŞKOLU TEMELİNDE, TOP-
LU İŞ SÖZLEŞMESİ SİSTEMİNE 
GEÇİLMELİDİR! TAŞERON İŞLET-
MELER YASAKLANMALIDIR! TÜM 
İŞÇİLER ANA İŞLETMENİN SGK’LI, 
SENDİKALI ELEMANI OLMALIDIR! 
SENDİKA TEMSİLCİLERİ VE İŞYERİ 
İŞÇİ TEMSİLCİLİKLERİ ŞİRKET YÖ-
NETİMLERİNDE SÖZ VE KARAR 
HAKKINA KATILMA YETKİSİNE 
SAHİP OLMALIDIR!

ÖZELLEŞTİRMELERE SON VERİL-
MELİDİR! ÖZELLEŞTİRİLEN TÜM 
TEMEL SANAYİ VE STRATEJİK İŞ-
LETMELER TEKRAR DEVLETLEŞ-
TİRİLMELİDİR! DOĞANIN TALAN 
EDİLMESİNE YASAL OLARAK SON 
VERİLMELİ HES’LER KALDIRIL-
MALIDIR! RANT AMAÇLI İMAR 
PLANLAMALARI VE İZİNLERİ İP-
TAL EDİLMELİ, YAPIMI BİTENLER 
TOPLUMSALLAŞTIRILMALI VE 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLME-
LİDİR!

SAĞLIK VE EĞİTİM SİSTEMİ DEV-
LETİN BİR HİZMETİ NİTELİĞİNDE 
YENİDEN DÜZENLENMELİDİR! 
SAĞLIK SİSTEMİ HERKESİN 
SGK’LI OLARAK EK ÖDEMEDEN 
YARARLANDIĞI BİR HİZMET HA-
LİNE GETİRİLMELİ, ÖZEL HAS-
TAHANELER SGK ÖDEMELERİ 
İLE YETİNMELİDİR! ÖZEL EĞİTİM 
KURUMLARI ÜCRETSİZ OLMALI, 
M.E.B. TARAFINDAN FİNANSE 
EDİLMELİDİR! TOPLU SOSYAL 
KONUT POLİTİKASI DEVLETİN 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HİZMETİ 
BİÇİMİNDE DÜZENLENMELİDİR!

KIRSAL ALANDA, ÜRÜN TABAN 
FİYATLARI KÖYLÜNÜN İHTİ-
YACINA GÖRE BELİRLENMELİ, 
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN TARIMSAL 
VE HAYVANSAL MAMÜLLERİN 
İTHALATI YASAKLANMALIDIR! 
KOOPERATİFLEŞME TEŞVİK EDİL-
MELİ, TARIM VE HAYVANCILIK 
KOOPERATİFLERİ DEVLET TARA-
FINDAN DESTEKLENMELİDİR! 
TOPRAK AĞALIĞI SİSTEMİ KAL-
DIRILMALI, TOPRAKLAR KOL-
LEKTİFLEŞTİRİLMELİ VE TARIM 
EMEKÇİLERİ SGK’LI STATÜSÜNDE 
ÇALIŞMALIDIR! 

KÜRT ULUSAL SORUNU ADİL VE 
DEMOKRATİK YOLLA ÇÖZÜLME-
LİDİR! ANA DİLDE EĞİTİM, ÖĞ-
RETİM VE KÜLTÜREL FAALİYET 
HAKLARI YASALARCA GÜVENCE 
ALTINA ALINMALIDIR ! KÜRT 
ÖZGÜRLÜK HAREKETİ’NİN TÜM 
YASAL POLİTİK HAKLARI TANIN-
MALIDIR! KÖYLERİ BOŞALTILAN, 
GÖÇE ZORLANAN KÜRTLERİN 
ZARARLARI MADDİ OLARAK 
TANZİM EDİLMELİDİR! KÜRT 
HALKINA KENDİ GELECEĞİNİ TA-
YİN ETME HAKKI YASAL OLARAK 
TANINMALIDIR! 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
KALDIRILMALIDIR ! DİNİ CEMA-
ATLERİN GİDERLERİ MENSUPLA-
RI TARAFINDAN KARŞILANMA-
LIDIR! DEVLET DİN İŞLERİNDEN 
ELİNİ ÇEKMELİDİR ! SÜNNİ 
İSLAM’IN AYRICALIĞI KALDIRIL-
MALI, TÜM DİN, MEZHEP VE KÜL-
TÜRLERE DEVLETİN YAKLAŞIMI 
EŞİT MESAFEDE OLMALIDIR! DİN 
DERSLERİ EĞİTİMİ SEÇMELİ OL-
MALIDIR! İMAM HATİP OKULLARI 
KAPATILMALI, TÜM DİNLER İÇİN 
DİN GÖREVLİSİ EĞİTİMİ MESLEKİ 
EĞİTİM OLARAK DÜZENLENME-
LİDİR! 

TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜMÜ SOSYALİZM !
ANCAK BUGÜNDEN YAPABİLECEKLERİMİZ VAR
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET, İS-
TER AİLEDE İSTER TOPLUMDA 
UYGULANSIN, EN AĞIR CEZAYI 
İÇERMELİDİR! KADINLAR İÇİN 
DAYANIŞMA EVLERİ KURULMALI-
DIR! KADINLARIN MESLEKİ EĞİ-
TİMİ, GENEL KÜLTÜREL EĞİTİMİ, 
OKUMA-YAZMA VE YABANCI DİL 
EĞİTİMİ İÇİN ÜCRETSİZ KURSLAR 
AÇILMALIDIR! KADIN SAĞLIĞI 
İÇİN ÜCRETSİZ DANIŞMA BÜRO-
LARI KURULMALIDIR! 

GEREK ORTA ÖĞRENİMDE, GE-
REKSE DE ÜNİVERSİTE GİRİŞ-
LERİNDE SINAV SİSTEMİ KAL-
DIRILMALIDIR! HER MAHALLE 
VE SEMTTE GENÇLİK EVLERİ VE 
SPOR TESİSLERİ AÇILMALIDIR! 
GENÇLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ, 
YABANCI DİL EĞİTİMİ, GENEL 
KÜLTÜR GELİŞİMİ İÇİN KURSLAR 
AÇILMALIDIR! SEMT VE MAHAL-
LELERDE, UYUŞTURUCUYA KAR-
ŞI DANIŞMA VE TEDAVİ MERKEZ-
LERİ AÇILMALIDIR!

ÇALIŞAN ANNELERİN ÜCRETSİZ 
YARARLANACAĞI, BEBEKLERİ 
BİR AYLIKTAN İTİBAREN KABUL 
EDEN KREŞLER, MAHALLE, SEMT 
VE BELLİ BİR SAYININ ÜZERİNDE 

İŞÇİ ÇALIŞTIRAN FABRİKALAR 
İÇİN ZORUNLULUK HALİNE GETİ-
RİLMELİDİR! MAHALLE VE SEMT-
LERDE BEBEK VE ÇOCUK SAĞLIĞI 
MERKEZLERİ AÇILMALIDIR!

TÜRKİYE’NİN İLK POLİTİK CİNA-
YETİ OLAN, TÜRKİYE KOMÜNİST 
PARTİSİ-TKP KURUCULARI VE 
İLK MERKEZ KOMİTESİ ÜYELERİ, 
MUSTAFA SUPHİ VE YOLDAŞ-
LARINDAN BAŞLAMAK ÜZERE, 
BUGÜNE DEK İŞLENEN TÜM FAİLİ 
MEÇHUL CİNAYETLER AYDINLA-
TILMALI, SORUMLULARI YARGI-
LANMALI VE CEZALANDIRILMA-
LIDIR!
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİ-
Sİ ÜZERİNDEKİ ANAYASAL VE 
TCK YASAĞI KALDIRILMALIDIR! 
TKP’NİN RESMİ SİCİL KAYDI, YA-
SAL ANLAMDA, YASAKLI OLAN 
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ’NE 
DEVREDİLMELİDİR!

MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK’ÜN DAHİL, TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ’NİN TÜM RESMİ 
VE ÖZEL ARŞİVLERİ AÇILMA-
LIDIR! KOMÜNİSTLERE, SOS-
YALİSTLERE, DEVRİMCİLERE, 

DEMOKRATLARA, KÜRTLERE, 
LAZLARA, ÇERKEZLERE, ALEVİ-
LERE, ERMENİLERE, RUMLARA, 
MUSEVİLERE, EZİDİLERE, ASURİ 
SÜRYANİLERE YÖNELİK BASKI, 
TERÖR, CİNAYET VE KATLİAMLA-
RIN BELGELERİ KAMUOYUNUN 
BİLGİSİNE SUNULMALIDIR! T.C. 
DEVLETİ TARİHİ İLE HESAPLAŞ-
MALIDIR!

SİYASİ DEVRİMCİ TUTSAKLARA 
AF İLAN EDİLMELİDİR! POLİ-
TİK DÜŞÜNCELERİ YÜZÜNDEN 
VE DEVLETİN BASKI, TERÖR VE 
CİNAYETLERİNE, ANTİ-DEMOK-
RATİK UYGULAMALARINA KAR-
ŞI DİRENİŞ GELİŞTİRDİĞİ İÇİN 
TUTSAK EDİLEN TÜM POLİTİK 
TUTUKLULARIN HAKLARI İADE 
VE ZARARLARI TAZMİN EDİLME-
LİDİR!

MERKEZİ YÖNETİM - BÖLGESEL 
ÖZERKLİK TEMELİNDE TÜRKİYE 
GENELİNDE EYALET SİSTEMİNE 
GEÇİLMELİDİR! VAROLAN COĞ-
RAFİ BÖLGELER SİYASİ BÖLGE 
EYALETLERİ OLMALIDIR! MERKE-
Zİ PARLAMENTO, EYALET BÖLGE 
MECLİSLERİ VE YEREL SEÇİMLER-
DE BARAJ KALDIRILMALIDIR! 

TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜMÜ SOSYALİZM !
ANCAK BUGÜNDEN YAPABİLECEKLERİMİZ VAR



Soma’da iş cinayetinden sonra biz-
zat çalışmaların içinde olan devrimci 
aktivist Başaran Aksu ile söyleştik. 
Konu; cinayetin nasıl oluştuğunun 
teknik ayrıntıları değil, kazanın ön-
lenememesinin koşullarını yaratan ve 
kazadan sonra egemen kılınmaya çalı-
şılan sınıf uzlaşmacılığı ve teslimiyet.

Politika Gazetesi: Başaran arka-
daş, hoş geldin. Soma’da yaşadıkla-
rın ve deneylerin üzerine söyleşmek 
istiyoruz. Cinayetin ardından arka-
daşlarınla hemen Soma’ya intikal 
ettin. Tablo neydi?

