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Kutup Yıldızı
“Kutup Yıldızı, dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı 

doğrultuda olduğundan, diğer gökcisimlerinin aksine gün bo-
yunca yer değiştirmez ve hep kuzeyi gösterir. Bu özelliği nede-
niyle tarih boyunca yön bulma ve seyir amacıyla kullanılmış-
tır” diyor Vikipedi. Konumuzla ne alakası var diyeceksiniz?

Geçen hafta sonu bölgelere başladığımız ziyaretlerin 
ikinci durağı olarak Hopa’daydık. Yılların kadim dostu, can 
yoldaşımız, Hopa eski Belediye Başkanımız, sevgili Yılmaz 
Topaloğlu ile buluştuk, dertleştik, görüş alış verişinde bu-
lunduk. Sohbetin bir yerinde Yılmaz arkadaşımız “Politika 
gazetesi tam zamanında çıktı, bizim kutup yıldızımız oldu” 
dedi. İlk sayısından itibaren büyük bir itina ile gazetemi-
zi çevresine ulaştırmamızda gönüllü olarak yer alıyor can 
dostumuz. Çok şey konuşuldu, ancak bizi en fazla etkile-
yen iki konu oldu. Birisi “kutup yıldızı” nitelemesi, diğeri 
ise 12 Eylül’den sonra genç bir İLD militanı ve TKP sem-
patizanı olarak 3 yıllık cezaevi yaşamından 30 sene sonra 
çok değer verdiği bir dostunun kendisine “30 yıllık bir sır ta-
şıyorum seninle ilgili” demesini yorumlaması. “Kapının eşi-
ğindeyken 30 yıl beklemişiz ve farkında olmamışız” yorumu. 
“Olur mu böyle bir şey, insan böyle önemli bir sırrı 30 sene na-
sıl taşıyabilir?” diyor. İçinde yanan ateşi sönmeyecek olan 
can yoldaşımız. Ne iyi oldu kucaklaşmamız...

İki arkadaş gittik Hopa’ya. Dönerken yol boyu farklı 
konularda değerlendirmeler yaptık. Ancak Hopa ziyareti-
miz ile ilgili ikimizin de ağzından aynı anda “ne iyi yaptık 
da Yılmaz dostu ziyaret ettik” sözcükleri çıktı. İkimiz de çok 
etkilenmiştik. Çünkü orada söylenen iki cümlenin bizim 
için çok derin anlamı vardı. Trabzonlu dostumuz insan sar-
rafı. Toprağının tüm özelliklerini taşıyor. Saman alevi gibi 
ateşlenip, beş dakika sonra sakinleşen ve konuya kaldığı 
bir önceki yerden devam edebilen bir karakter.  Görüşle-
rini hepimiz itina ile dinleriz, boş konuşmaz. Ne de olsa 
Zeki Baştımar yoldaşımızın toprağı. Herkes “acaba” derken 
2014 yılında HDP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
adayımız, 2015 genel seçimleri milletvekili aday adayımız, 
Kadir Türen. Tabiri caiz ise tam bir delikanlı, pardon tam 
bir komünist. 

Ne iyi etmişiz Trabzon’dan Hopa’ya gitmekle. Hele bir 
de yolda lazca adı Viçe, şimdiki adı Fındıklı’ya uğramakla. 
Orası da Bilen yoldaşın toprağı. Ama nereden bilebilirlerdi 
ki bizleri Viçe’de Partizan geleneğinden gelen Partizanlılar 
ve ESP’lilerin karşılayacağını. Lazlığın verebileceği en ince 
hassasiyetle “ben  eskiden ‘sosyal faşist’ dediğim için bugün 
TKP’ye çok saygı duyuyorum ve tanımak istiyorum” demesi-
ni. Sanırız Viçe’de yeni dostlar, “germakoçiler” edindik. Bir-
birimizi anlamamız yeter. Bir daha sefer birlikte laz böreği 
yeme konusunda davetlerini kabul ederek ve gazetemiz-
den birer set gönderme sözü vererek ayrıldık.

Galiba yoldaşımız haklı. Politika “kutup yıldızımız” ola-
cak, yerinden oynamayacak, hep ileriyi, kuzeyi gösterecek, 
yönümüzü belirleyecek ve aydınlık ışığı altında hepimizi 
birleştirerek işlevini yerine getirecek. Diline, beynine sağlık 
Yılmaz yoldaş. Rastgele...
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Hava kurşun gibi ağır
Bağır bağır bağır bağırıyorum.... 
Koşun kurşun eritmeğe çağırıyorum... 

O diyor ki bana: 
Sen kendi sesinle kül olursun ey! 
Kerem gibi yana yana... 
Dert çok, hem dert yok
Yüreklerin kulakları sağır... 
Hava kurşun gibi ağır...

Ben diyorum ki ona: 
Kül olayım Kerem gibi yana yana. 
Ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak, 
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.. 

Hava toprak gibi gebe. 
Hava kurşun gibi ağır.
Bağır bağır bağır bağırıyorum. 
Koşun kurşun eritmeğe çağırıyorum..... 

Nazım HİKMET
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Faşizm, finans kapitalin en gerici, 
en şoven, en emperyalist unsurları-
nın açık diktatörlüğüdür. Sınıflar üstü 
bir uygulama veya yönetim biçimi 
değildir. O, emperyalizm dönemin-
de ortaya çıkan bir devlet biçimidir. 
Emperyalizm, kapitalizmin tekelci 
aşamasıdır. Emperyalizm hem dış 
hem de iç siyasette demokrasiyi yık-
mak, gericiliği pekiştirmek için çaba 
harcar. Bu anlamda emperyalizm su 
götürmez bir biçimde genel olarak 
halkların geleceğinin, bütün de-
mokrasinin inkârıdır. Emperyalizmin 
tekelci özelliği siyasi alanda kendi-
ni gericilikle gösterir. Emperyalizm, 
demokrasiye taban tabana karşıttır. 
Bu yüzden faşizm bir devlet biçimi 
olarak demokrasinin baştan sona in-
karıdır. Devlet aygıtının baştan sona 
militaristleşmesi ve terörle bastırıl-
masıdır. Faşizm, aşırı derecede halkla-
ra düşman politikalarla ayakta durur. 

Türkiye’de, üstün ırk misali, zama-

nın CHP milletvekili ve Adalet Bakanı 
Mahmut Esat Bozkurt gibi insanlar 
açıktan Kürt halkını rencide etmiş, 
aşağılamıştır. “En iyi Kürt köle Kürt-
tür” politikasını yürütmüştür. O gün-
den bu güne kadar değişen bir şey ol-
mamıştır. Uslu Kürt, teslimiyetçi Kürt 
her zaman el üstünde tutulmuştur. 
Faşizm, insanlığın tüm değer ve kaza-
nımlarının inkârıdır. Kapitalizmin en 
barbarca en vahşice devlet biçimidir. 
Faşizmin temel hedefi halklar ve işçi 
sınıfının emekçi kesiminin çıkarlarına 
karşı amansızca yıldırma politikaları-
nı uygulamaya koymaktır. Türkiye’de 
ve özellikle de Kürdistan’da 1980 as-
keri faşist darbesinden sonra halk-
ların, sol kesimin, aydın devrimci 
demokrat insanlara uygulanan kıyı-
mı bilmeyen yok. Yüzbinlerce insan 
fişlenmiş, tutuklanmış, gözaltında 
işkenceden geçmiş, sakat bırakılmış, 
öldürmüşlerdir. Amed, Mardin Sıkıyö-
netim işkencehaneleri Vietnam Say-
gon zindanlarını geride bırakmıştır. 
Vedat Aydın’lar, Necmettin Büyük-
kaya, Bedii Tan, Mehmet Cizrelioğlu, 

Abdurrahman Aktimur’lar hunharca 
katedilmişlerdir. İnsanlara dışkı yedi-
rilmiş, ana dilinde konuşma yasaklan-
mıştır. Tam bir cehennem uygulaması 
yapılmıştır. Buna rağmen direnenler, 
devrimci sosyalist insanlar olmuştur. 
Amed zindanlarında başı dik müca-
dele eden, yiğit cesur yürekli insan-
lar da olmuştur. Kemal Pir’ler, Hay-
ri Durmuş’lar, Mazlum Doğan’lar, 
Ömer Ağın’lar, Mahmut Çavlı’lar, 
Deniz yoldaş (Mustafa Hayrullahoğ-
lu) direnişleriyle örnek olmuşlardır. 
Amed’in karanlık zindanlarını ay-
dınlığa çıkaran dörtlerin gecesi Kürt 
Özgürlük Hareketinin temellerini ve 
yenilmezliğini o insanlık dışı zindan-
larda atmış oldu. 

Devlete devamlılık esastır, derler. 
Aslında doğru bir terimdir. İşkence, 
soykırım, yasaklamalar, sürgünler, 
failli meçhuller, köy yakmalar, çocuk 
kırımları,  çocukların  vahşice öldü-
rülmesinde devlette devamlılık mev-
cuttur. 1990’larda Amed ve Cizre’de 
yüzlerce insanın katedilmesi, sürgün 

edilmeleri, batıya göç eden insanla-
rın sindirilmesi devlette esastır. Bu 
nedenle AKP yıllarında da, diğer hü-
kümetler döneminde olduğu gibi, 
uygulanan sistematik işkence ve 
öldürülmeler artarak devam etmek-
tedir. Orduyu, polisi, yargıyı, üniver-
siteleri, basını, kısacası, devletin tüm 
kurumlarını işgal etmiş durumdadır-
lar. Sendikalar ve kitle örgütleri ka-
patılmıştır. Grev ve toplu sözleşmeler 
yasaklanmıştır. Her türlü eylem ve 
öğrenci kitle gösterileri yasaklanmış-
tır. Faşist İç güvenlik yasaları uygu-
lanmış, adeta hayatı durdurmuştur. 
İşsizlik hızla artmakta, açlık tehlikesi 
başlamıştır. İşsizlik sigortası ya kal-
dırılmış ya da daraltılmıştır. Son dö-
nemde Kürdistan’da devrim kaçkını 
sözde devrimci olarak geçinen AKP 
tarafından yönlendirilen, parasal an-
lamda desteklenen bir dönem Kürt 
Özgürlük Hareketinin içinde yer almış 
dönek “emektarlar”, halkla bütünleş-
miş HDP’nin kalesi durumunda olan 
belediyelere, onların başkanlarına ya-
zılı saldırmaktadırlar. 

Faşizme karşı demokrasi mücade-
lesinde önder güç işçi sınıfıdır, ezilen, 
sömürülen halklardır, Kürt Özgürlük 
Hareketinin o muazzam gücüdür, Ko-
bane zaferidir. Ezilmiş, sömürülmüş, 
horlanmış, dili, kültürü, varlığı inkâr 
edilmiş, yok sayılmış, Türk, Kürt, Arap, 
Laz, Çerkez, Ermeni, Süryani halkları-
nın kardeşçe mücadelesi ile AKP ve 
politikaları yenilmeye mahkum ola-
caktır. Yakalaşan Haziran seçimlerin-
de HDP’nin koşulsuz desteklenmesi, 
bire bir insanları kazanmak, örgüt-
lemek, ev ev dolaşarak bu faşizan 
AKP politikalarını geriletmek boynu-
muzun borcu olmalıdır. Bu nedenle, 
başta işçi sınıfı’nın devrimci güçleri 
olmak üzere, tüm demokrasi güçleri, 
demokrat İslamcılar, sosyalistler, dev-
rimci demokrat Aleviler, Kürt Özgür-
lük Hareketiyle birlike güç ve eylem 
birliğini örmek zorundayız. “Demok-
ratik bir Türkiye ve Özerk bir Kürdis-
tan” için, HDP’nin zaferi için, Demok-
ratik Halk Cephesini örmek güncel 
görevdir.

