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Kanıksama
Türkiye’nin her halde en büyük sorunu KANIKSAMA 

olarak ifade ettiğimiz, ALIŞMAK, KABULLENMEK kavramı. 
Bu kavram aynı zamanda ciddi bir olgu. Düşünün ki, bir 
işçi kardeşimiz yoğun emek sömürüsü altında bir fabri-
kada ya da atölyede çalışıyor ve bu işyerini arkadaşları 
arasında nitelerken “BİZİM FABRİKA” diyebiliyor. Kimse de 
çıkıp “Bu fabrika nereden senin oluyor?” sorusunu yönelt-
meden sohbete devam ediyor.

Yurttaş, boğazına kadar borç ve kredi batağına gir-
miş, gelecekle ilgili ne kendisinin ne de çocuklarının hiç 
bir garantisi yok. Ama “bu memleketi hiç bir şeye değiş-
mem, cennet gibi...” diyebiliyor. Ne olacak, cebinde kredi 
kartı var. Sigarayı bile 9 taksit yaptırıp bu kartla ödüyor. 
Yıkımın farkında değil.

Kapı komşusu Kürt. Komşuya misafirler akın akın ta-
ziyeye geliyor. Kendisi de gidiyor taziye dileklerini ileti-
yor, “acınızı paylaşıyorum” diyor. Ama nasıl acı paylaşıyor, 
kimse anlamıyor. Özel Harekat köye baskın yapmış, kö-
yün hemen hemen bütün evlerini ateşe vermiş. Evlerin 
kadınlarını, çocuklarını köy meydanına çıkarmış, onların 
gözü önünde babalarını, ağabeylerini kurşuna dizmiş. Bu 
teröre tepki gösteren kadınları toprağın üstünde saçla-
rından sürükleyerek cezalandırmış, kan revan içinde bı-
rakmış, çocuklar bu tabloyu çığlıklar ile izlemiş, onlar da 
tokatlanarak, tekmelenerek payını almış... Bizim mahalle 
sakini komşusunun “acısını paylaşıyor”.

Cumhurbaşkanı çıkıyor, “sizi yaradandan dolayı sevi-
yorum” diyor. Bakanlar, müsteşarlar daha çok çalabilmek 
için daha çok yol, demiryolu, havalimanı, konut inşaatı 
yapıyorlar. Yurttaş, “Allah razı olsun, bunlar gerçekten ça-
lışıyor” diyebiliyor. Yaradandan dolayı birbirlerini seviyor-
lar ya ... Gerisi önemli değil.

Sonuçta, ülkenin milyarlarca dolarlık servetini, birileri 
GÖTÜRÜYOR, adını koyarsak ÇALIYOR. Yurttaş, “yaradan-
dan dolayı sevildiğini” bildiği için HELAL OLSUN bile di-
yebiliyor. Bu gidişe bir DUR demek lazım. DURDURMAK 
içinde yurttaşa bu konuları anlatmak, düşünmesini ve 
düşündüğünü eyleme çevirmesini sağlamak şart. Başka 
türlü KANIKSAMA sorununu aşamayacağız. 
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN
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17-25 ARALIK HIRSIZLIK HAFTASI
ÜLKE ÇAPINDA 
KUTLANDI!
Ves sâriku ves sârikatu faktaû eydiyehumâ cezâen bimâ kesebâ nekâlen minallâhi vallâhu

azîzun hakîmun.

Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Allah’tan, ‘tekrarı önleyen
kesin bir ceza’ olmak üzere ellerini kesin. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet
sahibidir.      (KURAN-I KERİM, MAİDE SURESİ/38)

Haydi bakalım şimdi ne yapacağız? Bizce, biz hiç bu yöntem-
leri savunmayalım... 2015 Genel Seçimlerinde oyumuzu 
HDP’ye vererek “tekrarı önleyen kesin bir ceza” verelim.

H
TÜM OKUR VE DOSTLARIMIZIN 
YENİ YILINI KUTLAR, 2015 YILININ 
BARIŞ, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM 
MÜCADELESİNDE YENİ BİR AŞAMA 
OLMASINI DİLERİZ…



19 Aralık 2000’de sabahın 
saat dördünde, tan ağar-
madan başta Sağmalcılar 
olmak üzere, Türkiye’nin 
20 cezaevinde devrimci 

tutsaklar eş zamanlı olarak akıl almaz 
bir saldırıya maruz kaldılar. Katliama 
dönüşen, kimyasal silahların, bomba-
ların, makineli tüfeklerin kullanıldığı 
bu saldırı bugün hala aydınlatılmış 
değil. Emri kim verdi? Bu kurum ve 
kişiler yargı önüne çıkarılmalıdır. 
Devrimci tutsaklar F Tipi Cezaevleri 
ve Tecrit koşullarının devreye sokul-
masını engellemek için  Ekim ayın-
da Açlık Grevi başlatmışlardı. Açlık 
Grevi, devrimci tutsakların baş vu-
rabildikleri en üst direniş biçimiydi. 
Amaç direnişi bastırmaktı.

Dönemin Başbakanı Bülent Ece-

vit, “Cezaevlerine hakim olmazsak 

İMF Programlarını uygulayama-
yız” açıklaması yapıyordu. Sınıf mü-
cadelesini ezmek için içerde tutulan 
binlerce devrimci tutsak, demek ki o 
tutsaklık koşullarında dahi mücadele-
nin gereklerini yerine getiriyor, sınıf 
düşmanını ürkütüyordu.

19-22 Aralık Operasyonu’na 8 
jandarma komando taburu, 37 bölük 
olmak üzere 8 bin 335 asker, binlerce 
gardiyan ve binlerce çevik kuvvet ve 
ölüm mangaları katıldı. 20 bini aşkın 
gaz bombası atıldı operasyon sırasın-
da. Sıkılan kurşunların sayısı bilinmi-
yordu. 30 tutsak katledildi, 237 tutsak 
ağır yaralandı. 

Bu direniş, belki de cezaevlerinde 
birleşik devrimci güçlerin ortaklaşa 
gerçekleştirdikleri en büyük direniş-
ti. Konuyu fazla tasvir etmek yerine 
sözü saldırının muhataplarına, döne-
min devrimci tutsaklarına bırakalım.

Hacer Arıkan 26 Kasım 2010 
günlü yayınında Agos Gazetesine ya-
şananları şöyle anlatmıştı;

“... ‘Saçlarından tutuşan, yüzle-
ri eriyip akan kadınlar’dan biri olan 
Hacer Arıkan, operasyon davasının 

23 Kasım 2010’da görülen duruş-
masında, birkaç gün önce aldığı pe-
ruğuyla kamuoyunun karşısına çıktı 
bu kez. 38 askerin sanık koltuğunda 
bulunduğu mahkeme salonunda pe-
ruğunu çıkardığında, tam on yıl önce 
toz duman arasında naklen seyre dal-
dığımız katliam görüntüleri arasında 
“Diri diri yanıyoruz!” çığlıkları ku-
laklarımızdaydı. Öğrendik ki, kurşun-
lar, kurbanların bedenlerinden, atış 
mesafesi ve kullanılan silah tipi belli 
olmasın diye bıçakla kazınarak alı-
nırken kimileri ölü, kimileri ise hâlâ 
diriymiş...”

“... Ben, beni yakan maddenin ne 
olduğunu bilmek istiyorum. Benim ve 
arkadaşlarımın kıyafetleri yanmadı. 
Ateş yoktu ama yanıyorduk. Sadece 
derimiz yandı, sonra damla damla 
aktı, uzadı, döküldü. Bir yıl içinde 
sekiz ameliyat geçirdim, ondan önce-
kilerin sayısını bilmiyorum. Bir ba-
cağımdan alınan derilerle kafatasım, 
diğerinden alınanlarla yüzüm yapıldı. 
Bir yıl öncesine kadar burnum yoktu. 
Omzumdan alınan parçalarla da bu-
run yaptılar...”

“... Dokuz yıldır tutukluydum. 34 
yaşındaydım. Sınıf öğretmeniydim. 
146/1 ile yargılanıyordum. Adalet ba-

kanı, uzlaşma sağlanacağı konusunda 
açıklamalar yapıyordu. Saat gece üç 
buçuk gibi içerden heyet çıktı. Abim 
C-15’de kalıyordu. Koridorda karşı-
laştık, ayaküstü konuştuk.  Koğuşuma 
giderken gardiyanların olduğu oda-
nın boş olduğunu fark ettim. Bir saat 
kadar sonra, uyur uyanık arası silah 
sesleriyle yataktan fırladım. Üstü-
mü giyinmeye başladım. Tüm koğuş 
kalktık. Asker kapıda barikat kur-
muştu. Bir süre sonra tavan delindi. 
O tavan iki ay önce tadilat yapılıyor 
diye delinmişti zaten, demek hazırlık-
mış. Oradan gaz bombaları atılmaya 
başladı. Askerlerin yüzünde gaz mas-
keleri vardı ve sürekli koğuşa bomba 
atıyorlardı, yuvarlak, silindir şeklinde 
bombalar. Savunmasızdık. Sadece içe-
ri atılan bombaları havalandırmadan 
dışarı atmaya çalışıyorduk. ‹stem dışı 
hareketler yapmaya başladık, kasları-
mızı kontrol edemiyorduk, nefes ala-
mıyorduk. Sinir gazı bombasındanmış 
tüm bunlar. ‘Çıkıyoruz’ diye bağırdı-
ğımız anda tavandan bir hortum sar-
kıtıldığını gördük.  Yatağın üzerine 
bir alev topu düştü. Hortumdan siyah 
bir gaz verilmeye başlandı.  Her ta-
raf simsiyah oldu. Şebnem önümde 
yanarak öldü. Nilüfer ‘Yanıyoruz!’ 

diye bağırıyordu. Gözlerimi kapat-
tım. Yanarsam gözlerim kör olmasın 
diye düşünüyordum. Yumuşak bir şeye 
bastım. Bomba diye düşündüm, meğer 
Gülser’miş. Şefinur’un ise yüzü dökü-
lüyordu. Akıyordu yere. Kalçama bir 
darbe aldım, bir bombaydı sanıyo-
rum. Kalkamadım...”

“... Ölmeyi bekliyordum, bir arka-
daşım tarafından kurtarıldım. Asker-
lerin gazino diye adlandırıldığı yere 
sürüklendim. İsim tespiti yapıldıktan 
sonra durumum ağır olduğu için önce 
cezaevi hastanesine, sonra Haseki’ye, 
oradan da Cerrahpaşa’ya götürül-
düm. Üç ay Cerrahpaşa’da kaldım. 
Ayağa kalkamıyordum, ayağım yata-
ğa zincirle bağlıydı. Ailemden haber 
alamadım, abilerimin öldüğünü sanı-
yordum. Zaman kavramı yoktu, gözle-
rim kapalıydı. Kardeşlerim öldü, ben 
yaşamalıyım diyordum. Onların da 
benden haber almasına engel olundu. 
Hastanede benimle konuşulmasına da 
yasak koymuşlardı. Tahliye talebinde 
bulunmak için tedavimi yarıda kestim 
ve cezaevi hastanesine, oradan da ce-
zaevine döndüm.

Bizim bulunduğumuz koğuşta bir 
isyan yoktu. Dokuz yıldır nasıl yaşı-
yorsak öyle yaşıyorduk. Operasyon 
yapıldı. Beni yakan maddenin ne ol-
duğunu bilmek istiyorum. Arkadaşla-
rımın yandığı gördüm. Nilüfer camın 
altında, kalkamamış. Seyhan başına 
isabet eden bombayla öldü. Şefinur 
da oraydı. Özlem kurşunla öldü, du-
var dibinde yatıyordu. Yazgülü vardı. 
Gülser kapıdaydı...”

Bu aktarımlardan sonra söylenebi-
lecek tek bir cümle var: 

BU VAHŞET ANCAK SINIF 
KİNİ İLE MÜMKÜNDÜR. 

BURJUVAZİNİN SINIF KİNİ 
VARSA İŞÇİ SINIFININKİ 
DAHA BÜYÜKTÜR!
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19 Aralık 2000 Direnişinin 14. Yılı:
“Devrim yaptığımız zaman çok güzel olacak her şey, 
çünkü ben devrime güzelliğimi verdim...” (Hacer Arıkan)



100 gündür Kobanê’de direniş sürüyor. 
100 gündür IŞİD vahşetine ve saldırılarına 
direnen Kobanêliler, 21. Yüzyıla bir direniş 
efsanesi kazandırıyor. Kobanê halkı, bütün 
insanlık ailesi adına 100 gündür toprakları-

nı, evlerini, canlarını korumak için tarihsel 
bir mücadeleyi onurla ve kararlılıkla sürdü-
rüyor.

Kobanê Direnişi, IŞİD vahşetinin Suriye 
ve Irak toprakları başta olmak üzere Orta-
doğu ve Türkiye’yi etkilemesinin önüne 
geçilmesi açısından büyük bir önem taşı-
yor. IŞİD, bugün Kobanê’de kazansa, yarın 
Rojava Devrimi’ni boğmak için diğer kan-
tonlara da saldıracaktır. Şengal’de Ezidi 
halkına ve kadınlarına, Mahmur’a yönelik 
saldırıları da bunun en önemli gösterge-
sidir. 

Bütün dünyanın gördüğü bu gerçeği 
bir tek Türkiye’deki siyasi iktidar görmez-
den ve duymazdan geliyor. Çünkü devlet 
aklı ve siyasi iktidar Rojava’yı, orada gelişen 
ve bütün Suriye için örnek olan demokra-
tik ortamı, Türkiye için bir tehdit olarak 
kabul ediyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘bu bir güven-
lik meselesidir’ diyerek baklayı ağzından 
çıkardı. Erdoğan için IŞİD barbarlığı değil, 
Rojava Kantonları ve Kürt halkının kendi 
kendini yönetmesi bir güvenlik sorunu 
oluyor. IŞİD’e verilen lojistik destek işte bu 
anlayıştan kaynaklanıyor. 

HDP olarak, 100 gündür bütün yerel ör-
gütlerimiz, dostlarımız ve kurumlarımızla 
Kobanê ve Rojava’ya destek ve dayanışma 
mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük. 100 
gündür insanlık onuru için direnenlerin 
yanında olduk. Rojava ve Kobanê’ye sal-
dıranların, adil, eşitlikçi ve özgürlükçü bir 
gelecek umudumuzu yok etmelerine izin 
vermedik. Suruç’taki son derece önemli 
sınır nöbeti ve dayanışma çalışmalarıyla 
bu umudu büyüttük, her gün de büyütü-
yoruz. 

Türkiye topraklarından IŞİD’e sağla-
nan her türlü desteğin derhal kesilmesi, 
Kobanê halkının bütün ihtiyaçlarının sağ-
lanması için Türkiye’den bir koridor açıl-
ması, Rojava’nın Kanton Yönetimleri sta-
tüsünün tanınması taleplerini kararlılıkla 
sahiplendik. Çünkü Rojava, Ortadoğu’da 
farklı inançların ve halkların eşit ve barış 
içinde birlikte yaşayabilecekleri yeni bir 
yaşam modelidir. IŞİD saldırısı da bu yeni 
yaşamı boğmayı hedefliyor. 

Kobanê, dünyanın her köşesinde, IŞİD 
vahşetine ve saldırganlığına karşı bir sem-
bol oldu. İnanıyoruz ki, Kobanê’de 100 
gündür direnenler ve onlarla dayanışma 
içinde olanlar kazanacaktır.

HDP Merkez Yürütme Kurulu
23 Aralık 2014
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Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olur 
olmaz fiilen başkanlık sistemini uygulamaya 
koydu. Adım adım ilerliyor. Acele etmiyor. An-
cak bu icraatlarının niteliğini değiştirmiyor. Dış 
politikası, iç politikası, ekonomisi iflas etmiş bir 
iktidarın korunabilmesi ve sürdürülebilmesi için 
her yolu deniyor.

İktidarı korumanın tek yolu, baskı, sindirme 
ve zor unsurlarıdır. İktidar, beş alanda bu çizgisi-
ni geliştiriyor:

Bir: Yeni Güvenlik Paketi ile polis devletini 
güçlendiriyor. Daha önceki yıllarda göstermelik 
olarak kaldırdığı uygulamaları bu kez kendisi uy-
gulamaya koyuyor. Faşizan yöntemleri geliştiri-
yor, diktatörlüğü pekiştiriyor.

İki: Dış politikada saldırgan politikasını sür-
dürüyor. Bu politikaya yasal kılıflar uydurmaya 
çalışıyor. Bu sayede “milli birlik ve beraberlik duy-
gularını” kabartmayı amaçlıyor.

Üç: Sözde çözüm süreci ile 2015 seçimlerine 
kendi istediği “güvenli” ortamda girmeye çalı-
şıyor. Bu taktiği ayrıca “Kürt sorununu ben çöz-
düm” edasıyla oy avcılığında kullanmak istiyor.

Dört: Kendi oy tabanını sürekli hale getirmek 
ve toplumu istediği kalıba sokmak için gerici-fa-
şist eğitim ve kültür politikalarını uygulamaya 
sokuyor. Osmanlıca, tüm öğrenciler için, Din der-
si ise ilkokuldan itibaren zorunlu hale getiriliyor.

Beş: 2015 seçimlerine engelsiz girebilmek 
için, işçi sınıfının ve emekçilerin sırtından tahsil 
ettiği vergileri, haraçları artırıyor, Bedelli Askerlik 
çıkarıyor, yakıt fiyatlarında indirim yapacağına, 
elektrik ve doğal gaza zam yapıyor, yurt dışında-
ki destekçisi ülkelerden ise kaynaklar yaratarak, 
taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışıyor.

Türkiye halkları bu politikalara karşı duyar-
sız davranmıyor. Onbinlerce tekstil, gıda, metal 
ve maden işçisi direnişte. Devrimci Muhalefet 
Güçleri seçim barajının kaldırılması için, yeni gü-
venlik yasalarının yürürlüğe girmemesi için yeni 
direniş odakları oluşturuyor. Kürt Halkı, sözde 
bir çözüm sürecine hayır diyor, yığınsal sivil di-
renişi örüyor, silah bırakmayacağını ilan ediyor. 
İktidar, Bakanların, Başbakan ve Cumhurbaşka-
nının hırsızlık ve yolsuzluklarını gizlemek için iç 
hesaplaşmalarını hızlandırıyor, gündemi değişti-

riyor. Görsel ve yazılı basın-yayın tekelleri, burju-
va iktidarının kontrolünde yayınlar, bilgi kirliliği 
yaratıyor, sansür uyguluyor, gerçekleri gizliyor 
ve kendi amaçlarına uygun propaganda meka-
nizmalarını çalıştırıyor.

AKP İktidarı, sermayenin diktatörlüğüdür, 
burjuvazinin diktatörlüğüdür. AKP gitsin, “kötü-
nün iyisi”  gelsin demek, kendi amaçları için AKP 
ile uzlaşmak kadar sınıfa ve halklara ihanettir. İşçi 
sınıfı kendi iktidarı dışında alternatife mahkum 
değildir. Hedefinde, sermayenin, burjuvazinin 
diktatörlüğü vardır. Türkiye İşçi Sınıfının Devrim-
ci Güçleri ile Kürt Özgürlük Hareketinin Devrim-
ci-Demokratik Güçleri ne sözde çözüm süreçleri 
ile, ne de yeni güvenlik paketlerinin etkisi ile yıl-
dırılıp etkisiz hale getirilemez. Halkların Demok-
ratik Kongresi, Birleşik Haziran Hareketi ve iki 
oluşumun da dışında yeralan Halk Evleri ve Halk 
Cephesi, bu mücadeleyi hep birlikte yükseltecek 
koşulları yaratmalıdır.

 Türkiye Komünist Partisi 
Merkez Komitesi

5 Aralık 2014
(www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.) 
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AKP Diktatörlüğü 
Sermayenin Diktatörlüğüdür!

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun 23 Aralık 2014 Tarihli Açıklaması

100’üncü Günde Barışın Adı Kobanê...



Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 21 
Aralık günü Gebze’de düzenlediği 
“İnsanca ücret, insanca yaşam” 
mitingine binlerce işçi, eşleri ve 
çocukları ile birlikte katıldı. 
2014 dönemi MESS’le grup 
sözleşmesi görüşmeleri sürerken, 
işkolundaki diğer iki sendika her 
zaman yaptıkları gibi alelacele 
sözleşmeye imza attılar. Birleşik 
Metal-İş Sendikası MESS’in 
dayatmalarına boyun eğmiyor. Çünkü 
“DGM’yi Ezdik, Sıra MESS’te...” 
diyen Maden-İş geleneğinden geliyor. 
Aylardır direniyorlar. Fabrika fabrika
hergün yaratıcı eylemlerle 
MESS dayatmalarına boyun 
eğmeyeceklerini tekrar tekrar 
kanıtlıyorlar. 
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel 
Başkanı Adnan Serdaroğlu mitinge 
katılanlara şöyle seslendi:
“Kardeşlerim,
Bu ülke, işçilerin emekçilerin yani 
sömürülenlerin, değer verilmeyenle-
rin, insan yerine konmayanların, in-
san onuruna aykırı yaşam ve çalışma 
koşulları doğa kanunu, tanrı kelamı, 
fıtrat sayılanların çoğunlukta olduğu 
bir ülkedir!
İşte ancak böyle bir ülkede işçiler 
“İnsanca Yaşam, İnsanca Ücret” 
talebiyle bir araya gelirler!
Ancak böyle bir ülkede, her türlü 
olumsuzluğa, kaderciliğe, teslimiyet-
çiliğe, inançsızlığa rağmen onurlu, 
kararlı, haklarından taviz vermeyen 
ve tek amaçları insanca çalışmak 
ve insanca yaşamak olan  işçiler bir 
araya gelerek haykırırlar, “KÖLE 
DEĞİL İNSANIZ!”  diye!
Bu sadece bir haykırış değildir!
Bu, sermayenin tahakkümüne, sömü-
rüsüne karşı bir isyan çağrısıdır!
Bu köle gibi çalışıp, köle gibi yaşa-
yanların toplanma borusudur!
Kardeşlerim
Çocuklara sorarlar: “Büyüyünce ne 
olacaksın?” diye. Tek bir çocuk bile 
işçi olacağım demez.
Çünkü işçi olmak! istenilen, örnek 
gösterilen bir şey değildir. Terfi edi-
lecek bir yer değil, katlanılacak bir 
durumdur.
Biz gerçek sendikacılar, yani sınıf 

sendikacıları ise çocuklarımızın 
göğsünü gere gere “büyüyünce işçi 
olacağım ama sendikalı işçi, hakları 
için bedel ödemeyi göze alan bir işçi 
olacağım” diyecekleri bir ülke ve bir 
dünya yaratmak için savaşıyoruz.
İşçinin sermayenin kölesi değil insan 
olduğuna inananların varlığı ve ser-
mayenin çizdiği koşullara katlanmak 
yerine, işçilerin çalışma ve yaşam ko-
şullarını iyileştirme mücadelesi evet 
ancak bu mücadele çocuklarımıza bu 
sözleri söyletecek!
Ve inanın ki dostlarım, çocuklarımız 
işçi olmayı, sendikalı işçi olmayı, 
hakları için bedel ödemeyi göze ala-
caklarını bizim onlara bırakacağımız 
mirasa bakarak söyleyecekler!