Başaran Aksu: 13 Mayıs’ta, Sam-
sun’da güvenlik işçileri ile birlikte bir 
toplantıdaydık. Orada karar verdik, 
cinayetten 24 saat sonra Soma’day-
dık. Dört gün ocağın girişinde kal-
dık, izledik ve işçi aileleri ile sohbet 
ettik. Devlet ablukası vardı. Kente 
giriş çıkışlar valilik kararnamesi ile 
engellendi. Bizi de kent merkezine 
sokmamaya çalıştılar. Biz, bu karara 
uymayacağımızı ve içeri gireceğimizi 
söyledik. İşçi ailelerine ve kent sa-
kinlerine “çocuklarınızı kaçıracaklar” 
türünden ifadeler ile manipülasyon 
yaratarak bizi izole etmeye çalıştılar. 
Gözaltına alındık. Bizi kapalı spor sa-
lonuna götürdüler, Gittiğimizde otuz 
altı ÇHD’li avukatın polis tarafından 
feci şekilde dövülerek, kolları bacak-
ları kırılarak, gözleri patlatılarak gö-
zaltına alınıp, kelepçeli halde bizden 
önce kapalı spor salonuna getirilmiş 
olduğunu gördük. O gece hepimizi 
serbest bıraktılar. Aslında biz o akşam 
İstanbul’a dönecektik, fakat bu olay-
larla karşılaşınca iki gün daha kal-
maya karar verdik. Arada İstanbul’a 
gittik. Deneyimimiz yetersizdi. Eski 
Yeraltı Maden-İş genel başkanı Çetin 
Uygur ve eski yöneticilerinden, daha 
sonra Enerji-Sen genel başkanlığı 
yapmış olan Kamil Kartal ile politik 
bir ilişkimiz olmamasına rağmen, on-
ların bilgi ve deneylerinden kaynaklı 
desteklerini aldık.  Sonra arkadaşlarla 
tekrar Soma’ya geçtik. 

Politika Gazetesi: Soma’da kaç 
maden işçisi var? Hangi sendika ör-
gütlü? DİSK var mı?

Başaran Aksu: Madenlerde Türk-
İş’e bağlı Türkiye Maden-İş sendi-
kası yetkili. Soma maden işçilerinin 
11.800’ü sendikanın üyesi. Bu 11.800 
işçinin, 1.400’ü TKİ (Türkiye Kömür 
İşletmeleri), 200’ü Koza, kalanı ise 
İmbat Madencilik ve cinayetin olduğu 
madenin sahibi Soma Holding’in bün-
yesindeki üç ocakta, Eynez, Ata Baca-
sı ve Işıklar ocaklarında çalışıyor. 

2007’deki özelleştirmeden önce 
tüm ocaklar TKİ yani devlet tarafın-
dan işletilirken sendika daha sınıfsal 
nitelikteymiş. Özelleştirmeden sonra 
Hak-İş’e bağlı Öz Maden-İş sendikası 
AKP desteği ile örgütlenmeye çalışı-
yor, 750 üye yapıyor ancak bu plan 
T.Maden-İş ve devrimciler tarafından 
boşa çıkarılıyor.  TKİ’de çalışan eski 
işçiler emekliye sevk ediliyor veya 
özel anlaşmalar ile kıdem tazminatla-
rı ödenerek işten çıkartılıyor. 11.800 
yeni işçi ocaklara sürülüyor. 

Politika Gazetesi: Bu yeni işçiler 
başka madenlerden mi getiriliyor? 

Başaran Aksu: Hayır. Bölgede tarı-
mın tasfiyesi sonucunda işsiz kalan ve 
yoksullaşan tarım işçileri, köylüler bun-
lar. Bu deneyimsiz, meslek eğitiminden 
yoksun insanları ocaklara sürüyorlar. 
Devlet madencilere özgü 20 yıllık ça-
lışma sonucu emekliliği de özelleştir-
melerden sonra 25 yıla çıkarıyor.

Politika Gazetesi: Bu işçilerin du-
rumunu yoksul köylülerin proleter-
leşmesi olarak tarif edebilir miyiz?

Başaran Aksu: Kesinlikle öyle. 
Ve tarımda geçerliliği olan “Dayı başı” 
sistemini, yani köle çalıştırma siste-
mini ocaklarda uygulamaya başlıyor-
lar. İşçiler “Dayı başı” demeye devam 
ediyor ama madencilikte resmi adı 
“Ekip başı” oluyor. Bunların her biri 
200-300 işçi örgütleyip patrona bir an-
lamda satıyorlar, onların patrona karşı 
sorumluluğunu ve denetimini sürdü-
rüyorlar ve hem “kelle başı” yani işçi 
başına belli bir ücret alıyorlar hem de 
getirdikleri işçilerin üretimdeki “ba-

şarılarından” prim alıyorlar. Ocakta 
“ilerleme” olarak adlandırdıkları, daha 
fazla kömür çıkarıldığı oranda “Dayı 
başı” da fazla kazanıyor. Kölece bir 
sömürü sistemi. “Ekip başı” ların, iş-
verenle anlaşması sonucu getirdikleri 
bütün işçileri T.Maden-İş sendikasına 
üye yapıyorlar. Böylece, İşveren-Ekip 
Başı-Sendika üçgeni kuruluyor. Sömü-
rü ve baskı bu saç ayağında örgütleni-
yor. Ekip başı, işçi ile işveren arasında 
köprü vazifesi görüyor. Baskı ve şiddet 
de uyguluyorlar. Sendika da işverenle 
anlaşmış. Sendikanın en büyük şube-
si, 11.800 üyeli Soma şubesinin yö-
netimine işveren ile anlaşarak 2 Soma 
Holding ve 2 İmbat Madencilik’ten 
eleman seçiliyor. Bu kişileri de işveren 
belirliyor. İşçilerin sendika seçimle-
rinde oy verme eğilimlerini de “Dayı 
başları” yönlendiriyor. 2007 özelleş-
tirmeleri sonrası süreçlerde sendika 
merkez yönetimine hem faşist örgüt 
geçmişi olan, Mehmet Ağar’ın adamı 
ve Turgay Ciner’in bir maden işletme-
sinde yönetici olan unsurlar seçiliyor. 
Sendikanın Genel Başkanı böyle bir 
kişi. Etrafında da, yönetimde eskiden 
“devrimci” olarak tanınan ancak daha 
sonraki süreçlerde işverenlerle uzla-
şan yöneticiler var. 10 ila 25 bin TL 
arasında maaş alıyorlar. İşçi bu defor-
masyonu çözemediğinden ve söyleme 
baktığından bu “devrimci” olarak ge-
çinen sendikacıları destekliyor. İşçinin 
farklı davranmaya uygun bir bilgi ve 
bilinci de yok. Tarladan alınıp geti-
rilmiş, “Dayı Başı” baskısı altındaki 
yoksul proleterler bu işçiler. Toplu İş 
Sözleşmesi (TİS)’in ne olduğunu dahi 
bilmiyorlar. 

Politika Gazetesi: 301 işçinin kat-
ledildiği sürece böyle gelindi diyebi-
lir miyiz?

Başaran Aksu: Cinayet böyle bir 
işveren organizasyonunun ve aşırı kar 
hırsının oluştuğu, işçinin sendika tara-
fından korunmadığı bir ortamda oluş-
tu. Cinayet aslında geliyorum diyor-
muş. Daha önceki iş cinayetlerindeki 
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Soma’da gerçekten ne oldu ve 
ne oluyor? 

UMUT-SEN Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ile söyleştik:



gibi olayı örtbas edeceklerini düşün-
düler ama sayı 301 olunca bu müm-
kün olmadı. Şehir ayağa kalktı. İşçiler 
Sendika şubesini ve AKP örgütünü 
bastı, polis ile çatıştı. Bu kendiliğin-
den gelişen bir tepkiydi. Sendika ile 
işveren Hükümet Konağı’nın önünde 
işçilerin kendi insiyatifleri ile yaptık-
ları eylemlerde yakalanan 12 işçiyi 
alıp, zamanın Başbakanı Erdoğan’a 
götürüp görüştürdüler. Başbakan 16 
maddelik bir paket hazırlatıyor ve 
söz veriyor bu protokol imza altına 
alınıyor. Basına da yansıyan, maden-
de çalışma saatleri, ücretler, güvenlik 
koşulları vs ile ilgili maddeler. İşçiyi, 
öfkesini bastırmak için resmen kandı-
rıyorlar. Sendika çalışma koşulları, iş-
çilerin güvenlik kurallarının uygulan-
ması ve madenlerin teknik güvenliği 
ile iş kazalarını önleyici unsurların 
uluslararası standartlara uygun olarak 
uygulanması konularında denetleyici 
ve uyarıcı görevini yerine getirseydi, 
bu iş katliamı önlenebilirdi. Sendi-
ka bu konuda işçi sınıfının temsilcisi 
olarak işverenle ve devletle karşı kar-
şıya gelmek ve mücadele etmek, ge-
rekirse güvenli iş koşulları sağlanana 
kadar üretimi durdurmak zorundadır. 
Yapılmayan budur. Bu da sendikanın 
işverenle ve devletle uzlaşmasından 
kaynaklanmaktadır.

Politika Gazetesi: Başaran arka-
daş, pekiyi, bu iş cinayetinden sonra 
bölgede neler yaşandı?

Başaran Aksu: Soma madenlerin-
de Manisa, izmir ve Balıkesir illerin-
den gelen işçiler çalışıyor. Soma zaten 
Manisa’nın bir ilçesi. İlçe ve köy ola-
rak da en fazla işçi Soma’dan, Kırka-
ğaç, Kınık ve Savaştepe’den geliyor. 
Daha az sayıda işçi ise, Akhisar, Ber-
gama ve İvrindi’den geliyor. Bütün 

bu işçilerin sendikaya aşırı bir tepkisi 
oluştu. İşverenin kontrolünde olduk-
larını anladılar. DİSK’e bağlı Dev 
Maden Sen sendikası faal olmayan 
ve Türkiye çapında sadece 174 üyeye 

sahip bir sendikaydı. Dev Maden Sen 
bu olaydan sonra Soma’ya gidip üye 
kaydetmeye başladı, temsilcilik açtı. 