Devlet, Faşizm, AKP Politikaları 
ve Demokratik Halk Cephesi

Gazi Katliamı’nın 20. Yılında
12 Mart 1995’de İstanbul’un Gazi 

Mahallesinde, Cemevi, dört kahve-
hane ve bir pastahanenin aynı anda 
taranması ile başlayan provokasyon 
yaşandı. Toplam yirmi iki kişinin kat-
ledildiği ve onlarcasının yaralandığı 
saldırılar günlerce sürdü. 

Olayların Kontr-Gerilla tarafından 
tezgahlandığının artık bilinir olduğu 
bu saldırılarda amaç Alevi yurttaşla-
rımızı kışkırtarak Sünni mahallelere 
saldırmalarını sağlamak idi. Devrimci 
güçlerin duruma el koyması sonucun-
da istenen provokasyon gerçekleş-
tirilememiş ve Gazi halkı topyekün 
saldırganları perdeleyen ve halka sal-
dırılara devam eden güvenlik güçleri-
nin bölgeyi terk etmesi yönünde mü-
cadele etmiştir. 

AKP hükümeti, Ergenekon ve 
Balyoz sanıklarını serbest bırakarak, 

Gazi saldırılarının da üstünü bir kez 
daha örtme görevini yerine getirmiştir. 
Provokatörlerin ve devlet tarafından 
korunan katillerin deşifre edilmesi, 
yakalanması ve yargı önünde hesap 
vermeleri devrimci güçlerin erteleme-
dikleri görevleri arasındadır.

Politika  / İstanbul
devletin güvenlik görevlileri halkın üzerine 
otomatik silahlarla ateş ediyor.
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Türkiye Komünist Partisi, 07 Ha-
ziran 2015 tarihinde gerçek-
leştirilecek, Milletvekili Genel 
Seçimlerinde, Halkların De-

mokratik Partisi - HDP adaylarını des-
teklemeyi karar altına almıştır.

Bu karar tüm yurt içi ve yurt dışı par-
ti örgütlerimiz, tek tek yoldaşlarımız ve 
sempatizanlarımız için, yaşadıkları ve 
çalıştıkları alanlarda yürütecekleri ça-
lışmalar açısından görev tarif eden bir 
karardır.

Türkiye, 12 Eylül faşist Anayasası ile 
çerçevesi belirlenmiş yeni bir seçime 
hazırlanıyor. Ülkede, ekonomik, top-
lumsal ve politik sorunlar had safhada. 
Halk düşmanı iç politika daha da istik-
rarsız hale getirildi. Ekonomik gelişme-
ler, ülkeyi boğacak bir krize doğru gün 
sayıyor. Dış politika iflas etmiş durumda 
ve günlük panik kararlarla belirleniyor. 
Bu koşullarda, işçi sınıfının, sömürülen 
emekçilerin ve ezilen halkların tepkisi-
ne set oluşturmak için iktidar yeni bir fa-
şizan iç güvenlik yasasını meclisten ge-
çirmek için adeta savaş veriyor. AKP’nin 
halkları kandıran, yanlış yönlendiren 
politikaları ve türlü seçim sahtekarlıkları 
ile mecliste yarattığı milletvekili çoğun-
luğu yasaları burjuvazinin ihtiyaçlarına 
göre oylamayı olanaklı kılıyor.

Hırsızlık, rüşvet ve dolandırıcılık te-
melinde yürüyen bir ekonomik sistem 
ile karşı karşıyayız. Ekonominin tüm 
yükünü işçi sınıfı ve yoksul emekçi halk-
lar çekiyor. Günlük tüketim maddeleri, 
temel yaşamsal ihtiyaçlar ve zorunlu 
devlet hizmetlerinin özelleştirilmesi so-
nucunda, bütçenin temel kalemleri ver-
gi adı altında halklarımıza finanse ettiri-
liyor. Ulaşım, konut, sağlık, enerji, temel 
gıda sektörleri ile halkların olmayan son 

kuruşları ceplerinden çekiliyor. 

Ülkede, kapitalist pazar ekonomi-
sinin en vahşi yöntemleri ile uygulanı-
yor. Kredi kartı, tüketici kredisi, konut 
kredisi ve araba kredisi isimleri altında, 
işçi ve emekçiler kazançlarının yüzlerce 
katı üzerinde borçlandırılıyor. Bu saye-
de ülkede sanal bir ekonomik hareket-
lilik sağlanıyor. Ekonomik krizin kapıya 
dayandığı koşullarda milyonlarca işçi, 
emekçi ve köylü, evlerindeki son su 
bardağından da olacağı zaman halkları-
mızın nasıl bir tepki vereceğini anlamak 
zor olmasa gerek.

İktidar, bugün, bu yöntemlerle, 
emekçileri günlük yaşam ve borç öde-
me sorunlarının çözümüne konsantre 
ederek, sınıf mücadelesinin gerekleri-
ni yerine getirecek tavır almalarından 
uzak tutmaya çalışıyor. Ancak bu çaba 
ekonominin kriz emarelerinin artması 
ile boşa çıkacaktır ve milyonlarca işçi ve 
emekçi ayağa kalkacaktır.

Tahıl ambarı olan Türkiye, buğday, 
mısır ve pirinç ithal eder duruma geldi. 
Tütün ekimi uluslararası tekellerin bas-
kıları ile yarının altına düştü. Hayvancı-
lık için en uygun koşulları sunan Türki-
ye, et ve süt ürünleri alanında dünyanın 
en pahalı ülkeleri arasına girdi. Türkiye 
hayat pahalılığında değme emperyalist 
Avrupa ülkelerini solladı.

Kürt ulusunu inkâr ve imha etme 
politikası temelinde Cumhuriyet kuru-
lalı beri sürdürülen uygulamalar Kürt 
Özgürlük Hareketi’nin onyıllara daya-
nan fedakar ve yiğit savaşımı sonucun-
da devleti köşeye sıkıştırdı. Devlet ve ik-
tidar bu alanda ana politikalarından vaz 
geçmiş değildir. Özgürlük mücadelesi 
ve direnişi sonucunda istemeyerek söz-
de çözüm sürecine zorunlu kalmıştır. 
Sürekli manevralarını sürdürmeye ve 
bu sefer de Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
kendisini imha etme politikalarını dev-
reye sokmuştur. Son aşamaya kadar 
oyalama taktiği güden iktidar, başarılı 
olamayınca müzakere masasına otur-

mayı kabul etmiştir. 

Ermeni Soykırımı’nın 100. yılında, 
müslüman olmayan halkların haklarını 
geri vermeyi taahhüt eden iktidar ger-
çek yüzünü göstermiş ve Ermeni Soy-
kırımının yıldönümünde, aslen 18 Mart 
olan Çanakkale Savaşının dönüm nok-
tası olarak zafer günü adı altında kutla-
nan gün, 24 Nisan’a alınmış ve Ermeni 
Soykırımı’nın yıl dönümü ile yüzleşmek 
yerine üstü örtülme çabasına girilmiştir. 

Irak, Libya, Tunus ve Mısır’da iç ge-
lişmelere müdahil olma çabalarından 
sonra Suriye’ye yönelik işgalci ve düş-
manca politika ve bu politikanın Kürt 
halkının Batı Kürdistan’da, Rojava’daki 
kazanımlarına karşı savaş açması dış 
politikanın iflası ile sonuçlandı. Burju-
vazi bir kez daha Kürt halkı nezdinde, 
haklı olan ve özgürlük ateşi ile direnen 
halkların her zaman zafere ulaşacağını 
kendi pratiğinde yaşamak zorunda kal-
dı.

Bütün bu somut gelişmeler ve saya-
madığımız yüzlerce gerekçeden dolayı, 
yalan ve demagoji temelinde ayak-
ta duran AKP İktidarı geriletilmelidir. 
Erdoğan’ın 330 milletvekili üzerinde ço-
ğunluk sağlayarak mecliste istediği gibi 
at oynatacağı koşulları elde etmesi en-
gellenmelidir. Eğer bu engellenemezse, 
Türkiye’de faşizan, diktatoryal bir baskı 
rejiminin daha da pekişeceği ve kapi-
talist yağma ile sömürünün daha da 
kurumsallaşarak had safhaya ulaşacağı 
dikkate alınmalıdır. 

Bu gidişatı durdurmak ve yığınların 
kendi sınıfının çıkarlarına ters, burjuva 
iktidarına olan desteğini zayıflatmak 
için HDP’nin “Yeni Yaşam Çağrısı” teme-
linde seçim kampanyası çalışmalarını 
devrimci bir kampanyaya dönüştür-
mek, işçi, emekçi ve köylüleri bilinç-
lendirmek için çalışmalar örgütlemek 
önem taşımaktadır. HDP, ülke çapında 
seçimlere katılarak çok geniş yığınların 
ve toplumsal kesimlerin sorunlarına 
çare üretecek programlarla seçim kam-

panyası yürütecektir. 

Metal iş kolu grevinde yaşandığı 
gibi, işçi sınıfının grev erteleme ve ya-
saklama gibi baskılar karşısında tezga-
hın başına dönmeyeceği, sokakları zapt 
edeceği koşullar yaratılması için,

Konut, sağlık, ulaşım, enerji, eğitim, 
tarım ve temel besin maddeleri alanın-
da işçi sınıfından, geniş emekçi yığın-
lardan yana bir ekonomik politikanın 
geliştirilmesi için,

Kürt halkının kültürel, sosyal ve po-
litik eşit haklarının eksiksiz sağlanacağı 
koşulların yaratılması için,

Faşizan ve baskıcı bir Anayasa yeri-
ne, barış ve demokrasi güçlerinin de sö-
zünü söyleyeceği daha demokratik bir 
Anayasa hazırlanmasının koşullarının 
yaratılması için,

Türkiye’nin Ortadoğu’da bir savaş 
faktörü değil, barış faktörü olmasının 
koşullarının yaratılması için,

ABD ve AB Emperyalizminin ülkemi-
ze dayattığı askeri, ekonomik ve politik 
anlaşmalardan kurtulmanın koşullarını 
yaratmak için,

Türkiye ve Kürdistan’da başta işçi 
sınıfı ve emekçiler olmak üzere, bugün 
bu amaçlar için onlarla bağlaşıklık için-
de olan tüm ulusal, yurtsever güçlerin 
temsilcilerinin seçimlerde oy oranını 
artırmaları, anti-demokratik seçim ba-
rajını yıkıp geçmeleri, sadece meclis 
aritmetiğini değil, niteliğini de barış ve 
demokrasi güçleri adına iyileştirmek 
için, aralarında partimizin, Türkiye Ko-
münist Partisi’nin kadrolarının da oldu-
ğu, Halkların Demokratik Partisi - HDP 
adaylarını destekleyin. 

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komitesi

3 Mart 2015 

(www.türkiyekomünistpartisi.org 
sitesinden alınmıştır.) 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 3 Mart 2015 Tarihli Açıklaması:

POLİTİKA

Seçimlerde HDP Adaylarını 
Destekliyoruz



8 işçi arkadaşla başlattığımız bu di-
renişe son noktayı koymuş durumdayız. 
Genel olarak bunun gibi direnişlerde işe 
başlama veya maddi kazanç (tazminatlar) 
üzerinde durulur. 