Ve onlar bunu söylemeye başladık-
larında bu dünya, bu ülke bambaşka 
bir yer olacak!
Bizim kavgamız kendi kavgamız de-
ğil. Biz işçinin sermaye karşısındaki 
konumunu değiştirerek, çocuklarımı-
za işçi olmaktan utanmayacakları bir 
dünya bırakma kavgası veriyoruz.
Hani meşhur söz var ya! “Mesele 
birkaç ağaç meselesi değil” diye!
Evet mesele bir kaç kuruş meselesi 
değil!
Mesele insanca yaşamak, mesele 
insanca çalışmak!
Yani mesele insan yerine konmak 
meselesi!
Mesele çocuklarımıza bizden daha 
iyi yaşayıp, çalışacakları bir dünya 

bırakma meselesi!
Kendimiz için değil, atalarımız için 
de değil, çocuklarımız için yaşayaca-
ğız ve savaşacağız!
İş bu nedenle biz köleler, 21 Aralık’ta 
Gebze’den haykırıyoruz: “SERMA-
YEYE KÖLE OLMAYACAĞIZ!”
Bu bir isyan çağrısı, bu bir toplanma 
borusudur!
... Kardeşlerim!
Büyük bir kavganın öncesindeyiz!
Burada, yani Gebze’de toplanan 
metal işçileri ve aileleri sermayenin 
kölesi olmaya isyan ettiklerini ve 
insan yerine konmak istediklerini 
haykırıyorlar. 
Bu köle görünenlerin isyan çağrısı, 
toplanma borusudur.”
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İşçi sınıfı, “İnsanca Ücret, İnsanca Yaşam 
için” Gebze’de alanlara sığmadı...



DİSK ve KESK’in çağrısıyla 
2015 bütçesine karşı 14 Aralık günü 
Ankara’da “Savaş, yoksulluk, talan 
bütçesine karşı halkçı bütçe, demok-

ratik Türkiye”  mitingi düzenlendi.

Taşınan pankart ve atılan slogan-
larda “Kaç-aksaray’a değil, emekçiye 
bütçe”, “Saraylar değil ekmeğimiz 
büyüsün”, “Hırsızlar yargılansın, ba-
rajlar yıkılsın”, “Asgari ücret 1800 
net!” şeklinde talepler dile getirildi.

Mitingde ilk konuşmayı yapan 
KESK Eş Genel Başkanı Lami Öz-

gen, 2015 yılı bütçesinin emekçilerin 
yarattığı bir zenginlik olduğunu, hal-
kın zenginliklerinin nasıl bölüşülece-
ğine ve kimin ne kadar pay alacağına 
AKP hükümetinin sermayeden yana 
tek başına karar verdiğini söyledi. 
Özgen, AKP’nin, halktan topladığı 
ağır vergilerle, din ve muhafazakarlık 
örtüsü altında, baskıcı ve sömürücü 
“yeni rejimini” inşa ettiğini belirte-
rek, “İşçinin, emekçinin kazanımla-
rına, halkın birikimlerine el koyuyor. 
Torba ve dönüşüm yasalarıyla devleti 
şirketleştiriyor, kamusal hizmetleri 
piyasalaştırıyor. Bugün bu meydan-
da olmayan, bütçe kaygısı taşıma-
yan, adına sendika diyen sendikalara, 
hükümetin, sermayenin yedeğinden 
çıkmayan, hatta eğitim şurasında gö-
rüldüğü gibi hükümetin borazanlığını 

ve tetikçiliğini yapan sendikalara ses-
leniyoruz. Türk-İş, Hak-İş, diğerleri 
neredesiniz?” dedi.

Yeni rejimle diktatörlük inşa edil-
meye çalışıldığını, bütçenin de bunun 
ifadesi olduğunu vurgulayan Özgen, 
“Yaşamımızı ipotek altına almanı-
za izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi 
çok cepheli, çok bileşenli olarak bü-
yütüyoruz. Kutsadığınız iktidarınız, 
ihtişamınız baki değil. Tarih bunun 
örnekleriyle dolu. Geçmişimizden ve 
şimdi olmakta olandan öğreniyoruz. 
Sandığınız kadar kolay değil bizi razı 
etmek razı edemeyeceksiniz” ifadele-
rini kullandı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko 
ise yaptığı konuşmada “Bu ülkede 
altın kadehten tasarruf olmuyor ama 
işçi ücretlerinden tasarruf oluyor. 
Milyonlarca insan açlık sınırının al-
tında yaşamaya mahkum ediliyor. As-
gari ücretli bir öğününde 75 kuruşa 
karnını doyurmak zorunda. Alın size 
itibar!” dedi.

AKP’nin baskıcı karakterine vur-
gu yapan Beko, “AKP diktatörlüğü 
bizi teslim alamaz çünkü Türkiye’nin 

birçok yerinde işleri ve emekleri için 
emekçiler direniyor. AKP ise bütçe-
nin eğitim, sağlık gibi birçok alanıyla 
işçi sağlığı ve güvenliği alanında dahi 
‘tasarrufa’ giderken saraylardan ta-
sarruf etmiyor” dedi.

“Tüm iş cinayetlerinin durması için 
taşeronluğun kalkması ve 12 Eylül’den 
kalan sendika yasalarının değişmesi 
gerekir” diye konuşan Beko, İnsanca 
bir yaşam için net bin 800 TL asgari 
ücretin olmasını gerektiğini ifade etti. 

Hükümetin tasarruflu davrandığı 

konunun işçi ücretleri olduğunu belir-
ten Beko, “İşçiye gelince elleri sıkı. 
DİSK olarak bir sloganımız var: As-
gari ücret bin 800 net” diyerek şun-
ları söyledi: “Ekonomi büyürken biz 
alınteri döküyoruz, çalışırken biz ölü-
yoruz, biz sakatlanıyoruz, biz hasta-
lanıyoruz. Madem Türkiye ekonomisi 
büyüyor, bizim aşımız, bizim ekmeği-
miz neden büyümüyor? Büyümeden 
payımızı alsaydık şimdi asgari ücret 
yaklaşık bin 800 lira olacaktı. Bin 800 
liranın altında ücret işte bu nedenle 
kabul edilemez.” 
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Ankara’da “Halk İçin Bütçe” mitingi 

Zonguldak Ereğli’deki özel kömür 
işletmesinde çalışan madenciler, 60 
arkadaşlarının iş akitlerinin feshedil-
diği gerekçesiyle ocaktan çıkmama 
eylemi yaptı.

Mesai arkadaşlarının işten çıka-
rılmasına tepki amacıyla ocağa giren 
madencilerin, diğer vardiyadaki ar-
kadaşlarının katılımıyla devam ettir-
dikleri eyleme Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese 
Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 
çalışan maden işçileri de destek verdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası 
(GMİS) Armutçuk Şube Başkanı İsa 
Mutlu, “Bugün Hattat Holding ile 
devlet arasındaki uyuşmazlıklardan 
dolayı bölgemizde çalışan 800 kişi 
işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldı. Altmışar kişilik gruplar halinde 

çıkış verilmeye başlanmasının ardın-
dan 500 civarında madenci, kendisini 

ocağa kilitlemiş ve eylemlerine devam 
etmektedir. Arkadaşlarımız kararlı 

gözüküyor. Bizler bu kardeşlerimizin 
işsiz kalmasına, işlerinden atılması-
na, aşsız kalmasına ve bu şekilde işve-
renle devlet arasında pazarlık unsuru 
olarak kullanılmasına tepki amacıyla 
burada olduğunuz için teşekkür edi-
yoruz.” dedi. 

Zonguldak Ereğli’de Maden İşçileri, işten çıkarılan 
arkadaşlarına sahip çıktı
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Migros işçilerinin sorunlarını ve 
yaşadıklarını işten atılan bir Migros 
işçisi olan DGD-SEN Genel Başkanı 
Murat Bostancı ve işten atılan Mig-
ros işçilerinden Halil arkadaşlarla gö-
rüştük.

Politika: Arkadaşlar hoş geldiniz. 
Migros Depo’da çalışırken, sendika-
ya üye olduğunuz için 2009 yılında 
işten atıldınız. Bu süreci kısaca an-
latır mısınız?

Murat: Aşırı derecede fazla me-
sai oluyordu. Sabah 08:00 gece 22:00 
bazen 24:00’e kadar çalıştırılıyorduk. 
Normal çalışma süremiz, cumartesiler 
dahil, haftada 45 saat idi. Bize ise haf-
tada 20-25 saat fazla mesai yaptırıyor-
lardı. Yani günde ortalama 5 saat fazla 
çalışıyorduk.

Halil: Oranın mantığı, “iş ne za-
man biterse o zaman çıkılacak ” üze-
rine kurulu idi. Servisler de ona göre 
çağırılıyordu.

Politika: Peki fazla mesai için ay-
rıca ücret ödenmiyor muydu?

Murat: Normal saat ücretine göre 
yüzde elli fazlası, mesai ücreti olarak 
ödeniyordu. Normal saat ücreti örne-
ğin 10 Lira ise, fazla mesai 15 Lira 
oluyordu. Hafta sonu ve bayramlarda 
yüzde yüz fazla mesai ücreti ödeni-
yordu. Ancak maaş düşük olduğu için, 
fazla mesai ücreti de tatminkar olmu-
yor. Asgari ücretin az üzerinde maaş 
veriliyordu.

Politika: Neden sendikalı olmak 
istediniz?

Murat: Ücretlerin düşüklüğü, ça-
lışma koşulları, yönetici-işveren tem-
silcisinin baskısı, performans dayat-
ması, sebeplerinden dolayı sendikalı 
olmaya karar verdik. Toplam 240 iş-
çiden ilk aşamada 30 işçi sendikalı ol-
duk. İşveren otuzumuzu da işten attı. 
Ondan sonra sendikalı işçi sayısı 70’e 
çıktı.

Politika: Çalışma koşullarının 
zorluğu neydi?

Murat: Çalışma saatlerinin uzun 
olması ve bu fazla süre içinde yapı-
lan işin ağır olması önemli rol oynu-
yor. Mesela, raf yüksekliğinin niza-
mi olarak 4 metre olması gerekiyor. 
Migros Depo’da ise raflar 8 metre 
yüksekliğinde. Her bölümde birer 
adet “forklift” mevcut ama biz Mig-
ros şubelerine sadece palet palet mal 
vermediğimiz için, “toplama” olarak 

tabir edilen biçimde mal verdiğimiz 
için, iş yoğunluğu ve ağırlığı artıyor. 

Halil: Bakliyat bölümüne günde, 
her biri 20 kiloluk, yaklaşık 600-700 
koli atılması gerekiyor.  Bakliyat bölü-
mü olarak adlandırdığımız, bakliyat-
deterjan-yağ-meşrubat bölümünde 
şarjlı olmayan, mekanik “transpalet” 
ile çalışılıyor. Bisküvi-un-şeker bö-
lümünde günde 1400-1500, her biri 
ortalama 5 kiloluk koli isteniyor. So-
nuçta bakliyatta, bir işçi,  günde 13-14 

ton, bisküvide ise 7,5-8 ton yük taşı-
yor. Her işçi normal mesai saati için-
de 10-11 kilometre yol yürüyor. Fazla 
mesai ile bu mesafe 15-16 kilometre-
ye çıkıyor.

Murat: “Transpalet” sürerken öğ-
leden sonra insanın dermanı kalmıyor 
ve kaldırdığın koli gerçek ağırlığının 
bir kaç katı ağırlık hissettiriyor. Artık 
kollarını ağırlıktan kaldıramıyorsun.

Politika: Bu çalışma koşullarına 
işçi nasıl dayanıyor?

Murat: Arkadaşların büyük bir 
kısmı taksit ve kredi kartı borcundan 
dolayı çalışmaya çalışıyor. Mecbu-
riyetten. Ama haftanın üçüncü günü, 
fazla mesaili de çalışılmışsa ve fazla 
mesailer peş peşe  olunca, dördüncü 
gün şişiyorsun. Doktora gidip rapor 
alıyorsun. 1-2 günlük rapor alıp to-
parlandıktan sonra işe gidince, işve-
ren keyfi olarak o çalıştığın fazla me-
sailerini kesiyor. Bu iş koşullarında 
çalışılıyor. 

Politika: Depoda hijyen ve temiz-
lik nasıl?

Halil: İade bölümü, yani satış 
özelliğini yitirmiş ürünlerin olduğu 
bölüm çok kirli. Bakliyat bölümünde 
lağım faresi çıkıyordu. Böcek, kedi, 
kene... hepsi depolarda mevcuttu. De-
poya giren kuşlardan ölenler oluyor-
du, onların leşleri paketlerin, kolilerin 
üzerinde kalıyordu. Paketlerin temiz-
liği içler acısıdır. Müşteri bu koşulları 
bilse Migros’tan alışveriş yapmaz.

Murat: Migros mağazalarının 
önünde eylem yaptığımızda depolar-
daki hijyen koşullarını yansıtmaya 
çalıştık, Çevik Kuvvet saldırısına uğ-
radık.

Politika: İlk işten atılmalardan 
beri aradan 5 yıl geçti, değişen ne 
oldu?

Halil: Değişen hiç bir şey yok. 
İşveren sendikalaşmayı engellemek 
için bizi “terörist” ve “bölücü” olarak 

Migros işçileri DGD-SEN’de örgütleniyor
“Bir işçinin sırtından günde 13-14 ton yük
 geçiyor ve depoda 15-16 kilometre yürüyor...” 



Politika   30 Aralık 2014   7

suçluyor. Biz ise örgütlenmeyi geliş-
tirmek için çalışıyoruz. Bu çalışma 
şart ve koşullarının değişmesi için iş-
çilerin sendikalarda örgütlenmesi şart.

Murat: Biz, Migros’tan tüm taşe-
ronların çıkarılması ve işçilerin Mig-
ros işyerine bağlı çalışması gerektiği-
ni savunuyoruz. Sendika örgütlenme 
çalışmasında İşyeri meclisi ve ko-
miteleri üzerinden karar alınarak yol 
yürünüyor. Söz ve yetki süreçlerinde  
işçi arkadaşlar komite ve meclisler 
yoluyla kararlara doğrudan katılıyor-
lar. Migros Depo önünde 9 defa, Ka-
dıköy Migros mağazalarında 2 defa 
ve Ataşehir Migros Genel Müdürlük 
binası önünde 1 defa eylem yaptık 
ve bu eylemleri Migros tüketicilerini 
aydınlatmak için sürdürmeye kararlı-
yız. İşveren üzerinde bu yolla baskı 
kurmayı amaçlıyoruz. Diğer yandan 
da işten atılan arkadaşların hukuksal 
süreçleri sürüyor ve davaları tek tek 
kazanıyoruz. Ancak asıl amacımız 
sendikal yetki alıp doğrudan Migros 
ile masaya oturmaktır.

Politika: Arkadaşlar, teşekkür ede-
riz ve mücadelenizde başarılar dileriz.

İtalya
İtalya Sendikalar Konfederasyon-

ları CGİL ve UİL, Sosyal Demokrat 
İktidarın işçi düşmanı uygulamala-
rını protesto etmek için, 13 Aralık 
2014’de, ülke çapında 8 saatlik bir 
Genel Grev çağrısı yaptı. Ülkedeki iki 
Komünist Partisi, PRC (Komünist Ye-
niden Kuruluş Partisi) ve PdCİ (İtal-
yan Komünistlerinin Partisi) sendikal 
konfederasyonların çağrısını destek-
leyerek üye ve yandaşlarını aktif ka-
tılımı örgütlemeye çağırdı. Katolik 
İşçi Konfederasyonu CİSL ise eyleme 
katılmadı.

İşçi ve emekçilerin % 60 katılım 
sağladığı Genel Grev, ülkede hava, 
demiryolu, deniz ve kara toplu taşıma 
trafiğini durdurdu felç etti. Hüküme-
tin demiryolu sektöründe grevi yasak-
lamak istemesi başarısız oldu. Fabri-
kalarda çarklar durdu, okul, üniversite 
ve devlet daireleri kapalı kaldı.

İtalya’nın işçi sınıfı yatağı, Roma, 
Torino, Milano, Cenova ve Napoli 
kentlerinde yüz binler “Böyle Olmaz 
!” sloganı altında, sokaklarda gösteri 
ve yürüyüşler düzenlediler. FİAT te-
kelinin fabrikalarının bulunduğu Tori-
no kentinde 50.000 FİAT işçisine ses-
lenen CGİL Genel Sekreteri Susanna 
Camusso, konuşmasında iş yasasının 
18. maddesini savunarak 20 yıllık iş-
ten atılmama bendini savunduklarını 
ve işçi sınıfının hükümetten istediği 
ekonomik ve politik dönüşümleri dile 
getirdi.

Milano ve Torino’da polisin mü-
dahalesi sonucunda çıkan çatışmalar 
sırasında 8 kişi gözaltına alındı. 

İktidardaki PD (Demokratik Parti) 
izlediği sendika düşmanı politika sa-
yesinde son dönemlerde önemli oran-
da üye kaybına sebep oldu. Demok-

ratik Parti-PD, eski İtalyan Komünist 
Partisi-İKP’nin daha sonra Sol Parti 
adını alması ve en sonunda Demokrat 
Parti’ye dönüşümü ile tanınmaktadır 
ve bu işin mimarı olan eski komünist 
ve Başbakan Massimo d’Allema’nın 
da gelinen durumda PD içinde muha-
lif konumlara geldiği bildirilmektedir. 

DGD-SEN; Depo, Antrepo, 
Gemi Yapımı ve Deniz Taşıma-
cılığı İşçileri sendikasıdır. Daha 
fazla bilgi almak, üye olmak, ça-
lıştığı işyerinde örgütlenmek iste-
yen işçilerin başvuruları için;

İstanbul: 0533 246 87 11 ve 

  0506 379 34 08 

numaralı telefonlarını arayabilir-
siniz veya doğrudan   

sendika@dgd-sen.org 

elektronik posta adresine  yazabi-
lirsiniz.

Genel Merkez: Yavuz Selim 
Mh. Şalgamlı Cd. No:222/B Sul-
tanbeyli - İstanbul

İtalya ve Belçika’da Genel Grev 

Belçika
15 Aralık 2014 günü 24 saatlik Genel Grev, Belçika’da yaşamı felç etti. 

Demiryolu ve Hava trafiği durdu, otobüsler garajlarda kaldı. Sanayi işletmeleri, 
fabrikalar, okullar, hastahaneler, devlet kurumları, mahkemeler çalışmadı. Al-
manya ve Fransa bağlantılı demiryolu trafiği durdu. 

Gerici, sağcı hükümetin kemerleri sıkma ve tasarruf politikalarını protesto 
eden işçi sınıfı ve emekçiler emeklilik yaşının 65’den 67’ye çıkarılması planla-
rına da, hükümetin Ücret/Fiyat politikalarının dengesizliğine de tepkilerini dile 
getirdiler. Belçika Emek Partisi - PTB’nin de aktif olarak desteklediği Genel 
Grev yığınsal katılım ile gerçekleştirildi.



Politika Gazetesi bu sayıda, Sarı-
gazi’de; evlere, yaşamlara konuk ol-
du. Çaylarını içti ve söyleşti.

Politika: Bize kendinizi tanıtır mı-
sınız?

Turan Yıldırım: 1960 Sarıgazi 
doğumluyum. Ortaokul terk ettikten 
sonra, 14 yaşlarında iken freze işçi-
si oldum. Daha sonra askere gittim. 
Döndükten sonra Milli Savunma’da 
çalışmaya devam ettim. İşten atıldım. 
Üsküdar Belediyesi’nde işçi temsilci-
si olarak yeniden işe girdim. Şu an da 
emekliyim, halen işçi olarak kendime 
iş arıyorum ve işsizim. 4 çocuk baba-
sıyım bir de torunum var.

Politika: “İşçi temsilciliği yap-
tım” derken, neredeydiniz?

Turan Yıldırım: Belediye-İş’tey-
dim. 12 Eylül’den sonra davalar ka-
zanılıp DİSK açılınca, Genel-İş Ana-
dolu Yakası, 2 No’lu Şube Başkanlığı 
yaptım. 

Politika: Sendikal faaliyet içinde 
yer alan bir işçi olarak, dünden bu-
güne yaşadığınız deneyimleri aktara-
bilir misiniz?

Turan Yıldırım: 12 Eylül’den son-
ra DİSK kapatıldığı için hepimiz 
TÜRK-İŞ’e mecbur kalmıştık. Ora-
larda örgütlenmek zorundaydık. Hatta 
Belediye İş’e de epey ivme kazandır-
mıştık. O dönemlerde şu andaki gibi 
siyasal bir gerileme de söz konusu de-
ğildi. İşçiler daha iyi bir konumday-
dı. Özelleştirmeler başlayınca, işçiler 
arada kalmaya başladılar. Biz her ne 
kadar anlattıysak da bilinç olarak bir 
bulanıklık yaşanmaya başladı. Örne-
ğin; “SSK Satılamaz” diye afişler yap-
mıştık.  İşçilerin kendileri: “SSK bize 
hizmet mi veriyor ki sahip çıkmaya 
çalışıyorsunuz” diyorlardı. Bugün kar-
şılaştığımız o eski işçi arkadaşlar “hak-
lıymışsınız” yönünde düşünüyorlar ar-
tık. Özelleştirmelerden sonra kadrolu 
tüm işçiler atıl kaldılar. Şimdi hepsi 
sırayla emekli oluyorlar. Özelleştirme 
ve taşeronlaştırma örgütlenmenin de 
önünde bariyer oluşturuyor. Nedense 
örgütlenmeye uzak duruyorlar.

Politika: 12 Eylül, sınıf içinde 
üretimden gelen gücünün daha far-
kında olan, tarihsel işçi direnişlerine 
imza atan bu kolektif bilincin üzerin-

den dozer gibi geçti. Bu yıpratma ve 
savrulmayı nasıl değerlendiriyorsu-
nuz bugün?