Biz bu örgütsüzlüğü tespit edince 
ve yetkili sendikanın yapısını çözün-
ce farklı bir yol önerdik. Köylerde ve 
semtlerde işçilerle toplantılar düzen-
ledik. Her işyerinde ve köyde İşçi Ko-
miteleri ve Konseyler kurulmasını, bu 
Komite ve Konseylerin de temsil edil-
diği, Soma çapında bir İşçi Meclisi’nin 
oluşturulmasını önerdik ve bunun ça-

lışmasına giriştik. 10-15 bin arası işçi 
ve köylü ile toplantılar yaptık, toplam 
200 köyden belki 5 köy hariç her köye 
ulaştık. Komiteler, Konseyler oluştur-
duk ve otobüslerle köylüleri, işçileri 

getirip DİSK’e bağlı Dev Maden Sen 
sendikasına üye yaptık. Bu çalışma 
belirli bir siyasi çevre, grup veya parti 
adına değil, genel olarak devrimcile-
rin, komünistlerin bir sınıf çalışması 
olarak yürütüldü. Ancak DİSK yöne-
ticileri bizim bu aktif ve somut örgüt-
leme faaliyetimizden rahatsız oldular. 
Bizi işçilere kötülemeye başladılar. 
Ancak sonunda bunun zararını ken-
dileri yaşıyor. DİSK’e bağlı Dev Ma-
den Sen aslında yetki alabilecek ve 
Toplu İş Sözleşmesine oturacak üye 

sayısını yakalayacak olanağa sahip 
olmasına rağmen, bizim çalışmamı-
zı yok sayarak, işçi arasında güven 
yitirerek 1600’lara çıkan ve 2200’e 
tamamlanabilecek üye sayısının tek-
rar 600’lere düşmesine sebep oldular. 
Dolayısıyla yine Türk-İş’e bağlı uz-
laşmacı T. Maden - İş Sendikası yet-
kili olarak masaya oturacak.

Politika Gazetesi: Şimdi Soma’da 
durum ne?

Başaran Aksu: DİSK’in üye sa-
yısını tamamlayamayıp barajı aşama-
ması büyük bir kayıp oldu. Biz DİSK 
Genel Merkezi’ne bu işin altından tek 
başımıza  kalkamayacağımızı, merke-
zi desteğe ihtiyaç olduğunu defalarca 
söyledik ama maalesef bu konu ciddi-
yetle ele alınmadı. Dolayısıyla DİSK, 
TİS için yetki alamayacak. T.Maden-
İş sendikası tek olan Soma şubesini iş-
yerlerine göre üç şubeye böldü. Soma, 
İmbat ve TKİ/Koza olarak. Bu işçiyi 
bölmeye yönelik yapıldı. Komiteler, 
Konseyler ve Meclis çalışıyor. Sendi-
kal bilince sahip işçi önderleri yetişti. 
İdeal rakam 250’dir ama şu anda 70-
80 işçi önderimiz var. Bu çalışmayı 
tüm engelleme ve engellere karşın 
sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.

Politika Gazetesi: Başaran arka-
daş, bizi ziyaret edip bu açıklıkla 
olayları aktardığın için çok teşekkür 
ederiz. 

Biz Politika Gazetesi olarak bu 
mücadelede sizin yanınızda olaca-
ğız ve gerekirse özel sayılar da basa-
rak çalışmalarınızın, mücadelenizin 
ulaşması gereken sınıf kesimlerine 
ulaşması için görevimizi yerine geti-
receğiz. 
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Umut-Sen 2005 yılında değişik siyaset ve gele-
neklerden gençlerin, esnek bir kollektif olarak sınıf-
sal anlamda birliğidir. 

Üç tane temel amacı vardır:
1) Kurulu sendikalarda bürokratikleşmeyi aş-

mak.
2) Örgütsüz işçileri var olan sendikalarda örgüt-

lemek.
3) Gerekirse (var olan sendikalar sarı sendika ise) 

işkolunda yeni sendika kurmak.
Uzun  süre  sendikal  ve  sınıfsal  eğitimler  ger

çekleştirildi. Bu çalışma gelişerek sürüyor. Eğitim ça-
lışmaları daha çok işçi havzalarında, Gebze, Derince, 
Çerkezköy, Antep, Mersin, Ankara-İvedik, Samandıra, 
Ümraniye, Sultanbeyli gibi yerlerde sürdürülüyor.

İşçi gençlerin, genç avukatların, mühendislerin, 
mimarların, sendikacı ve akademisyenlerin gönüllü 
çalışması ile gelişen bu devrimci sınıf çalışmasına Po-
litika Gazetesi olarak, sınıfın sesi, soluğu ve sözü ol-
mak için tüm olanaklarımızı seferber ederek gerekli 
desteği verecek ve gelişmesine bizzat çalışmalarına 
katılarak katkı vereceğiz.

UMUT-SEN’İ KISACA TANIYALIM



q Murat ÇAKIR

1) ‘Balkanlar-Kafkaslar-Orta-
doğu İhtilaflar Üçgeninin’ merke-
zinde bulunan Türkiye’nin temel 
dış politik sorunları nelerdir?

Türkiye, jeopolitik açıdan “Çözüm-
süzlük Üçgeni” olarak da nitelendirilebi-
lecek bir coğrafyanın merkezinde bulun-
maktadır. Haritaya yakından bakıldığında, 
Türkiye’nin komşularıyla ciddi sorunlar 
yaşayan bir ülke olduğu görülebilir. ABD 
ve İsrail ile stratejik partner olan Türkiye, 
AB ile olan ilişkilerinde Almanya ile “gü-
venlik ve istikrar” hedefli partnerlik kur-
muştur. Almanya, halihazırda Türkiye’nin 
en büyük ihracat partneridir.

Balkanlar, Ege ve Akdeniz’deki temel 
rakibi, süreli devam eden etkinlik müca-
delesi içerisinde olduğu Yunanistan’dır. 
Bosna ve Makedonya’da üstünlük sağla-
ma mücadelesi, Ege’de adalar sorunu ve 
Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin Yunanistan 
politikalarını belirlemektedir. Kıbrıs’ın 
güneyinde, Doğu Akdeniz’de Yunanistan, 
Kıbrıs ve İsrail ile doğal gaz aramaları 
üzerine süren tartışmalar, deniz ticaret 
bölgesi ihtilafı, bu politikaları ayrıca zora 
sokan faktörlerdir.

Rusya ile sürdürülen ilişkiler ise, aynı 
İran ve Pakistan ile olduğu gibi, hem re-
kabet, hem de işbirliği temelinde şekillen-
mektedir. Azerbaycan, Ermenistan, Gür-
cistan ve Türki cumhuriyetler ile petrol ve 
doğal gaz ithalatı, Türkiye’nin Rusya ve 
İran politikalarını belirleyen temel faktör-
ler hâline gelmişlerdir.

Türkiye’nin bir tarafta Suudi Arabis-
tan ve Körfez İşbirliği ülkeleri ile birlikte 
İran öncülüğündeki “Şii yayını” geriletme 
çabası içerisinde olması, diğer yandan da 
Irak Kürdistan Bölge Yönetimi ile yürütü-
len işbirliği politikası nedeniyle Irak mer-
kezi hükümeti Türkiye’nin önemli bir dış 
politika karşıtı olmuştur.

2) Güney Kürdistan yöneti-
mi ile olan ilişkiler bağlamında 
Türkiye’nin politikaları açısından 
Suriye neden önem taşımaktadır?

Yılda yaklaşık 60 milyar Dolar’ını 
petrol ve doğal gaz ithalatına harcayan 
Türkiye için Güney Kürdistan (Resmi 
Türkiye jargonuna göre, Irak Kürdis-
tan Bölgesel Yönetimi-IKBY) merkezi 
önem taşıyor. Türk şirketlerinin alt ya-
pısının yüzde 75’ini inşa ettiği Güney 
Kürdistan’da toplam 45 milyar varil pet-
rol ve 200 milyar metreküp doğal gaz re-
zervi mevcut. Güney Kürdistan yönetimi, 
2010 yılında yaptığı bir açıklamada bir 

kaç yıl içerisinde günde 1 milyon varil 
petrol üretmeyi hedeflediğini açıklamıştı. 
2016’da ise üretim günde 2 milyon varile 
çıkartılması planlanıyor. 2 milyon varil 
ise yıllık yaklaşık 75 milyar Dolar gelir 
anlamına gelmektedir.

Şu anda faaliyette olan Kerkük-Yu-
murtalık boru hattının kapasitesi, hedef-
lenen bu miktarları taşıyabilecek düzeyde 
değil. Bu nedenle uluslararası enerji te-
kelleri Güney Kürdistanın kontrolünde-
ki petrol ve doğal gazın Batı ülkelerine 
nakledilmesi için yeni bir boru hattı pro-
jesini geliştirdiler. Bu hattın Kerkük’ten 
çıkıp, Rojava (Suriye’nin kuzeyindeki 
Batı Kürdistan) üzerinden Ceyhan’dan 
dünya piyasalarına pazarlanmak üzere 
Yumurtalık’a ulaşması planlanmaktadır. 

3) AKP hükümetinin “Güvenli 
Bölge” veya “Tampon Bölge” ta-
lebinin asıl amacı nedir?

Hürriyet gazetesi, AKP hükümetinin 
ABD ve koalisyon güçlerinden talep et-

tiği “Güvenli Bölge” haritasını yayımla-
mıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
her fırsatta “insani trajediler” gerekçesiy-
le savunduğu “Güvenli Bölgenin” haritası 
ile uluslararası enerji tekelleri tarafından 
hazırlanan yeni boru hattı planı üst üstte 
konulduğunda, talep edilen bölgenin tam 
olarak yeni boru hattının geçmesi planla-
nan yerleri içerdiği görülür.

AKP hükümeti, “insani trajedi” gerek-
çesinin yanı sıra, Suriye’de bulunan ve 
Türkiye toprağı sayılan “Süleyman Şah 
Türbesinin” korunmasını ve Halep’in Su-
riye hükümetinin eline geçmesi durumun-
da söz konusu olabilecek mülteci akınını 
da gerekçe olarak kullanmaktadır.

Suriye sınırındaki Akçakale kasaba-
sına 2012 yılında düşen bir havan topu 
nedeniyle yaşamını yitiren 5 sivili ge-
rekçe gösteren AKP hükümeti, NATO 
Sözleşmesi’nin 4. Maddesine dayanarak, 
yardım istemişti. NATO bunun üzeri-
ne, Adana’da bulunan BD Patriot Siste-
minin yanı sıra, Gaziantep’e Hollanda 

ve Kahramanmaraş’a Almanya Patriot 
Sistemlerini konuşlandırmıştı. Hava sa-
vunma sistemleri olan Patriot’lar “uçuşa 
yasak hava sahası” oluşturma ve ilân edi-
lecek bir “Tampon Bölgeyi” koruma gö-
revine sahipler.

4) Türkiye’nin, Suriye sınırını 
korumak için NATO güçlerine ih-
tiyacı var mı?

AKP hükümeti 2011 yılından bu yana 
Suriye ve Irak sınırlarına 150 bin kişilik 
personele sahip olan 2. Orduyu konuş-
landırdı. Batman, Erhac, Diyarbakır ve 
İncirlik’teki askeri hava limanlarında bu-

6 Soruda 
Bölgemizdeki İhtilafların Arka Planı
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Türkiye’nin jeopolitik konumu.