Biz Disk Gıda -İş olarak;
Atılan işçilerin işe alınması meselesi-

ni direnişin en büyük kazanımı olacağını 
düşünüyorduk. Düşünüyoruz. Ülker’de 
dört ayı aşan çeşitli mücadele biçimlerinin 
sloganlarımızın temelini “atılan işçiler 
geri alınsın” oluşturdu. Murat Ülker’le 
görüştük, danışmanlarıyla görüştük üç 
ay boyunca, dördüncü ayın içinde Yıldız 
Holding, Ülker avukatları eliyle bizimle 
görüşmek istedi ve soruna çözüm bulma 
amaçlı görüşmelerde bulunduk. Direnişçi 
arkadaşlarla bu durumu değerlendirdik ve 
görüşme masasına ilk olarak atılan işçiler 
geri alınsın talebi ile gittik. Atılan işçile-
rin geri alınması ve Gıda-İş üyesi olarak 
çalışması sendika olarak bizim en büyük 
kazanımımız olacaktı, fakat Yıldız Hol-
ding yönetimi tam bir sınıf düşmanlığı 
sergilediler. DİSK’i ve Gıda-İş’in 80 ön-
cesi Ülker fabrikasındaki mücadelesine 
kızgınlıklarını ilan ederek “neden Disk” 
sorusunu direnişteki arkadaşlarımıza so-
rarak gösterdiler.

Dört aydan fazla süren bu direnişte 
işçi arkadaşlarımızla el ele uyum içinde 
birlikte yürüdük. DİSK Gıda-İş üyesi ola-
rak işe başlayamadık ama pırıltılı Ülker 
düzeninin foyasını açığa çıkardık. Baskıcı 
ve uzun çalışma koşullarını, kuralsız ve 
hukuksuz uygulamaları deşifre ettik. İs-
birlikçi patrondan çok patroncu ÖZ GIDA 
sendikasının işçiler üzerindeki baskı ve 

saltanatını açığa çıkarttık. Dayanışma 
aidatı ödeyerek ikinci bir sendikaya üye 
olunur, sendikasız da kalınır meselesini 
pratik olarak hayata geçirdik. Direnerek 
işçilere ve emekçilere gerçekleri anlata-
rak komuoyunun desteğiyle dünya devi 
Ülker’e geri adım attırdık. Tüm prova-
kasyonlara, baskı ve şantajlara rağmen 
üretimdeki arkadaşlarla bağlantı kurduk. 

Fabrikada birçok işçi arkadaşımız sendi-
kamızı tanıdı ve bize üye oldu.

İşsizlik parasından mahrum bırakıla-
rak amire itaatsizlik ve ahlaksızlık gibi 
gerekçelerle işten atılan 8 işçinin kararlı-
lığının neler yapabildiğini Ülker Topkapı 
daki fabrikasının önünde hayata geçirdik 
ve gösterdik.

* Öncelikli olarak amire itaatsizlik, 
verilen görevi yapmama, ahlaksızlık gibi 
gerekçelerin bulunduğu 25/2. Maddesinin 
değiştirilerek işveren tüm haklarını vere-
rek kendisinin işten çıkarttığını belirten 
04. Maddeden attığını kabul etti. 

* Kıdem ve ihbar tazminatlarımızın 
ödenmesini kabul etti

* İşçi arkadaşlarımızın sendikal ne-
denle işten attığını kabul eden Ülker, 16 
maaş sendikal tazminat ödemeyi kabul 
etti.

* Direniş te geçen 4 ayın sigorta pirim-
lerinin yatırılması maduriyetin giderilme-
sini de kabul etti.

Direnişimizi bu kazanımlarla sonuç-
landırarak çadırımızı kaldırıyoruz. Çadı-
rı kaldırma Ülker’i rahat bırakacağımız 
anlamına gelmez. İçeride üyelerimiz var 
bize gönül vermiş direnişimize değişik 
biçimlerde destek olmuş, olmaya çalışan 
işçi arkadaşlarımız var. İçeride kısmen 
bir rahatlama sağlansa da ağır ve kötü 
çalışma koşulları devam ediyor. Taşeron 
sistemi kangren olarak duruyor. Bütün 
bu koşulları değiştirmek için işçi arka-
daşlarımızın yanındayız. Sekiz arkadaşla 
yaktığımız bu ateşi bütün Yıldız Holding 
Ülker fabrikalarına yayacağız. Çadırımızı 
kaldırsak da biz buradayız, burda olmaya 
devam edeceğiz.
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Ülker’de Direniş Kazanımlarla Bitti

 “İç Güvenlik Yasa Tasarısı” protesto edildi
AKP iktidarı tarafından hazırlanan “İç Güvenlik Yasa 

Tasarısı”na karşı tepkiler yükseliyor. Çorlu’da demokrasi 
ve barış yanlısı güçler, 1 Mart günü, Heykel Meydanı’nda 
biraraya gelerek Belediye Binası’nın önüne kadar slo-
ganlar atarak yürüdüler. “İç Güvenlik Paketi’ne ve AKP 
karanlığına boyun eğmeyeceğiz!” diyen emek, barış ve 
demokrasi yanlısı güçler bir basın açıklaması yaptılar. Ba-
sın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “AKP 12 yıl-
lık iktidarı boyunca ülkemizdeki ilerici güçleri, liseli ve 
üniversiteli gençleri, laik-bilimsel eğitim isteyen velileri, 
emekçi kadınları, TEKEL işçilerini, iş güvenliği ve güven-
celi çalışma hakkı isteyen madencileri, inşaat işçilerini, 
“anadilde eğitim haktır” diyenleri, Haziranda ayağa kalkan 
milyonları, kısacası halkımızı adı konulmamış bir savaş 
haliyle yönetmeye çalıştı. 12 yılın sonunda ülkenin ilerici, 
bağımsızlıkçı, laik damarına boyun eğdirmeyeceğini gören 
AKP İktidarı, şimdi de “İç Güvenlik Paketi” adındaki torba 
yasayla sürdürdüğü gizli savaşı açıkça sürdürmeye karar 
vermiştir.

İç Güvenlik Paketi, ülke halkına, sokaktaki yurttaşa ilan 
edilen savaşın adıdır. Mevcut işkencecilerin, faili meçhul-
lerin genellik kazanmasıdır. Ali İsmail Korkmaz’ın, Ethem 

Sarısülük’ün ve nicelerinin katillerinin cezasız kalmasıdır.
Halkı baskı altına almak ve sindirmek dışında başka bir 

hedefi olmayan İç Güvenlik Yasa Tasarısı, derhal geri çe-
kilmelidir. Eşit ve özgür bir ülke için  emekçileri, aydınları 
ve gençliği boyun eğmemeye AKP’den hesap sormaya ça-
ğırıyoruz.”

Politika  / Çorlu

Metal grev yasağı 
Avrupa Metal 
İşverenlerinin de 
gündeminde 
Avrupa çapında imalat sektörlerinde 
çalışan 6,9 milyon işçiyi temsil eden 
industriALL Avrupa Sendikası, Av-
rupa Metal İşveren Federasyonuna 
(CEEMET) gönderdiği mektupta, 
CEEMET’in bir üyesi olan Türkiye 
Metal Sanayicileri Sendikası, MESS’in 
Türkiye’de grev yasağı için çağrı yap-
masının hem ILO sözleşmelerine, 
hem de Avrupa Metal İşveren federa-
syonunun kendi taahhütlerine aykırı 
olduğunu vurgulayarak, CEEMET’den 
MESS ile görüşerek bu konuyu bir 
açıklığa kavuşturmasını istedi.



Geçenlerde sendikal çalışma yap-
tıkları için işten atılan Unitex işçileri-
nin çadır kurarak direnmeleri üzerine 
işçilerle görüşen ve işe geri alınacak-
larını taahhüt eden Unitex patronu, 2 
işçiye işbaşı yaptırmadı. 

Bunun üzerine yeniden fabrikanın 
önünde çadır kurarak direnişlerini sür-
düren Unitex işçileri, bir basın açık-
lamasıyla, haksızlığı protesto ettiler. 
Giyim-Sen Başkanı Onur Kurt’un 
okuduğu basın açıklamasında özet-
le  şu görüşlere yer verildi. “Patron, 
Giyim-Sen Başkanı ile özel olarak 
görüşmek istediğini söyledi. Biz ise 
başkanın kesinlikle tek başına görüş-
meye gitmeyeceğini ve atılan işçilerin 
de bu görüşmelere katılmasını istedik. 
İşveren ise sendika başkanı ve tanık 
olarak Temiz Giysi sorumlusu ile gö-
rüşmeyi kabul etti. Yapılan görüşmede 
işçileri geri alacağını beyan ederek 
çadır eylemimize son vermemizi ve 
basın açıklaması yapmamızı istedi. 
Biz de kendilerine atılan işçilerin işe 
geri alınmasını, işçi sağlığı ve iş gü-

venliği ile ilgili sorunların çözümünü 
istediğimizi söyledik. Taleplerimizin 
kabul edildiği bize iletilince dışarı-
daki arkadaşlarla birlikte konuşarak 
çadır eylemine son verdik. Ertesi gün 
prosedürleri işveren vekili ile görüş-
meye gittiğimizde bir işçinin kendi 
isteğiyle işe kesinlikle dönmeyeceğini, 
dört işçinin ise geri döneceğini ilettik. 
İşveren vekili ile yaptığımız protokol-
de kıdem ve ihbar tazminatları geri 
ödenmeyerek işçiler tekrar işbaşı ya-

pacaktı ve kesinlikle ayrımcılığa uğ-
ramayacaklardı.

17.01.2015 tarihinde İbrahim 
Ayçiçek arkadaşımız eksik olan işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinden 
dolayı iş kazası geçirdi ve hastaneye 
kaldırıldı. Kazanın sebebi, kazanlar-
daki göstergelerin bozuk olmasıydı.

Patron Moris Antebi’nin avukatı 
Halil Ormanoğlu, sendikayı atlaya-
rak doğrudan Onur Kurt ve Ramazan 
Kaya’yı arayıp işbaşı yapmamaları 
için 8 maaş teklif etmiştir. Giyim-Sen 
de avukatı arayarak kendileri ile bir 
kurum olarak görüştüklerini belirtip 
yaptıklarının yanlış olduğunu söyle-
miştir.

İzinler bitip işbaşı yapmaya gidil-
diğinde işbaşı yaptırmayacaklarını ve 
iki arkadaşımızı işten çıkardıklarını 
sadece sözlü olarak belirtiler. Ayrıca 
Onur Kurt ve Ramazan Kaya için 
iki ayrı tutanak düzenlendi ve işçiler 
bunları imzalamaları için zorlandı ve 
imzalamazlarsa  bu tutanakları noter 

aracılığıyla ulaştıracakları şeklinde 
tehdit ettiler. Bu hazırladıkları tuta-
nak, gerçeği hiçbir şekilde yansıtma-
maktadır.

İşveren vekilleri, emniyet görevli-
lerine şikayette bulunarak çadır eyle-
mine müdahale etmelerini istemiştir. 
Mücadelemiz, atılan işçiler geri alı-
nıncaya ve Uniteks fabrikasına sendi-
ka girinceye kadar devam edecektir.”

                        Politika / Kapaklı
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Unitex Patronu Sözünde Durmadı! 

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin en az 32 madencinin hayatını kaybettiği Zasyadko 
kömür madeninin güvenliğiyle ilgili Kiev’e uyarıda bulunduğu, ancak madenin 
kullanım hakkını hukuki olarak elinde bulunduran Ukrayna yönetiminin uyarıyı 
dikkate almadığı ortaya çıktı.