Turan Yıldırım: Ben 12 Eylül’den 
önce sendikasız işyerinde çalışmama 
rağmen, DİSK’in verdiği rüzgar ve si-
yasal potansiyelin verdiği güçle, toplu 

sözleşme yapıyormuş konumuna gel-
miştik. Bugüne baktığımızda, bırakın 
örgütsüz işçileri, örgütlü işçiler bile 
haklarını savunamaz duruma geldiler. 

Politika: Pekala. 12 Eylül öncesi 
atmosferde, siyasi eğiliminiz ve ör-
gütünüzün, sınıf hareketinin yükse-
lişindeki etkisi ne yöndeydi?

Turan Yıldırım: Ben 14-15 yaşla-
rında, İGD ve parti ile tanıştım. Hem 
yaşam biçimimizde hem de çalışma-
larımızda çok önemli bir rolü vardı. 
Çevremizde çok sağlıklı ilişkiler ku-
rabiliyorduk. Bugün yoksunuz bir çok 
anlamda. 

Politika: Kapitalizmin, burjuvazi-

nin, sınıf üzerinde her dönemde yü-
rüttüğü baskıları, 12 Eylül’den sonra 
örgütlü bir işçi olarak taşımak ve bu 
savrulmaya tanıklık etmenin zorluk-
larından bahseder misiniz?

Turan Yıldırım: 12 Eylülden önce 
bana göre, sendikaların güçlü olması-

nın nedeni Türkiye Komünist Partisi 
gibi bir partiye sahip olmasıydı. Sa-
mimi olarak mücadele veriyorlardı. 
Sonrasında oldukça zorlandık. Çünkü 
parti kendisini lağvetti ve tam anla-
mıyla örgütsüz kaldık. Artık güçsüz-
dük. 

Politika: Kaç yıldır Sarıgazi’de ya-
şıyorsunuz?

Turan Yıldırım: 55 yıldır Sarıga-
zi’de yaşıyorum.

Politika: Sarıgazi, işçi, emekçi, 
yoksul ve ezilen kesimlerin, yoğun-
lukta yaşadığı bir ilçe. Siz hem işçi 
hem de bu bölgenin uzun zamandır 
yerleşiği olan bir insan olarak, ya-

şadığınız sıkıntıları ya da burada 
yaşamanın avantajlarını aktarabilir 
misiniz?

Turan Yıldırım: Burada 55 yıldır 
yaşıyor olmanın avantajı ile insani 
ilişkilerin halen güçlü olduğunu söy-
leyebilirim. Kendi yaşamımdan yola 
çıkarak, bunca sömürü içinde örgüt-
lenmek istiyoruz. Ancak bir türlü in-
sanlar organize olamıyorlar. Sömürü-
nün en yoğun yaşandığı bölgelerden 
birisi Sarıgazi ancak biraraya gelemi-
yoruz. Düzeniçi kalma çabası ve kor-
ku dayatılıyor.

Politika: Sarıgazi’de işçiler çoğun-
lukla hangi sektörlerde çalışıyorlar?

Turan Yıldırım: 12 Eylül öncesi 
Metal işkolu yoğunluktaydı. Şu anda 
çoğunlukla, hizmet, tekstil ve inşaat 
işkolları mevcut.

Politika: Sadece emekli maaşı ile 
aile geçindirmeye çalışan bir insan 
olarak, sıkıntılarınızı dillendirebilir 
misiniz?

Turan Yıldırım: Psikolojik olarak 
sıkıntı yaşıyorum en başta. Ekonomik 
sıkıntılar, evime ve ilişkilerime yan-
sıyor. Gidip saatlerce kahvede otur-
maktan utanıyorum, üretebilecekken 
hayatı. Düzen bizi atıl duruma soktu. 
Sosyalizmin tekrar bilince çıkması ge-
rek. Rüzgar yeniden soldan eserken, 
örgütlenmek ve hazır olmak gerek.

Politika: Kürt Alevisisiniz. Sarı-
gazi’de etnik karşıtlıklar yaratılıyor 
mu?

Turan Yıldırım: Burada geçmişte 
çok sağlam kardeşlik tohumları ekil-
di. Sarıgazi’de yaşamanın en önemli 
avantajı bu. Aslolan sınıf mücadelesi-
ne geri dönmektir. 

Politika: Sevgili Nezaket. Bir ev 
kadını olarak yaşamınızdan bahse-
debilir misiniz?

Nezaket Yıldırım: Ev işleri ve ço-
cuklarım en büyük sorumluluğum. 4 
çocuğum var. Bir anne olarak en çok 
maddi sıkıntılar yaşıyorum. Çocukla-
rımın güzel bir geleceği olmasını is-
tiyorum. Ayakları üzerinde durarak, 
hiç kimseye gereksinim duymaksızın 
yaşamalarını isterim. Sarıgazi, bir ka-
dın olarak genel toplumsal baskıları 
dikkate almazsam, çok sıkıntılı bir yer 
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Sarıgazi’den... Sınıfın içinden...

Turan Yıldırım ve Nezaket Yıldırım, “Sarıgazi’de insani ilişkiler çok güçlü.”



değil bence. Bölgedeki eylemliliklere 
ya da kadın dayanışması etkinlikle-
rine katılamıyorum. Bir Kürt kadını 
olarak, Kürt kadınlarının aktif müca-
delesini de eşimin tüm süreçlerdeki 
sınıf mücadelesini de sonsuz destekli-
yorum. Her zaman yanındayım.

Politika: Merhaba. Bir şirkette ta-
şeron temizlik personeli olarak çalışı-
yorsunuz. Çalışma koşullarınız neler-
dir?

Aydan Kılıç: Hafta içi sabah 8.00 
akşam 17.30 arası çalışıyorum. Hafta 
sonları mesailer oluyor bazen. Asgari 
ücretle çalışıyorum. 2 çocuk annesi ve 
emeği ile geçinen bir kadınım. 

Politika: Bir işçi daha doğrusu 
bir kadın işçi olarak güçlükleriniz 
nedir yaşamınızda?

Aydan Kılıç: Bütün evin yükü üze-
rimde. İşe çıkmadan önce çocukların 
kahvaltılarını hazırlıyorum. Akşam eve 
döndüğümde dağınık bir evle karşılaşı-
yorum. Oğullarım var. Babaları “Erkek 
çocuklar. İşe alıştırma” dediği için hiç 
iş yapmazlar. İşyerinde, öğle arasında 
bile çıkıp taksit ya da fatura yatırıyo-
rum. Çocukların gündelik sıkıntıları olu-
yor. Onları çözmeye çalışıyorum. Kısa-
cası 24 saat çalışıyorum diyebilirim.

Politika: Asgari ücretle çalıştığı-
nızı söylediniz. Nasıl geçiniyorsunuz?

Aydan Kılıç: Geçinemiyoruz. Oğ-
lum dersaneye gitmek istedi. Eşim de 
çalışıyor. Gönderecek durum olma-
dığı halde, oğlumun okuma isteğini 
kırmak istemedim. Bir ay fatura ge-
ciktiriyorum, bir ay dersane ücretini 
geciktiriyorum. Denge kurmaya çalı-
şıyorum. 

Geçenlerde kitap kalem aldım oğ-
luma. O kadar sevindi ki anlatamam.  
O mutluluğun içinde bana; “Bu ay çok 
zorluk çekeceksin Anne. Masraf yap-
tın fazladan” dedi.  Ufacık sevinçler 
bile kursağımızda kalıyor bazen. Ço-
cuğumun bu yaşta bu hassasiyeti his-
setmek zorunda olması üzüyor beni. 

Madem asgari ücret %3 zamlanı-
yor. Neden faturalar %10 zamlanıyor. 
Zoruma gidiyor bu durum. Evde ye-
şillik yiyemiyoruz. Et alamıyoruz. 
Kurbandan kurbana et yiyoruz. Eşim 
hurda parası biriktirerek et yedirmeye 
çalışıyor çocuklarıma. Ayda bir kez 
tavuk alabiliyoruz.

Politika: Sarıgazi’de bir kadın ve 
anne olarak yaşamayı anlatır mısınız 
bize?

Aydan Kılıç: Trafikten bıktım. İş-

ten çıkıp evdeki işlere yetişmek için 
çok zaman kaybediyorum. Gençler 
uyuşturucu ve bonzai kullanıyor. 
Çocuklarım için kaygılanıyorum bu 
ortamda. Çocukların güzel yetişebi-
leceği bir ortam yaratılmalı. Çocukla-
rın kazanılabileceği sosyal faaliyetler 
olmalı. Kadınların dayanışma içinde 
olabileceği faaliyetler yok. İyiyle kar-
şılaşmak tesadüfi burada. Bir kadın 
olarak çifte sömürü düzeni içinde ya-
şıyorum. Dinlenmek, kendim için bir 
şey yapabilmek, bu koşullar altında 
ancak bir hayal. 

Politika: Merhaba. Bize kendinizi 
tanıtır mısınız?

Ali Turalı: 1964 Çorum doğumlu-
yum. Evliyim ve bir oğlum var. Lise 
son terkim. Daha sonra inşaatlarda 
çalıştım. 1994’te İstanbul’a geldim. 
2000 yılına kadar inşaatlarda ustalık 
yaptım. Bir yayıncıda çalıştım. Şim-
di ise İMES’te bir cam atölyesinde 
çalışıyorum. Çalışma koşullarım ağır. 
Mesai saatleri uzun. Diğer işyerleri 
de aynı koşullarda. Yedi yıldır burada 
çalışıyorum. Ücretler düşük ancak tek 
avantajı, gününde ödeniyor. Bu arada 
edebiyatla da uğraşıyorum. Yayımlan-
mış 3 kitabım var.

Politika: Kaç yıldır Sarıgazi’de ya-
şıyorsunuz?

Ali Turalı: 1994’ten beri Sarıga-
zi’deyim. Bizim bilincimizdeki insan-
lar için burada yaşamak daha güvenli. 
Bir çoğumuz aynı sömürü koşulların-
da yaşadığımız için, örgütlü olmasa 
da psikolojik yönden bir birlik içinde-
yiz. Burayı toparlayacak bir önderliğe 
ihtiyacımız var. Kendiliğinden örgüt-
lenilmiyor.

Politika: Politika Gazetesi’ne rö-
portaj veriyorsunuz. Bir Politika oku-

ru olarak düşüncelerinizi alabilir mi-
yiz?

Ali Turalı: Böyle bir gazeteye 
gereksinim vardı. Her iki sayıyı da 
doyurucu gördüm. Geçmişte Politi-
ka okuru değildim. İçinde bulundu-
ğum gelenek, haberdar etmezdi. Bu 
yeni çıkış, çevremde bayram sevinci 
gibi karşılandı. Çok beklemişler bu 
başlangıcı ve ben de çok etkilendim. 
Yayın hayatınızda başarılar diliyorum 
bir okuru ve takipçisi olarak.

Politika Gazetesi olarak, röportaj-
da emeği geçenlere teşekkür ediyo-
ruz.
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Ali Turalı, “Böyle bir gazeteye gereksinim vardı.”

 Daha çok haber,
 Daha çok yazı, 
 Daha çok fotoğraf
 istiyoruz!

Politika 34 yıl aradan sonra yeni-
den yayın hayatına başlayalı çok ol-
madı. 15 günlük bir periyotla çıkan 
bir yayın olduğumuzu, henüz 3. sayıyı 
çıkardığımızı düşünürsek bir aydan 
biraz fazla zaman geçmiş demek ki.

Bu süre zarfında birçok bölge-
den birçok arkadaşımız, yoldaşımız 
gazetemizin çıkışından duydukları 
mutluluğu, heyecanı bizimle paylaştı. 
Gönüllü olarak bulunduğu yerde ga-
zetenin dağıtımını üstlendi. Hala ha-
berdar olmayanlar da var. Ya da hala 
eline gazete geçmeyenler... Sosyal 
medya aracılığıyla yayını nasıl edine-
bileceklerini soranlar...

Elbette bu görev en başta Politika 
kollektifindeki arkadaşların, yoldaş-
ların. Ama inanıyoruz ki her Politika 
okuru da bunu kendisine görev edi-
necektir. Bilinen birşeyi burada tekrar 
edersek; Sosyalist, Komünist basının 
okurları aynı zamanda onun dağı-
tıcısı, muhabiri, yazarıdır. Gazeteye 
gönderilecek her haber, her fotoğraf, 
her yazı, hatta okuyucu mektubu ga-
zetenin içeriğini zenginleştirecek ve 
buna bağlı olarak biçimini de belirle-
yecektir.

Bugün okurların gazetelerine ya-
pabilecekleri katkılar düne göre çok 
daha kolay. Hemen herkeste akıllı 
telefon denilen teknolojinin nimeti 
var. Çevresindeki her olayı, her ha-
beri, eylemi anında fotoğraflayıp on-
line olarak iletme şansı var. Eskiden 
olduğu gibi önce bir fotoğraf maki-
nası edinip, hem siyah beyaz makara 
filmler, hem de haberin önemini dik-
kate alarak bir makara da renkli film 
alıp haber, söyleşi peşinde koşturmak 
yok. Sadece fotoğraf çekmek de yet-
miyordu. Bir de onları en hızlı (tabi en 
pahalı) bir biçimde karta bastırmak 
(tab ettirmek) gerekiyordu. Tabii her 
muhabirin çantasında bir de sigara 
paketi büyüklüğünde ses kayıt cihazı 
ve bir türlü bulunamayan küçük boş 
kasetler olmalıydı.

Yani sözün kısası, bugün her okur 
için gazetesine katkı yapmak çok da-
ha kolay.

Politika Kollektifi



1970’li yıllarda bir grup 
şehircinin öncülüğünde 
“İşçi Sınıfının kentinde ge-
cekondulaşmanın alternatif 
üretimini yapabilme” adına 
Toplu Konut AŞ adıyla şir-
ketleşmeye gidildi.

Bu fikirden esinlene-
rek 1984 yılında zamanın 
iktidarı tarafından ‘Sos-
yal Konut’  üretme iddiası 
ile ‘Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı’ kuruldu ve 
doğrudan Başbakanlığa 
bağlandı. TOKİ başlangıç-
ta kendine çizilen amaca 
uygun üretim yapma gay-
retinde olmakla birlikte

2000’li yıllarda AKP iktidarının ranta ve yağma-

ya dayalı politikalarına paralel bir işlev yüklenmeye 
başladı.

Yağma düzeni sloganı: 1 koy 3 al! 

“Yeni Yağma Düzeni”nde büyük operasyonun 
adımları şunlar oldu:

Birinci adım: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı fes-
hedilerek yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurul-
du.

İkinci adım: TOKİ ve küçük kardeşi Emlak Konut 
GYO,  Başbakanlık yerine Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığına bağlandı.

Üçüncü adım: Çalınacak minarelerin kılıfını ha-
zırlandı, yani gerekli yasal düzenlemeler yapıldı. 6306 
sayılı Dönüşüm Yasası ve planlama yetkilerinde ön-
celiği yerel yönetimlerden alarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na veren yasa ve yönetmeliklerle, zaten iş-
lemekte olan yağma düzeninde ‘seviye‘ atlanarak en 
üst aşamaya geçilmiştir.

Artık sırada büyük şehirlerde kalan az sayıda 
kamu arsalarını ele geçirip, bu arsalar üzerinde yapı-
labilecek inşaat alanını çeşitli ‘Plan Notu’ oyunlarıyla 
en az 3 misli arttırarak yandaş sermayeye pazarlamak 
vardır.

‘Özel Arsalarda, Özel Proje ‘ üretimi yoluyla çok 
kolay ve büyük kar etme fikri yandaş sanayiciler için 
o kadar cazip olmuştur ki, bu güne kadar heybeleri-
ni doldurdukları “ucuz iş gücü cenneti” olan tekstil 
fabrikalarının üretiminden bile  vazgeçip TOKİ‘nin 
kapısında “avantajlı arsa” temin etme kuyruğuna gir-
mişlerdir.

Yağma  sistemi nasıl işliyor?

1. Aşamada, özellikle İstanbul’un en değerli arsa-
larında ikamet eden Kamu Kuruluşları 3 kuruş veri-
lerek kapıya konulur.

2. Aşamada, TOKİ planlamada öncelikli yetkiyi 
Çevre Bakanlığı’na veren yasaya dayanarak, söz ko-
nusu arsa ile ilgili yeni bir ‘Mevzi İmar Planı’ yapar. 
Bu plan arsamıza aynı bölgedeki diğer benzerlerine 
oranla çok daha büyük inşaat alanı yapma hakkı 
sağlar.

3. Aşamada, plan değişikliği ile değeri birkaç misli 
artmış arsa, isimleri hepimizce malum az sayıda şirket 
arasından birine ihale edilir.

4. ve son aşama: İhaleyi alan şirket TOKİ ikramıy-
la da yetinmez; kendi ‘becerilerini’ de sürece dahil 
ederek ortaya kârlı,  ancak şehri boğmaya çalışan yeni 
bir hilkat garibesi daha çıkarır.

Timsah gözyaşları ‘Kavgamızın kentini’ 
geri getirmeyecek...

Yakın zamanda kendi yaptıkları imar planlarıyla 
İstanbul’un en güzel yerlerinden biri olan Zeytinbur-
nu Sahilleri’nde tüm şehrin siluetini altüst eden 16-9 
Gökdelenleri ortaya çıkınca 

Yağmacıların Başı bile bu durumdan rahatsız ola-
rak binanın üst katlarının traşlanmasını istedi.

Ancak bu sahte serzenişleri yürütürken aynı arsa-
nın 500 m. ilerisindeki eski Tank Taburunun Arsası, 
TOKİ eliyle allanıp pullanıp 16-9 dan daha da insaf-
sız bir yoğunlukla ihale ediliverdi. Üstelik üzerinde 
Abdülhamit döneminden kalan ilk sanayi tesislerinin 
bulunmasına ve bunların ülkemizin göz bebeği gibi 
korunması gereken tarihi eserleri olmasına karşın.

Bu örnekleri Tophane’den-Sahil Yolu’na, 
Üsküdar’dan-Beykoz’a tüm İstanbul’a yayarak ver-
mek mümkün. Bunu ilerki sayılarda yapmaya çalışa-
cağız.

Şarkının dizelerindeki İstanbul’umuzu, kavgamı-
zın kentini, bizim kavgamız dışında kurtaracak bir yol 
yok gibi gözüküyor.

Gezi Parkını, Validebağı korusunu bu vandallar-
dan, yağmacılardan koruyacak tek şey  direnmek, di-
renişi örgütlemektir...
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Konut sorunu 
Kapitalizmde 
çözülebilir mi ?

q  Mazhar DENİZLİ

Başlıktaki sorumuzu  “TOKİ aracılığı ile konut so-
runu çözülebilir mi?” diye de sorabiliriz.

Bu sorunun cevabı tüm emekçiler için malum...

Ülkemizdeki konut açığını kapatmak, geniş kit-
leleri ‘ev sahibi’ yapmak adına yola çıkan TOKİ özel-
likle AKP hükümetleri döneminde kuruluş amacın-
dan iyice uzaklaşarak, ele geçirdiği kamu arsalarını 
‘hasılat paylaşımı ‘modeliyle ‘malum müteahhitlere’ 
ihale ederek Türkiye’nin fiilen “en büyük holdingle-
rinden biri” haline gelmiştir.

Ülkedeki konut sorununu çözmek için yola çı-
kan Kiptaş ve benzeri organizasyonların durumu 
da pek farklı değildir.

Peki gerek  TOKİ, gerek KİPTAŞ bize de daha 
sempatik gelecek politikalarla yönetilse idiler konut 
sorununu kökten çözebilir miydiler ? 

Sorunun cevabı bizce “hayır”dır...

Kapitalizmin konut sorununu çözmek adına at-
tığı en büyük adımlardan biri olan Mortgage (ko-
nutu ipotekleyerek kredilendirme yolu) bir süredir 
ülkemizde de uygulanmaktadır.

Çalışan yığınları bankalara borçlandıran bu sis-
tem ekonominin görece rahat olduğu dönemlerde 
işler gözükürken, kapitalizmin kronik kriz dönemle-
rinde evlerini bankalara kaptıran emekçilerin sayısı 
hepimizce malumdur...

Oysa sosyalizm gerek geçmişteki örnekleriyle, 
gerekse bugün geldiği nokta itibari ile konut so-
rununu kökünden çözebileceğini dosta düşmana 
göstermiştir.

Çünkü Sosyalist Ülkeler, işin en başında yurt-
taşlarının Sağlık-Barınma-Eğitim haklarını Ana-
yasal güvence altına almaktadır. Merkezi Planla-
ma ekonomi ve üretimin her alanında olduğu gibi 
Konut sektöründe de uygulanmakta, özellikle evsiz 
emekçilerin barınma ihtiyaçları öncelikli olarak çö-
zümlenmektedir.

Geçmişte Demokratik Almanya, Çekoslovak-
ya, Sovyetler Birliği gibi ülkeler bu alanda gurur 
verici mesafeler almış iken bugün de ,bir ada dev-
leti olmasına ve inşaat açısından zorluklara rağmen 
Küba’nın konut sorunuyla uğraşan tek bir yurttaşı 
bile kalmamıştır.

Sonuç olarak ‘’Kurtuluş Sosyalizmdedir‘’ söz-
cüğü,  emekçiler için bir slogan olmanın ötesinde 
yaşamın her alanında kendisini hissettiren bir ger-
çekliktir.

Toplu Konuttan Toplu Yağmaya!
TOKİ nasıl doğdu?



Toplumumuzda kadınlar ezili-
yor, horlanıyor, şiddete ma-
ruz kalıyor ve hatta namus 
cinayetleri ile katlediliyor-
lar. Ayrıntılı incelediğimiz 

zaman, aslında bizimki gibi bir ataerkil 
toplumda dahi, evde iplerin kadınların 
elinde olduğunu tespit edebiliriz. Ama bi-
zim kadınlarımız, saygılıdır, örf ve adet-
lere uyarlar, toplum baskısını da bunlara 
eklersek, sonuçta başkalarının yanında 
kocalarına “itaat” ederler, fazla seslerini 
çıkarmazlar.

Böyle bakıldığında, aslında gerçek-
te var olan ama toplumsal kültürel yapı 
sayesinde bastırılan yetenekleri, kadınla-
rın uygulayabilmesini teşvik edersek bu 
sorunun çözümü konusunda ilk adımları 
toplum olarak atmış olacağız. 

Asıl sorun da burada başlıyor. Top-
lumsal, kültürel baskı olarak adlandırdığı-
mız, örf ve adet olarak telaffuz ettiğimiz 
alışkanlıklar, ağırlıkla dini vecibelerden 
kaynaklanıyor. Kadının erkeğe her koşul-
da itaat etmesi gerektiği ve erkek ile hiç 
bir zaman eşit düzeyde olamayacağının 
“fıtratından” kaynaklandığı saçmalığı 
buradan gerekçeleniyor. Dini tartışacak 
değiliz. Ancak, biliyoruz ki, kadın soru-
nunun asıl oluşumu özel mülkiyetin orta-
ya çıkması ile başlar. O halde kestirmeden 
gidip, özel mülkiyetin ortadan kalkması 
ile bu sorunun da çözüleceğini iddia ede-
biliriz. Çok devrimci gözükse de bu gö-
rüşün sorunları ertelemek ve çözmemek 
adına en gerici ifade olduğunun önce al-
tını çizelim.