Kerkük Petrolü

Güvenli Bölge olarak planlanan alanlar.



lunan savaş uçaklarının yanı sıra, farklı 
askeri üslerde TSK’nin saldırı helikop-
terleri, zırhlı birlikler, roket sistemleri ve 
özel komando birlikleri bulunmaktadır. 
ABC-Silahlarına karşı oluşturulan özel 
birlik, ki Türkiye’de tektir, Adana’ya 
konuşlandırılmıştır. Türkiye, bu devasa 
askeri güç ile, ABD ve NATO güçlerine 
ihtiyaç duymaksızın, dış politikasını as-
keri araçlarla dayatma yetisine sahiptir. 
Son yıllarda aldığı lisanslarla askeri-sınaî 
kompleksini geliştiren Türkiye’nin bu 
askeri gücünü dış politik taleplerini da-
yatmak için kullanmasının önündeki tek 
engel, NATO’nun stratejik hedefleridir. 
Bu hedefler gerektirdiğinde Türkiye’nin 
elindeki askeri güç bölge ülkelerine karşı 
kullanılacaktır.

5) Petrol ve doğal gaz rezervle-
ri haricinde bölgeye yönelik stra-
tejileri belirleyen başka hangi 
faktörler vardır?

Balkanlar-Kafkaslar ve Orta Doğu, 
enerji rezervlerinin yanı sıra özellikle 
içme suyunu kontrol etme mücadeleleri 

açısından da merkezi önem taşımaktadır. 
Neredeyse çaylara ve küçük derelere ka-
dar tüm su kaynaklarını uluslararası tekel-
lere peşkeş çeken Türkiye su sorununda 
da merkezi rol oynamakta. 

HES ve baraj politikaları, 2002-2014 
yılları arasında 50 milyar Dolar özelleş-
tirme “gelirleri” sağlayan AKP hükümeti 
açısından, su kaynaklarını hem kapitalist 
sermaye birikiminin hizmetine sunma, 
hem de komşu ülkelere karşı bir “silah” 
olarak kullanma olanağını vermektedir.

Haritadan görülebileceği gibi, Tür-
kiye’nin komşu ülkelerinde de içme suyu 
ve su kaynakları üzerine çeşitli ihtilaf-
lar bulunmaktadır. AB, ABD ve NATO 
strateji belgelerinde “içme suyu” ve “su 
kaynaklarının” 21. Yüzyıl’ın temel ihti-
laf nedenlerinden birisi olacağını ve em-
peryalist güçlerin stratejilerini bu ihtilafa 
göre “şekillendirmeleri gerektiği” okuna-
bilir. 

Bu açıdan Türkiye hükümetleri uzun 
yıllar öncesinden bu gelişmeye yanıt ola-
rak geliştirdikleri “Güney Anadolu Pro-

jesi” ile ellerine stratejik önemi olan bir 
silah geçirmişlerdir.

6) Uluslararası enerji tekelleri-
nin planladıkları yeni Kerkük-Yu-
murtalık boru hattının su kaynak-
ları ve bölgedeki stratejilerle nasıl 
bir bağlantısı vardır?

Planlanan yeni Kerkük-Yumurtalık 
boru hattı IKBY ve Suriye haricinde, İsra-
il ve Katar için de önem taşımaktadır. Bu-
nun bir nedeni doğalgazdır: 2010 yılında 
Doğu Akdeniz’de, Levante Havzası’nda 
toplam 3,5 trilyon metreküp doğal gaz re-
zervi bulunmuştu. İsrail, kıyısından yak-
laşık 100 km uzaklıktaki “Tamar Alanın-
da” doğal gaz çıkartmaya başladı. 2019 
yılında rezervleri daha yüksek olan “Le-
viathan Alanında” doğal gaz çıkartmaya 
başlayacak. Böylelikle Mısır’a olan doğal 

gaz bağımlılığından kurtulmayı planlayan 
İsrail, aynı zamanda çıkardığı gazı da ih-
raç etmek istiyor.

BOTAŞ tarafından yapılan ve Türkiye 
basınında yer alan bir açıklamaya göre, 
İsrail doğal gazını Ceyhan’dan pazarla-
mayı planlıyor. Ancak Ceyhan’a ulaşacak 
bir boru hattı, kısa yol olan Lübnan’dan 
geçmeyecek, çünkü Lübnan, İsrail ege-
menleri için “istikrarsız” bir ülke. Önceki 
yıllarda Kilis’e ulaşacak bir boru hattı için 
planlar yapılıyordu. Şimdi ise Batı Şeria 
ve Golan Tepelerinden geçip, Suriye üze-
rinden, planlanan yeni Kerkük-Yumurta-
lık boru hattına bağlanacak bir proje ge-
liştirildi.

Enerji şirketlerinin internet sitelerin-
de benzer bir projenin Katar tarafından 
da geliştirildiği bildirilmekte. Katar, likit 
doğal gaz satışında dünya lideri. Ancak 
doğal gazın likitleştirme işlemi hayli pa-
halı ve nakliyat için özel tankerlere ihti-

yaç var. Ayrıca alıcı ülkelerin limanların-
da da likit doğal gazı alıp, dönüştürecek 
rafinelerin kurulmuş olması gerekiyor. Bu 
nedenle planlanan yeni Kerkük-Yumurta-
lık boru hattına bağlanmak Katar için hem 
giderleri azaltacak, hem de daha fazla do-
ğal gaz satışını sağlayacak.

Planlanan yeni Kerkük - Yumurtalık 
boru hattına bağlanan bir hat kurulması-
nın İsrail’e ayrı bir getirisi olacak: Fırat 
ve Dicle’nin suyu. Kurulduğu günden 
beri kronik su sorunu çeken İsrail, para-
lel bir boru hattı ile Fırat ve Dicle’den su 
nakledebilecek. 

Daha önce Manavgat Projesi çerçeve-
sinde Türkiye ile su antlaşması yapan İs-
rail, bu şekilde hem stratejik partneri, hem 
de bölgedeki etkinlik mücadelesinde raki-
bi olan Türkiye’ye daha fazla bağımlı ol-
maktan kurtulacak. Bu açıdan bakınca, İs-

rail başbakanı Benjamin Netanjahu’nun, 
Güney Kürdistan için, “Bağımsız Kürdis-
tan çabalarına destek vermeliyiz” açıkla-
masının nedeni aydınlanıyor.

Sonuç yerine: 

Türkiye’nin merkezinde bulundu-
ğu coğrafyadaki ihtilafların arka planını 
açıklamak için şüphesiz daha bir çok so-
runun yanıtı aranabilir. Ancak sadece bu 
altı soru dahi, emperyalist güçlerin uzun 
vadeli stratejileri için yaşamsal önem ta-
şıyan coğrafyadaki kimi ihtilafı açıklama-
ya yetiyor. Burada eksik kalan nokta ise, 
küresel stratejilerin bölgeye olan etkileri-
ne bakmaktır. ABD’nin Pasifik’e yönel-
me politikası, Pasifik bölgesinde suların 
ısınmasına neden olurken, Ortadoğu’nun 
kaynamasına da neden oluyor. 

Bu konuyu ise başka bir yazıda ele 
alalım. 
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TSK’nın konumlanışı.

Bölgedeki su sorunları.

Doğalgaz ve su hatları



Amerikan parlamentosu, Rusya 
karşıtı olarak anılan 758. Numara-
lı kararı onayladı. Kararın büyük bir 
bölümü, ABD Başkanına yönelik Uk-
rayna kriziyle ilgili Rusya’ya karşı 
birçok yaptırım uygulanması talebini 
içeriyor.

Kararda ayrıca Rus bürokratlarına 
yaptırım uygulanması ve yurtdışında-
ki hesaplarının dondurulması öngö-
rülüyor. Maddelerden birine göre ise 
Rusça konuşan ülkelerde Amerikan 
yayını yapılacak.

ABD Temsilciler Kamarası, mad-
delerin büyük bir bölümü Rusya düş-
manlığı içeren kararı ezici çoğunluk-
la kabul etti. Milletvekilleri böylece, 
Rusya’nın Ukrayna’ya “uygulamaya 
devam ettiği siyasi, ekonomik ve as-
keri şiddeti” 411 “evet” e karşı 10 
“hayır” oyuyla kınamış oldu.

Kararla ilgili yorumda bulunan 
Amerikalı parlamenter Adam Kin-
zinger, “AB, Avrupa ve diğer mütte-

fiklerimiz daha farklı davranması için 
Sayın Putin’e katı baskı uygulamak 
zorunda” açıklamasını yaptı.

En az 10 maddesinin Rusya’ya 
karşı olduğu 758. Nolu kararda; Uk-
rayna yönetiminin savunma ve istih-
barat malzemesi ile desteklenmesi, 
NATO ve müttefikleri tarafından 
Rusya ile işbirliğine son verilmesi ve 

ayrıca “Rusya karşıtı yaptırım koalis-
yonuna” katılmaları için diğer ülkele-
re baskı yapılması gibi hususlar yer 
alıyor.

Kararın bir maddesinde ise, “Ha-
ber ve benzeri bilgilerin Rusça olarak 
hazırlanıp Rusça konuşan ülkelerde 
yayılması” öngörülüyor.

Amerikan Temsilciler Meclisi üye-

si Dennis Kucinich, meclisin kabul 
ettiği 758. Nolu kararın Rusya’ya 
“soğuk savaş” ilan etmekle eşdeğer 
olduğunu düşünüyor ve kriz diyalek-
tiğinden vazgeçmeye çağrı yapıyor. 
Kucinich’in çağrısı truthdig.com’da 
yayınlandı.

Rusya’yı tecrit etme çağrılarının 
Rusya’ya karşı savaş hazırlıkları ola-
rak algılanabilineceğini de belirten 
milletvekili, soğuk savaşın başlaması 
ve yayılmasına “savaş çığırtkanlığı-
nın” sebep olduğunu düşünüyor. Ay-
rıca, uluslararası bir düzen sağlamak 
için ABD’den askeri giderleri arttır-
mak yerine diplomasi yolunu tercih 
etmesini talep etmek için zamanının 
geldiğini ifade eden Kucinich, “ABD 
için, kriz diyalektiğinden vazgeçip 
Rusya ile diplomatik ilişkileri yeniden 
yapılandırma yollarını arama zamanı 
geldi” ifadelerini kaydetti.

Haber Merkezi
Kaynak: //turkish.rurv.ru

Amerika Rusya’ya soğuk savaş ilan etti
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Amerikan yapımı F-22 Rus yapımı 
SU-35’e karşı çaresizliğini itiraf etti. 

 The Daily Beast’in bazı Amerika-
lı askeri yetkilileri kaynak göstererek 
geçtiği haberde, ABD Hava Kuvvetle-
ri tarihinin en güçlü avcı uçağı olarak 
lanse edilen F-22’lerin önemli bir de-
zavantajı bulunduğu ve bu sıkıntının 
da uçağın taşıdığı silahlardan kaynak-
landığı belirtildi.

 Aslında söz konusu mesele, ABD 
ve diğer NATO ülkelerinin ordu en-
vanterlerinde bulunan savaş uçak-
larında artık teknolojisi eskimekte 
olan bir radar-güdüm sistemine sahip 
AIM-120 AMRAAM tipi orta menzil-
li havadan havaya füzeler kullanılma-
sı ile doğrudan ilgili. Gazetenin ilgili 
haberinde, Rusya tarafından son yıl-
larda geliştirilen dijital hafıza temelli 
radar-güdüm sistemlerinin AIM-120 
AMRAAM tipi füzelere yerleştirilmiş 
olan radarları etkisiz hale getirebildiği 
ifade edildi.