Donetsk’te yas günü: 
Madende ölenlerin sayısı 30’u aştı

Ukrayna’nın doğusunda ba-
ğımsızlığını ilan eden ve Zasyadko 
madeninin bulunduğu bölgenin 
kontrolünü elinde tutan Donetsk 
Halk Cumhuriyeti (DHC) Ulusal 
Konseyi’nden yapılan açıklamada, 
“Zasyadko madeni, Ukrayna’daki 
en tehlikeli maden olarak görülüyor. 
Madende bugünküne benzer kaza-
lar daha öncede yaşanmıştı. DHC 
Başkanı Aleksandr Zaharçenko bun-
dan bir ay önce, madende çalışma 
yapılmasını yasaklayan bir karar 
imzalamıştı. Ancak madenin kulla-
nım hakkı hukuki olarak Ukrayna’ya 
ait olduğundan, bu uyarı görmezden 
gelindi” ifadeleri yer aldı. DHC Acil 

Durumlar Bakanlığı’nın verdiği bilgi-
ye göre Zasyadko madeninde gerçek-

leşen patlama nedeniyle 32 madenci 
hayatını kaybetti. 

Atapol Nakiyat’ta 
sendikalaşan işçiler 
işten çıkarıldı

Mersin Uluslararası Limanı’nın 
nakliye işlerini yapan Atapol Nak-
liyat’ın TÜMTİS üyesi 12 işçiyi 
işten çıkarması tüm işçileri eyleme 
geçirdi. Limanda bir araya gelen iş-
çiler, demokratik kitle örgütlerinin 
ve siyasi parti temsilcilerinin des-
tekleriyle eyleme geçti. Eylemde 
atılan işçilerin işe alınması ve sen-
dika hakkının tanınması talepleri 
dilendirildi.

Yürüyüşün ardından basın açık-
lamasını TÜMTİS Mersin Şube 
Başkanı Savaş Gürkan okudu. 
Özelleştirme ve taşeronlaştırma 
politikaları sonucu işçilerin yasadı-
şı bir şekilde 12 saat çalışmaya zor-
landığını belirten Gürkan, taşeron 
şirketlerin yoğun sömürü ve ağır iş 
koşullarında yaşamalarına izin ver-
meyeceklerini ifade etti. İşçilerin 
sendikalaşma çabalarıyla birlikte 
istifaya zorlanmasına tepki göste-
ren Gürkan, tüm emek güçlerine 
dayanışma çağrısı yaparak açıkla-
masını noktaladı.
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2015 Haziran seçimleri yak-
laştıkça, seçimlerde belirle-
necek tavır konusunda her 
toplumsal kesimde olduğu 

gibi Türkiye Sol’u içinde de tartışma-
lar hız kazandı. Bilerek Türkiye Sol’u 
olarak niteliyoruz. Çünkü, Türkiye 
İşçi Sınıfı’nın Devrimci Güçleri seçim 
tavrı konusunda görüşlerini net bir 
şekilde ifade etmiş bulunuyorlar. Tür-
kiye Sol’u nitelemesini kullanırken, 
kendilerini Sol olarak tarif eden ama 
özünde küçük burjuvazi ve orta kat-
man aydın kesimlere dayanan gruplar-
dan söz ediyoruz. Bu grupların da en 
belirgin ortak paydası, onların Kema-
lizm yönünde güçlü eğilimleri ve Kürt 
ulusal sorununun çözümü konusunda-
ki teorik olarak mesafeli, pratik olarak 
karşıt yaklaşımları. 

Gazetemiz çevresinin de içinde ol-
duğu HDK bileşeni, siyasi çevre ve 
partiler, açıklandığı üzere seçimlerde 
HDP’yi desteklemeyi karar almış-
lardır. HDK bileşenlerinin tümünün 
HDP bileşeni olmadıkları dikkate alı-
nırsa HDK bileşenlerinin tümünün 
HDP’yi destekleme yönünde karar 
almaları bizce olumlu olarak değer-
lendirilmelidir. Dolayısıyla, EMEP, 

SDP, SYKP, YSGP, SODAP, Parti-
zan, Politika, Kaldıraç, Başlangıç, 
bu tavra dahildir. 

HDK bileşenleri dışında HALK-
EVLERİ’nin de seçimlerde HDP’yi 
destekleme kararı alması önemli bir 
adımdır. Bilindiği gibi, sosyalist ha-
reket içinde yaygın bir örgütlenme-
ye ve dinamik bir yapıya sahip olan 
HALKEVLERİ’nin kesin tavır belir-
lemesi HDP’nin seçim çalışmalarını 
güçlendirici bir etmendir.

HALKEVLERİ’nin bu kararı açık-
lamadan önce, yerel ve bölgesel Mec-
lis’lerde konuyu tartışarak bu sonuca 
ulaşması alınan kararın değerini ve 
irade beyanının niteliğini ayrıca artı-
rıyor.

BHH Reformizmi
Asıl tartışma Birleşik Haziran 

Hareketi çevresinde yürüdü. Ku-
ruluşu itibarı ile kendisini Kemalist 
çizgiye yakın ve Kürt Özgürlük 
Hareketi’ne mesafeli tarif eden bu 
oluşum, seçim tavrı belirleme konu-
sunda ateşli tartışmalara sahne oldu. 
BHH içinde doğrudan Kemalizmi 
savunan ve kesin olarak Kürt Özgür-
lük Hareketi’ne tavrı olan kesimler 
olmakla birlikte, kesinlikle sadece bu 
olmayıp Kemalizm’den etkilenen ama 
tam Kemalist olmayan ve Kürt Ulusal 
Sorunu’na daha esnek yaklaşabilen 
güçler de vardır. Bunun dışında iki 
konuda da aslında BHH’nin genel gö-
rüşlerine mesafeli olan, ancak BHH’yi 
devrimci hareket açısından, özellikle 
Gezi söyleminden dolayı gerçekleş-
mesi gereken bir birliktelik olarak gö-
ren ve HDK çevresi ile yakınlaştırma-
yı hedefleyen bireyler de mevcuttur. 
Bu bireyler, BHH içinde birey olarak 
olanların dışında değişik bileşenlerin-
de görev alan yöneticiler arasında da 
temsil edilmektedirler.

Bu anlamda bakıldığında BHH’nin 
bir kısım bileşenlerinin, seçimlerde 
HDP’yi destekleme kararı konusunda 
aşırı ısrarcı olması demek, BHH’nin 

kendi içinde çözülmesi anlamına da 
gelebilirdi. Özellikle, HDP’yi destek-
lemekten yana olan bileşen ve bireyler 
bu sonucun doğmaması için HDP’ye 
kesin mesafeli duran bileşen ve bi-
reylerle dağılmayı getirecek bir tavra 
girmediler. Bunun sonucunda da or-
taya genel anlamda dayanışma mesajı 
veren eklektik bir seçim açıklaması 
çıktı. Bu açıklamanın da çok sancılı 
bir tartışma süreci sonucunda yayın-
lanabilmesi de süreci dikkatle izleyen 
kimselerin gözünden kaçmadı. Bize 
göre bu açıklama BHH’nin karmaşık 
yapısının bir izdüşümüdür. 

BHH içinde tüm güçlerin yaklaşı-
mı aynı değil tarifini yaparken, özel-
likle ÖDP içinde olan tartışmanın ve 
farklı yaklaşımların BHH’deki genel 
ayrımın benzeri olduğunu görmeliyiz. 
ÖDP Eş Başkanları aslında seçimler-
de HDP ile işbirliğine girmek ve hatta 
seçimlerde desteklenmesinden yanay-
ken, parti tabanının yarıdan fazlası da 
bu eğilimi doğru bulurken, eski gele-
nekten gelen kimi yöneticilerin etkisi 
ile partinin bütünü olarak bu konuda 
karar almaları olanaksız hale gelmiş-
tir.

BHH’nin “laik eğitim kampanyası” 
içeriğinde “ana dilde eğitim” istemini 
dillendiremeyecek düzeyde salt anti-
AKP’ci, şeriat karşıtı bir tavır takın-
ması ile ve genelde BHH çağrısında 
anti-AKP vurgusunu öne çıkarmasına 
rağmen, seçimlere yönelik tavrında bu 
kritere dahi sadık kalmaması dikkat 
çekici bir olgudur. Burada ne demek 
istiyoruz? Biliyorsunuz ki biz ve di-
ğer devrimci güçler, BHH’nin kuruluş 
çağrısının salt AKP karşıtlığı temelin-
de inşa edildiğini ve genel anlamda 
burjuva iktidarının yıkılmasına yöne-
lik herhangi bir ögeyi içermediğini de-
ğerlendirmiştik. Şimdi 2015 seçimleri 
açısından güncel olarak ön plana çı-
kan temel görev de, hakikaten AKP’yi 
doğrudan hedefleyen ve AKP’nin dik-
tatoryal planlarını somut olarak engel-
lemeye yönelik bir politikadır. Yani, 

bu hedef aslında BHH’nin kuruluş ça-
ğırısı ile bu anlamda bire bir uyuşuyor.  
BHH’nin tam da “hah, tam da bizim 
dediğimize geldiler” diyerek HDK ile 
seçim işbirliğine girmesi gerekirken, 
BHH bu sefer “soldan” vurarak tam 
tersi bir tutum belirlemiş durumda. Bu 
arada şunu belirtelim. HDK, kesinlik-
le “tam da bizim dediğimize geldiler” 
dedirtecek bir politik çizgi izlemiyor. 
Genel olarak iktidara yönelik mücade-
lenin bu etabında, seçim kampanyası 
etabında, okları bir hedefe yöneltme 
anlamında bu politika uygulanıyor. Bu 
da doğru bir yaklaşımdır. İşte tam bu 
noktada BHH kendi politikası ile çeli-
şen bir seçim tavrı belirliyor. 

BHH’nin bu seçim politikasının iki 
nedeni var. Birincisi; Kürt Özgürlük 
Hareketi’nin HDK/HDP içindeki rolü-
ne itirazları var. Kaba tabiri ile “Kürt-
lere mi hizmet edeceğiz” mantığını 
işletiyorlar. Ki bu doğru değil. Bunun 
adı kaba milliyetçiliktir. Çünkü KÖH, 
ayrılma hakkını kullanma yerine bir-
likte yaşamayı seçtiği koşullarda, 
Türkiye’nin topyekün demokratikleş-
mesi açısından bir politika belirliyor. 
Bunu selamlamak gerekir. BHH’nin 
de selamlayıp “haydi, beraber gerçek-
leştirelim” demesi gerekir. İkincisi; 
daha düne kadar salt anti-AKP’cilik 
politikası izleyen BHH bileşen ve bi-
reylerinden kimileri, birden bire dev-
rimcilik moduna girerek, HDP’nin 
devrim ve sosyalizm davasının geri-
sinde istemler öne sürdüğünü, bunun 
reformistlik olduğu ve dolayısıyla se-
çim kampanyası dönemini devrim ve 
sosyalizm propagandası ile geçirme-
nin doğru olduğunu söylüyorlar. Bu 
gerçek değil. Asıl bu tavır reformiz-
min ta kendisidir. 

Neden Reformizm Bile De-
ğil?