Kadınlar evde oturan, çalışmayan, ço-
cuk bakan, yemek, çamaşır ve temizlik iş-
lerini gören bir obje durumundan çıkma-
lıdır. Nasıl ki, maddi açıdan bakıldığında, 
çıkarları olduğunda, işlerine geldiğinde 
erkekler kadınları tarlalarda, fabrikalar-
da, temizlik işlerinde çalıştırıyorlarsa, bu 
konuda karar kadınlarda olmalıdır. Ev dı-

şında üretim süreçlerine katılan kadınlar, 
kurdukları farklı toplumsal ilişkiler saye-
sinde ve üretimde elde ettikleri deneyler 
sayesinde özne olarak daha da gelişirler. 
Bu olgu, kadınların edilgen konumdan et-
kin konuma geçişinin başlangıcıdır. 

Kadın ile erkek arasında evde bir iş 
bölümü yapılabilir. Ancak bu iş bölümü 
adil ve eşit olmalıdır. Erkek öncelikle 
alış verişten başlamak üzere, ev işleri ve 
çocuk bakımı konusunda doğal olanı yap-
malı, görev üstlenmelidir. Bu yükler tek 
başına kadının üzerinde yığılmazsa, kadın 
da üretim sürecine katılabilir. Bunu en-
gelleyecek dini motifler, “örf ve adetler” 
artık geçerli olmayacaktır. 

Üretim sürecine katılan, toplumsal ya-
şama aile ve ev dışında da müdahil olan 
kadın, sınıf mücadelesine de katılacaktır. 
Bu süreç, bu adımın doğal sonucudur. Sı-
nıf mücadelesi ise, patrona karşı sosyal 
haklarının ve çalışma koşullarının iyileş-
tirilmesinden başlar, örgütlü mücadele 
içinde geliştikçe devrimci mücadelenin 
tüm alanlarını kapsayacak aşamaya yük-
selir. Biz bu noktada evli, çocuk sahibi 
kadınlardan yola çıkarak bir gerçekliği 
telaffuz ettik. Daha genç yaşta olan, öğre-
nim gören veya çalışma yaşamına atılmış 
genç kadınlarda bu süreçlere katılma du-
rumu daha da kolaydır. Daha sonraki ev-
lilik planlarını ve seçimlerini dahi, daha 
bilinçli kurgulama ve baştan kurallarını 
ortaya koyma olanağına sahiptir.

Türkiye’de sınıf mücadelesi kadın 
militanların deneyleri ile zenginleşmiştir. 
Kadın yönetici, kadro ve militanların yer 
aldığı mücadeleler daha başarılı olmuştur. 
Kadınların birçok konuda olgulara erkek-
lerden farklı yaklaşma yetenekleri, örgüt-
lere ve mücadelelere eşsiz niteliksel kat-
kılar sağlamıştır. Bugün etrafınıza bakın. 
Sendikal hareketi, siyasi oluşumları izle-
yin. Kadınların olduğu ortamların ve mü-
cadelelerin farklılığını hemen göreceksi-
niz. Toplumsal olaylarda, Karadeniz’de 
HES’lere karşı köylülerin mücadelesinde, 
Ege’de siyanürlü altın madenlerine karşı 
köylülerin mücadelelerinde, zeytin ağacı 
katliamlarına karşı direnişlerde, köylü ka-
dınlarını bütün doğallıkları ve yiğitlikleri 
ile hemen farkedeceksiniz. Kürt Özgürlük 
Hareketi’nin özellikle kadın kadrolara 
verdiği önem ve geliştirdiği politika, ka-
dınların her koşulda muazzam görevleri 
yerine getirme yetisinin fazlasına sahip 
olduklarının en somut ispatıdır. Demek 
ki en zor mücadele koşullarında dahi bu 
mümkünmüş. Bunun için devrimi bekle-
mek gerekmiyormuş. Tam tersi, devrim 
mücadelesi süreci kadınların yokluğunda 
veya eksikliğinde başarılı olamaz.

KCK Eş Başkanı Bese Hozat, son 
haftalarda yayınlanan bir yazısında konu-
ya noktayı koyuyor ve şöyle yazıyor: “...
Kürt kadınları örgütlü kadının en büyük 
güç olduğunu ispatladı. Kadına yönelik 
şiddete karşı en etkili mücadelenin, ka-
dının öz gücüne ve öz iradesine dayanan 
örgütlenme olduğunu pratikleriyle ortaya 
koydu. Kadınlar kendilerine yönelen şid-
deti yenmek istiyorsa, ki istiyor, o halde  
siyasi, sosyal, ekonomik ve öz savunma 
alanlarında örgütlenmeyi ve güçlenmeyi 
esas almalılar. Yaşamın her alanında ken-
disini örgütleyen ve birliğini sağlayan ka-
dını hiçbir erkek ve devlet şiddeti ezemez, 
katledemez. Kürt kadınları bu gerçeğin 
ispatıdır...”. 

Darısı Kürt olmayan kadınların başına 
diyelim ve bu sayıdaki yazımızı bitirelim.

Kadının Özgürleşmesi  Kadın ve Politika
q  İnci KARA

Bana kadın konusunda güncel görüş-
lerimi yazmam önerilince önce gerçekten 
çok sevindim. Yıllar sonra kendi basınımız-
da tekrar yazı yazma mutluluğunu yaşa-
dım. Sonra bilgisayarın başına oturunca 
kendi kendime “nereden başlamalıyım” 
sorusunu yönelttim. Epey gel-gitler yaşa-
dıktan sonra ortaya bu metin çıktı. İçim-
den geldiği gibi düşündüğümü yazıya 
döktüm. 

Politika Gazetesi’nde, evet, kadın ko-
nulu yazılar, sayfalar olmalı. Ancak bunlar 
hiç bir şekilde, “olması gerektiği” için değil, 
yaşamın canlılığını, kadınların sorunlarını, 
acıların ve en başta da mücadelesini yan-
sıtmalı. Kadın sayfalarını okuyan okuyucu, 
fotoğraflara bakıp, yazıları okuyunca yazı-
lanları yeniden yaşatabilmeli. Hayatın için-
den olmalı yazılarımız.

Kadınların, Politika Gazetesinde kadın 
sayfalarına sıkışmaması gerektiğini düşü-
nüyorum. Eğer, sınıf mücadelesinin özne-
sinin en az yüzde ellisi kadın ise, Politika 
Gazetesinin en az yarısında da, hangi konu 
olursa olsun kadınlar olmalıdır. Bu düşün-
cemi, kadınları ön plana çıkarmak ama-
cıyla savunmuyorum. Sınıf mücadelesinin 
pratiğinde de böyle olması gerektiğini 
savunduğum için, sınıfın gazetesine de bu 
mücadelenin bire bir doğru yansıması ge-
rektiğinin doğru olacağını düşünüyorum.

Böylece, Politika Gazetesi’nin okurları-
nın da en az yarısının kadın olması gerekti-
ğini savunuyorum. Gazetemizin Facebook 
sayfası hakkında arkadaşlarımızdan bilgi 
istedim. Durum pek parlak gözükmüyor. 
O zaman önce kendimizden başlayalım. 
Facebook sayfamızda, Politika Gazetesi 
okurları arasında kadın oranını artırmayı 
önümüze ilk hedef olarak koyalım.

Temsilcileri sordum. Kaçı kadın dedim. 
56’dan 6 yanıtı aldım. Üzüldüm. Kendimi 
kandırmak için yüzde 10 barajını aşmışız 
dedim. Bu sayıyı nasıl 30 yaparız? Onu 
düşünüyorum. Varolan temsilciler olduğu 
gibi kalsın 24 tane kadın temsilci daha ek-
leyelim bu sayıya diyorum. Bu aynı zaman-
da gazetemizin dağıtım ve satış sayısını da 
yükseltir. Evet. Bunu muhakkak yapalım.

Buraya kadar anlaştıysak, gelelim ko-
nunun en önemli yanına. Bu anlaştıkla-
rımızı başarmamız için kadınlardan yazı, 
haber, röportaj, fotoğraf, yöresel yemek 
tarifi, kültürel, sanatsal katkı bekliyoruz. 
Şu andaki durumda bunu yapacak kadın 
sayımız azsa o zaman erkek arkadaşlarıma 
önemli görev düşüyor. Başlangıçta bize 
yardım edecekler. Kendi temsilcilik alan-
larında önce kendi karılarından, kızların-
dan, varsa gelinlerinden başlayacaklar. İş 
arkadaşları, öğrenci arkadaşlarına yönele-
cekler. Mahallelerde, köylerde röportajlar 
yapıp kadınları hem okuyucumuz hem de 
yazarlarımız, muhabirlerimiz haline geti-
recekler. Çok şey mi istedik bir anda ? San-
mıyorum. O zaman haydi görev başına...
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Politika: Öncelikle, üniversite genç-
liğinin sorunları nelerdir?

Hebun: Üniversite gençliğinin so-
runları sadece üniversite kampüsün-
deki sorunlar ile sınırlı değildir. Şu 
anda üniversite gençliğinin, toplum-
dan, halktan kopmuş bir durumu var. 
Türkiye ve dünyanın gerçekliğinden 
çok uzak, a-politik.

Üniversite içinden baktığımız za-
man, üniversitelerin ticarileşmesi en 
büyük sorun. Üniversiteler birer tica-
rethane mantığı ile işletiliyor. İTÜ’de 
sokakta da olan lüks cafelerin şubeleri 
var. 10 liraya kaşarlı simit, 20 liraya 
sandviç satıyorlar. Okul idaresi bu yol-
la para kazanıyor, pay alıyor. Bu söyle-
diğim devlet üniversiteleri için geçerli. 
Özel üniversitelerden hiç bahsetmeye-
lim. Özel üniversitelerde tam burslu 
öğrenciler daha büyük zorluklar içinde 
ve sınıf farkından eziliyorlar.

Yeni yetişen öğretim görevlileri, 
yüksek lisans ya da doktora yapanlar 
önceleri profesörler nezaretinde eği-
tim görür yetişirlerdi. AKP dönemin-
de, şimdi bu sistem değişiyor. Akade-
mik kadroları iktidarın bakış açısına 
göre yetiştirmek için merkezi sınav 
sistemi getiriliyor.

En klasik ama en baş sorun YÖK. 
Disiplin yönetmeliği çok baskıcı. Yö-
netmelikçe uygulayamayacakları hiç 
bir yaptırım yok gibi. “Okullardaki 
faşizm” diyebiliriz buna.

Üniversitelerin ticarileşmesine bir 
örnek de, özellikle mühendislik dalla-
rında, hocaların dışarıdan ticari proje 
alıp gerçekleştirmeleridir. Üniversiteler-
de “Teknokentler” açılması bu ticaretin 
kurumsallaşmasını getirdi. Holdingler 
ve tekeller bu sayede, üniversitelerde 
öğrenciler arasından kendilerine ileri-
nin kadrolarını devşiriyorlar.

Üniversiteler polis karakolu gibi. 
İTÜ, ODTÜ, İstanbul, Marmara, Dicle 
ve Ege Üniversitelerinde özellikle aşı-
rı polis baskısı var. Küçük merkezler-
de, örneğin, Kütahya, Çanakkale gibi 
yerlerde korkunç bir baskı ve sindirme 
politikası var. Bolu’da DÖDEF’li ar-
kadaşların hayati tehlikesi var. Evleri 
basıldı. Ülkücüler, Kürt öğrencileri 
okulda silahlarla tehdit etti. Kağız-
man, Erzurum ve Van’da, gözaltına 
alınıp işkende edilerek öğrenciler sin-
dirilmeye çalışılıyor.

Merkezi seçme ve yerleştirme sı-
navları, işçi, emekçi ve köylü gençle-
rine fırsat eşitsizliği yaratıyor. Ticaret-
hane olmalarına rağmen dershanelerin 
kaldırılacak olması bu eşitsizliği daha 
da derinleştirecek.

Politika: Üniversitede okumanın 
olumlu yanları var mı peki? Öğrenim 
sonrası kariyer için devlet ne tür ola-
naklar sunuyor?

Hebun: Üniversitede okumak kuş-
kusuz ki olumlu ve önemli. Ancak, bir 
mühendis ile işçinin üzerindeki sömü-
rü çok benzer. Artık mühendisler de 

işçiler kadar sömürülüyor. Üniversite 
sonrası gençler arası işsizlik oranı % 
20-25 arası. 

Üniversiteyi bitiren gençler kamu-
da çalışmak istiyorsa KPSS sınavına 
giriyor, ki KPSS, ÖSS’den de zor bir 
sınav. Sınavdan sonra kazanırsan da 
atama sorunu çıkıyor. Önceki yıllarda 
üniversite öğrenimi sonrası gençler 
arasında işsizlik oranı daha yüksekti. 
AKP bu oranı düşürdüğünü ve bunun 
kendi başarısı olduğunu söylüyor. Ama 
nasıl? KPSS’yi kazanamayan binlerce 
genci Polis Sınavı açarak Çevik Kuv-
vet Polisi yaptılar. Başarı dedikleri bu 
işte.

Politika: Özel üniversiteler üzeri-
ne bir kaç söz söyler misin?

Hebun: Özel üniversiteleri ikiye 
ayırmak lazım. Birincisi; Koç, Saban-
cı, Kadir Has, Özyeğin gibi holding-
lerin kurdukları üniversiteler. Kendi 
holdinglerine kadro yetiştiren ticaret-
haneler. Genellikle ayrıcalıklı burjuva 
gençlerine ve burslu ama kendileri-
ne yetiştirdikleri öğrencilere yönelik. 
İkincisi; Ülkenin değişik yerlerinde 

AKP yandaşlarına açtırılan tabela üni-
versiteler. Bunlar çoğunlukta. Öğrenim 
kalitesi, öğretim görevlileri yetersiz ol-
duğu için çok düşük düzeyde. Tam an-
lamıyla ticarethane olarak çalışıyorlar.

Politika: Üniversitelerde, Fakülte-
lerde öğrenci temsilcilikleri ve üniver-
site öğrenci dernekleri mevcut mu?

Hebun: Bu yapılanmalar yok. Resmi 
yoldan hazırlanan, “göstermelik demok-
rasi” amacıyla oluşturulan “Öğrenci 
Konseyleri” mevcut. Hiç bir özellik-
leri yok, faaliyetleri çok minimal. Bu 
sene ilk kez Öğrenci Konseyi seçimle-
ri, açıktan duyurularak, adaylık teşvik 
edilerek, sandık koyup seçim yapıla-
rak gerçekleştirildi. Önceki yıllarda 
bu Konseylerin seçimleri, rektörle-
rin kontrolünde üstü örtülü yapılırdı. 
Öğrencilerde çok yaygın bir a-politik 
yapı var. İlgi az. Biz, bu Konseylerin 
seçimlerinin daha demokratik yapıl-
ması ve öğrenci gençlik örgütlerinin 
etkinliğinin artması yönünde çalışı-
yoruz. Öğrenci Konseylerinin, öğren-
cilerin gerçek akademik-demokratik 
temsil organları haline gelmelerini 
amaçlıyoruz. 

Politika: Gelelim DÖDEF’e. Sen, 
DÖDEF’in İstanbul Koordinasyonun-
da görev yapıyorsun. DÖDEF’i bize 
nasıl tarif edersin?

Hebun: 80 öncesi gençlik ile bu-
günkü gençliği karşılaştırdığımız za-
man arada çok büyük farklar var. Çok 
klasik bir söz ama 12 Eylül, üniversi-
telerdeki örgütlenmeleri silindir gibi 
ezmiş geçmiş. Kürdistan’da durum 
biraz farklı. Gençliğin politizasyonu-
nu tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. 
DÖDEF bu amaçla kuruldu.

Politika: Ne kadar başarılı oldu?

Hebun: Öğrenciler arasında en 
yaygın örgütlenme olmasına rağmen, 

Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu (DÖDEF) İstanbul Koordinasyonundan Hebun Ozan Sümeli ile söyleştik:

“Bir çağrı ile bütün üniversiteleri ayağa kaldıracak 
güce erişmek istiyoruz !”
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kendi açımızdan başarılı olmadı, ken-
di amaçlarımızın gerisinde kaldı. An-
cak, bu adla veya başka bir şekilde 
başarılı olacak. Çünkü, gençlikte böy-
le bir ihtiyaç var. Sadece örgütler açı-
sından değil, bağımsız politik bir kitle 
mevcut ve bu kitlenin sayısı belki de 
örgütlerden daha fazladır.

Politika: Neyi başarırsanız, “ba-

şarılı olduk” diyeceksiniz?

Hebun: Bir çağrı ile bütün üniver-
siteleri ayağa kaldıracak örgütlülüğe 
geldiğimiz zaman başarılı olmuş ola-
cağız. YÖK’e, harçlara, üniversitele-
rin bilimsellikten uzaklaşarak ticari-
leşmesine karşı, Kobane direnişi için 
dayanışma ve Karadeniz’de HES’lere 
karşı direnişlerle dayanışma amacıyla 

üniversite gençliğini ayağa kaldırdığı-
mızda amacımıza yaklaşmış olacağız.

Politika: Bu noktayı yakalamak 
için DÖDEF’in yapısının nasıl olma-
sı gerekiyor?

Hebun: İçinde çeşitli renkleri ba-
rındıran, farklı siyasi eğilimde genç-
leri, sisteme muhalif gençleri barın-
dıran, bağımsız ama muhalif gençleri 
kucaklayan bir yapı olmamız gereki-
yor. Bizim amacımız, örgütlü siyasi 
gençlik yapıları dahil, sisteme muhalif 
tüm güçler DÖDEF içinde birleştir-
mek. DÖDEF siyasi bir gençlik örgütü 
değil, üniversite gençliğinin demokra-
tik kitle örgütü niteliğinde bir örgüt-
lenmedir.

Politika: Bu amacı gerçekleştir-
mek sence mümkün mü?

Hebun: Mümkün! Amacımıza ula-
mak için ısrarla çalışacağız ve bunu 
başaracağız. Gerekirse kendi ismimiz-
den taviz vererek, hep birlikte yeni bir 
örgütlenme dahi olsa yaratacağız.

Politika: Bunun koşullarını nasıl 
yaratacaksınız?

Hebun: Pratikte işbirliğini gelişti-
rerek, daha çok dayanışarak, bağımsız 
politik gençliği çalışmalara kazana-
rak... Böyle bir birliktelik gereksinim, 
bunu reddedersek yok oluruz. Örne-
ğin, Kobane ve Şengal direnişleri ile 
ilgili tüm gençliğin katıldığı platform-
lar oluşturulabildi. “Şengalle Dayanış-
ma Platformu” ve “Gençlik Kobane 
İçin Direnişte Platformu”. Amacımız, 
değişik toplumsal hassasiyetler ko-
nusunda ortak platformlar yaratmak, 
birlikte hareket etmektir. Akademik-
Demokratik istemler çerçevesinde 
oluşacak platformların yanı sıra, se-
çim barajının kaldırılması, ekolojik 
duyarlılık, kadın cinayetleri konula-

rında ortak platformlar oluşturmayı 
hedefliyoruz. 

Politika: “Sisteme muhalif” der-
ken neyi kastediyorsun?

Hebun: Devletin, sermayenin genç- 
ler üzerindeki egemenliğine karşı bir 
hareket, sömürüyü, zulmü reddeden, 
gençliğin gerçek bir demokrasiye, 
özgürleşmesine, ekolojik, cinsiyet öz-
gürlükçü hedeflerine yönelen, her tür-
lü sömürüye karşı bir hareket.

Politika: İleriye yönelik farklı 
amaçlarınız var mı?

Hebun: Bütün gençliğin Konfede-
ral bir yapı ile aynı çatı altında toplan-
ması. 

Liseli gençlik, üniversite gençliği, 
işçi gençlik, işsiz gençler, köylü genç-
ler temelinde, sportif gençler, kültürel 
faaliyet yürüten gençler, çevreci-eko-
lojist gençleri bu yapıya kazanmayı 
hedefliyoruz. Sisteme muhalif bütün 
toplumsal kesimlerden demokratik 
gençlerin birleşmesini sağlamak, sis-
temin dayattığı yaşamı ve kurumlarını 
reddedip, kendi yaşam ve kurumlarını 
yaratmak. Amaç, diğer ezilen, sömü-
rülen, sınıf, katman ve halklar ile sis-
teme karşı olan gençliğin dayanışma 
katkısını pratikte gerçekleştirmektir. 
Gençliğin de kendi alanında bu konu-
da öncü bir rol oynamasını hedefliyo-
ruz. 

Politika: Amaçlarınızı çok yerin-
de ve önemli görüyoruz. Önünüze 
koyduğunuz hedefler ulaşmanız için 
olanaklarımız çerçevesinde mücade-
lenize tam destek sunmak istiyoruz. 

İstediğiniz zaman sorunlarınızı ve 
amaçlarınızı, kampanyalarınızı ve 
gelişmeleri sayfalarımız vasıtasıyla 
okuyucularımıza iletebilirsiniz. Size 
başarılar diliyoruz.

Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu (DÖDEF) İstanbul Koordinasyonundan Hebun Ozan Sümeli ile söyleştik:

“Bir çağrı ile bütün üniversiteleri ayağa kaldıracak 
güce erişmek istiyoruz !”



q Armağan BARIŞGÜL

Yıl, 2011. Aralık ayının 
28’i. Saatler, 21.00 su-
larında. TC’nin savaş 
uçakları, nefes kesen 
bir hızla ve dilleri lal 

eden bir acımasızlıkla Roboski’ye 
bomba yağdırıyor. Ve, 34 yoksul 
Kürt köylüsü vahşice katlediliyor. 
Katliam’ın çevrede, ülkede ve dünya-
da duyulmaması için hükümet tarafın-
dan 30 saat haber yapma yasağı ko-
nuluyor. Katliamın anında duyulması 
engelleniyor.

Katliamı yapan ve yaptıran kim? 
Erdoğan Hükümeti, Türk Silahlı Kuv-
vetleri, Genel Kurmay Başkanı. Bun-
lardır, Roboski Katliamı’nın ele başı-
ları.

Katliamdan sağ kurtulan Servet 
Encü daha önceleri şunları söyle-
mişti: “Bizi durdurdular, arkadaşlar 
yolun kesildiğini haber vermişlerdi. 
‘Türk askerleri yolu kesmiş, gelmeyin’ 
dediler. İlk gördüklerinde vurdular bi-
zi. 1,5 saat sürdü bombalama.”