The Daily Beast muhabirine verdi-
ği demeçte, F-22’lerin iyi bir gizlen-
me özelliğine sahip olduğunu belirten 

bir ABD’li askeri yetkili, ancak elekt-
ronik harp şartlarında bu uçakları kul-
lanan pilotların Rus Su-35’leri roket-

le vurmalarının çok zor olduğunu da 
sözlerine ekledi. F-22’den fırlatılan 
bir füzenin Su-35’i vurma ihtimalini 
‘‘gizli bilgi’’ olduğu gerekçesi ile söy-
lemek istemeyen yetkili, ‘‘Sadece tek 
bir füzenin kesinlikle yeterli gelmeye-
ceğini söyleyebilirim’’ dedi.

ABD Ordusu’nda görev yapan 
savaş uçaklarının 4 ila 6 adet füze 
taşıyabildiği bilgisini de okurları ile 
paylaşan gazetenin ilgili haberinde, 
‘‘Avcı uçağının sadece bir düşman 
uçağını düşürmek için 3 füzeye ihti-
yaç duyduğu bir ortamda Pentagon’un 
çok ciddi bir sorunu olduğu söylene-
bilir’’ şeklinde ifadelere yer verildi.

Buradan çıkan sonuç, Rusya’nın, 
yıllar sonra tüm diğer sektörlerde ol-
duğu gibi Sovyet teknolojisinden ve 
sanayiinden yararlanmaya devam et-
tiği gerçeğidir. 

Kaynak: //turkish.ruvr.ru

Hala Sovyet teknolojisi ile idare ediyorlar



Rusya’nın parlamento dışı partisi “Rusya Ko-
münistleri”, SSCB kızıl bayrağının devlet bayrağı 
olarak geri getirilmesini teklif etti. Bunun için 100 
bin imza toplamak niyetindeler.

Parti Başkanı Maksim Suraykin, Moskova’da 
düzenlediği basın toplantısında, “Üç renkli bayrak, 
tüm saygımla söylüyorum, ticari filo bayrağıydı. 
Ülke, ciddi ideolojik, bilgilendirici ve vatansever 
içyüzünü taşıyan bayrağa sahip olmalı. Kızıl bayrak, 
beş yıl boyunca faşizmle savaşta kullandığımız 
ve uğruna on milyonlarca kişinin öldüğü Zafer 
Bayrağı’dır. Layık bir ülke bayrağıdır” dedi.

Komünist siyasetçi, devlet başkanının uygula-
maya koyduğu bir formülle 100 bin imza toplayan 
herhangi bir girişimin parlamentonun gündemine 
taşınma olanağını kazandığını hatırlattı. Suraykin, 
“Bu, bizim için kolay bir görev” ifadesini kullandı.

Kaynak: //turkishruv.ruvr.ru
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Oysa ki “Bu Dünya 
Hepimize Yeter”
q Ayla BORAN

Kapitalizm, kendi krizlerinden -tarihsel olarak- 
bölgesel savaşları tetikleyerek, etnik-dinsel karşıt-
lıklar yaratarak, insanlığa yüzyıllar boyu acı ve ölüm 
getirerek, dilediğince yaşam istencini yok sayarak 
çıkmayı ezberi yapmıştır. Tüm emperyalist işgal 
arzuları, kapitalizmin kendini yeniden kurmak, kıt 
kaynaklara ulaşmak ve rejimini tehdit eden siyasal 
ya da toplumsal değişimlere anında müdahaleyi 
gerekli kılmıştır.

Kapitalizmin uzundur hedefinde olan Ortadoğu 
ve Kafkaslar bugün kaynamakta ve ateş altındadır. 
Emperyalist güç savaşları yanıbaşımızdaki bu böl-
gelerde yakıcı olarak hissedilmektedir.

Ortadoğu’da Irak ve Suriye üzerinde yürütülen 
kirli pazarlıkların yeni evresi Rojova’dır. Kapitalist-
emperyalist devletlerin asla kabul edemeyeceği bir 
yönetim sözleşmesi yani Rojova Anayasası ile ken-
dini ifade eden Suriye Kürdistanı, Kobanê ve Efrin 
kantonlarında IŞID ve El-Nusra çeteleri eliyle yürü-
tülen bir katliamla karşı karşıyadır. 

Sözde IŞİD’e karşı dağı taşı bombalayan ve 
Esad’la hesabını kapatmak isteyen ABD ve korkulu 
rüyası Kürtler ve sınırlarının dibinde bir Kürdistan’a 
asla tahammül gösteremeyen Türkiye’nin IŞİD’e 
lojistik desteği düşünülürse eğer büyük resmi gör-
mek daha mümkün olacaktır.

Rojava’da Kürtler etnik ve dinsel karşıtlıkların 
olmadan da yaşanabileceğini anayasası ve müca-
delesi ile tüm dünyaya göstermiştir. Tek gücü şu an 
özgür ve bağımsız bir yaşam hakkına olan inancı, 
tanka, topa, tüfeğe, siper ettiği bedeni, halkı, bir de 
mücadelesini ikircimsiz destekleyen komünistlerdir.

Kafkasya’da on yıllarca süren Abhazya- Gürcis-
tan savaşı da Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım 
sorunu da halklar üzerinden yürütülen kirli politi-
kaların yansımasıdır. Emperyalist çıkarlar, halklara 
savaş ve ölüm getirmiştir. Bu ezber kapitalizmin en 
güçlü varlık aracıdır.

Kafkaslarda aynı sorun bugün Dağlık Karabağ 
ve Ermenistan arasında gerilimi tekrar yükselti-
yor. 1994 Bişkek Anlaşması ile kırılgan bir zeminde 
duran problemler tekrar su yüzüne çıkmakta. Er-
menistan “Ulusal egemenliğinin tehdit altında ol-
duğunu, Rusya tarafından enerji kaynaklarının kul-
lanılmak istendiğini” dile getirirken Azerbaycan ise 
bölgenin kendi toprak bütünlüğü içinde olduğunu 
dillendiriyor. Yaşanan sorunun “Soçi”de yapılacak 
bir konferansta ele alınacağı duyurusu yapılıyor. 
İroniktir ki “Soçi” Rusya’nın 21 Mayıs 1864 “Çerkes 
Soykırımı”nın başlatıldığı liman kentidir. 

Sınırlar, halkların kendi geleceklerini tayin etme 
hakkının önünde duruyor. Bugün anti-emperyalist 
olmak ayırt edici ve analitik bir çözümleme değildir. 
Anti-kapitalist olmadıkça insanlığın el ele ve bir ara-
da, savaşsız, sömürüsüz yaşama şansı yoktur. Sarkis 
Çerkezyan’ın dediği gibi “Bu dünya hepimize yeter.”

Nasıl mı?
İnsanın insanca yaşam hakkının olduğu, sınırsız 

bir dünyada...

SSCB kızıl bayrağının 
geri getirilmesi teklif edildi

Batı Şeria’da Turmos Aya kentinde düzenlenen 
bir protesto gösterisi sırasında İsrail askerlerinin 
müdahalesiyle karşılaşan ve darp edilen Filistinli 
Bakan Ziad Ebu Ein hayatını kaybetti.

Batı Şeria’da Turmusiya köyünde İsrailli yerle-
şimcileri ve İsrail’in ördüğü duvarı protesto eden 
Filistinli grup, zeytin ağaçları dikmek istedi.

Zeytin ağaçları dikmek isteyen Filistinli gruba, 
İsrail askerleri gözyaşartıcı gazla müdahale etti. 
Proteso eden Filistinli grup arasında Filistin’in yer-
leşimcilerden sorumlu Bakan Ziyad Ebu Ayn da 
vardı.

Turmusiya köyünde İsrail askerlerinin gözyaşar-
tıcı gazla müdahale ettiği gösteride, Filistinli Bakan 
Ayn darbe aldı.

Darp edilen ve gazdan etkilenen Filistinli Bakan 
Ayn, Ramallah’ta bir hastaneye götürülürken yolda 
yaşamını yitirdi.

Filistinli Bakan Ziyad Ebu Ayn, Filistin Kurtuluş 
Örgütü’ne bağlı Yahudi Yerleşim Birimi ve Ayrım 
Duvarıyla Mücadele Komisyonu başkanlığını yürü-
tüyordu.

Haber Merkezi
Kaynak: //turkish.rurv.ru

İsrail askerlerinin darp ettiği 
Filistinli bakan öldü
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Akşamın geç bir saatinde, Yeldeğir-
meni semtinin bir börekçi dükkanında 
ağırladı bizi Karşı-Lig’in aktivistleri. Ta-
mer, Mazhar ve Kadim karşıladı, sıcak 
bir sohbet oldu. 

Politika: Arkadaşlar “Karşı-Lig” fik-
ri nasıl gelişti ve gerçekleşti?

Tamer: Gezi’den önce haftada bir 
Kalamış’ta futbol oynuyorduk. Gezi süre-
cinde bizim gibi amatör ve toplumcu spor 
yapan gençlerle ve takımlarla tanıştık. 
Gezi sonrası, Park Forumları’nın, Daya-
nışma Ev’lerinin ve değişik demokratik 
toplulukların takımları olduğunu öğren-
dik. Lig kurma fikri geldi. 

Mazhar: Aslında, önce turnuva dü-
zenleyelim, deneyelim dedik. 9 Şubat 
2014’de bir Turnuva düzenledik. Başarılı 
oldu. 15 Mart 2014’de Lig’i başlatma ka-
rarı aldık. Bütün takımlar karma. Sahaya 
7 kişi ile çıkılıyor.

Kadim: Halı sahada oynuyoruz, onun 
için yedi kişi. Her takımda en az iki kadın 
oyuncu mecburiyeti var. Yani Lig de kar-
ma bir Lig.

Mazhar: Bu sezon on altı takım ile 
başladık. İkinci sezonumuz. Ağırlık Ana-
dolu yakası, 3-4 takım karşıdan. 

Tamer: Bizden önce iki tane alterna-
tif Lig vardı. “Gazoz Ligi”, “Efendi Lig”. 

Bizim farkımız karma olmamız. 
Politika: Bu Lig’i kurmaktaki amaç-

larınız nedir?
Tamer: Birincisi; Endüstriyel futbola 

karşı. İkincisi; Irkçılığa karşı. Üçüncüsü; 
Cinsiyetçiliğe karşı olmak. bunu sadece 
futbol değil, spor alanında yaygınlaştır-
mak. Gezi sonrası, dayanışmaları, forum-
ları, sportif ve kültürel anlamda güçlen-
dirmek. Sendikalar sayesinde işçi sınıfı 
ile köprü kurmak. 