Çünkü, AKP ve Cumhurbaşkanı Er-
doğan en az 330 milletvekili ile mecli-
se girip, istediği Anayasa değişikliğini 
gerçekleştirmek istiyor. “400 vekil 

Devrimciliğin Kıstası
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istiyorum” demesi 330’u tamamla-
mak için koyduğu propaganda hedefi. 
Ayrıca, karşımızda anti-demokratik 
bir yüzde 10 barajı var. Şimdi soru-
yoruz; AKP’nin, yani temsilcisi ol-
duğu işbirlikçi tekelci burjuvazinin, 
kapitalist baskı ve sömürü düzenini 
daha da pekiştirmek ve kurumsal-
laştırmak amacı taşıyan planlarını 
bozmak mı gerçek devrimci faali-
yettir ve sosyalizm mücadelesine 
hizmet eder, yoksa devrim ve sos-
yalizm propagandası yapıyorum 
eğilimi ile AKP’nin değirmenine 
su taşımak mı? “Seçmenini serbest 
bırakmak” veya “ilerici demokratik 
adaylar ile dayanışma” ve hatta “se-
çimleri boykot” eğilimli söylemler bu 
dönemde sadece ve sadece AKP ikti-
darını yani işbirlikçi tekelci burjuva-
zinin iktidarını güçlendirir. 

Diğer yandan, seçimlerin kapi-
talist iktidara son vermek için temel 
çare olmadığını biz de biliyoruz. 
Ama, kapitalist iktidara son verecek 
gerçek devrimci mücadelenin ordusu-
nun, bağlaşık ve güç birliğinin oluş-
turulmasında seçim kampanyaları bir 
araç rolü oynayamaz mı? Bu seçim 
kampanyasında HDK/HDP güçleri 
ile gerçekleştiği üzere HALKEVLE-
Rİ dışında, BHH güçleri ve HALK 
CEPHESİ de güç birliği içinde yer 
alsa, burjuva iktidarına karşı eylem ve 
güç birliği geliştirilse, devrimci güç-
ler dışında demokratik hedefleri olan 
kesimler ile bağlaşıklık kurulsa bu 
devrim ve sosyalizm mücadelesi için 
doğrudan ve somut bir eylemlilik ol-
maz mı? 

Bütün bu söylediklerimizden çıkan 
sonuç şudur; Devrimci gibi gözüküp 
demokratik kazanımlar ve burju-
vazinin iktidarının geriletilmesi için 
devrimci mücadele dahi vermeye 
kararlı olmayanların tavrı refor-
mizm olarak dahi açıklanamaz.

Politikaya Müdahil Olmak

Türkiye Devrimci Hareketi’nin en 
büyük sorunu politikaya müdahil ola-
mamaktır. Bu gerçeklik de devrimci 
hareketi oluşturan güç ve bileşenlerin 
devrimcilik adı altında yürüttükleri 
yanlış politikalardan kaynaklanmak-
tadır. Defalarca dile getirmeye çalış-
tık. Bugün AKP ve diğer burjuva par-
tilerinin kitle ve oy tabanını oluşturan 
milyonlar, işçilerdir, emekçilerdir, 
köylülerdir. Bu kitle özünde işçi sını-

fının devrimci güçleri ile birlikte saf 
tutması gereken kesimlerdir. Ancak, 
bu kesimlere, kendi somut sorunla-
rı temelinde, ülke sorunlarına somut 
çözüm üretmeden ulaşmak mümkün 
değildir. HDP’nin “Yeni Yaşam Çağ-
rısı” tam da bu konular temelinde yı-
ğınlara umut veren bir çağrıdır.  Örne-
ğin, HDP için azami olan bu program, 
komünistler açısından asgari program 
niteliği taşımaktadır. Ancak bu olgu, 
komünistlerin bugün somut olarak 
bu politikayı desteklemelerinin önün-
de bir engel değildir. Bu politikanın 
mecliste temsili, seçim kampanyaları 
sürecinde yığınlarla buluşması bu-
gün için yaşama geçirilebilecek en 
devrimci faaliyettir ve komünistlerin 
programı ile uyumludur. Bu politika 
ülke sorunlarının temelden çözümü 
için yetersiz görülebilir. Ancak bugün 
için, bu istemlerin dahi daha gerisinde 
politikaları destekleyen yığınları etki-
leyebilecek, örgütleyebilecek ve yön-
lendirebilecek bir politika ise, bugün 
için en devrimci politika da budur. 

Devrimci mücadelenin bileşen-
lerinin her birinin ve her devrimci 
bireyin her konuda aynı düşünme-
sini, aynı temel stratejik amaca yö-
nelik görüş birliğinde olmasını bek-
lemeyelim. Öyle olsaydı zaten bu 
farklılıklar olmazdı. Önemli olan 
asıl mesele, bütün farklılıklarımıza 
rağmen burjuvaziye karşı iktidar 
mücadelemizi her yönüyle güçlen-
direcek, toplumdaki devrimci po-
tansiyelleri ortaya çıkararak, dev-
rimin ordusunu oluşturacak özneyi 
yaratmanın ortak mücadelesini ver-
mektir. Bu ortak mücadeleyi vermeyi 
başarabildiğimiz oranda Türkiye po-
litikasına müdahil olabileceğiz. Bay-
rağında Bilimsel Komünizm yazan-
lar ile diğer devrimci ve demokratik 
güçlerin bugün için güncel talepleri 
arasında fark yoktur. Ezilen, sömürü-
len yığınlar, işçi sınıfı, bugün henüz 
bu ayrımlar temelinde politik eğilim-
lerini belirlemiyor. Fakat sınıfın bu 
eğilimlerini belirleyeceği süreçlerin 
olgunlaşması bugün bu mücadeleler 
içinde alacağımız tavıra sıkı sıkıya 
bağlıdır. Devrimci politika bunu ge-
rektirir.  

POLİTİK GÜNDEM

Politika Gazetesi’ni 
Oku, Okut!
Abone Ol, Abone Bul !..

“Herkese ücretsiz sağlık hizmeti
sunan bir sistemi 
Türkiye’ye kazandıracağız...”
14 Mart Tıp “Bayramı” nedeniyle sağlık üzerine birşeyler söylemeyi, sağlık perso-

nelenin eylemliliklerini yansıtmayı düşünürken, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş’ın 17 Şubat günü Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmayı vermeyi 
daha doğru bulduk.

“... Hekimlerin sıkıntılarını saysak bitmez. Ama hekimler de biliyorlar ki asıl sorun ve 
sıkıntılar, hastaların yaşadığı sıkıntılardır. Doktorların, hekimlerin çalışma yaşamı, çalışma 
hayatı ile ilgili karşılaştıkları sorunlar, küçümsenemez. Ama hastaların hastanelerde karşı-
laştıkları sorunlar, hekimlerin sorunlarından bin kat daha fazla.

Bakın; önceki gün gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz her yerde, Bingöl’de, Ağrı’da dinledik, dün 
ise Karadeniz’den bir arkadaşım, bir kardeşim aradı. Hastanede karşılaştıkları zorlukları, sı-
kıntıları anlatıyorlar. Bir hasta olduğu durumuyla, herhangi bir kamu hastanesine başvuran 
bir vatandaşın pratikte karşılaştığı durumu, Sağlık Bakanı şu an bilmiyor olabilir, farkında 
olmayabilir ama artık bir trajediye dönüşmüş olan bu durumu, bundan sonra her gün teşhir 
edeceğiz. “Sağlıkta dönüşüm”, “sağlıkta reform”, işte “sağlıkta muazzam devrimler yaptık” di-
yen AKP iktidarı, öyle bir hale getirdi ki, cebinizde paranız yoksa aman aman hasta olmayın. 
Ölün daha iyi. Çünkü onurunuzu kıracaklar. Hastaneye gittiğinizde cebinizde paranız yok-
sa, hasta olmakla kalmayacaksınız. İnsanlık onurunuzu ayaklar altına alacaklar. Kanser has-
tasısınız diyelim ki. Altı ayda bir kontrole gitmeniz lazım. Metastaz var mı yok mu bakmanız 
lazım. Randevu almak için telefon açarsanız, size telefonla randevu verilirse, 4.50 TL otoma-
tikman borçlu duruma düşüyorsunuz. Sırf hastaneye telefon açtınız diye. 3 aydan önce asla 
randevu alamazsınız. Randevu sistemine göre. Ne yapabilirsiniz? 60 TL ile 150 TL arasında, 
Devlet Hastanesi’nde, doktor için özel muayene ücreti öderseniz, o gün muayene olursu-
nuz. Bakın, demek ki imkan var. Randevu için üç ay ertelemeye gerek yok. Paranız varsa o 
gün doktora görünebilirsiniz. Göründünüz doktora. Yatırdınız 60 TL, 150 TL’yi diyelim. Göze 
aldınız bunu. Doktor sizden efendim, Tomografi istedi. Ya da Ultrason ya da Doppler. Her-
hangi bir şey. Aldınız reçeteyi, çekmek için aşağıya indiniz. Üç aydan önce asla randevu 
alamazsınız, altı aya kadar. Altı ay sonra gel, Emar’ını çekelim diyebilirler, diyorlar da. Çaresi 
yok mu? Var. Ödersiniz 200-300 TL, anında çekilir. Demek ki çekilebiliyor. Ama paran varsa. 
Göze aldın veya paran var. Bütün bu harcamayı yapmayı göze aldın. Bitiyor mu yok.

Doktor, sana ilaç yazacak. O reçete var ya 1 TL. Eczaneye gittin, ilacı alacaksın. Emsal, 
en ucuz ilaç hangisiyse, onun üzerinden bir defa %10 senden alıyor. Ödediğin paranın en 
fazla %10, %20’sini eğer emsal ilaç değilse, SGK sana geri ödüyor. Geri kalanın hepsini sen 
ödemek zorundasın. Aldığın her bir kutu ilaç için ayrıca 1 TL ödeyeceksin. Kutu sayısına 
göre ayrıca 1 TL ödeyeceksin. Velev ki, hastanede yatmak zorunda kaldın, Allah korusun. 
Ödeyeceğin otelcilik ücreti, yatak ücreti, zaten eğer asgari ücretliysen, bir yıllık çalışmana 
neredeyse denk gelir. Bir hafta yatmışsan hastanede, eğer sana iyi bakmışlarsa, geri kalan 
bir yıl, tümüyle o hastane masrafları için çalışmak zorundasınız.

Bakın, bu anlattıklarım, sigortalı olanlar için geçerli. Yani, sigortan varsa, SGK’lı isen, pri-
mini tıkır tıkır ödüyorsan bunlar olur. Öyle lüks yok herkese. Hele sigortan yoksa bitmişsin. 
Bunların tamamını, kuruşu kuruşuna paranla yapmak zorundasın. Bunun adı “sağlıkta dö-
nüşüm”, “sağlıkta reform” işte. Peki, para ödeyeceksek, hastaneye bir giriş bir çıkış, yani bir 
grip hastalığıyla gittin, çıkarken en az 100 TL ödemişsen, sigorta primlerini niye ödüyoruz? 
Ücretlerimizden bu kadar sağlık primi niye kesiliyor? İşte devlet, ücretsiz sağlık hizmeti ver-
sin diye bu paralar kesiliyor. O yüzden sigorta yaptırıyoruz. Diyoruz ki, hasta olduğumuzda 
devlet bize ücretsiz baksın ve bizim maaşımızdan, gelirimizden bir miktar keserek sağlık 
harcamalarına bunu yatırabilirsin diyoruz, izin veriyoruz buna. Fakat bu dolandırıcı devlet 
parayı alıyor, üçkağıtçı devlet, ayakkabı kutularına saklıyor. Sağlıkta da biz hasta olduğu-
muzda, ödediğimiz primden çok daha fazlasını her seferinde bizden peşin alıyor. Yani, he-
kimlerin derdi var ama hastaların derdi hekimlerden daha ciddi durumda. AKP iktidara gel-
diğinde, Türkiye’de 271 özel sağlık hastanesi vardı. Şimdi 542. Yani yüzde yüzden daha fazla 
artmış durumda. Eskiden özel sektörün muayeneden aldığı pay %3.6 idi. Şimdi, yani AKP 
döneminde, %18’e çıktı. Eskiden özel hastaneye gitmek zorunda kalan hastalarla bugün-
kü arasında, %1150 fark var. 11.5 kat artmış. Özel hastaneye gitmek zorundalar. Kamu’da 
hastane kalmadı çünkü. Hepsini özelleştirdiler. Paranız kadar iyileşebilirsiniz ancak. Eğer 
onurunuz kırılmadan oradan çıkmayı başarıyorsanız, inanın ki; hele asgari ücretli, hele hele 
taşeron elemanı, hele hele yoksul, fakir bir insansanız, orada sizin insanlık haysiyetinizi 
ayaklar altına alıp öyle gönderiyorlar. O sıralarda, o kuyruklarda, o para sıralarında, paranız 
kadar film, paranız kadar ilaç, paranız kadar tedavi durumu ile karşılaştığınızda, insan ol-
maktan utanırsınız. Oysa, parasını peşin vermişsiniz siz, peşin! Bu devlet size ücretsiz sağlık 
hizmeti sunsun diye paranızı peşin vermiş bir halksınız!