Olay yerine giden ilk görgü tanığı 
Tevfik Encü: “Hepsi keklik yavrusu 
gibi el ele tutuşarak katırların arka-
sında saklamaya çalışmışlardı. Olay 
yerine gittiğimde çocukların parça-
lanmış kafasını gördüm. Kendim 7 ki-
şiyi toprak altından çıkardım. Toprak 
altından çıkardıklarım el ele tutuş-
muşlardı ve toprak altında öyle duru-
yorlardı.”

Katırların sırtlarında taşınan insan 
cesetleri! O cesetler ki, son model 
teknolojiyle donatılmış savaş uçakla-
rıyla paramparça edilmiş, yakılmış.. 
Roboski Katliamının üzerinde iki yıl 
geçti. Suçlulardan hala hesap sorula-
madı. Yara kapanmadı, Roboski’nin 
gözyaşları dinmedi. 

Olayın ilginç yanı zamanın cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül, katliamın 
emrini veren Hava Kuvvetleri Komu-
tanı Devlet Üstün Hizmet Madalyası 
ile ödüllendirildi.  O günlerin başba-
kanı R. Tayyip Erdoğan: “Medyaya 
rağmen Genelkurmaya teşekkür edi-
yorum.” diyebiliyor.

Katledilenlerin çoğu Encü ailesi-
ne mensup korucu çocuklarıydı. Ge-
çimlerini sağlamak için mazot, sigara, 
un, şeker almaya gitmişlerdi. Sınır 

ticareti yapıyorlardı. Oradaki jandar-
ma komutanlığının bilgisi dahilin-
deydi, her şey. Nasıl oldu da, yörede 
yaşayan kadim halkın çocuklarının 

ekmek kavgası bir gece ansızın bom-
bardıman altına alınıyor ve katliam 
gerçekleştiriliyor? Eğer, devlet tara-
fından önceden planlanmış, ‘kılıfına 

uydurulmuş’ bir operasyon değilse, 
o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. 
Katliamı yapanlar neden ödüllendiri-
liyor ve korunuyor?

Bu ne demektir? Birincisi; Katlia-
mın devletin en tepesindekiler tarafın-
dan işlenmiş olmasıdır. Ve onların bu 
suçu işlediklerini itiraf etmiş olması-
dır. İkincisi ise; ‘Ben devletim, katli-
amı ben yaptım, emirlerimi yerine ge-
tireni kutluyorum, emir erlerime hiç 
kimse dokunamaz’! Doğru mu, yanlış 
mı? Eğer doğru değilse, katliamı ya-
panlar mutlaka ve ‘insanlık suçu’ndan 
dolayı mutlaka yargılanmalıdırlar.

Roboski Katliamı’nın 3. Yıldö-
nümünde kendisiyle görüştüğümüz 
Ferhat Encü, Gazetemiz Politika’ya 
şunları aktardı: “Faillerin bulunması 
için hükümet tarafından en ufak bir 
adım atılmadı. Diyarbakır Cumhu-
riyet Başsavcılığı, dava için görev-
sizlik kararı verdi. Dava, Anayasa 
Mahkemesi’nde. Olumlu sonuçlan-
ması için kamuoyu tarafından davaya 
dikkat çekmek gerekiyor.” 

Roboski Katliamı üzerinden tam 3 
yıl geçiyor. Roboski’li anaların göz-
yaşları dinmedi, babaların öfkesi bit-
medi, bitmeyecek;  adalet yerini bu-
luncaya kadar!

Milyarları çalan, ayakkabı kutula-
rına saklayan bakan ‘çocuklarının’ 17 
Aralık Hırsızlık Davası’nda 53 kişi 
hakkında ‘takipsizlik’ vererek davayı 
sıfırlayan hukuk, kimin için, kimden 
yana olduğunu icraatıyla ortaya ko-
yuyor. Halk bilinçlenmesin, iktidarın 
hırsızlığı ortaya çıkmasın diye med-
yaya “yayın yasağı” getiriliyor. Söz 
konusu Roboski olunca farklı, iktidar 
yanlıları olunca bir başka  hamaratlık!

Devlettir, bu! Kapitalizmin huku-
ku, işte böyle işliyor.

Roboski’de yakınlarını kaybeden-
ler, “Roboski Katliamı”nın aydınla-
tılması için, bir daha bu topraklar-
da insanların katledilmemesi için, 
‘Roboski’yi unutmadık, unutturmaya-
cağız’ demek için, katiller hesap ver-
sin demek için”, tüm insanlığı 27-28 
Aralık’ta anma etkinliklerine davet 
ediyor.

Bunun için diyoruz ki, ‘Roboski, 
Roboski, yine Roboski!’
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Roboski, Roboski, yine Roboski... 



19-26 Aralık 1978 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Maraş Katliamı, 12 Eylül 1980 Faşist Dikta’sının olu-
şumunun önemli köşe taşlarından biridir. Her gün 30-40 
devrimci gencin katline, tanınmış gazeteci, yazar ve öğre-
tim görevlilerinin faili meçhul cinayetler ile öldürülmesi-
ne en sonunda da Kemal Türkler gibi bir işçi önderinin 
infaz edilmesine kadar giden sürecin önemli bir yükseliş 
aşamasına işaret eder Maraş Katliamı. Kürt kelimesinin 
ağıza alınmasının suç olduğu, Kürtçe müzik kasetlerinin 
dahi gizlice çoğaltılıp dinlendiği, Kürt köylerinin baskın 
ve ablukalarla terörize edildiği bir dönemde bir taşla iki 
kuş vurmak istemiştir kirli eller. Maraş’ta Alevi halkın 
yüzlerce evi bir gecede yakılmış, yüz elliden fazla Alevi 
yurttaşımız, kadın, erkek, çocuk, bebek demeden vahşice 
katledilmiştir. 

Olaylar bir tertiptir. Alevilerin camiilere saldırı dü-
zenleyecekleri yalanının yayılması ile ateşlenen fitil, bi-
linçsiz Sünni kitlelerin sokaklara salınması ile başlamış, 
onların arasına sızdırılan provokatörlerin yönlendirici ve 
kışkırtıcı eylemleri ile yaşama geçirilmiştir. Polis, asker 
güvenlik görevlileri olaylar iyice yaygınlaşmadan kara-
kol ve kışlalarından çıkmamış, ambulans ve sağlık ekip-
leri felç edilmiştir. Alevi halkın buna tepki olarak ülke 
çapında ayaklanması, terörize edilmesi hedeflenmiş, bir 
yandan bu yöntemle 12 Eylül koşullarının hazırlanma-
sının hızlanması planlanmıştır. Maraş’ta örgütlü devrim-
ci örgütler bu provokasyona gelmemiş, sivil paramiliter 
“Ülkücü” faşist ve kendilerini “Akıncı” olarak adlandı-
ran islamcı faşist kadrolara, provokatörlere yönelmişler, 
devletin senaryolarını boşa çıkarmışlardır. Diğer yandan, 
sanki bu olayları Alevi yurttaşlar ve devrimciler çıkarmış 
gibi, asker ve polis terörü bu kesimlere yönelmiş, sivil 
terör ile resmi terör kol kola girerek katliamı tamamla-
mışlardır. Ölenlerin cenazelerinin kaldırılması dahi ya-
saklanmıştır.

Maraş olayları ülke çapında ilericilerin, devrimcile-
rin, yurtseverlerin ve demokratların tepkisini bir anda 
yaratmış, Türkiye’nin neredeyse her kenti Maraş olay-
larını protesto etmek için sokaklara çıkmıştır. Proletar-
yanın yatağı İstanbul’da işçi sınıfı üretimi durdurmuş ve 
direniş eylemlerine geçmiştir. İşçi sınıfının bu eylemsel 
ve kesin tavrından dolayı Maraş dışında Sıkıyönetim ilan 
edilen ilk il İstanbul olmuştur. Trakya’da, Marmara’nın 
diğer kentlerinde, Ege’de Sıkıyönetim ilan edilmezken, 
İstanbul Sıkıyönetime girmiş ve sendikalar, demokratik 
kitle örgütleri üzerindeki baskılar artırılmıştır. İGD’nin, 
İKD’nin, İLD’nin, zamanın Ecevit Hükümeti tarafından 
yasaklanması aynı döneme rastlar. İstanbul’da tüm gös-
teri ve yürüyüşler, açık basın açıklamaları dahil yasak-
lanmıştır. TÖB-DER, HALK-KOOP ve Meslek Örgütleri 
üzerindeki baskı had safhaya ulaşmıştır. 1979 Merkezi 
İstanbul 1 Mayıs Yürüyüş ve Mitingi yasaklanmıştır. 

Bülent Ecevit öldükten sonra çekmecesinden çı-
kan bir notta Maraş katliamını dönemin MİT’i içindeki 
MHP’lilerin düzenlediği yazılı olduğu söyleniyor. 78’ler 
Girişimi 2009 yılında İçişleri Bakanlığına baş vurarak 
aşağıdaki soruların yanıtlarının devlet arşivlerindeki bel-
gelerden verilmesini istemiştir;

“... Bülent Ecevit arşivinde çıktığı iddia edilen ve 
Maraş’taki olaylarda yer alan 4 MİT ajanı kimlerdir? 
Katliam öncesi Maraş Eden Yağ Fabrikası’nda toplan-
tı düzenlemiş olanlar, AP İl Başkanı, Belediye Başkanı, 
MİSK Bölge temsilcisi ve Fabrika sahipleriyle ilgili neler 
yapılmıştır? 

ABD büyükelçiliğinin ikinci katibi Aleksander 
Peck’in katliam öncesi bölgede dolaşıp bölgenin ileri ge-
lenleriyle konuştuğu ve etnik temizlikten bahsettiği iddia 
ediliyor, kimdir, sorgulandı mı?

Alpaslan Türkeş’in olayı Ankara’dan idare ettiği, 
bölgede çalışanlarınsa sonradan adları Susurluk olayın-
da da geçen Haluk Kırcı ve Abdullah Çatlı olarak adı 
geçiyor. Araştırıldılar mı? Dönemin emniyet müdürü Ab-
dullah Aksu soruşturuldu mu? 

Türkiye’de darbe öncesi yapılan pek çok katliam gibi 
Maraş katliamının da darbeye zemin hazırlamak ve meş-
ruiyet kazandırmak için yapıldığı iddia edilmektedir. Ge-
nerallerin bu katliamda sorumluğu var mıdır?

Maraş katliamının gerçek bilançosu nedir? Kaç in-
san ölmüştür? ... ” 

78’ler Girişimi Genel Başkanı Celalettin Can’ın 
açıklamaları, bu konuda herhangi bir yanıt almadık-
ları doğrultusundadır. Ancak Alparslan Türkeş’in 12 
Eylül’den sonra “Düşünceleremiz iktidarda biz ise zin-
danda” benzeri açıklamaları özünde olayı net bir şekilde 
açıklıyor. Alparslan Türkeş ve diğer faşistlerin 12 Eylül-
den sonra yargılanmaları ise Ordu ile aralarındaki görev 
paylaşımı konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını, 
faşistlerin verdikleri “hizmetlerden” dolayı 12 Eylül fa-
şist yönetiminde yer bekledikleri, ordunun da onları kul-
lanıp tasfiye ettiğinin göstergesidir. Bir kısım MHP yö-
neticisi ve milletvekili faşistin daha sonra ANAP, DYP 
gibi partilerden milletvekilleri olması, gazetelerde köşe 
kapmaları, kimilerinin bugün nasyonal sosyalistler ile 
Ulusal Kanal ekranlarına abone olmaları, Maraş katlia-
mının asıl faillerinden Ökkeş Şendiller’in soyadını de-
ğiştirip MHP kontenjanından milletvekili seçilmesi, CİA 
merkezli Gladio’nun bu kadrolarını korumalarından ve 
değişik kisveler ile Türkiye politikasında kullanmaya 
devam etmesinin göstergesidir. Unutulmasın ki, Taha 
Akyol, Yaşar Okuyan, Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimler o 
dönem MHP’nin üst düzey yöneticileri idiler. 

Onun için, tüm diğer katliamlar ve failleri bilinen 
ama sözde faili meçhul olan katliamlar ve cinayetler gibi, 
Maraş Katliamı aydınlatılmalı ve tüm faillerinden hesap 
sorulmalıdır. “Çözüm ve Demokratikleşme Süreciniz” 
bunu gerektirmez mi?

Politika  30 Aralık 2014    15

Maraş Katliamının 
failleri aramızda q Nurani ERSOY  

Yaklaşık BİN yıldır bu topraklarda yaşayan, kök salan 
Alevi inanışının, Anadolu’da yaşadığı acılarla birlikte ka-
zandığı ve yaşam biçimi haline getirdiği birçok düsturu 
var. Aleviler, bu düsturlarıyla 20. Yüzyıla kadar bozulma-
dan, yozlaşmadan gelebildiler. Ancak, 20. Yüzyılla birlikte, 
gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, gerekse kapitalist 
üretim ilişkilerinin yarattığı yozlaşmalar ve asimilasyonla, 
Alevi topluluğu, erdem sayılabilecek birçok düsturu ya 
kaybetti ya da unuttu. Son kırk yılda yaşadığı acıları engel-
leyememesinin, bu acılara yol açan saldırılara, tek yumruk, 
tek yürek direnememesinin altında –birçok sebeple birlik-
te- işte bu erdemlerinden bazılarını yitirmesi yatmaktadır.

Anadolu Aleviliğini ayakta tutan, onun yaşam felse-
fesini oluşturan düsturlardan ikisi çok önemli. Bunlardan 
biri, “YETMİŞ İKİ MİLLETİ BİR BİLMEK” diğeri de “ELİNE, 
BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMAK”. Bu ikincisi ayrı bir yazının 
konusu olabilir. Ancak burada birinci düsturun önemi ve 
gerekliliği üzerinde duracağız. Çünkü Alevi topluluğu, ge-
rek “ Hamidiye Alayları Vak’ası “, gerek Kemalist zihniyetin 
zihin bulandırıcı eğitim sistemi, gerekse 12 Eylül 1980 son-
rası derin devletin yönlendirmesiyle 1984’ te Alparslan Tür-
keş’ in kaleme aldığı bildirisinde , “Aleviler gerçek Türktür, 
onlar bizim kardeşimiz ve bu ülkenin gerçek bekçileridir” me-
taforuyla ırkçı, şoven söylemlerin, yapılanmaların etkisine 
girmiş; bu birinci düsturu unutmaya başlamışlardır.

Bu topraklarda, laiklik, hümanizm, kendini bilme; renk, 
ırk, din, dil ayrımı gütmeksizin tüm insanları bir bilme 
konularında tüm inançlardan daha ileride bulunan Alevi-
ler –özellikle Türkmen Alevileri- işte yukarıda belirttiğim 
Saikler ve etkilenmeler sonucu, kırk yıldır “devlet” e karşı 
“özgürlük mücadelesi” veren Kürt halkına oldukça mesafeli 
durmuş; bırakın destek vermeyi, bu mücadeleyi – devlet 
ağzıyla- “terörist” bir ayaklanma olarak görmeye başlamış-
tır. Hatta bazı Alevi ocak ve dernekleri, tıpkı gerici-faşist 
güruhlar gibi, işi Kürt düşmanlığına kadar götürmüştür.

İşte tüm sorun burada. Aleviler (bir kısmı) bu duruma 
nasıl geldi, kim yönlendirdi, kimler görevini iyi yapmadı 
ki bugün Alevi topluluğu olması gereken  -doğru-  yerde 
değil? Bunda, Türkiye devrimci-sol-sosyalist hareket ve ör-
gütlerin de sorumluluğu yok mu? Hümanist anlayışın tem-
silcisi olan Alevilere “enternasyonalist” anlayışın önemini 
kavratamayan bizlerin de kusuru yok mu?

Rakel Dink’ in, “ bir masum çocuktan nasıl katil yarat-
tınız?” sözünden hareketle, enternasyonalist olması gere-
ken bir Alevi’den “nasyonalist” bir kişiliği nasıl yarattık? Bu 
sorunun yanıtını ararken bugün, sol ve sosyalist geçinen 
birçok kişinin, örgütün “nasyonalist” olduğunu ne yazık ki 
görüyoruz. Alevilerin de bu rüzgârdan etkilenmemeleri ol-
dukça zordur. 

Bugün, bırakın Maraş katliamında “can”larını yitirmiş 
kardeşlerimizi gidip orada anmayı, Maraşlı birçok insanın 
–özgürce- mezarlığa gidip o “can”larını ziyaret etmeleri 
bile zor. Devlet, Alevi örgütlerinin Maraş’ta anma programı 
yapmalarına yıllardır izin vermezken, geçen hafta, o bölge-
nin gerici-faşist güruhu, gemi azıya almışçasına, katliamı 
kutlama afişlerini utanmadan Maraş sokaklarına asmışlar-
dır. Bunlar, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ ın 
geçen cuma günü partisinin Mersin İl Kongresi’ nde dediği 
gibi, “faşistten öte birer hayvandır.”

Artık gün, aydınlanma, gerçekleri kavrama ve “bir” 
olma günüdür.  Bugünden geci yok; Türkmen Alevileri, 
Kemalizm’in etkilerinden kurtulup “devlet”i kutsamaktan, 
Arap Alevileri de “Baasçı” anlayıştan sıyrılıp “Esad” a biat 
etmekten vazgeçip Kürt Alevilerinin yaptığı gibi, gerçek 
dostları olan komünistlerle ve Kürt Özgürlük Hareketi ile 
birlikte “devlet” e karşı mücadeleye ortak olmalı. Çünkü sa-
dece Alevilerin değil, tüm azınlık ve inançların, toplulukla-
rın; işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin... kurtuluşu, 
“birlikte”, doğru mücadeleyle gerçekleşecektir.

“Yetmiş iki milleti bir bilmek... ”



q Murat ÇAKIR

Ortalık karmakarışık. Çeşitli ülkelerin 
merkez bankaları alarm veriyor, piyasa-
larda korku hakim deniliyor. Rusya’da 
Ruble takla atarak değer kaybederken, 
Türkiye’de Dolar ve Euro yeni rekorlar 
kırıyor. Emekçi ve yoksul kesimler paha-
lılık ve borç yükü altında eziliyor. Hane 
başına düşen borçların toplamı 2003 yı-
lında 4,5 milyar Dolar iken, bu meblağ 
bugün 150 milyar Dolar’ı aşmış durum-
da. Aynı hanede iki, hatta üç kişi tam gün 
çalışmasına rağmen, ay sonu gelmiyor, 
kredi kartlarıyla günlük ihtiyaçlar karşı-
lanıyor. Emekçilerin maaşlarının üçte iki-
sinden fazlası bankalarda kalıyor.

Ortadoğu’da ise kanlı bir sarmal ka-
rabasan gibi bölge halklarının üstüne çö-
reklenmiş durumda. Her gün sayısız ölüm 
televizyonlarda haber değeri dahi bulmu-
yor. Milyonlarca mülteci, kesik kafalar, 
iğfal edilen ve esir pazarlarında satılan 
kadınlar, yok edilen tarihi mekanlar ve 
insanlık mirası, Türkiye’nin merkezinde 
bulunduğu coğrafyayı bir “Şeytan Üçge-
nine” çevirmiş durumda.

Türkiye’de insanlar, bilhassa iktidar 
çatışmasının ve otoriterleşmenin çıkardığı 
toz bulutundan etrafını göremeyen emek-
çi yığınlar neler olduğunu anlamakta zor-
lanıyorlar. Ve soruyorlar: Neler oluyor? 
Petrol fiyatları düşmesine rağmen, neden 
hâlâ dünyanın en pahalı benzinini satın 
almak zorundayız? Maaşlarımız cebimize 

girmeden neden erimeye başlıyor? Nere-
ye doğru gidiyoruz, daha neler olacak?

Kapitalizm eleştirisi bunlara ve ben-
zer sorulara elbette doğru yanıtlar verir. 
Zaten soyutlamadan somuta gitmek, sağ-
lıklı ve bilimsel bir analiz yönetimidir. 
Ama bazen de somut veriler, kafalardaki 
basit sorulara doğru yanıtları bulmamıza 
yarar, çıplak sayılar gerçekleri daha iyi 
görmemize yardımcı olabilirler. Okumak-
ta olduğunuz bu yazıda basit bazı soruları 
yanıtlayarak, bunu yapmaya çalıştık:

Soru: “Petrol fiyatları düşüyor, 
ama benzin hâlâ ucuzlamadı. Ger-
çi arabam yok, ama bu pahalılık-
tan ben de etkileniyorum. Neden?”

Petrol fiyatlarının düşmesi siyasi bir 
karardır ve bu kararın arkasında Suudi 
Arabistan gibi büyük petrol üreticileri 
ile ABD gibi emperyalist güçler durmak-
tadır. Günlük petrol üretim kapasitesi 
yüksek tutularak, hem üretimi pahalıya 
getiren rakip ülkelerin zora düşürülmesi, 
hem de petrol ve diğer enerji kaynakları 
üzerindeki hakimiyetin güçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. Örneğin Batı emper-
yalizminin stratejik rakip olarak gördüğü 
Rusya’nın ekonomik dar boğaza girmesi 
veya sosyalist bir iktidar tarafından yöne-
tilen Venezuela’nın düşük petrol fiyatları 
nedeniyle sosyal politikalarına devam 
edememesi sağlanarak, bu ülkelerdeki 
iktidarların zayıflatılması amaçlanmak-
tadır. Suudi Arabistan’ın diğer derdi de, 
Batının ambargosu ve yaptırımları altında 
olan İran’ın bölgedeki etkisini sınırlan-
dırmaktır. Bununla birlikte ucuz enerji 
Batılı ülkeler için ekonomik gelişmenin 
hızlandırılmasına yol açmaktadır. Sonuç-
ta petrol fiyatlarının düşük kalması, uzun 
vadeli siyasî ve iktisadî çıkarlarla bağlan-
tılıdır ve bu çıkarlar gerektirdiğinde üre-
tim oranları düşürülerek, petrol fiyatları 
gene pahalandırılacaktır.