Kadim: Karşı-Lig’in kendi dili ve 
ruhu oluşmaya başladı. Küfür edilmiyor. 
Yanlışlıkla birinin ağzından küfür çıkar-
sa özür diliyor ve ayrıca takım karşısında 

eleştiriliyor. 
Mazhar: Ciddi ciddi eğleniyoruz. Fes-

tival, panayır havasında eğleniyoruz. Her 
hafta maçlarımız birer şenlik gibi geçiyor.

Tamer: Sponsorluk yok. Lig dayanış-
ma ile yaşıyor. Mesela “Forza Yeldeğir-
meni” atkılarını kendi ördü. 

Mazhar: Farklı takımların taraftarları 
ortak slogan atıyor. Ülke gündemi ile il-
gili sloganlar geliştiriliyor. Mesela; “Re-
zidans Değil Yeşil Alan” gibi. Her takım, 
her hafta değişik bir pankartla çıkıyor. 
Bazen pankartta şiir de olabiliyor.

Politika: Mahallelerden nasıl destek 
alıyorsunuz?

Mazhar: Yeldeğirmeni’nde 13-14 yaş 
grubu çocuklardan minikler takımı tuttuk. 
Ailelerin desteğini aldık. Esnaf, kahve 
müdavimleri ilgi duyuyorlar, sürekli so-
ruyorlar ama maçlara gelmiyorlar. Oyun-
cuların arkadaş çevresi ve aileleri taraftar 
kesimimizi oluşturuyor, onlar da doğal 
olarak mahalleli.

Tamer: Geçen sezonu “Çocuk Şenli-
ği” ile bitirdik. Bu sene “Soma” olacak. 
Soma’nın Beyce köyünde 15-20 tane ço-
cuk var. Onlara, forma, şort, tozluk, ayak-
kabı yollayacağız. Belgimiz; “Somalı Ço-
cuklar İle Dayanışma !”.

Politika: Belediyelerin desteği var mı?
Mazhar: Oynadığımız tesis, Kadıköy 

Belediyesi’ne ait, bize sahayı ücretsiz 
kullandırıyorlar. Saha parası almıyorlar. 

Karşı-Lig ile söyleştik...

Karşı-Lig’de yer alan takımlar:

Forza Yeldeğirmeni 
Vamos Bien
Spartak İstanbul
Cafer İdman Yurdu 
Direnişçi 
Keskesor 
Altı Üstü Eğitimsen
Vegan Spor
Beleştepe
Kuzguncuk Bostan Celtics 
Dinamo Göztepe 
Yalınayak
Çapul Tura
Karşı Radyo 
İçerenköy Tayfa 
Yaşam Aktivistleri 

Endüstriyel Futbola, Irkçılığa ve
Cinsiyetçiliğe Karşı Spor!
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Takım başı Sezon ücreti olarak 400,-TL 
alıyoruz. Saha ücreti ödemediğimiz için 
bu parayı Somalı çocuklarla dayanışma-
da ve düzenleyeceğimiz çocuk şenliğinde 
kullanacağız.

Politika: Amaçları ve işleyişi konuş-
tuk. Bu çalışmayı nereye götürmeyi he-
defliyorsunuz?

Tamer: Bizim amacımız kendi Lig’le-
rimizi kurmak. Mahalli Lig olabilir, İşçi 
Lig’i olabilir... 

Mazhar: Karma sporu ve futbolu ge-
liştirmek istiyoruz. Mesela, bugünkü ant-
remanda erkekten fazla kadın vardı. Bu 
bizi sevindiriyor.

Politika: “Süper Lig” sohbet konusu 
oluyor mu?

Kadim: Çok fazla değil ama maçları 
izliyoruz.

Politika: Mahalli Spor Kulüpleri ve 
Spor Tesisleri konusunda hedefleriniz var 
mı?

Mazhar: Gündemimizde ama henüz 
somut adım atamadık. Halkın, mahalle 
sakinlerinin, Kadıköy Belediyesinden 
her mahallede, semtte, spor tesisi kurma 
istemi var. Forumlar bu konuyu gündem 
yapacak. Biz de Forza olarak bu konu ile 
ilgileneceğiz, takipçisi olacağız.

Politika: Misafirperverliğiniz ve söy-
leşi için çok teşekkür ederiz.

Mazhar: Biz çok memnun olduk, 
maçlarımıza da etkinliklerimize de bek-
leriz. Bizim sesimizi duyurmak için aracı 
olmanızı dileriz. 

Cem Yakışkan’dan Mektup...

Gezi Direnişi’ne verdikleri destek yüzünden 16 Aralık’ta müebbet ha-
pis istemiyle hakim karşısına çıkacak olan ÇARŞI’nın liderlerinden Cem 
Yakışkan, önceki gün Twitter hesabından bir mektup paylaştı.

 “Aklımızın alamayacağı kadar hileyle, aldatmacayla, haksız ve zalimce bir tarih 
yazılmakta. Kimimiz insanlığa dair ne varsa inancını yitirdiğinden suskun, kimiyse 
safını inkara sığınarak, teslimiyet ve boyun eğmekten yana, kimi ise hala İSYAN-
DA!  70’lerden bu yana, Denizlerin, Mahirlerin isimlerinin yüksek sesle söylendiğin-
de bile suç sayılabileceğini sanan evlerden... tarihin tekerrürden ibaret olduğunun 
bire bir örnekleri BİZLER! Ellerinden gelse idam cezasını bugün uygulayabilmek is-
teyenleri, mecburiyetinden müebbete çevirdikleri günlere geldik. Hiçbir şey değiş-
medi vicdanla vicdansızlığın safında. Uyuşturucu baronları, emlak simsarları, silah 
tüccarları, hırsız ve tecavüzcüler, kadın tacirleri ve katiller!!! Katle ferman verenler!!! 
Padişahım çok yaşa!!! diye bağıran, alkış tutan üç beş gazeteci müsveddesinden... 
Vatandaşı olmadığı bir ülkenin paralarını çaldığı halde hırsız!!! denildiğinde, o ül-
kenin evlatlarını adamlarına dövdürenlerden... Ayakkabı kutularından hafif 16 kilo 
kalan BERKİN’İMİZİN anasını meydanlarda yuhalatabilen zihniyetten... Dövülerek 
öldürülen oğlunun kasedini tekrar tekrar bir anneye izlettiren sisteminizden! Saray-
lardan daha büyük bir evi olduğundan halkı açken israfı hak bilenlerden! Soma’da 
ambulansı bile kirletebileceğini düşündüren adaletsizlikten; sizin gözünüzde idam-
lıksam, NE MUTLU BANA!

  Siyah Beyaz dünyam ve halkımıza; Bizler hiçbir siyasi partinin veya paralel 
her neyse?! Egemenliğini tanımayacak kadar asi ruhlu semt çocuklarıydık, düşeni 
kaldırdık! Bütün suçumuz bu! Beni veya benim gibi düşünenleri tribünlere siyaset 
karıştırmakla suçlayanlar, gün gelecek bu duruşumuzun haklılığını, yürek sesinden 
öteye gitmediğini ve bir gün onların da ihtiyacı olabileceğini anlayacaklar!  Elbette 
ki bunlara sevinenler de olacak aranızda... Alışılagelmiş mücadelelerde her zaman 
olduğu gibi, kin ve nefretle beslenenlerden hiçbir beklentimiz yok! Bilakis bu gibi 
süreçlerde kimin ne olduğunu anlamamızı sağlayan dost görünümlü çakallara da 
teşekkürlerimi borç bilirim. Bütün bu zaman zarfında zor günlerimizi fırsata çeviren-
lere elbet bir gün bir yerlerde, yüz yüze gelmek ümidiyle...

Tüm dostlarıma, kardeşlerime; Kardeşlerim; yüreğinizin sesi seslerin en mert ola-
nıdır. Tek kişi kalsanız da o sesi dinlemekten vazgeçmeyin. Unutmayın ki futbol sa-
dece futbol değildir bizim için... Futbol BEŞİKTAŞ’tır, BEŞİKTAŞ ise hayat!  Dostlarıma 
ve aileme;  Beni zor günlerimde yalnız bırakmayan, çoğu kez erkeklerden daha dik 
duran bacılarıma, ablalarıma ve annelerimize;  Her zaman uzakta da olsa, gerçekte, 
kalben bizleri bağrına basan, unutmayan ve tüm taraftarlara ve halkımıza;  “Dost 
kötü günlerde belli olur!” sözünü hak eden bütün abi, kardeş ve gökyüzünde son-
suzluğa uçan tüm KARTALLAR’A;  SELAM OLSUN!!! Hakkım varsa da HELAL!!!  Ben 
ve benim gibi çocuklar uyurken susana! Ölürken isyan edene... Bunun için bedel 
ödenecekse ödeyebilene... Bu toprakları ve halkını çok sevene... İnsana yatırımı farz 
bilene, onlar güçlüyse biz haklıyız, halkız, diyene... Ihlamurlu yoldan, selam olsun!” 

DUYURU: KARŞI-LİG’in bütün karşılaş-
maları her hafta CUMARTESİ günleri 14:00-
18:00 arası KALAMIŞ SPOR TESİSLERİ’nde.



O meşhur panoyu hepimiz okul yıllarından, ya 
da çocuğumuzun okulunun duvarlarından biliriz: 
Yıllardır binlerce ilkokulun duvarına devlet tarafın-
dan asılan “Türk Büyükleri” panosundan bahsedi-
yoruz. İçinde Oğuz Han, Alpaslan, Fatih, Mustafa 
Kemal gibi şahsiyetlerin bulunduğu panonun ama-
cı, çocukları “Türk” olmaya ilişkin gururlandırmak, 
bir tarih bilinci aşılamaktır. Ancak 80 yıldır Türk-
lüğü, yani milli kimliği “Orta Asya’dan gelen bir 
kavmin torunları” olarak lanse eden TC devletinin 
yarattığı yanılsama, daha ilkokul duvarlarında ger-
çeklere çarpmakta ve lime lime dökülmektedir. Bu 
büyükler içinde yer alan Mevlana, Afganistan do-
ğumlu bir Fars ya da Afgan’dır, ve en büyük eseri 
olan Mesnevi’yi Farsça yazmıştır. Barbaros Hayret-
tin devşirme olup aslen Egeli bir Rum denizcidir. 
Büyük deha Mimar Sinan Kayseri’li bir Ermeni’dir. 
İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif, İpek ili do-
ğumlu bir Arnavut, Türkçülüğün ideoloğu Ziya Gö-
kalp ise Diyarbakır’lı bir Kürttür. Bunların köken 
olarak Orta Asya Türkleri ile uzaktan yakından bir 
alakası yoktur.

Bu tespitin amacı nedir?