Bunların hepsi, “sağlıkta reform” adı altında yutturuluyor. Fakat düzeltmenin tek yolu da 
parayı almamak v.s. değil, düzeltmenin en pratik yolu ve formülünü söylüyorum. 7 Haziran 
seçimlerinde HDP’ye oy vermektir. Bunları düzeltebilecek, halktan yana, emekten yana 
bir politika üretebilecek tek anlayış, partimizin oluşturduğu anlayıştır. Bunu biz düzeltece-
ğiz. Ücretsiz, her yerde, herkese ücretsiz, sağlık hizmeti sunan bir sağlık sistemini Türkiye’ye 
kazandıracağız.”



Gezi Parkı’na yönelik dev-
let saldırılarının olduğu günlerde 
Okmeydanı’nda da vatandaşlara yö-
nelik polis saldırısı durmadan devam 
ediyordu. 15 Haziran’ı 16 Haziran’a 
bağlayan gece boyu devam eden polis 
saldırılarını bilen Berkin, annesine ve 
ablalarına zarar gelebileceği düşün-
cesiyle ekmek almaya kendisi gitti. 
Evinden çıkıp markete giden Berkin, 

henüz 14 yaşındaydı. Bir daha evine 
dönemedi Berkin.

Bir polis memuru tarafından hedef 
gözetilerek atılan gaz fişeği ile başın-
dan vuruldu kara gözlü çocuk. He-
men hastaneye kaldırıldı ve tam 269 
gün yaşam mücadelesi verdi. Çocuk 
vücudu, polisin attığı gaz bombası-
nın beyninde ve vücudunda yarattığı 
hasara direndi. 6 Mart gecesi epilep-
si krizi geçiren Berkin’in durumu 
ağırlaştı. 7 Mart günü kalbi durdu. 
Tıbbi müdahalenin ardından yaklaşık 
15 dakika sonra kalbi yeniden ama 
makineye bağlı olarak çalıştırıldı. 9 
Mart sabah saatlerinde ise akciğerin-
de hava deliği oluştuğu bilgisi alındı. 
Beyin fonksiyonlarının çalışmasının 
giderek zorlaştığı ve iç organların-
da da bu nedenle hasarın büyüdüğü 
bilinmekteydi. Vurulduğunda 45 
kiloydu Berkin. Vücut direnci gide-
rek azaldı ve 11 Mart günü hayatını 
kaybetti. Öldüğünde 16 kiloydu.

Yüzündeki gülümsemeyi çalanlara 
inat tam 269 gün yaşam mücadele-

si verdi Berkin. 269 gün boyunca 
Berkin’in annesi ve sevenleri ondan 
gelecek güzel bir haberi beklediler 
hastane bahçesinde. Ne yazık ki 269 
günlük yaşam mücadelesini kaybetti 
Berkin. 

Berkin Elvan’ın sokak ortasında 
katledilişi iktidarın vatandaşlarına 
tahammülsüzlüğünün acı sonucudur. 
Sokak ortasında katliamı kendine 
görev bilen kolluk görevlileri, gö-
revlerini layığıyla yerine getirmişti 
yine. Berkin’i katledenler, Nihat’ı, 
Ceylan’ı katledenler gibi, ellerini 
kollarını sallayarak dolaşmaya devam 
ediyor. İktidar her zaman olduğu gibi 
failleri korumanın her türlü yolunu 
deniyor. Dönemin başbakanı katıldığı 
bir mitingde yaptığı açıklamasında 
“Geçenlerde İstanbul’da bir cenaze 
yaşandı. Maalesef terör örgütlerinin 
içine aldığı, terör örgütlerinin içinde 
ne yazık ki yüzü poşulu, eline sapan 
verilmiş, cebinde demir bilyelerle 
olan bir çocuk, orada maalesef bir 

biber gazına muhatap oluyor. Polis, 
orada yüzü poşulu, elinde sapanla, 
demir bilyeleri savuran o kişinin kaç 
yaşında olduğunu nereden ayıracak? 
Dürüst ol, dürüst. Ne ekmek alması 
ne alakası var?” diyor ve Berkin 
Elvan’ı hedef gözeterek sokak orta-
sında katleden kolluk görevlilerini 
açıkça müdafaa ediyordu. Ve bugün 
Berkin Elvan’ı katledenler hala 
aramızda dolaşıyor. İnsanlar acılarını 
yaşarken aynı başbakan yaşanılan 
acılara dahi saygı göstermeyerek 
Berkin’in annesini mitinge katılanlar 
yuhalatarak ne kadar saygılı davran-
dığını göstermiştir.

Bu hafta Berkin için, Adalet İçin 
nöbet tutacağız. Bir kez daha ve en 
yüksek sesimizle katilleri tanıdığı-
mızı, failleri mahkeme salonlarında 
olmasa bile vicdanlarda mahkum 
edeceğimizi tekrar ediyoruz.

                    İnsan Hakları Derneği 
İzmir Şubesi
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Politika gazetesi’ni 
İstanbul Beyoğlu, Kadıköy Me-
phisto ve Beyoğlu Semerkant 
kitabevlerinde, Mecidiyeköy 

viyadüğü altındaki gazete 
bayiinde, Esenkent Havana Büfe 

ve Beylikdüzü Barış Market’te, 

Ankara’da Doruk Kitabevi 
(Hürdoğan Aydoğdu)

05350863 23 49
Mithatpaşa Cd. 28/A Kızılay

adresinde bulabilirsiniz.

İHD İzmir Şubesi
Berkin İçin, Adalet İçin Nöbette...



q  Mazhar DENİZLİ

Bu yazının bitiminden ve 
başlığının atılmasından he-
men sonra AKP hükümeti 
Başbakan Davutoğlu’nun ağ-
zından  5 maddelik yeni GAP 
planını açıkladı. Açıklamanın 
tamamen seçime yönelik bir 
propaganda oluşunun yanı 
sıra yazımızdaki tespitleri de-
ğiştirecek bir  içerik taşımadı-
ğını, aksine suçlarının bir iti-
rafı olduğunu söyleyebiliriz. 
Bugüne kadar  sürdürülen ya-
tırımların HES (Enerji) Oto-
yol (Ulaşım) ağırlıklı olduğu 
itirafına dayanan  açıklama 
yeni yatırımlarda eksik bıra-
kılan sulama, hayvancılık ve 
istihdam konularına da ağır-
lık verileceği iddiasındadır.

Öncelikle ‘GAP Projesi’ 
ile ilgili bilinenleri bir hatır-
latmayla başlayalım.

GAP Projesi Nedir? 

Bugün Güneydoğu Ana-
dolu Projesi adıyla anılan 
projenin başlangıcı 1960’la-
rın başına kadar uzanır.

Başlangıçta hazırlanan Fı-
rat Havzası projesine Dicle 
Havzası projelerinin de ek-
lenmesiyle proje bölgesel bir 
nitelik kazanmıştır.

Bugün Proje, Dicle ve 
Fırat Havzalarının yanısıra 
yukarı Mezopotamya ovaları-
nı ve dolayısıyla 9 ili kapsar 
haldedir (Adıyaman, Batman, 
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, 
Mardin, Siirt, Şanlıurfa)

Başlangıçta sulama ve 
HES amaçlı projeler olarak 
planlanan GAP, 1980’lerin 
sonunda ‘Bölgesel Kalkınma 
Planına’ dönüşmüştür. Proje-
nin büyüklüğü nedeniyle de-

tayları çok yer kaplayacaktır. 
Ancak kısa başlıklar atarak 
özetleyecek olursak;

Projenin bitiminde;

22 baraj 19 HES yapımı,

1.800 000 hektar alanın  
sulanması,

27 Milyar kilowat saat
elektrik üretilmesi
hedeflenmiştir.

Bu proje boyunca kurul-
muş 27 hükümetin tamamı 
projeyi sahiplenmekle bera-
ber önceliklerini farklı alanla-
ra kaydırmıştır.

AKP hükümetinin de  ön-
celikleri  projenin gelişimine 
damgasını vurmuştur. Bölge-
sel Kalkınma Planı içerisinde 
birbirinde ayrılmaz görülen 
öğeleri kopararak ülke çapın-
da yürüttüğü rant politikasına 
bağlı kalkınma ve ekolojik 
dengeyi yok sayan politikala-
rından GAP projesi de nasibi-
ni almış durumda.

Bölgede HES’ler öncelik 
sağlarken ve planlanan baraj 
ve HES’lerin tamamı inşa ha-
linde ve tamamlanmış  iken 
bölgedeki tarımın can damarı 
olacak sulama projeleri üvey 
evlat muamelesi görmüş ve 
ancak %17.3’ü tamamlan-
mıştır. Yukarıda da belirtti-
ğimiz hedef olarak konulan 
1.800.000 hektar alanın yal-
nızca %20’si sulanabilir hale 
gelmiştir.

Tüm bölgeyi HES’lerin 
yanı sıra duble yollarla do-
natmasıyla övünen AKP ik-
tidarı aslında rant politikası 
ve onun altyapısı konusunda 
batıdaki uygulamalarını böl-
gede de devam ettirmiştir.

Dolayısıyla bölgedeki iş-
gücü istihdamı ve ekonomik 
kalkınma için son derece 
önemli büyük ölçekli sulu ta-
rım bir başka döneme ertele-
nerek, son dönemde ülkenin 
tüm bölgelerinde eylemlere 

yol açan ve direnişle karşıla-
şan HES projeleri alelacele 
bitirilmiştir.

EPDK (Enerji Piyasası-
nı Denetleme Kurulu) eliyle 
özel sektöre verilen enerji 
üretme lisansları sonucu bu 
firmalar, yeterli araştırma ya-
pılmaksızın, gerekli önlemler 
alınmaksızın yatırımlarını bi-
ran önce paraya dönüştürmek 
için doğaya azgınca saldır-
maktadır. Önceliğin ‘Kâr ve 
sermaye birikimi’ olmaması 
gereken ve ‘Kamusal Ürün’ 
olan enerji, özelleştirme yo-
luyla kârdan başka bir şey dü-
şünmeyen ‘Sermaye’nin eline 
terk edilmiş durumdadır.