Dünyanın en pahalı benzininin Tür-
kiye’de olmasının bir kaç nedeni vardır: 
Birincisi gelir ve vergi adaletsizliğidir. 
Türkiye, devlet gelirlerinin yaklaşık yüzde 
70’ini dolaysız vergilerden karşılamakta-
dır. Sermaye sahipleri, tekeller ve zengin-
ler vergi adaletsizliği nedeniyle kârlarına 
kâr katarlarken, emekçi ve yoksul kesim-
ler hem ücret vergileri, hem de tüketim 
vergileri üzerinden yük altına girmekte-
dirler. Reel gelir ve ödenen vergi oranla-
rına bakıldığında, asıl vergi yükü tüketim, 
yakıt, içki-sigara, iletişim, gıda maddeleri 
vb. vergi kalemleri üzerinden emekçi ve 

yoksul kesimlerin sırtına bindirilmekte-
dir. İkinci neden ise Türkiye’nin enerji it-
hal etmek zorunda olmasıdır. Türkiye her 
yıl enerji ithalatı için 60 milyar Dolar’dan 
fazla para harcamaktadır. Burada da yük 
emekçi ve yoksul kesimlerin sırtına bin-
dirilmektedir, çünkü tekellerin ve fabrika 
sahiplerinin enerji harcamaları devlet ta-
rafından sübvanse edilmektedir. Örneğin 
1 saatte kullanılan elektrik miktarı kıstas 
alınırsa, hane başı ödenen elektrik birim 
fiyatının, şirketlerin ödediği birim fiyatın-
dan çok daha fazla olduğu görülür. Ayrıca 
benzin fiyatları taşımacılık ve nakliyat 
başta olmak üzere sayısız sektörü etkile-
diğinden, arabası olmayanlar da pahalan-
malardan olumsuz etkilenmektedirler.

Soru: Gazeteler petrol kaynak-
larının kuruyacağını ve enerji fi-
yatlarının ödenemez olacağını ya-
zıyorlar. Bu haberler doğru mu?

Gazetelerde yer alan haberler gerçeği 

tam olarak vermiyor. Petrol ve doğal gaz 
gibi enerji kaynaklarının sınırlı olduğu 
doğru. Ama hem teknolojik gelişme, hem 
de yeni kaynakların bulunmasıyla petrol 
üretiminin bir kaç yüzyıl daha devam et-
mesi söz konusu. Sorulması gereken asıl 
soru, “ucuza mal edilen petrolün ne za-
man tükeneceği” sorusudur. Çünkü “kat-
ranlı kum” veya “kaya petrolü” gibi yeni 
teknolojik tedbirlerle elde edilen petrol 
türleri, kuyu kazarak çıkarılan petrol tür-
lerinden daha pahalıya mal oluyor.

Demografik tahminlere baktığımızda 
– gerçi demografi her zaman izafîdir, çün-
kü büyük savaşları, ekolojik felaketleri 
vs. dikkate almaz –, ki tahminler bugün 

6,8 milyar olan dünya nüfusunun 2050 
yılında 9 milyar olacağını öngörüyorlar, 
araba kullanmayı, uçağa binebilmeyi, 
konutların ısıtılmasını ve sınaî üretim 
süreçlerini düşük veya ödenebilir masraf-
larla sürdürebilir kılmak için gerekli olan 
»ucuz petrolün« yeterli olamayacağına 
işaret etmektedir. Çin ve Hindistan gibi 
ülkelerin hem nüfuslarının, hem de enerji 
gereksinimlerinin rekor kıracak biçimde 
arttığı göz önünde tutulursa, enerjinin 
giderek pahalılaşacağı ve insanlığın bü-
yük bir bölümü için ulaşılabilir olmaktan 
çıkacağı söylenebilir. Aynı şekilde enerji 
kaynaklarına ulaşım, tüketici ve üretici 
ülkeler arasındaki ilişkileri şimdiye kadar 
olmadığı biçimde belirleyecektir.

Teyit edilmiş  petrol kaynakları ve 
üretim sayıları temelinde yapılan bir al-
fabetik sıralamaya göre 11 büyük petrol 
üreticisi ülkede şöyle bir tablo karşımıza 
çıkıyor:

Şimdi bu sayılara yakından baka-
lım: Aralık 2014 itibariyle bu 11 ülkede 
resmen teyit edilmiş petrol rezervleri-
nin toplamı yaklaşık 1,4 trilyon varildir. 
Uluslararası petrol birimlerine göre 1 
varil 0,136 tona eşit olduğuna göre, top-
lam 190,4 milyar ton petrol rezervinden 
bahsediyoruz demektir. Bu 11 ülkenin bir 
günde ürettiği petrol miktarı Aralık 2014 
itibariyle 53,5 milyon varildir. Bu da yıl-
da – günlük üretim miktarı aynı düzeyde 
kalırsa – yılda 19,5 milyar varil reel pet-
rol üretimi anlamına gelmektedir. Yıllık 
petrol üretimini de temel alırsak, petrol 
rezervlerinin en fazla 70 yıl sonra tükene-
ceği söylenebilir. Ancak bu genelleme de 
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                  Ülke Petrol rezervleri   Toplama Günlük reel üretim   Toplama
    (milyar varil) göre oranı       (milyon varil) göre oranı

ABD 44 % 3,21 12,2 % 22,80

Birleşik Arap Emirlikleri 98 % 7,16 2,7 % 5,05

Irak 150 % 10,96 3,3 % 6,17

İran 157 % 11,48 2,8 % 5,23

Kanada 174 % 12,72 4,0 % 7,47

Kuveyt 102 % 37,50 2,7 % 5,05

Libya 49 % 3,60 0,9 % 1,68

Nijerya 37 % 2,70 1,9 % 3,55

Rusya 93 % 6,80 10,9 % 20,37

Suudi Arabistan 266 % 19,44 9,6 % 17,94

Venezuela 298 % 21,80 2,5 % 4,67



yanıltıcıdır, çünkü rezervlerin ne zaman 
tükeneceğini tahmin edebilmek için, he-
sabı tek tek ülkelerin rezervlerine ve yıllık 
üretim oranlarına bakarak yapmak zorun-
dayız. Bu durumda ortaya şöyle bir tablo 
çıkmaktadır:

Bu tabloya baktığımızda, özellikle 
ABD’nin petrol üretimi ve tüketimi ko-
nusunda dünya lideri olduğunu görürüz. 
ABD aynı düzeyde petrol üretmeye de-
vam ederse, on yıl içerisinde kaynakları 
kuruyacaktır. Ama Avrupa’daki ülkele-
rin durumu daha da vahimdir: Örneğin 
Almanya petrol gereksiniminin yüzde 
97’sini ithal etmek zorundadır. Bu oran 
Uran maddesinde yüzde 100, doğal gazda 
yüzde 84 ve taş kömüründe yüzde 72’dir. 
Avrupa’daki diğer gelişmiş kapitalist ül-
kelerde de (Norveç istisna) benzer durum 
söz konusudur.

ABD ve diğer emperyalist ülkelerin 
enerji ihtiyacı, bu ülkelerin dünya çapın-
daki politikalarını belirleyen en önemli 
etkendir. Müdahale savaşları, işgaller, 
farklı ülkelerde rejim değiştirme çabaları 
emperyalizmin enerji ve hammadde kay-
nakları üzerinde hakimiyet kurma mü-
cadelesinin bir sonucudur. Emperyalist 
ülkeler tüm askerî, ekonomik ve politik 
güçlerini bu mücadele için seferber et-
mektedirler.

Soru: “Peki, ama Ortadoğu’da-
ki, bilhassa Suriye’deki gelişme-
ler sadece petrol kaynakları ile mi 
açıklanacak? Başka nedenler yok 
mu?”

Bu soruya büyük ölçüde “Evet” ya-
nıtını verebiliriz. Ortadoğu’daki tüm so-
runların arkasında enerji ve hammadde 
kaynakları yatmaktadır. Dünya çapındaki 
petrol rezervlerinin büyük bir bölümü, 
toplam 773 milyar varille Ortadoğu’da 
bulunmaktadır. Petrol üretimi – tam ka-
pasite ile olmasa da – yılda 7,7 milyar 
varili bulmaktadır. Sadece Irak Kürdis-
tan Bölgesel Yönetimi’nin planları temel 

alınırsa, üretim oranlarının önümüzdeki 
yıllarda büyük ölçüde artacağı söylene-
bilir. Irak petrolünün büyük bir bölümü 
Türkiye üzerinden dünya piyasalarına pa-
zarlanmaktadır.

Ortadoğu’nun zengin kaynakları ve 
bu kaynaklar üzerinde hakimiyet kurma 
hedefi bölgenin yeniden düzenlenmesini 
gerekli kılmaktadır. Emperyalist güçler 
bir tarafta bölgedeki otoriter rejimler ile 
işbirliğini derinleştirirken, diğer taraftan 
da Suriye gibi ülkelerde silahlı muhalefeti 
destekleyip, iç savaşı körükleyerek, rejim 
değişikliği peşinde koşmaktadırlar.

Yeniden düzenleme planlarında Türki-
ye merkezi rol oynamaktadır. NATO üye-
si Türkiye, enerji nakil hatlarının geçtiği 
bir transfer ülkesi ve dünya piyasalarına 
dağıtım yapan limanlara sahip stratejik 
ekonomi mevkiidir. Karadeniz, Boğazlar, 
Ege Denizi ve Akdeniz’deki deniz yolları, 
petrol ve doğal gaz boru hatları, zengin 
su kaynakları ve barajları ile jeopolitik, 
jeoekonomik ve jeostratejik konumu em-
salsiz olan Türkiye, aynı zamanda NATO 
ve fiilen AB’nin bölgedeki sınırı olarak, 
emperyalizm için önemli bir köprü işlevi-
ni görmektedir ve bu nedenle Türkiye’nin 
iç ve dış politikaları emperyalist stratejiler 
temelinde şekillenmektedir. AKP hüküme-
ti ile ABD ve AB yönetimleri arasında söz 
konusu olan kimi çelişkiler, Türkiye’nin 
gelecekte de emperyalist senaryolarda baş 
rollerden birisini oynayan aktör olacağı 
gerçeğini değiştirmemektedir.

Soru: “Petrol kaynaklarını tüken-
mesi ile gıda maddelerinin pahalan-
ması arasında bir ilişki var mı?”

Evet, hem de doğrudan bir ilişki var. 
Bu sadece nakliyat giderlerinin pahalı 
benzin nedeniyle artmasına bağlı değil. 
Uluslararası enerji tekelleri kaynakla-
rın tükenmesine karşı yeni alternatifler 
geliştiriyorlar. Örneğin “biomazot” ola-
rak adlandırılan ve bitkilerden kazanılan 
yakıt için büyük ziraî alanlar bu tekeller 

tarafından satın alınmaktadır. Gelişmekte 
olan ülkelerin tarımı giderek “biomazot” 
için gerekli olan bitkilerin ekilmesine yö-
nelmektedir. Milyonlarca dönümlük ara-
zilerden böylesi bitkilerin yetiştirilmesi, 
beslenme için ekin yetiştirilen alanları 
sınırlamaya başlamıştır.

Bir kere “biomazot” için tarım üreti-
minin sanayileştirilmesi, karbondioksit ve 
sera gazlarının miktarında artışa neden ola-
rak, küresel ısınmanın hızlanmasına neden 
olmaktadır. İkincisi, “biomazot” üretimi, 
dünya çapındaki açlığın artmasına neden 
olmaktadır, çünkü bir arabanın deposunu 
doldurmaya yetecek miktarda “biomazot” 
üretmek için kullanılan bitki miktarı, bir 
insanı 1 yıl besleyecek tahıl miktarındadır. 
Uluslararası enerji tekellerinin özellikle 
yoksul ülkelerde geniş alanlara “bioma-
zot” bitkisi ekmeleri, bu ülkelerin giderek 
pahalanan gıda ithalatına bağımlı olmala-

rını sağlayarak, yoksulların sömürülmesini 
katmerleştirmektedir. Kaldı ki böylesi bü-
yük alan tarımı monokültürü, zorunlu bü-
yük sulamaları, genetiği değiştirilmiş to-
humları ve çok büyük miktarda sunî gübre 
ve ilaçları gerekli kıldığından ve yeni ekim 
alanları kazanmak için milyonlarca dönüm 
ormanın kesilmesine neden olduğundan, 
insana ve doğaya petrol ürünlerinin kulla-
nımından daha fazla zarar vermektedir.

Sonuç itibariyle petrol kaynaklarının 
tükenmeye yüz tutması ve üretimin artı-
rılması, genel olarak insanlığın geleceğini 
tehdit etmektedir. Bu tehdidin asıl sebe-
bi, kapitalist üretim tarzıdır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları yaratmak, sermaye biri-
kimine değil, insana ve doğaya yarayan 
bir üretim tarzına geçebilmek ve insan-
lığın geleceğini garanti altına alabilmek 
için asıl önemli olan, kapitalist üretim 
tarzının aşılmasıdır. 
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Petrol, AKP ve Gülen Hareketi
q Murat ÇAKIR

 TKP Merkez Organı Atılım’dan alınan ve gazetemizin ikinci sayısında yer alan yazı, son 
derece önemli bir tespitle başlıyor: “AKP Rejimi dış politika, iç politika ve ekonomik alanlarda 
gitgide sıkışıyor.” Tek cümle ile Türkiye’deki güncel durum anlatılmakta. Bölgemizdeki geliş-
meler ve petrol fiyat krizi de bu tespiti teyit ediyor.

Türkiye’deki kapışmalar ve hengame, öyle burjuva medyasının aktardığı gibi, AKP hü-
kümetinin eski ortak Gülen Hareketine yönelik hamlesinden ibaret değil. Bu kapışmanın 
arkasında Ortadoğu’daki gelişmeler ve emperyalist stratejiler durmaktadır. Rejimin artan 
saldırganlığı ve otoriterleşmesi, ne denli sıkıştırıldığının göstergesidir.

AKP’nin hâlen toplumsal dayanağı olduğu ve farklı sermaye fraksiyonlarının desteğini 
aldığı doğrudur. AKP bir taraftan neoliberal ekonomi politikaları ve bölgesel emperyalizm 
hevesleriyle Türkiye burjuvazisiyle ittifakını genişletirken, diğer taraftan da kredi kartları ve 
aşırı borçlanma üzerinden ve devlet olanaklarıyla nakit para dağıtarak, emekçi ve yoksul 
kesimler arasında refah düzeyinin arttığı hissini yayıyor.

Ancak bu destek ve toplumsal dayanak son derece kırılgandır ve olasılığı artan ilk eko-
nomik krizde taşıyıcılığını kaybedecektir. Hiç şüphe yok; her yıl 60 milyar Dolar’dan fazlasını 
enerji alımına harcayan, gıda ithalatına ve sürekli yabancı sermaye girişine bağımlı olan 
Türkiye’yi 2015’de zor günler beklemektedir.

Diğer tarafta tüm dış politik hesapları alt-üst olan AKP hükümeti, Balkanlar-Kafkaslar 
ve Ortadoğu Üçgeninin kadim ihtilafları arasında da sıkışmakta, müttefikleri ile olan ilişki-
lerinde güvensizlik yaratmaktadır. Bizzat cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’ne tavır takınması, 
NATO’ya rağmen Şanghay İşbirliği Örgütü’ne yakınlaşma görünümünü vermesi ve bölgede 
mezhep çatışmasını körükleyen bir söylem kullanması, ABD, NATO ve AB tarafından »rahat-
sız edici faktör« olarak değerlendirilmektedir.

Aynı şekilde Kürt sorununu çözme iddiasıyla başlatılan sürecin sürüncemede bırakılma-
sı ve hiç bir yasal adımın atılmasına yanaşılmaması, yeniden çatışma ortamına dönülmesi 
kaygısını artırmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin NATO müttefikleri, özellikle ABD ve Almanya 
bu politikaları düzeltme talebinde bulunmaktadırlar.

Ancak ABD ve Almanya Kürtleri çok sevdiklerinden veya demokrasi sevdalısı oldukla-
rından değil, AKP hükümetinin politikalarının Türkiye’nin stratejik önemine yönelik bir is-
tikrarsızlık tehdidi oluşturduğunu düşündüklerinden böyle davranmaktadırlar. Emperyalist 
güçler AKP’yi “istikrarı sağla” baskısı altına almışlardır. Çünkü “istikrar” bölgedeki enerji kay-
naklarını ve nakil yollarını kontrol edebilmek için gereklidir. Ayrıca Türkiye, emperyalistlerin 
AKP’nin tasarrufuna bırakmayacakları bir stratejik önem taşımaktadır.

AKP Rejimi Gülen Hareketine karşı giriştiği operasyonla ABD’ne mesaj vermektedir. AKP 
maçın ilk “raundunu” almış olabilir, ama karşısındaki rakipleri “galibiyeti” AKP’ye bırakmaya-
cak derecede güçlüdürler. Öyle görülüyor ki, Erdoğan ve Davutoğlu ipin emperyalistlerin 
elinde olduğunu unutmuşlar. Bu unutkanlık, AKP için acı sonuçlara yol açabilir ve gidişat 
buna işaret etmektedir. Çünkü Türkiye ekonomisinin kaderi ABD merkez bankası FED’in ya-
pacağı tek bir açıklamaya bağlıdır.

Bu nedenle muhalif güçler yeni gelişmelere hazır olmalıdırlar. Keskinleşecek olan sınıf 
çelişkileri muhalif güçlerin, bilhassa emek hareketinin önüne yeni olanaklar koyacaktır. Bu 
meydan okumanın yanıtı ise basittir: Örgütlenin!

                  Ülke Petrol rezervleri   Yıllık üretim          Rezervlerin    
        (milyar varil) (milyon varil) tükeneceği yıl sayısı

ABD 44 4,453,0 9,9

Birleşik Arap Emirlikleri 98 985,5 99,4 

Irak 150 1,204,5 124,5 

İran 157 1,022,0 153,6 

Kanada 174 1,460,0 119,2 

Kuveyt 102 985,5 103,5 

Libya 49 328,5 149,2 

Nijerya 37 693,5 53,4 

Rusya 93 3,978,5 23,4 

Suudi Arabistan 266 3,504,0 75,9 

Venezuela 298 912,5 326,6 



Politika Gazetesi: Hasan arkadaş 
merhabalar. 5 Ocak 1980 tarihinde 
Berlin’de faşistler tarafından katle-
dilen Celalettin Kesim arkadaşımızın 
katlinin nasıl gerçekleştiğini kısaca 
bir resmeder misiniz ?

Hasan Tezcan: Eksi on-onbeş de-
rece, karlı, buzlu bir cumartesi günü 
5 Ocak 1980, yine haftalık eylemleri-
mizden birinde görev yapıyorduk. O 
gün bir yandan bildiri, bir yandan da 
Berlin’de yayınlanan Kurtuluş gaze-
tesini (bu gazeteyi Berlin’de ilk defa 
1918/19’larda Ethem Nejat’lar yayın-
lamıştı) dağıtıyorduk. Bildiride aske-
ri darbenin gelmekte olduğu emekçi 
halka duyuruluyordu.

Bu süreçte Berlin’deki politik at-
mosfer, Türkiye’deki durumdan fark-
sızdı. Bir taraftan polis her zaman 
tepemizde, diğer yandan faşistlerin 
ve diğerlerinin saldırıları aralıksız sü-
rüyordu.

O gün, küçük İstanbul denilen mey-
danda bizler her zamanki eylemimizi 
sürdürürken, diğer tarafta gerici faşist 
güruh bilinen organizasyonların reji-
sörlüğünde Afganistan’la ilgili olarak 
Sovyetler Birliği’ni protesto mitingine 
hazırlanıyorlardı. Zamanla çoğalarak, 
tahminen binin üzerinde bir kalabalık 
hoparlörlü arabalar ve mehter marşla-
rı eşliğinde, diğer yandan yakındaki 
Mevlana Camii’nden çıkmakta olan ve 
belli ki intikam propagandası vaazları-
nı yutanlar da silahlı olarak meydana 
akıyordu (bıçak, sopa, zincir, boru vel-
hasıl akla gelen her türlü kesici, vurucu 
aletleri aleni olarak ve görünür biçim-
de ellerinde taşıyorlardı!). Tüm bunlar 
sivil, resmi Alman polisinin gözleri 
önünde sergileniyordu.

Durum belli olmuştu ve hedefte 
olduğumuzun farkındaydık. Bizde si-
lah yoktu, “yumruklarımızdan başka 
kaybedeceğimiz bir şey yoktu”. Za-
ten taşımamız örgütsel olarak yasaktı, 
çünkü polis sürekli tepemizde ve biz-
leri toparlamak için bahane arıyordu. 

Soğuk savaşın en keskin yıllarında, 
iki tarafın ajanlarının cirit attığı Batı 
Berlin’de Sovyetler Birliğini savun-
mak, her babayiğidin harcı değildi. 
İki Almanya’nın, CİA ve KGB’nin kı-
ran-kırana savaştığı bir alandı “Berlin 
adası”.

Olan oldu, saldırı başladı. Bizim 
gücümüz tahminen elli altmış civa-
rındaydı, sonradan gelen takviyelerle 
belki seksen, yüz oldu. Aynı saatlerde 
başka yerlerde de eylemde olan arka-
daşlarımız vardı. Bu sayı üzerimize 
gelen kalabalığın karşısında çok azın-
lıkta kalıyordu ve onlar silahlıydılar 
ayrıca da arkalarına polis-devleti al-
mışlardı. Bizler ise silahsız ve devlete 
rağmen bir avuç inanmış insandık.

İşte, Celalettin böylesi bir güçler 
dengesinde - daha doğrusu dengesiz-
liğinde - belli ki profesyonel bir ka-
sap tarafından bir bıçak darbesi ile 
kasığından, şah damarından vurul-
du. On civarında da yaralanan oldu. 
Celalettin’i kaybetmeseydik, bu den-
gesizliğe rağmen yine de iyi dövüştük 
diyebilirdik, fakat Celalettin’i kaybet-
tikten sonra bunu demek, abesle işti-

gal olurdu.

Araba ile beş dakikalık mesafede 
olan hastahaneden ambulans ancak 
yarım saat sonra gelebildi. Nereden 
bakarsak bakalım, o gün her şey söz 
birliği etmişçesine aleyhimize cere-
yan ediyordu. Bir emperyal merkezde 
Sovyetleri savunmanın bedeli ödeni-

yordu. Celalettin’i kan kaybından yi-
tirdik.

Celalettinin vurulduğu an ben 
Kotbusser Tor denilen meydanın or-
talarında, şimdiki Celalettin anıtının 
hizasında bir yerdeydim. Tahminim 
Celalettin vurulduğunda bulunduğu 
yer benim sağımda, 15-20 metre bir 

Celalettin Kesim’in katledilişinin 35. yılında  yoldaşı Hasan Tezcan ile Berlin’den söyleştik: 

“Celalettin’in katli
bir devlet operasyonudur!”
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mesafede olmalıdır. Ben vurulduğu-
nun farkına varamadım çünkü o anda 
önümde gaz tabancası ile yaralanmış 
genc bir yoldaşımız yerde yatıyordu. 
Saldırganlardan biri, elinde bıçak vur-
maya çalışıyordu, ben de elime ge-
çirdiğim taşlarla o genç yoldaşımızı 
savunuyordum. Bu anlar, öte tarafta 
Celalettinin vurulduğu anlardır. Farkı-
na vardığımda, Celalettin, kardeşinin 
kucağında son nefesini veriyordu.