Amacımız, bir milliyetçinin vereceği yegane 
cevap olan “Türkleri aşağılamak, Türklerden adam 
çıkmayacağını ispatlamak” türünden bir ilkellik de-
ğildir. Bu insanların hepsi, sınıfsal çerçeve bir yana, 
bu ülkeye ve insanlarına değişik alanlarda, kültür-
de, sanatta, bilimde değer katmış insanlardır ve bu 
ülkenin şu ya da bu ölçüde birer değeridir. Sorun 
şudur: 1923’te bu ülkeye ait olmayı, yani aidiyeti 
Anadolu’lu olma, kökeni ne olursa olsun ülke top-
rağında yaratılmış tüm değerlere sahip çıkma ve 
yaşayan tüm halkları kardeş görme temelinde ta-
nımlamak yerine “Orta Asya’dan gelen atalarımız” 
söylemine dayandıran Türkiye Cumhuriyeti devle-
ti, bununla da yetinmemiş, bu iddiayı pekiştirmek 
için “Sümerler, Etiler, Lidya’lılar da Türktü”  gibi 
akıl dışı iddiaları savunmuştur. Resmi ideoloji, ül-
kemizdeki değerleri kendi suni “Türklük” cendere-
sine soktukça aklın, mantığın duvarlarına çarparak 
parçalanmaktadır. Esas olarak Türklük, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde oluşum ve 

gelişim aşamasında olan Anadolu 
Türkçe’sini ve o dili baz alan kültü-
rel-siyasi ürünleri benimseyen, kul-
lanan ve geliştiren, o kültürle ken-
dini özdeşleştiren kesimlerin tarih 
içinde oluşan kimliğidir. Tek başına 
bu tanım bile “Türklük”ün gerek 
etnik, gerekse kültürel olarak diğer 
halklarla ne kadar iç içe olduğunu, 
“saf” ya da “gerçek” Türklük”ün bir 
efsane olduğunu görmemizi sağla-
yacaktır.

“Türk büyükleri” 
gerçekten Türk mü?
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Milliyetçiliğe 
ve
Siyasal
İslama Karşı

q Sinan DERVİŞOĞLU

Egemen sınıfların emekçilerdeki siyasal 
uyanışı frenlemek için özellikle son 30 yıl-
dır kullandıkları en büyük silah milliyetçilik 
ve siyasal islamdır. 12 Eylül sonrası sahneye 
konan “Türk-İslam Sentezi” değişik kombi-
nasyonlarıyla bugün hala devam etmekte-
dir. Aslında emekçilerin ülkelerine duyduğu 
sevgi ve dini inançlarında somutlaşan kimi 
ahlaki ilkeler, son derece insani olgulardır. 
Yurtseverlik, gerçekte devrimcilerin de içle-
rinde taşıdığı ve diyalog kurabileceği pozitif 
bir unsurdur. Ancak yurtseverliği ve dinsel 
inancı utanmazca sömürerek akıl dışı boyut-
lara taşıyan bu iki akımın, - milliyetçilik ve 
dinciliğin - tek bir ortak özelliği vardır: Kimli-
ğimizi çarpıtmak ve yalan söylemek. Kendi-
mizde, çevremizde, ülkemizde var olan her 
şeyi “Türk”e ve “İslam”a indirgeyen, her türlü 
güzelliği bu cendereye sokan, bunun dışın-
daki tüm gerçekleri inkar eden bu iki görüş, 
otomatik olarak emekçileri “Türk olmayan”a, 
yani Kürt’e, Arap’a, İranlı’ya; ve “Müslüman 
olmayan”a, yani Rum’a Ermeni’ye, Yahudi’ye 
düşman bir zemine taşımakta; öfke ve ener-
jimizi gerçek sınıf düşmanına yöneltmek 
yerine, sahte düşmanlar peşinde koşturarak 
hedef saptırmakta ve şoven/gerici politika-
lar için kitle zemini oluşturmaktadır. Tüm 
devrimciler, burjuvazinin politikalarına karşı 
mücadele ederken kitleler içindeki en bü-
yük ayak bağımız olan bu iki ideolojiye, yani 
80 yıllık milliyetçi/Kemalist resmi ideolojiye 
ve onun yerine geçmeye çalışan kan kardeşi 
Siyasal İslama karşı ideolojik mücadeleyi ka-
rarlılıkla sürdürmelidir.

Devrimciler ve komünistler, milliyetçi-
liğin ve dinsel gericiliğin emekçi sınıfların 
saflarını bölmesine, sınıf kardeşleri arasında 
düşmanlık tohumları ekilmesine ve kardeş 
halklara karşı girişilecek provokasyonlara 
zemin hazırlanmasına asla müsade etme-
meli, yüzyıllar boyu sürmüş ortak yaşantı-
mızın zenginliğine dayanarak enternasyo-
nalizmin bayrağını yükseklerde tutmalıdır.



Selçuklu Türkleri, resmi tarihte 1071’e, gerçekte 
ise biraz daha öncesinde Anadolu’ya geldiklerin-
de, karşılarında, “yurt edilecek boş araziler” değil, 
bazıları yüzyıllar öncesine dayanan medeniyetlerin 
temsilcisi olan bir dizi halk buldular. Doğu’da geç-
mişte Urartu’nun yıkıntıları üzerine krallık kurmuş 
Ermeniler, Güneydoğu’da bölgenin en eski halkı 
olan Kürtler, ve esas olarak kalan tüm kesimlerde 
de Doğu Roma İmparatorluğu’nun tebaası olan Or-
todoks Hristiyan ahali yaşıyordu. Doğu’da büyük 
İran medeniyeti, güneyde ise İslamiyet üzerinden 
yükselen ve parlayan Arap Medeniyeti vardı. Türk-
menler, bu insanlarla başta savaşarak, ama esas ola-
rak yüzyıllar boyu birlikte yaşayarak hem kendile-
rinin, hem de bu halkların değiştiği, birbirinden çok 
şey öğrendiği bir süreci yaşadılar. Kimliğin temeli 
olan dil, bu değişimin en somut göstergesidir. Çağ-

daş Türkçe, en “sadeleştirilmiş” haliyle dahi bilim, 
hukuk ve siyasette çok sayıda Arapça, sanat ve ede-
biyatta Farsça, mutfak kültürü, denizcilik, inşaat ve 
şehircilikte çok sayıda Rumca kelimeyi hala taşıma-
ya devam etmektedir. Anadolu yerel lehçe ve şive-
lerinde ise sayısız Rumca ve Ermenice kelime var-
lığını bugün dahi sürdürmektedir. Unutulmamalıdır 
ki, 600 yıllık Osmanlı hakimiyetinin sonunda dahi,  
1914 yılında toplam 16 milyon olan nüfusun için-
de Ermeni nüfusu 1.221.850  kişi, Rum nüfusu ise 
1.564.939 kişiydi. Başka bir deyişle o tarihte toplu-
mun yüzde yirmisi Ermeni ve Rum toplumlarından 
oluşuyordu. Kalan %80’in ise “islam ahalisi” olarak 
nitelendirilip içindeki Kürt, Çerkes, Laz ve Arap’la-
rın ayrım gösterilmeden sayıldığını da hatırlatalım.

Bilmemiz gereken şudur: 10. yüzyılda Anado-
lu’ya gelen Türkmenler, “üzerine yazı yazdıkları boş 

bir sayfa” bulmadılar. Esas olarak savaşçı ve göçe-
be bir kavim oldukları için, yerleşik kültüre ilişkin 
tüm unsurları buradaki yerleşik medeniyetlerden ve 
onların halklarından öğrendiler ve değiştiler. T.C. 
1923’ten beri kardeş halkların kültürümüze yaptı-
ğı katkıları yok sayarak bizleri soyut ve gerçek dışı 
bir “Türklük”e tapınmaya yöneltti. Halbuki hayatın 
her alanında bizi biz yapan değerlerin içinde kardeş 
halkların katkılarını ve emeğini görmek Türk halkı-
nı küçültmez; aksine kendimizi daha iyi tanımamızı 
sağlar ve bu halklara karşı daha dostça ve kardeşçe 
yaklaşmamızın kültürel temelini oluşturur. Emper-
yalizmin ve işbirlikçilerinin Türk’ü Kürt’e, Rum’a, 
Ermeni’ye, Arab’a ve Acem’e düşman kılan şoven 
politikalarını ve propagandalarını boşa çıkarmanın 
yolu, bu gerçeği kavramak, hissetmek ve toplum 
içinde yaygınlaştırmaktan geçer. 

Bu ülkeye değer katan Hristiyan ve Museviler
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“Orta Asya’dan geldik!” 
Peki o dönemde Anadolu boş muydu?

Siyasal İslam, son 10 yıldır 
resmi ideoloji olan Kemalizme 
sözde karşı çıkarken, en az onun 
kadar akıl dışı olan kendi ideo-
lojisini yaymaya çalışmakta, ve 
doğrultuda bu ülkede yaratılmış 
tüm değerleri Müslümanlara 
ve İslamiyet’e indirgemektedir. 
Peki bu doğru mudur ? Başka 
bir deyişle 600 yıldır bu toprak-
larda birlikte yaşadığımız Hris-
tiyan ve Yahudiler hep sessiz ve 
etkisiz birer “azınlık” olarak mı 
yaşadılar? Bunu düşünmek bü-
yük bir haksızlık ve her şeyden 
önce emeğe saygısızlıktır.

Önce şu aşağılayıcı “azınlık” 
deyimini ele alalım. Bugün “gayrimüslim” yaftası 
altında anılan ve sayıları gerçekten (trajik olaylar 
sonucu) yüz binlere düşmüş olan insanlar yüzyıllar 
boyu kesinlikle “azınlık” gibi değil,  müslümanlarla 
birlikte bu ülkenin gerçek yerleşik ahalisi, kendi iç 
düzenleri, hukuku ve yönetimleri olan asli unsur-
larıydı. Rumlar 1500 yıldır, Ermeniler 2000 yıldır 
Anadolu’da yaşıyorlardı. Selçuklu ve Osmanlı yö-
netimi altında sadece devşirme (müslümanlaştırıla-
rak devlet yönetimine katılma) yoluyla değil, kendi 
öz kimlikleriyle de toplumsal ve kültürel yaşama ve 
üretime katıldılar. Mimaride, bugün turistlerin göz 

bebeği olan Dolmabahçe Sarayı’nı, Beylerbeyi’ni, 
hatta Dolmabahçe Camii’ni birer Ermeni olan Bal-
yan kardeşler yaptı. Klasik Batı Müziğinin bizdeki 
karşılığı olan ve bugün dahi yüksek bir estetik de-
ğer taşıyan (“Türk” olarak andığımız) klasik müzi-
ğimizde Tatyos Efendi, Vasilaki Efendi, bir haham 
olan Tamburi İzak hala dinlenilen ölümsüz eserler 
verdiler. Bu müziği kağıda geçirmek için gerekli 
sistemi bir Ermeni olan Hamparsum Efendi buldu. 
Tarihte Anadolu halk türküleri konusunda ilk ge-
niş çaplı folklorik araştırmayı Gomidas yaptı (bu 
değerli insan 1915 katliamında aklını yitirdi). İlk 

tıp kurumlarının ve sağlık sisteminin 
kuruluşunda büyük emeği olan (ve 
bugün ismiyle anılan) Marko Paşa bir 
Rum’du. Bu meşhur isimlere, hayatın 
içinde üretime katkı yapan milyonlar-
ca isimsiz kahramanı da eklemek ge-
rekir. 