Soma’daki madende, para 
kazanma adına sermayenin 
izlediği yol ne ise, bölgede 
inşa edilen HES’lerde de aynı 
yol ve tutum izlenmektedir. 
Bölgede bugün için kurulu 
HES gücü ülkenin tümünün 
yüzde 45’ini oluşturmakta. 

Üretilen enerjinin büyük bir 
kısmı ülkenin batısına akta-
rılmaktadır.

Üstelik bunu yaparken 
Ilısu Barajı’nın yapımında 
olduğu gibi 10.000 yılı aşkın 
tarihi barındıran Hasankeyf 
gibi kültür hazinesi yerleşim-
lerini tehlike altına sokmak-
tadırlar. Hem tarihin hem de 
ekolojik dengenin yok olması 
tüm itirazlara ve yürütülen 
mücadeleye karşın umurla-
rında değildir.

Hasankeyf 
Ne Yapmalı?

GAP projesi bölgesel kal-
kınma projesi olarak başla-
mıştır ve yeniden bu eksene 
oturtulmalıdır.

Emekçi halkın ön planda 
tutulduğu böyle bir kalkınma 
modelinin kapitalist sistemde 
imkansızlığını görmekle be-
raber bu konunun  takipçisi  
olunarak mücadele bugünkü 
koşullarda da ertelenmeksizin 
sürdürülmelidir.

AKP iktidarının doğayı 
ve dolayısıyla geleceği yok 
eden rant odaklı projelerinin 
karşısına dikilmek gerekmek-
tedir.

Ülke ekonomisinin bü-
yümesi için enerjinin önemli 
bir kısmı HES’lerden  sağlan-
maya çalışılmaktadır. Yerel 
yönetimlerin görüşü, halkın 
onayı olmayan ve tüm havza-
yı düşünerek  merkezi  planla-
maya ve bilimsel çalışmalara 
dayanmayan küçük ölçekli ve 
sermayenin kâr amaçlı  kur-
maya çalıştığı HES’lerin kar-
şısında durulmalıdır.

GAP Projesi 
AKP’nin Rant Politikasına Yenildi
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10.000 yılı aşkın tarihi barındıran Hasankeyf gibi kültür hazinesi yerleşimlerin tehlike altındadır.

Politika Gazetesi’ni 
Oku, Okut!



İnşaat-İş Sendikası Yönetim Kurulu, 
Kobane’ye ziyaret gerçekleştiren sendi-
ka heyetinin katılımıyla 11 Mart 2015 
günü saat 15:00’de, İnşaat-İş Sendikası 
genel Merkez’inde bir basın açıklaması 
ile raporu açıklamıştır. Örnek bir faali-
yet olması nedeniyle söz konusu rapo-
ru bütünüyle yayınlıyoruz.

İnşaat İşçileri Sendikası’ndan 6 
kişilik heyet 25-26 Şubat tarihlerinde 
Kobanê’de incelemelerde bulunmuş 
ve Kobanê Kantonu yöneticileriyle 
görüşmüştür.

Bu gezi programı Suruç Belediye-
si’nin yardımıyla Suruç Kaymakam-
lı’ğından alınan özel izinle gerçekleş-
tirilmiştir.

Gezinin Amacı
İnsanlığın bütün düşmanları, em-

peryalist burjuvazi ve bölgenin tüm 
gerici güçleri Rojava’daki bu yeni 
yaşam (komünü) deneyimi serpilip 
güçlenmeden boğmak için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Bu süreçte Kobanê 
Kantonu’na IŞİD’in yaptığı saldırı, iş-
gal ve katliam bu eksenlidir.

Emekçiler adına düne kadar gö-
rev Kobanê’yi savunmaktı. Bugünün 
görevi ise o yıkılmış kenti yeniden 
kurmaktır! Kobanê’nin savunulma-
sı nasıl enternasyonalist bir görev ve 
sorumluluk idiyse, bugün onun yeni-
den inşası da aynı şekilde enternasyo-
nalist bir görev ve sorumluluk olarak 
kavranmak zorundadır! İNŞAAT-İŞ 
üyesi insaat işçileri olarak bizler, 
Kobanê’nin yeniden inşasına katılma 
kararını bu sorumluluk duygusuyla al-
dık. Sendika olarak bu ziyareti, sava-
şın meydana getirdiği yıkımları, talanı 
ve yeniden inşa sürecini yerinde ince-
leyip yetkililerle görüş alışverişi ya-
parak gözlemlerimizi bölge ve dünya 
kamuoyunun bilgisine sunarak, Eme-
ğin köprüsünü birlikte kurmak için bu 
ziyareti gerçekleştirdik.

Gezi Programı 
Heyetimiz, 25 şubat 2015 tarihin-

de saat 17.00 sularında Suruç-Kobanê 
sınırından geçerek Kobanê kanton yö-

netimi görevlilerince karşılandı. Kısa 
bir tanışma faslından sonra Azadi 
Meydanı’nda ziyaretimizin nedenleri 
üzerine açıklamalar yapıldı.

Kobanê Kanton Belediye Başka-
nı’yla 26 Şubat 2015 gününün prog-
ramı yapıldıktan sonra mini bir kent 
gezisinin ardından o gece misafir edil-
dik.

Ertesi gün 26 Şubat’ta ilk olarak, 
Kobanê Kantonu Yürütme Meclisi 
Başkanı Enver Müslim ile birlikte 
kentin yöneticileri İnşaat-İş heyetini 
makamlarında kabul etmiştir. Yapılan 
görüşmelerde İnşaat-İş heyeti olarak 
halkların kardeşliğine köprü kurulma-
sı amacıyla kentin yeniden inşasında 
-sendikamızın yönetim kurulu tara-

fından oybirliğiyle belirlenen- görev 
alma kararını Kobanê Kantonu yöne-
timine iletmiştir. İnşaat-İş heyetinin 
yapılacak çalışmaları birlikte belirle-
mek için görüş alışverişinde ve ince-
lemelerde bulunmak amacıyla kente 
geldiği Kobanê Kantonu yöneticileri-
ne iletilmiştir.

Kobanê Kantonu Başbakanı En-
ver Müslim, İnşaat-İş’in kararını 
sevinçle karşıladıklarını kaydederek 
İnşaat-İş’in çalışmasını memnuniyet-
le karşılayacaklarını ifade etmiştir. 
Ancak şehrin yeniden inşasına başlan-
ması için öncelikle Türkiye sınırında 
yardımların geçeceği bir koridorun 
açılması gerektiğini dile getirmiştir. 
Müslim koridorun açılmasının hızlan-

dırılması için İnşaat-İş’ten ve Türki-
ye’deki demokrat çevrelerden destek 
talep etmiştir. Heyetimiz kantonun 
diğer yöneticileri, Kobanê Ekonomi 
Bakanı, Kobanê Eğitim Bakanı ve 
Kobanê Enerji Bakanı da Kobanê-
Türkiye sınırında en kısa zamanda 
koridor açılmasının gerekliliğini vur-
gulamıştır.

Kentin Genel Durumu
İnşaat-İş heyetinin Kobanê Enerji 

Bakanı nezaretinde yaptığı inceleme-
lerde ise bir mahalle dışında kentin 
yüzde 80’inin harabeye döndüğü geri 
kalan binaların da en az yüzde 50’si-
nin kullanılamaz halde olduğu göz-
lemlenmiştir. Özellikle, şehrin altya-
pısının tamamen yok olduğu, yol, su 
(içme, kullanım suyu), kanalizasyon, 
elektrik sıkıntısı yaşandığı, harabeler-
de yaşayanlar açısından yaralanma ve 
ölüm riski taşıyacak göçmeler olabi-
leceği, patlamamış bombalar buluna-
bileceği, yıkıntıların altında toplana-
mamış cesetlerin olduğu, sokaklarda 
patlamamış havan topu mermi kovan-
larının olduğu görülmüştür.

Kobanê’ye dönen ve kentte yaşa-
maya devam eden nüfus içinde özel-
likle havaların ısınmasıyla bulaşıcı 
hastalıkların baş göstermesinin kaçı-
nılmaz olduğu, üzerinde çocukların 
gezdiği, halkın eşyalarını çıkarmaya 
çalıştığı harabelerde; göçük ve tuzak-
laması bozulmuş patlayıcıların üzücü 
olaylara yol açabileceği tespit edil-
miştir.

KENTİN GENEL SORUNLA-
RI  ENERJİ SORUNU: Daha önce 
kentin elektrik enerjisi Suriye’de bir 
hidroelektrik santralinden alınmak-
taymış. Suriye yönetimi savaşın baş-
lamasından sonra bölgeden çekilirken 
bu santralden sağlanan enerjiyi kes-
miştir. Enerji nakil hatları da özellikle 
bombardıman sürecinde ciddi tahri-
bat almıştır. Enerji ihtiyacını kısıtlı 
motorinle çalışan jeneratörlerle elde 
edilmektedir. Kentte belli saatlerde bu 
enerji kullanılmaktadır.

SU SORUNU: Kentin su ihtiyacı 
daha önce Fırat Nehri kıyısındaki ku-
yulardan pompalarla alınan su ve ev-
lerin bahçelerinde bulunan kuyularla 

İnşaat-İş Sendikası’nın
Kobane “Yeniden İnşa” Raporu
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sağlanıyormuş. IŞİD saldırısı sırasın-
da bu kuyuların tahrip olması nede-
niyle ciddi bir su sıkıntısı vardır.

GIDA SORUNU: Kobanê’de sa-
vaştan önce hakim olan üretim kuru 
tarım imiş. Şu an için hiçbir üretim ya-
pılmamaktadır. Savaş sürecinde stok-
lanan buğday siloları IŞİD tarafından 
yağmalandığı için kuru gıda sıkıntısı 
mevcut. Kanton yönetimi kentin ek-
mek ihtiyacını sağlamak için bir fırını 
faal hale getirmiş, un ihtiyacı çeşitli 
yardımlarla temin edilmektedir.

SAĞLIK SORUNU: Kentteki en-
kazların altında hala çıkarılamayan 
cesetlerin olması, kentin sokaklarının 
çamur ve balçıkla kaplı olması, ha-
vaların ısınmasıyla çeşitli salgın has-
talıkların baş gösterebileceği tespit 
edilmiştir. Kentte bulunan hastane ta-
mamen kullanılamaz hale gelmiş, sağ-
lık hizmetleri sağlık yapısına uygun 
olmayan bir mekanda verilmektedir.

TARIM SORUNU: Kobanê geniş 
tarım alanlarına sahip bir havzaya sa-
hiptir. Savaş nedeniyle tarımsal üretim 
tamamen durmuştur. Bütün tarım alet-
leri tahrip olmuştur. Zaten hali hazırda 
da tarım yapacak ne emek gücü ne de 
koşullar mevcuttur.

KONUT SORUNU: Kentin yüz-
de 80’ni tamamen harabe olmuş, geri 
kalan yapılarında yüzde 50’sinin kul-
lanılamaz halde olduğu gözlenmiştir. 
Özellikle kaçak yollarla geri dönen 
halkın yıkıntıların altında kalan eşya-
larını çıkarırken göçük altında kalma 
riski yüksektir. En az onun kadar risk-
li bir sorun da IŞİD çeteleri kaçarken 
alanda bıraktıkları patlayıcı madde, 
özellikle de kara mayınları bombardı-
man sonrasında düzenekleri bozuldu-
ğu için patlamamış olduğundan enkaz 
alanları ciddi risk taşımaktadır.