Politika Gazetesi: Katiller yaka-
landı ve cezalandırıldı mı ? 

Hasan Tezcan: Konuyla, parti 
tarafından görevlendirilen yoldaşlar 
ilgilendiler. Bildiğim kadarıyla ve 
aldığım duyumlara göre mahkeme, 
Türkiyelilerler arası sokak kavgası 
olarak değerlendiriyor ve birilerine 
süresini ve içeriğini kesin bilmediğim 
sembolik cezalar veriliyor. Kesin ve 
somut, fail belirsizdir deniliyor. Hal-
buki “Bay Pipo” kitabında, MİT’e at-
fen ülke dışında operasyonlarımızdan 
biriydi diye övgüyle yazılıyor. Bu da 
cinayetin planlı, devlet denetiminde 
sivil paramiliter güçler tarafından dü-
zenlendiğini itiraf ediyor. O gün res-
mi polis ortalıkta yoktur. Fakat sivil 
polisin fazlasıyla oldugunu ve hiç bir 
müdahalede bulunmadığını biliyoruz. 
Olay, polisin gözetiminde olmuştur. 
Ortak bir devlet operasyonudur.

Politika Gazetesi: Siz Celalettin 
arkadaş ile hem Türkiyeliler Merke-
zinde birlikte çalıştınız, ama aynı za-
manda TKP üyesi olarak aynı Parti 
biriminde görev yaptınız. Celalettin 
yoldaşı nasıl tarif edebilirsiniz?

Hasan Tezcan: TKP’ye katıldı-
ğımda, hücre yoldaşlarımdan biridir, 
yani aynı parti biriminde görev yap-
tık. Mütevazi, güleç yüzlü, şen, şak-
rak, fakat verilen görevleri bilinçli ve 
ciddiyetle yerine getirmeye çalışan, 
çalışkan ve örnek yoldaşlardan biri-
dir. Meslekten öğretmen fakat Berlin 
Borsig-Werke fabrikasında tornacı 
işçi olarak çalışmaktaydı. Yetenekleri 
nedeniyle parti tarafından Türkiyeliler 
Merkezi’ne sekreter olarak önerilmiş-
tir. Olumsuz hiç bir yönünü hatırla-
mıyorum. Her yönüyle güzel, bilinç-
li, sözünü, tavrını bilen bir insandı. 
Kayıbımız, acımız büyük olmuştur. 
Anısı önünde her zaman saygıyla eği-
liyorum ve ona layık bir anlamda anıl-
masını dostlardan diliyorum.

Politika Gazetesi: Celalettin yol-
daşın anısını en iyi yaşatmanın yolu, 
O’nun uğruna can verdiği davanın 

sürdürülmesidir. Berlin özelinde bu-
gün bu görevlerimizin ne denli ye-
rine getirildiğini düşünüyorsunuz, 
eksiklikler nelerdir, neler yapılırsa 
Celalettin Kesim mücadelemizde ya-
şatılabilir ?

Hasan Tezcan: Celalettin bir ko-
münist olarak, partisinin verdiği bir 
görevle orada bulunuyordu ve bu ne-
denle faşist bir saldırıya uğradı. İn-
sanlığın, insana yakışır bir gelecegi 
için görevi başında son nefesine kadar 
kavgasını ve canını verdi, bir insanın 
ödeyebileceği en ağır bedeli ödedi. 

Celalettinin inandığı dava bellidir. Ne 
var ki inandığı davaya dünya çapında 
karlar yağdı ve şimdi yeniden temiz-
lik ve davayı yeniden ayağa kaldırma 
sürecidir. Dünya çapında henüz başa-
rılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Yenil-
gi ağır ve büyüktür, fakat gelinen nok-
ta, Celalettin’in haklılığını kanıtlıyor. 
Celalettin’i yaşatmak, onun kadrosu 
olduğu partiyi yaşatmaktır. Gelinen 
noktada asıl soru “nasıl bir parti?” 
sorusudur. En önemli soru budur. Bu-
rada hedefler belli olsa da, yollar ay-
rılıyor. Neden ? Çünkü, ortada büyük 
bir yenilgi var. Yenilgi basit bir bisik-
let kazası değil. Büyük bir depremdir. 
Nedenleri, depremin fayları bilimsel 
olarak ortaya konulmadan sadece 
ihanetlerle açıklamak mümkün değil. 

Parti ve sistem bazında, ilkesel, bi-
limsel ve ideolojik yanlışların, eksik-
lerin, sapmaların, ortaya çıkartılması 
gerekiyor. Bu henüz yeterince yapı-
lamadığı içindir ki yola ancak el yor-
damıyla devam edilebiliyor ve kavga-
ların, güvensizliklerin bir çok nedeni 
de buradan kaynaklanıyor kanısında-
yım. Ve bence bu durum sadece bizde 
degil, dünya çapındadır. .Hiç bir şey 
tamı tamına eskisi gibi olamaz, çünkü 
önümüzde büyük bir moloz yığını var. 
Moloz ayıklanmadan, aynı molozdan 
yeniden bir bina dikilemez, dikilse de 
en hafif bir depremde yıkılmaya mah-

kumdur. Bu düşünceler şahsi düşün-
celerimdir ve bence Türkiye için de, 
TKP için de geçerlidir. Bu bağlamda 
Celalettin’i yaşatmak, Berlin’le sınırlı 
degildir, Berlini aşıyor, ülke ve dünya 
çapında bir sorundur. Eskisi gibi ola-
maz derken,  kendisini kanıtlamış te-
mel ilkeler geçerli olmalıdır. Asıl olan 
Marksizm-Leninizm’in temel ilkele-
rinden, yasallıklarından yola çıkmak-
tır, yaşanan revizyon ve deformas-
yondan ders çıkarmaktır. Bu anlamda 
pirinci ayıklarken, dişleri kıran taşla-
rın ayıklanması olmazsa olmazdır.

Politika Gazetesi: Berlin’de, yeni-
den bir işçi merkezinin yaşama geçi-
rilmesini hiç düşündünüz mü ?

Hasan Tezcan: Düşünmek yet-

mez. Berlin’de işçi sınıfı içinde eski 
doku yok. Sanayi işletmeleri, fabri-
kalar, atölyeler, işgücünün daha ucuz 
olduğu ve teşviklerin olduğu eski 
Demokratik Almanya topraklarına 
kaydırıldı. İşsizlik çok yüksek oran-
lardadır. Berlin şimdi bir sefalet diya-
rıdır, özellikle Türkiyeliler açısından 
durumu budur. Berlinde simdi en bü-
yük sektör, turizm ve hizmet sektörü-
dür. Sınırlı bir endüstri var ve bizim 
gençlerimize yer yok gibidir. Taşeron 
işçilik mantar gibi büyüyor, işsizler 
ordusunun yanında küçük esnaflarda, 
lahmacun, simit, döner, çorbacı… gü-
nümüzde çalışma yaşamının hali bu-
dur. Eskiden kurulan her dernek, işçi 
derneği olurdu. Şimdi ya ulusal ve 
bölgesel temelde dernekler, ya dinsel-
mezhepsel dernekler veya esnaf-lobi 
dernekleri kuruluyor. Sponsor bula-
mayan dernek ayakta duramıyor, kira-
lar korkunç pahalı.

Anlayacağınız, özellikle Berlin’de 
işci göçmenlerin yerini hızla sınıfsal 
farklılıkları olan göçmenler alıyor.

Bunun yanında birde örgütsüz-
lük faktörü var, örnegin, 1970’lerde 
TKP, özellikle Berlin’de güçlü ve 
etkin bir partiydi, yaşanan yıkımdan 
sonra, ardında büyük bir politik boş-
luk bıraktı. Bunu kesinlikle söyle-
yebilirim. Zamanında elimizde olan 
potansiyeller ve sonraları bireysel 
çalışmalarla yaratılan potansiyellerin 
yerinde şimdi yeller esiyor. Sonuç; 
Genç kuşakların, a-politikleşmesi, sağ 
politikaların veya  milliyetçi, dinsel-
mezhepsel politikaların etkisi altında 
kalmış olmalarıdır. Böylesi bir ortam-
da, Celalettin’in anısına yakışır bir 
oluşumun bir kaç kişinin omuzlarında 
yükselmesi koşullarını yaratmamız 
gerekiyor. Hem kendi aramızda çalış-
malarımızı planlı ve programlı geliş-
tirmek, hem de diğer devrimci güçler 
ve özellikle siyasi dinamizmi yüksek 
olan Kürt gençleri, kadınları, işçile-
ri ile ortak çalışmalar örgütlememiz 
önem arz ediyor. Az insan kaldık diye 
düşünmek bu anlamda yanlıştır, tek-
rar gelişmemize, güçlenmemize, ör-
gütlenmemize hizmet etmez. Yeniden 
kurulan FİDEF temelinde Berlin’de 
yürütülmeye başlanan çalışmaların 
Celalettin’in anısını yaşatacak nitelik-
te geliştirilmesini hedefliyoruz, bunun 
için çalışıyoruz. İlginiz için teşekkür 
ederiz.

Politika Gazetesi: Biz teşekkür 
ederiz, çalışmalarınızda, mücadele-
nizde başarılar dileriz. 
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1 Mayıs 1977 Berlin... Taksim’de saldırı öncesi saatlerde.
Sağ taraftan: 1) Fuat Conkman (Sabahattin Ali’nin yeğeni) 2) Arnavut Ziya 
3) Timur Selçuk 4) Hasan Özcan (dönemin FİDEF Genel Başkanı) 5) Hasan 
Kesim (Celalettin Kesim’in kardeşi) ... (aradaki ikilinin isimleri mazide kaldı, 
hatırlamıyorum) 6) Sol başta, yakası karanfilli Hasan Tezcan. Konser öncesi 
buluşma esnasında çekilmiş fotoğraf. Taksim’den kara katliam haberi geldiğin-
de ayrıntıları araba radyosundan dinlemek ve konser salonuna iletme görevi 
bana düştü ve konser, “kavga sesleri geliyor, köylerden ve şehirlerden”, TKP 
Marşıyla inleyerek sona eriyordu. 
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q Kemal ATAKAN

Küba Beşli’sinin hikayesi

1989 yılının sonlarında Sos-
yalist Dünya Topluluğu’nun da-
ğılmaya başlaması ile Sosyalist 
Küba Cumhuriyeti’nin ekono-
mik anlamda zor günleri başladı. 
Bu gelişme ile Küba için dış ti-
caret hacminin yüzde seksen beşi 
bir günden ertesi güne yok oldu. 
Bunun sonucunda Küba’nın gay-
rı safi milli hasılasını üçte bir 
oranında geriledi. 1959 devri-
minden sonra onyıllardır ekono-
mik ve politik ABD ambargosu 
altında yaşayan Küba için bu ge-
lişme zor günlerin başlangıcına 
işaret ediyordu. 

Bilindiği gibi ABD’nin Flori-
da Eyaletinin Miami kenti, dev-
rimden sonra Küba’dan kaçan 
ve ABD ordusu ve istihbaratı 
tarafından eğitilen Kübalı karşı-
devrimci para-militer çetelerin 
merkezidir. Küba’nın ekonomik 
anlamda bir anda zor duruma 
düşmesi bu karşı-devrimci çe-
teleri sevindirdi. Bu fırsatı de-
ğerlendirerek ve çelişkileri kes-
kinleştirerek Küba devrimini 
yok etmek için harekete geçtiler. 
ABD de 1992’de “Torricelli Ya-
sası” ve 1996’da “Helms-Bur-
ton-Yasası” ile Küba’ya karşı 
yıkıcı faaliyetlerin politik altya-
pısını güçlendirdi. Karşı-devrim-
ci paramiliter çeteler Küba’ya 
yönelik sabotaj ve suikast ey-
lemlerine giriştiler. Küba toprak-
larında kriminal suçların artması 
için organizasyonlar geliştirdiler. 
Ekonomik merkezlere, özellikle 
de turistik tesislere yönelik bom-
balama eylemleri gerçekleştirdi-
ler. 1995 yılında bir İtalyan tu-
rist, böyle bir eylemde yaşamını 
yitirdi. 

ABD, tüm kapitalist mütte-
fiklerini Küba’ya karşı ekono-
mik yaptırımları geliştirmeye ve 
buna uymayanları cezalandırma-

ya yöneldi. Küba’nın en önemli 
ekonomik girdilerinden olan 
turizm girdilerini engellemek 
için, Meksika, Brezilya, Vene-
zuella, Kolombiya, Şili, Arjan-
tin, Uruguay, Almanya, Fransa, 
İtalya, Belçika ve Hollanda’ya 
baskı yaparak tüm turistik uçak 
seferlerini iptal ettirdiler. “Alp-
ha 66, Brigade 2506, Brothers 
to the Rescue, Independent and 
Democratic Cuba, Comandos L, 
Cuban American National Foun-
dation” gibi paramiliter çeteler 
ise Miami’den operasyonlarını 
sürdürdüler. Deniz yoluyla ve 
hava yoluyla küçük uçaklarla 
vur-kaç sabotaj eylemlerini sür-
dürmeyi, aile ve yakın akrabaları 
ile ilişkiler kurarak ülke içinde 
karşı-devrimci faaliyetler örgüt-
lemeyi, narkotik kaçakçılığını ve 
kullanımını teşvik etmeye devam 
ettiler. 

Küba yönetimi engelleyici 
önlemler alıyor, uçakları düşü-
rüyor, çeteleri yakalıyor, etkisiz 
hale getiriyor ama bataklığı ku-
rutamıyordu. Bataklık Miami’de 
idi. Silahlı eğitim kampları, CİA 
denetimindeki siyasi ve psikolo-
jik terör eğitim kampları orada 
idi. Küba yönetimi bu bataklı-
ğa müdahale etmek için onlarca 
kadrosunu bu kamplara sızdırdı. 
Bilgileri, planları toplayan bu 
kadrolar Küba yönetimine ulaş-
tırdılar. Bu sayede onlarca, sabo-
taj, bombalama ve suikast girişi-
mi engellenebildi. 

Küba yönetimi FBI kuru-
munun temsilcilerini Havana’ya 
davet ederek onlara metrelerce 
tutarında belge ve fotoğrafları 
klasörler halinde sundu. Bizzat 
organizatörlerin ve çetelerin de 
kimlik bilgilerini içeren bu bil-
giler temelinde ABD’den önlem 
alınması istendi. Ancak ABD 
organizatörleri ve çeteleri tu-
tuklayacağına Küba’nın Miami 
terör kamplarında faaliyet yürü-
ten onlarca “Barış Elçisinden” 
ulaşabildiği beş tanesini 12 Ey-
lül 1998 tarihinde tutukladı. İşte. 
KÜBA BEŞLİSİ olarak adlan-
dırdığımız BEŞ YİĞİT BARIŞ 
ELÇİSİ’nin hikayesinin arka 
planı böyledir. (Açıklama: “Ba-
rış Elçisi” kavramı, Sosyalist 
ülkeler istihbarat kadrolarına 
verilen nitelemedir. Kapitalist ül-
keler bunu “Ajan” olarak adlan-
dırırlar. Belirleyici olan sınıf çı-
karları olduğundan iki ad nitelik 
olarak birbirinden çok farklıdır.) 

Küba Beşlisi esir alınıp tut-
sak edildikten sonra, 17 ay 48 
gün tecrit hücrelerinde sorgu-
landılar ve göstermelik mahke-
melerde kimisi bir kimisi ikişer 
kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına çarptırıldılar. Suçlama-
ların arasında en başta “tertip 
yoluyla cinayet organizasyonu” 
ile suçlanan kadrolar, Küba’ya 
suikast ve bombalama uçuşu ya-
pan küçük uçakların  (İddiana-
mede “küçük spor uçağı” olarak 
geçen) içindeki dört personeli 

ile Küba güvenlik güçleri tara-
fından düşürülüp öldürülmeleri 
ile itham edildiler. Uluslararası 
kampanya ve baskılar sonucunda 
ceza indirimleri sağlandı, Rene 7 
Ekim 2011 tarihinde, Fernando 27 
Şubat 2014 tarihinde serbest bıra-
kıldılar. Ramon, Gerardo ve Her-
nandez ise son görüşmeler ışığın-
da “karşılıklı tutsakları iade etme 
anlaşması” temelinde 17 Aralık 
2014 tarihlerinde özgürlüklerine 
kavuşarak Küba’ya döndüler. 

ABD, Küba’dan ne istiyor?

ABD’de Barak Obama döne-
minden önce Bill Clinton daha 
sonra Jimmy Carter Küba’ya gi-
derek ve Kumandan Fidel Kastro 
dahil Kübalı yöneticiler ile görü-
şerek ilişkilerin düzeltilmesi ko-
nusunda girişimlerde bulundular. 
Burada hedeflenen, baskı, tecrit 
ve sabotajlar yoluyla ABD’nin 
elde edemediklerine tavizler elde 
ederek ve Küba yönetimine de-
ğişik yöntemlerle sızarak ulaş-
mak, Küba’da sosyalist rejimi 
parçalamaktı. On yıllardır süren 
ekonomik ambargo sonucu bu-
naldıklarını düşündükleri Küba 
halkı arasında ABD sempatisi 
yaratmak istiyorlardı. Kumandan 
Fidel Kastro ve Küba Komünist 
Partisi, her dönemde ABD halkı-
na düşmanlıklarının olmadığını, 
ABD’nin emperyalist sömürücü 
iktidarına ve politikalarına kar-
şı olduklarını ve bu çelişkinin 
kendileri açısından uzlaşmaz ol-

duğunu vurgulamaları bu neden-
ledir. 

Küba sosyalizmi tüm bu zor-
luklara rağmen ayakta kalmayı 
başardı. Öncelikle halk, Kuman-
dan Fidel Kastro ve Küba Ko-
münist Partisi’ne kenetlendi. 
Brezilya, Venezuella ve bölge-
deki diğer ilerici, demokratik 
gelişmeler Küba’ya uygulanan 
ambargonun değişik yöntemlerle 
delinmesini sağladı. Venezuella 
petrol ile hem Küba’yı destekle-
di, hem de Küba’da petrol arama 
çalışmalarını başlattı.

Çin, Kolombiya, İspanya, 
Brezilya, Şili, yiyecek-içecek ve 
besin maddeleri konusunda ama 
asıl önemlisi elektronik ve tek-
noloji ürünleri alanında Küba’ya 
yönelik ambargonun delinme-
sine katkıda bulundu. Çin Halk 
Cumhuriyeti, özellikle elektro-
nik ve yeni teknolojiler alanında 
ve otomobil, kamyon, otobüs 
sektöründe Küba’nın ihtiyaçla-
rına yanıt verdi. Böylece ABD 
ambargosu büyük oranda fiilen 
kırılmış oldu.

Oyunu Rusya bozdu!

Temmuz 2014’de Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in Küba ziya-
reti taşların yerinden oynaması 
için son darbeyi vurdu. Fidel ve 
Raul Kastro ile görüşen V. Putin, 
1990’larda Sovyetler Birliği son-
rası tavsayan ilişkilere niteliksel 

“Küba Beşlisi“  ve ABD’nin Küba’ya “Yakınlaşmasının” Arka Planı:

“Barış Elçileri” 
Özgürlük Sembolüdür!

Soldan sağa; Ramón Labañino,  Antonio Guerrero,  René González,  Gerardo Hernández,  Fernando Gonzále  (1998)
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bir katkı yaptı. Sanayi, haberleş-
me, sağlık, uzay teknolojilerinin 
birlikte barışçıl kullanımı, yeni 
bir havalimanı ve liman inşaa-
tı yapımı, kültürel işbirliğinin 
geliştirilmesi dışında Sovyetler 
Birliği döneminde inşa edilme-
sine başlanan, biri tamamlanan 
ancak ikincisi yarım kalan hidro-
elektrik santralın tamamlanması 
konusunda anlaşmalar imzalan-
dı. Küba’da petrol arama çalış-
malarının geliştirilmesi ve tekno-
lojilerin yenilenmesi konusunda 
Rusya ile anlaşma imzalandı. 
Ancak en önemlisi üç alanda alı-
nan kararlar idi. Birincisi; Aske-
ri istihbarat ve savunma amaçlı, 
GLONASS Satelit Sistemi’nin 
yer istasyonunun Küba toprak-
larına kurulması ve Küba’nın 
da bunun karşılığında Sistem ve 
İstasyondan yararlanması anlaş-
ması imzalandı. İkincisi; Sov-
yetler Birliği döneminden kalan 
35,2 Milyar ABD Dolar’ı Küba 
borcunun % 90’ı silindi ve ka-
lan 3,5 Milyar ABD Dolar’lık 
bölümünün 20 yılda Küba tara-
fından ödenmesi kararlaştırıldı. 
Üçüncüsü; 1967 yılında kurulan 
ve 1993 yılına kadar 3000 Sov-
yet kadrosunun görev yaptığı 
Sovyetler Birliği’nin en büyük 
Dinleme İstasyonu’nun tekno-
lojik olarak yenilenerek tekrar 
göreve başlaması kararlaştırıldı. 
ABD topraklarına 250 kilometre 
mesafede olan ve ABD’nin tüm 
yüzölçümünü kapsayan kapsa-
ma alanına sahip bu İstasyonun 
tekrar devreye girmesi Küba’nın 
güvenliği açısından da büyük 
önem arz ediyor.

Sonuç

ABD’nin Küba ambargosu 

fiilen işlemez hale geldi. Gerçi, 
Küba, dostları sayesinde sade-
ce temel ihtiyaçları konusunda 
yol ve yöntemler geliştirerek 
ambargoyu deliyordu, örneğin 
ABD’nin kontrolünde olan ulus-
lararası hesap işletim, finans ve 
para transfer sistemleri SWİFT 
ve İBAN sistemlerine Küba dahil 
edilmiyordu, ancak dayanışma 
içindeki ülkeler sayesinde bu iş-
lemlerin yapılmasının da bir yolu 
yaratılmıştı. Özellikle Çin Halk 
Cumhuriyeti ve Venezuella’nın 
somut dayanışması ABD ambar-
gosunu etkisiz kılmıştı.