Yüzyıllar boyu Rumlar denizcilik-
te ve gastronomide, Ermeniler kuyum-
culuk, duvarcılık, demircilik, değir-
mencilik gibi zanaatlarda, Yahudiler 
ticarette ekonominin büyümesine ve 
üretici güçlerin gelişmesine eşsiz kat-
kılar yaptılar. 

1923’te, Ermeni tehciri ve Rum 
mübadelesinden sonra Anadolu’da ka-

sabalarda iş yapacak (un öğütecek, duvar yapacak) 
zanaatkar bulunamadığını ve yerel ekonomilerin 
çökme noktasına geldiğini hatırlamak yeterlidir. 

Bugün sayıları birkaç yüz bini geçmeyen Hris-
tiyan ve Musevi kardeşlerimiz, geçmişte, dinsel ve 
etnik nefretin olmadığı zamanlar birlikte yaratabil-
diğimiz güzelliklerin ve değerlerin birer anısıdır. 
Ama aynı zamanda bize gelecekte, islami yobazlı-
ğın ve şoven milliyetçiliğin belini ilelebet kıracağı-
mız Sosyalist Türkiye’de hep birlikte yaratacağımız 
yeni güzelliklerin de birer habercisidir.

Tatyos Efendi Marko Paşa Mimar Sarkis Balyan
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Atilla Tanılkan’ın “GAYRETTEPE, SELİMİYE, METRİS” 
adlı kitabı çıktı. Kitaba önsöz yazan Cavlı Çulfaz şunları söy-
lüyor:

“Ne güzel şey sana yoldaşım diyebilmek.. .
Otuz küsur yıl geçti aradan.
Yaşamak biraz da hatırlamaktır.
Ne günlerdi?
Bazı günleri yaşandığı sırada pek anlamaz in-

san...
Anlamı, önemi sonradan anlaşılır.
Taksim 1 Mayıs Alanı’nda yüz binler haykırı-

yordu:
“Sosyalizme açılan ileri demokratik bir dü-

zen...’’
“Türkiye Komünist Partisi’ne özgürlük!”
Çocukların adı “Atılım” konuyordu... “Atılım 

Bizimle”ydi...
Devrim’di, Emek’ti, Utku’ydu çocukların 

adı...
Kerem’di. Aslı’ydı, Tahir’di, Zühre’ydi göz-

bebeklerimiz. ..
Şirin’ine kavuşmak için Ferhat gibi kü-

lüngüyle, gürzüyle yalınkılıç dağları delme-
ye hazırdık hepimiz...

Emeğin utkusuna, devrime olan inan-
cımız tamdı, sarsılmazdı...

Yıllardır yasaklanmış bir partinin, Türkiye 
Komünist Partisi’nin yayınları yürürlükteki kısıtlayıcı mevzuatı 
sonuna kadar zorlayıp her türlü baskıya göğüs gererek kitlelere ula-
şıyordu.

“Savaş Yolu” 40 bin basılıyordu, “Ürün’’ 20 bin, “Barış ve Sosyalizm 
Sorunları” Dergisi 10 bin, “İlerici-Yurtsever Gençlik” 40 bin, “Kadınla-
rın Sesi” 30 bin dağıtılıyordu. Geçmiş gün, rakamlarda yanlışım var-
sa, doğrudan bilen, içinde olan yoldaşlarım düzeltsin lütfen... “Sanat 
Emeği” dergisi, “Konuk” Yayınları, “Temel” Yayınlar...

“Politika” gazetesinin sürümü 30 bin dolaylarındaydı . Türkiye’nin 
o sıralar altıncı büyük gazetesiydi.

Azımsanacak rakamlar değil... Üstelik Türkiye’nin nüfusu bugün-
künün yarısıydı o zamanlar...

Nâzım Hikmet’in şiirleriyle, kitaplarıyla emekçi kitleler tanışmaya 
başlıyordu.

Parti basını, yayınların dağıtımı bir örgütlenme ağıdır.
Parti basınının okura ulaşması, bayiden gazete almaya benzemez. 

Parti yayınına erişen kişi eline rastgele gazete tutuşturulan pasif bir 
okurdan farklıdır.

Pır pır eden yüreğiyle yayına ulaşan insan kendi gücünün farkına 
varır. Öncü partiyle özdeş olduğunu duyumsamanın bilincidir bu güç. 
Çarpan yürek başka bir yüreği ateşler... Gönüle düşen kor, bilincin gü-
cüyle artık başkasını da örgütlemeye yönelir.

Parti basınının, parti yayınlarını dağıtımın, işte böyle katalitik bir 
işlevi vardır.

Parti gazetesi, parti yayını başkalarını etkiler, ateşler, örgütler.
Artık nerede bir okur varsa, parti oradadır.
Ülke çapındaki bütün bu dağılım ağının başında, büyük bir öz-

veriyle işini sessizce yapan dürüst bir yoldaş vardı: Atilla Tanılkan ve 
onun yönetimindeki, deyim yerindeyse, bir avuç atom karınca...

Atilla ile aynı yıl dünyaya gelmişiz... 1942 de...
O Ankara ‘da Yıldırım Beyazıt Erkek Sanat Enstitüsüne giderken 

ben Kurtuluş Lisesindeymişim.
Atilla meydanlarda hasretimizi haykıran sınıfın, Türkiye işçi sınıfı-

nın yüz akı bir evlâdı...
Hirfanlı Hidroelektrik Santral’inde elektrik bakım ustası, tribün 

operatörü ve kumanda odası sorumlu operatörü...
1977 yılında ben parti basınının, o dağıtımın ör-

gütlenmesiyle uğraşırken İstanbul’da yollarımız 
kesişti.

Ömür akıldır, bilinçtir, duygudur, birlikte ya-
şanıp ortaklaşa paylaşılan bir deneyimdir.. .

Bir ömrün kıyısında geçmişine bakarken 
rüzgâra karşı birlikle koştuğun, fırtınada düşen 

bütün yoldaşlarına bağlı olacaksın...
Dünya görüşüne, bütün insanların kardeşliği-

ne, emeğe, yurduna bağlı olacaksın!
Bu kitap fırtınalı bir denizde yıkılmayan bir insa-

nın yaşam öyküsünün içten bir özetidir.
Bellek insan deneyiminin zihindeki çökeltisidir.

Yaşadıklarından aklında kalanı unutmadı Atilla...
Çığırtkanların, şamatacıların ortalığı velveleye ver-

diği bir ortamda dürüst insanın üstüne hüzünlü bir ses-
sizlik çöker, konuşmaya dermanı kalmaz. Zaten söz artık 

biter... Geriye vakarlı bir dik duruş kalır...
Atilla Tanılkan düştü, işkence gördü, tökezledi, sen-

deledi, ama asla yıkılmadı...
Yaralarına tuz basıp ayağa kalktı.

Büyük ustamız Nâzım bugün herkesin dilindeyse, bu biraz da Atil-
la gibi isimsiz kahramanların sayesindedir. ..

Devrimci türkülerimizi, şiirlerimizi mitinglerde yüz binler, tekel is-
çilerinin direnişinde, alanlarda on binlerce insan hep bir ağızdan söy-
lüyorsa, biliyoruz ki, bunca emek, çaba, bunca özveri boşa gitmedi...

Sevgili Atilla,
Dağıtımını özenle örgütlediğin dergileri, kitapları topladılar; ma-

kineli tüfeklerin yanına koyup
Çiğnediler nalçalı topukla... Kitapları yargıladılar, insafsızca yaktı-

lar... Düşünenleri, yazanları, dağıtanları gaddarca işkenceden geçirdi-
ler...

İşçi sınıfının dünya görüşünü aşağılamaya kalkıştılar...
Atilla gibi nice yoldaşımın ömrü demiri aşındırmakla geçti.
Belki de birer ömür törpüsüyüz hepimiz...
Demiri törpüleyen ve demirin torpillediği...
Aşınmamız da elbet yine demirden olacak.
Diyorum ki, iyi ki o günleri, o coşkuyu, o insanlığı birlikte yaşadık 

seninle paylaştık... Gözlerimizde ışığın pırıltısını gördük...
Sınıfımızın büyük ustasının dediği gibi,
“Topraktan, ateşten ve demirden doğanların / En mükemmeli do-

ğacak bizden”
Ve biliyorsun sevgili Atilla:
SON SÖZÜMÜZ SÖYLENMEDİ DAHA!

Cavlı Çulfaz”

Bu yıl 11 - 14 Aralık 2014 tarihleri 
arasında, Fransız Kültür Merkezi Sine-
ma Salonunda, beşincisi gerçekleşti-
rilen “İnsan Hakları Belgesel Film 
Günleri” fikriyle ilgili olarak TİHV yet-
kililerinin verdiği bilgiye göre:

“İnsan hakları savunuculuğu ile 
belgesel sinemacılık birbiriyle oldukça 
yakından ilişkili iki alan. Her ikisi de ba-
kışını/dikkatini gerçekliğe yöneltmekte 
ve olmakta olanın yalın ve doğrudan 
aktarımını yapmakta. Kesişim nokta-
ları ise toplumsal gerçeklik. Maalesef 
ülkemizde her iki alanda da gerçekleş-
tirilen çalışma ve üretimlere yeterince 
ilgi ve saygı gösterilememekte. Bu ne-
denle de insan hakları haftası vesilesiy-
le ‘belgesel film günleri’ yaparak hem 
toplumsal hayatımızın sorunlu alanla-
rına dikkat çekmek hem de sanatçının 
emek ve üretimini izleyiciyle buluştur-
mak bizlere anlamlı ve çekici göründü.

5. İnsan Hakları Belgesel Film Gün-
leri, iş kazalarında/cinayetlerinde yaşa-
mını yitiren işçiler ile Türkiye’de sayıları 
2 milyonu aşan sığınmacı ve mültecile-
re ithaf edildi.

Bu yıl yine Kürt Sorunu nedeniyle 
yaşanan savaşın yarattığı sorunlar, 
buna karşın geliştirilen barış, adalet ve 
yüzleşme talepleri, iş kazaları/cinayet-
leri, çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçi-
leri, Paris’te ki evsizler, nefret söylemi, 
güvencesiz ev işçileri, Endonezya’da 
milyonlarca komünistin katledilişi, 
eğitim hakkı, doğa tahribatı, sığın-
macıların/mültecilerin dramı ve Gezi 
Direnişi’ni ele alan ülke içinden ve dı-
şından seçme belgesel filmler izlenebil-
di. Gezi Direnişini ele alan belgeseller-
den ise özel bir seçki oluşturuldu.”

İnsan Hakları 
Belgesel Film 
Günleri