KÜBA BEŞLİSİ ile ilgili 
uluslararası dayanışma kampan-
yası ABD ve özellikle Avrupalı 
müttefikleri üzerinde ciddi bir 
baskı unsuru oluşturur duruma 
gelmişti. ABD’nin bu tutuklama-
lar öncesi Küba’ya yönelik uygu-
ladığı terör ve sabotaj eylemleri 
deşifre oluyordu. Batı kamuoyu 
artık olayın gerçekleri ile yüz 
yüze geliyordu. Bu da ABD’nin 
müttefikleri nezdinde resmetme-
ye çalıştığı “özgürlükçü” olma 
senaryosunu boşa çıkarıyordu. 
Küba yönetimi, elinde bulun-
durduğu ABD ajanlarını bu tavır 

karşısında iade etmiyor, tutuklu-
luk hali bitenleri de ev hapsinde 
gözetim altında tutuyor ve ülkeyi 
terketmelerine izin vermiyordu. 

Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Putin’in Küba ziyare-
tinde bağıtlanan anlaşmalar ve 
varılan mutabakatlar ABD’nin 
direncini kıran son dem oldu. 
Gerçi Küba Devlet Başkanı Raul 
Kastro, Rusya Federasyonu ile 
varılan anlaşmaların planlandığı 
gibi uygulanacağını resmen açık-
ladı ama ABD şimdi bir adım 
geri atarak iki adım ileri atmanın 

planını da yapıyor olabilir.

Asıl önemli olan değişik et-
menlerin ışığında ABD’nin Küba 
karşısında geri adım atmaya zor-
lanması ve bunun sembolik ama 
reel ve en önemli ifadesini de 
KÜBA BEŞLİSİ’nin ülkeleri-
ne özgür olarak dönmüş olması 
oldu. KÜBA BEŞLİSİ yakalan-
dıklarında da ÖZGÜRLÜĞÜN 
sembolü BARIŞ ELÇİLERİ 
idiler, uluslararası dayanışma ve 
baskı ile ÖZGÜR kalırken de 
BARIŞ meşalesini yükseklere 
taşıdılar.

Soldan sağa; Gerardo Hernández, Ramón Labañino,  Fernando Gonzále,  Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Antonio Guerrero,  René González (2014)  

İran’da Urmiye Cezaevi’deki 29 si-
yasi Kürt tutsağın açlık grevi 30 günü 
aştı. İran rejiminin işkencelerine, adil 
yargılamanın ve savunma hakkının 
uygulanmamasına, insan haklarının 
çiğnenmesine karşı açlık grevinde 
olanların durumu giderek ağırlaşıyor. 

İran rejiminin Kürt sorunu konu-
sunda sergilediği çözümsüzlükte ısrar 
yaklaşımı, Kürt tutsakların idam edil-
mesiyle daha da derinleşiyor. 

İran’da insan hakları ihlalleri siste-
matik olarak sürüyor. Her yıl onlarca 
muhalif idam ediliyor. İdam, devlet 
eliyle işlenmiş cinayettir. Yaşam hakkı, 
insanın doğuştan kazandığı ve ulusla-
rarası hukuk ile güvence altına alınan 
evrensel hak ve özgürlüklerin başında 
gelir. 

Diline, dinine, cinsiyetine, etnik ve 
siyasal kimliğine bakmaksızın, her-
kesin başta yaşam hakkı olmak üzere 
temel hak ve özgürlükleri vardır. Bun-
lardan vazgeçilemez. 

İran rejimine çağrı yapıyoruz: 
- Zindanlardaki vahşeti ve idamları 

durdurun. 
- Başta Kürt ve diğer siyasi mah-

kumlar olmak üzere, insanların yaşam 
hakkını gasp eden uygulamaları sona 
erdirin. 

- Açlık grevinde olanların talepleri-
ni karşılayın. 

- İran cezaevlerinde bulunanların 
adil yargılanma ve savunma haklarını 
kullanma taleplerine olumlu cevap 
verin. 

- Evrensel insan haklarına riayet 
edin. 

 HDP Merkez Yürütme Kurulu
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İran rejimi insan haklarını çiğnemeyi durdurmalıdır!



q Sinan DERVİŞOĞLU

Geçtiğimiz sayıda, Anadolu’daki Hristiyan ve 
Musevi halkların nasıl yok sayılıp tarihimizden 
silinmeye çalışıldığını anlatmıştık. Peki ya Müslü-
man halklar?

Anadolu halklarının 90 yıllık trajedisi
1918’de Anadolu emperyalist güçlerin işgaline 

uğradı ve Anadolu’nun Müslüman halkı, kendisini 
köleleştirmeye yönelik bu saldırı karşısında silaha 
sarıldı. Sünni Türklerin yanı sıra Kürtler, Çerkes-

ler, Lazlar, Aleviler omuz omuza mücadele ettiler. 
Mustafa Kemal’den önce ve ondan bağımsız başla-
yan bu mücadelenin ateşleri içinde, 1920’de kuru-
lan Birinci Meclis, Anadolu halkının tüm renklerini 
özgürce ve cesurca yansıtan bir meclisti. Millet-
vekilleri “Kürdistan mebusu, Lazistan mebusu” 
diye anılıyor, “Kürt” kimliği açıkça dile getiriliyor, 
halkın ortak mücadele azmi ve kader birliği vurgu-
lanıyordu. Ancak bir süre sonra M.Kemal ve ekibi 
önderliği ele geçirdi ve cumhuriyetin kuruluşuyla 
birlikte Kemalist önderlik bir ulus-devlet inşasına 
yöneldi. Var olan tüm etnik ve dinsel renkler silindi 
ve “Türk” adı altında tekleştirdi. Amaç, “farklılık-

ları tanırsak bölünürüz” saplantısıyla kolay yö-
netilebilir tek bir kimlik yaratmaktı. Böylece diller 
yasaklandı, şehir ve köy isimleri değiştirildi, farklı 
kökenlere işaret eden her türlü iz hoyratça bastırıldı. 
İnsanlar türkülerinden, annelerinin ninnilerinden, 
ölümlerdeki ağıtlarından, çocukluk masallarından, 
onları bu toprağa bağlayan güzelliklerin çoğundan 
mahrum bırakıldı. Egemenlerin beklentisi “bunlar 

zamanla unutulur ve erir gider” şeklindeydi.

Halkların uyanışı 
Ancak 90 yıl sonra görüyoruz ki hiçbir şey “eri-

medi”. Kürt halkı, 60 yıl boyunca kendisine giydi-
rilmeye çalışılan deli gömleğini, 1980’de başlayan 
silahlı direnişle paramparça etti. Sadece bir “kim-
lik” mücadelesi değil, aynı zamanda bir faşizme 
ve yoksulluğa karşı isyan hareketi olan Kürt Öz-

gürlük Hareketi varlığını ve başarılarını sürdür-
dükçe, bir bütün olarak 1923’deki “ulus-devlet” 
projesi herkes tarafından sorgulanır oldu. Eskiden 
beri ezilen bir başka kesim, Aleviler, kendi kültürel 
hakları için güçlü örgütlenmelere yöneldiler. Çer-

kesler (o çerçevede yer alan Adigeler, Abhazlar, 
Çeçenler..) 1800’lerde onları bu topraklara getiren 
“Büyük Göç”ü anmaya başladılar ve çok sayıda 
dernek kurdular. Lazlar, kendi dillerinde gazete 
çıkarmakla kalmadılar, kendi özgün müziklerini 
geliştirerek seslerini milyonlara ulaştırdılar. Genç 

yaşta kaybettiğimiz bir Laz devrimcisi olan Kazım 
Koyuncu’nun cenazesine, (belki de çoğu muha-
fazakar olan) on binlerce Karadenizli katıldı. Po-
maklar, Gürcüler ve diğer halklarda da gözlenen bu 
sürecin bir özelliği de, tüm bu hareketlerin içinde 
güçlü bir muhalif, sol damarın varlığıdır.

Hedef: Federatif Sosyalist Cumhuriyet
Ülkemizdeki milyonlarca dürüst emekçi, resmi 

ideolojinin pompaladığı malum politik şantajın et-
kisindedir: “Böyle giderse parçalanırız. Yugoslavya 
gibi mi olalım?” Hatırlatalım: Sosyalizm birleştirir, 
kapitalizm ve gericilik böler. Geçmişte Çarlığın ve 
diğer imparatorlukların Asya’da ve Balkanlarda 
birbirine düşman ettiği bu halklar, sosyalizm  bay-
rağı altında omuz omuza vererek Hitler’i yendiler 
ve olağanüstü bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı 
hayata geçirdiler. Düşmanlık ise, ancak sosyalizmin 
yıkılmasıyla mümkün olabildi. 

Ülkemizde de, tüm bu halkların, ağırlıklı unsur 
olan Türk kültürüyle birlikte yaşamasına ve geliş-
tirilmesine izin verilseydi mükemmel bir zenginlik 
oluşabilirdi. Bu halklar, mücadeledeki somut tavır-
larıyla 1919’da Türklerle mutabakat temelinde bir-
likte yaşamaya karar verdiler; ancak bu mutabakat 
bizzat kemalist siyasi önderlik tarafından bozuldu. 
Bugün sosyalist bir perspektif, bu birlikteliği muta-
bakat temelinde yeniden kurma şansını bizlere ver-
mektedir. 

Bunların arasında en büyük kitleyi oluşturan 
Kürt Halkı dahi, son dönemde benimsedikleri stra-
teji çerçevesinde, kendilerine yeni bir “ulus devlet” 
kurma yerine, Anadolu Halklarıyla birlikte özgür 
bir ortak gelecek kurmayı benimsemiş durumdadır. 
Geleceğin Sosyalist Türkiye’si, yalnızca çok renkli 
değil, tek tek her rengin çok daha parlak olacağı, 
kimliğini özgürce yaşamanın coşkusuyla insanların 
dört elle sarılarak birlikte inşa edeceği ortak bir ese-
ri insanlığa armağan edecektir.

Omuz omuza savaştılar, 
sonra yok sayıldılar...
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Kürtler, Bağımsızlık Savaşı’nda ilk silaha sa-
rılan kesimlerden biriydi. 1.Meclis’e çok sayıda 
mebus yolladılar ve kendilerini ortak mücadeleden 
koparmak isteyen Batılı emperyalistlere “Türk-Kürt 
müttehittir (birleşiktir)” diye telgraf çektiler. Mec-
liste Dersim milletvekili olan Diyap Ağa, Eskişe-
hir’deki yenilginin ardından Meclisi Ankara’dan 
taşıma önerisi geldiğinde “Efendiler, bir buraya 
savaşmaya mı geldik, kaçmaya mı?” diyerek onurlu 
ve kararlı bir duruş sergiledi. M.Kemal, ünlü İzmit 
konuşmasında Kürtlerin haklarını verileceğine dair 
vaatlerde bulundu. 

Sonrası malumdur. 2000’lere kadar “Kürt” keli-
mesini söylemek dahi hapisle cezalandırıldı. Aptal-
ca ve ırkçı efsanelerle Kürt kimliğinin yok edilmeye 
çalışıldığı 90 yıllık süreçte on binlerce insan öldü; 
hala da ölüyor.

1920’de Aleviler: 500 yıllık zulmün ardın-

dan Meclise
Aleviler, Osmanlı döneminden bu yana, Hristi-

yanlar dahil Anadolu’nun en uzun süre zulme uğ-
rayan kesimi oldu. Utanç verici yalanlarla aşağı-
landılar, toplumsal ve siyasal yaşamdan dışlandılar. 
Kurtuluş Savaşı’nda M.Kemal, Alevi dedeleriyle 
de görüştü ve onların aktif desteğini aldı. Ancak 
1923’de bizzat kendi emriyle, dinsel yaşam, yani 
Diyanet İşleri Sünni temelde organize edildi ve Ale-
vilik gene “yeraltı”na itildi. 1970’lerde dahi “Alevi 

Partisi” olarak kurulan Birlik Par-
tisi, söylemlerinde  “Alevi” keli-
mesini korkudan telaffuz edemedi.

Çerkesler: Kaf Dağının ço-

cukları işgale karşı direnişte
Çarlığın zulmü sonucu Çerkes-

ler, 1800’lerden itibaren dalgalar 
halinde Anadolu’ya göç ettiler. 
Osmanlı, bu insanları gelir gelmez 
cephelere sürdü ve onlardan yarar-
landı.  

Dayanıklı ve savaşçı bir halk 
olan Çerkesler, Kurtuluş Savaşı’nda 
büyük hizmetler gördüler. Çerkes 
Ethem’in Kuvvayı Seyyare’si, 
padişah yanlısı ve işbirlikçi çok 
sayıda güçlü saldırıyı bastırarak 
Meclis’in hayatını kurtardı. Çer-
kesler, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Or-
bay, Bekir Sami gibi çok sayıda li-
der kadroyu içlerinden çıkardılar. 
Ancak bir “halk ordusu” niteliği 
taşıyan ve sola yönelen Kuvvayı 
Seyyarenin M.Kemal tarafından 
dağıtılmasıyla dışlandılar. Cum-
huriyet döneminde her türlü Çer-
kes örgütlenmesi şiddetle yasak-
landı, bastırıldı.

Lazlar: “Hamsiyi, mısır 
ekmeğini ve konuşmayı şeh-

vetle seven halk”
Nazım’ın bu dizelerle andığı, 

ve bağrından Mustafa Suphi, Zeki 
Baştımar, İsmail Bilen, Cihan 
Alptekin, ve Kemal Pir’i çıkarmış 
olan Karadeniz halkı, Kurtuluş 
Savaşı’nda da kahramanca savaş-
tı. Başta M.Kemal’e gönüllü bir 
“Muhafız Birliği” gönderecek ka-
dar bu mücadeleyi heyecanla kar-
şıladı. Ancak M.Kemal’e muhalif 
İttihatçı unsurların güçlü olduğu 
Karadeniz bölgesi, bu sebeple 
rejim tarafından dışlandı. Bazı 
Lazistan mebusları faili meçhul 
cinayetlere ve İzmir suikasti yar-
gılamalarındaki infazlara kurban 
gittiler. 1938’e kadar Lazlara ve 
Karadenizlilere fiiliyatta gayrı res-
mi bir siyaset yasağı uygulandı.

Kurtuluş Savaşı’nda Kürtler:
”Buraya savaşmaya mı geldik, kaçmaya mı?”
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Resmi tarihin “hain” ilan ettiği Kuvvayı Seyyare’nin lideri Çerkes Ethem 
ile M. Kemal’i yanyana gösteren resim, Genelkurmay tarafından  üzerinde 
oynanarak silinmeye çalışıldı.

Dersim Mebusu Diyap Ağa.

Cihan Alptekin(1947/Rize/Ardeşen) Kemal Pir (1952/Gümüşhane/Torul)
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarından % 50 indirim, devrimci siyasi tutsaklara ücretsiz abonelik.

q Armanc BARIŞ

Sanat, düşüncenin, duygunun 
veya tasarının bir başka anlatım 
biçimidir ve yaratılan güzelliktir. 
Sanat, insanların içinde yaşadığı 
toplumsal yaşama, düne ve gele-
ceğe ilişkin duygu ve düşünce-
lerini yansıtmasıdır, insanların 
bilinçlendirilmesidir. 

İçinde yaşadığı çağa dam-
gasını vuran, toplum tarafından 
sevilen, kalıcı iz bırakan sanat-
çılara, yazarlara, şairlere ve res-
samlara baktığımızda hepsinin 
büyük duygulara, sevgiye ve 
toplumsal duyarlılığa sahip ol-
duklarını görürüz. Onları büyük 
yapan üstün yetenekleri ile bir-
likte toplumsal bir duyarlılıkla 
eserlerini yaratmış olmalarıdır.

Okuduğumuz roman, şiir ve 
makale, bizi düşünmeye yönelte-
bilmeli, bilincimizi artırabilmeli, 
dinlediğimiz müzik eserinin rit-
mi, ahengi kulağımıza hoş gel-
meli, baktığımız desenin, afişin 
görselliği duygulandırmalı, bir 
baleyi izlediğimizde büyülemeli, 
bir marşı dinlediğimizde müca-
dele azmimiz artmalıdır. Sanat 
eseri bunlara yol açmıyorsa bir 
eksiklik vardır. Sanat, cansız, 
ruhsuz ve dogmatik olamaz.

İşçi sınıfı biliminin kurucu-
larından Karl  Marks, “Yaratıcı 
eylem, insanın ve doğanın karşı-
lıklı etkileşiminin bir aşamasıdır. 
Bu, toplumsal bir karakter taşır. 
Sanat, yaşamı insanileştiren bir 
olgudur. Araştırıcı, yaratıcı, çok 
yönlü tümel insana ulaşma çabası 
içinde sanatlar gelişebilir.” der.

Burjuvazinin sanatına karşı 
işçi sınıfının sanatını (sosyalist) 
yaratmalı, geliştirmeli ve savun-
malıyız. Bu ilke, devrimci ol-
manın bir ölçüsüdür. “Tarafsız 
sanat”, “sınıfsız sanat” gibi söz-
ler, egemen sınıfların ve onların 
emrindeki dalkavukların emekçi 
kitlelerin devrimci düşüncelerle 
tanışmasını engellemek ve dev-

rimci sanatın gelişmesini boğ-
mak içindir.

Büyük Ekim Devrimi’nin 
mimarı V. İ. Lenin: “Burjuva 
yazarın, sanatçının, oyuncunun 
özgürlüğü, para kesesine, çü-
rümeye, satılık olmaya 
gizlice (ya da ikiyüzlü bi-
çimde gizlice) bağımlılık-
tan başka bir şey değildir.”

11 Eylül 1973’de Şi-
li’de faşist darbeyle iş ba-
şına gelen Augusto Pinoc-
het rejimine karşı çıkan, bir 
daha gitar çalmaması için 
parmakları kırılan ve işken-
ceyle katledilen Victor Jara, 
korkunç işkencelere rağmen 
gitarını çalar ve şarkı söyler. 
Çek gazeteci-yazar Julius Fu-

çik, darağacına gitmeden önce 
bulunduğu hücreden “Darağa-
cından Notlar”ı yazarak eşsiz bir 
eser bıraktı. Fuçik; “Gerçek ha-
yatta seyirci yoktur: Herkes katı-
lır hayata” der. 8 Eylül 1943’te 
Plötzensee’de idam edilir. Nazi 
Almanyası’nın İspanya’yı iş-
galine karşı direnen Pablo Pi-

casso, on binlerce çizim - tablo 
yarattı. Resimlerinde acı, hüzün 
ve savaşa karşı nefret öne çıktı. 
Guernica adlı eseriyle ünü dün-
yaya yayıldı. P. Picasso, resim 
yapmakla kalmadı. Yaşamı bo-
yunca demokrasi, barış ve sosya-
lizm için mücadele verdi. Dünya 

Barış Konseyi’nin yönetiminde 
bulundu. N. Hikmet, uzun yıllar 
hapis yattı. Sovyetler Birliği’ne 
gitmek zorunda kaldı ve orada 
öldü. 

Yaşamı boyunca barış, de-
mokrasi ve sosyalizm davasına 
sadık kaldı.  Türkiye işçi sınıfının 
saflarında bulunmaktan övün-
dü. Yapıtları ülkemizin sınırlarını 
aşarak evrenselleşti. Şiirleri, işçi 
sınıfının, emekçi kitlelerinin dil-
lerinde bayraklaştı.

Burjuvazi, tarih sahnesine 
çıktığı günden bu yana sanata ve 
sanatçıya kendi iktidarını kalıcı-
laştırmak adına ilgi duydu. Sanat 
ve sanat emekçilerini burjuva 
düşüncesinin (ideolojisinin) et-
kisine aldı. Sanat yoluyla kirli 
düşüncelerini şırınga ederek yı-
ğınların bilincini bulandırmaya 
çalıştı. “Sanat başka, politika baş-
kadır”, veya “sanat için sanat” 

tekerlemeleriyle sanatçıları halk-
tan kopuk tutmaya özen gösterdi.

Düne, 1980 dönemine göz 
atacak olursak o günlerde tekel-

ci sermayenin 

yazarlarının, 
işçi sınıfının devrimci hareketi-
ne ağızlarından salyalar akarak 
saldırdıklarını açıkça görürüz. 
DİSK, TÖB-DER, TTB, KÖY-
KOOP, İGD, İKD, TKP ve Barış 
Derneği’ne sayfalarında, köşe-
lerinde saldırmadıkları gün ke-
sinlikle yoktu. Saldırılar bilinçli 
ve organize bir biçimde yapılı-
yordu. Orduyu, faşist çeteleri ve 
devlet güçlerini işçi sınıfına kar-
şı kışkırtıyorlardı. 

Şair Yaşar Miraç’ın şiirleri 
faşist askeri yönetim tarafından 
yasaklanarak toplatıldı. Barış, 
demokrasi ve gurbet içerikli şi-
irlerinde Karadeniz folklorunu 
işleyen Yaşar Miraç, sanatından 

ve halktan koparılmak istendi. 
1983’de Almanya’ya gitmek zo-
runda kalan Şair, 16 yıl sonra 
1999’da Türkiye’ye döndü.  Mü-
zisyen Şiwan Perwer, anadili 
Kürtçe’yle türkü söylediği için 
uzun yıllardan beri yurtdışında 
sürgünde yaşıyor. Büyük sinema 
sanatçısı Yılmaz Güney, halk-
tan ve emekten yana bir sanatçı 
olduğu için uzun yıllar zindan-
da kaldıktan sonra firar ederek 
Fransa’da sürgünde yaşamını yi-
tirdi. Tıpkı Ahmet Kaya gibi.

Türkiye Barış Derneği ku-
rucularından, ateşi getiren Pro-
metheus’u, 1 Mayıs afişinin yara-
tıcısı ve12 Eylül faşist darbesinin 
arifesine kadar yayınlanan Poli-
tika Gazetemizin baş sayfasında 
desenleri yayınlanan dünyaca 
ünü ressam Orhan Taylan’nın 
desenleri barış, demokrasi ve an-
ti-faşist mücadelede çok büyük 
rol oynadı.

Ömer Hayyam, Victor Hu-
go, Bertolt Brecht, Pablo Neru-

da, Vladimir Mayakovski, Lev 
Tolstoy, Maksim Gorki, Mihail 
Şolohov, Anna Seghers, Abidin 
Dino, Orhan Kemal, Lorca ve 
daha niceleri sanatıyla toplumun 
ilerlemesine ve sanatın gelişme-
sine katkı sundular.

Sosyalizm, sanata ve sanat 
emeğine de çok büyük değer 
verir. Sanatın özgürce gelişmesi 
için büyük olanaklar sağlar.

Halklarımızın acı dolu ‘ya-
nık’ anılarını, şen şakrak yaşam-
larını, umutlarını, ‘nasırlı’ ellerin 
hünerini, kadınların ‘doğurgan-
lığını’, gençliğin ‘kaynayan’ ka-
nını, bebeklerin ‘mis’ kokusunu, 
barışın sıcak yüzünü, özgürlüğün 
coşkusunu, işçi sınıfının ‘yeşe-
ren tohumlarını’ harmanlayarak 
sanatsal değerler yaratılmalıdır.