SONUÇ OLARAK;

 • Öcelikli olarak Kobani’ye gerek-
li yardımların ulaşabilmesi için insani 
yardım koridoru mutlaka açılmalıdır. 
İnsani yardım koridoru açılmadan 
Kobani’ye gerekli bütün yardımlar 
eksik kalacaktır. İnsani yardım kori-
dorunun açılması için dünya halkla-
rına ve türkiye halkına önemli bir rol 
düşmektedir.

• Yeterli elektrik enerjisi temini 
acilen Suruç’tan (Türkiyeden) sağ-
lanmalıdır. Bu acil çözümün yanında, 
ekolojik açıdan rüzgar, güneş, jeoter-
mal enerji üretiminin mutlaka hayata 
geçirilmesi için teknik çalışmalar ya-
pılmalıdır. Bunun için başta Elektrik 

Mühendisleri Odası olmak üzere mes-
lek odalarına iş düşmektedir.

• Su temini için çöken kuyular 
tekrar açılmalı, acilen bir teknik etüt 
çalışması yapılarak yeni kuyuların 
açılabilmesi için jeolojik çalışmalar 
yürütebilecek mesleki örgütler bu sü-
rece destek olmalıdır.

• Gıda sorunun giderilebilmesi için 
başta un olmak üzere gıda sevkiyatı 
artırılmalıdır.

• Acilen bir hastane binasına ih-
tiyaç vardır. Yaz sıcaklarından önce 
kentte gerekli sterilizasyon çalışma-
ları acilen başlatılmalıdır. Özellikle 
çocukların en kısa sürede aşılarının 
yapılması, gerekli ilaçların temini için 
sağlık kuruluşlarının harekete geçme-
si gerekmektedir.

• Tarım sorunun çözülmesi için ön-

celikle enerji ve su sorunu çözülmeli-
dir; organik tarım için ziraat odaları-
nın ve tarım uzmanlarının yardımına 
ihtiyaç vardır.

• IŞİD çetelerinin kaçarken alanda 
bıraktıkları patlayıcı maddelerin (ma-
yın) temizlenmesi gerekiyor. Bu işlem 
için teknik donanıma sahip uzman 

desteğine ihtiyaç vardır.
• Kentte yeni bir yapılanma için 

öncelikle ciddi bir enkaz sorunu var-
dır. Enkazın kaldırılması için özellikle 
de patlayıcı riski gözönüne alınırsa, 
uluslararası iskan kuruluşlarının yar-
dımının alınması için girişimlerde bu-
lunulmalıdır.

İnşa sürecinde özellikle yerel kay-
nakların tespit ettiğimiz mermer ve 
kum ocakları başta olmak üzere bri-
ket ve çini atölyelerine (hafif hasarlı) 

işlevsellik kazandırılmalı, jeneratörle 
çalıştırılabilecek en azından bir beton 
santralinin kurulması sağlanmalıdır.  

YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Kobanê’nin yeniden inşa sürecinde 
rant alanına dönüşmemesi için “NE-
OLİBERALİZM” anlayışının değil, 
ekolojik kent modelinin hakim kılın-
ması için kentin inşası kent halkının 
özgür iradeleri ve öz yönetimiyle ger-
çekleşmelidir.

Kentteki enkaz kaldırma çalışma-
ları da mutlaka sanat tarihçileri, mi-
marlar ve arkeoloji uzmanları deneti-
minde yapılmalıdır.

İncelemeler ve görüşmeler sonu-
cunda İnşaat-İşçileri Sendikası, Tür-
kiye Kobanê sınırına insani yardım 
koridorunun açılması için tüm demok-
rasi güçleriyle ortak bir çalışma başla-
tılması elzem bir önemde olduğu net 
bir şekilde görülmüştür.

İnşaat-İş yönetimi, Kobanê yöneti-
mine kentte ilk etapta tüm malzeme ve 
işçiliği sendika tarafından karşılana-
cak bir sağlık ocağı kurulması sözünü 
ve bunun için Türkiye’de kampanya 
başlatma sözünü de Kobanê Kantonu 
yönetimine vermiştir. Bizler asıl ola-
rak emeğimizi Kobanê’li emekçiler 
için sarf edeceğiz. İnşaat-İş üyesi in-
şaat işçileri olarak bizler, bu sorumlu-
luk duygusuyla Kobanê’nin yeniden 
inşası için ilk etapta 10 günlüğüne 
Kobanê’ye giderek gönüllü çalışaca-
ğız. Kobanêli kardeşlerimizin bizim 
emeğimize ve ustalığımıza nerede ih-
tiyaçları varsa orada olacağız!..

Kobanê’ye sadece bina, yol, okul, 
hastane vb. yapmak icin gitmiyoruz!.. 
Biz Kobanê’ye asıl olarak Emeğin 
Kardeşlik Köprüsü’nü kurmak ama-
cıyla gidiyoruz.

Tıpkı direniş günlerinde Koba-
nê’de savaşmaya giden enternasyona-
list devrimci savaşçılar gibi biz inşaat 
işçileri de Kobanê’de yasayan Kürt, 
Arap, Ezidi, Alevi... emekçi kardeşle-
rimize yalnız olmadıklarını ve yalnız 
kalmayacaklarını göstermek için gidi-
yoruz!..

İşçilerin birliği ve halkların kar-
deşliğine harç olmak, bir tuğla da 
kendi ellerimizle koymak için gidiyo-
ruz!.. Kobanê’yi Kobanê için savaşan-
lar inşaa edecek biz emeğimizle onları 
mücadelelerini büyütmeye yardım 
edeceğiz!..
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“Kocaeli Üniversitesi’nde Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) 8 Mart’a 
yönelik açılan kadın çalışmaları standına ve Özgecan Aslan’ın da bulunduğu afişlere 
saldırdı. Kadın öğrencileri darp ederek afişlerini ve bildirilerini yırtan ÖGB, “Hak-
kınızda tutanak tutacağız!” diyerek öğrencileri tehdit etti.

Kadın Öğrenciler “Özgecan Aslan isyanımızdır”, “Tacize, tecavüze, şidde-
te karşı başkaldırıyoruz” ve “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atarak ÖGB 
saldırısını protesto etti. Masaların başından ayrılmayacaklarını belirten kadın öğ-
renciler artık bir kadının daha tacize, tecavüze, katliama maruz kalmaması için bu 
standları açmaya devam edeceklerini belirtti. Kocaeli Üniversitesi’nde geçtiğimiz 
yıl bir kadın öğrenciye eski erkek arkadaşı tarafından satırlı-silahlı saldırı gerçek-
leşmiş ve ÖGB müdahale bile etmemişti.

‘’ARKADAŞIMA DOKUNMA’’
Üniversitelerde ilerici, devrimci öğrencilere yönelik tehditler, İç Güvenlik Yasasının çıkmasıyla daha 
da artmaya başladı. Yasanın bazı maddelerinin meclisten geçmesi bahanesiyle, Üniversitelerde polis 
ablukaları da gün gün artmaya başladı. Üniversitelerde artmaya devam eden Faşist saldırılar ve gerici 
olaylar bahanesiyle 1 haftalık arama kararı çıkaran polis, ÖGB’yi de kendi maşası olarak kullanıyor. 
ÖGB, girişlerde üzerlerni aratmak istemeyen öğrencileri tutuklamayla tehdit ediyor. Polis kamerayla 
ilerici, devrimci öğrencileri fişelemeye çalışıyor. İç Güvenlik Yasası’nı neden olarak gösterilerek, 
öğrencilerin isyanını boğmaya ve pasifize etmeye çalışılıyor. Daha da ileri giderek, üniversite içinde 
sivil polisler ve ÖGB’ler öğrencileri ajanlaştırma ve ispiyonlama stratejilerini de uyguluyor. 

İlerici, devrimci gençliğin kararlı duruşu baskılara rağmen devam etmekte. İstanbul Üniversitesi’nde öğrencişerin başlattığı 
‘’ARKADAŞIMA DOKUNMA’’ kampanyası büyüyerek devam etmekte. 

Geçtiğimiz ay ülkücü bir öğrenci grubundan Fırat Çakıroğlu’nun ölümünün ardından 
polis tarafından ablukaya alınan Ege Üniversitesi’nde bir basın 
açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis ve özel güvenlik 
saldırdı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde topla-
nan öğrenciler polis ablukasını protesto etmek için bir basın 
açıklaması yaparak “Ege’de sıkıyönetim istemiyoruz” sloganları 
attı. Polis ilerici, devrimci öğrencilerin dağılmasını diretti ve 
öğrencilerin de bu talebe direnmesi üzerine ise üniversite içerisine 
giren çevik kuvvet bazı öğrencileri gözaltına aldı.

İlerici, Devrimci 
Üniversite 
Gençliği, Bingöl 
Üniversitesi’nde 
öğrenciler 
hakkında açılan 
soruşturmalara ve 
uzaklaştırmalara 
karşı başlatılan 
Açlık Greviyle 
Dayanışmasını 
Yükseltiyor 
ve Selamlıyor. Selam Olsun!   Selam Olsun Direnenlere!   Selam Olsun 
Gericiliğe  Kendilerini Siper Edenlere!  Selam Olsun Gelecek için Savaşanlara!

Seçimlerde okudukları 
şehirde oy kullanacak 
öğrencilerin dikkatine:

Askı süresi (14 Mart 
2015 - 27 Mart 
2015) içinde yerleşim 
yeri adresini değiştiren 
ve seçmen niteliğine 
sahip olduğu halde, 

muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan: Öğrenci olup, seçmen 

niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullan-

mak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, 

o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına 

ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus 

müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı 

ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu 

başkanlığına teslim ederler.
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Bingöl Üniversitesi 
Öğrencilerinin Talepleri
Bingöl Üniversitesi’nde öğrenciler olarak Üniversite 
yönetimi tarafından açılan yersiz soruşturmalara, 
suçsuz öğrencilere verilen uyarı, kınama ve uzaklaştırma 
cezalarına tepki olarak açlık grevine başlıyoruz. Açlık 
grevine girenler aynı zamanda, üniversiteyi ve dersleri de 
boykot ediyor.
Açlık grevine giren bizlerin istekleri, haklı istekler olmakla 
birlikte, kabul edilmemiştir. Bununla da yetinilmemiş, 
en doğal haklar, her gün biraz daha kısılmış, üniversite 
yönetimi, öğrencileri, adeta direnişe zorlamıştı.
Şunları da eklemek gereğini duyuyoruz:

 (1) Üniversite yönetimi tarafından açılan soruşturmalar ve 
verilen uyarı, kınama ve uzaklaştırma cezaları geri çekilmeli.
(2) Üniversite, içinde ki öğrencilerin kıskaç içine alındığı, bunaltıldığı, direnişe değin zorlandığı yerler değildir. Bunu, bir kez 
daha anımsatmak gereğini duyuyoruz.
(3) Bingöl Üniversitesi’nde ki keyfi uygulamaları ve insan onuruyla bağdaşmayan baskıları, öğrencilerin, halka ancak açlık 
greviyle duyurabildiklerine dikkati çekiyor ve olayların, yoğun baskılardan kaynaklandığını, sorumluları ilkin burada aramak 
gerektiğini belirtmek istiyoruz.
(4) Üniversiteye polis elini kolunu sallaya sallaya girememeli
(5) Üniversite içinde yapılacak basın açıklaması ve yürüyüşler üniversite yönetiminin kararı değil öğrencilerin kararları 
önemsenmeli.
(6) Üniversite öğrencilerinin haklı istekleri kabul edilmeli, üniversite koşulları düzeltilmeli,
(7) Açlık grevinin sona erdirilmesinin koşulları sağlanmalıdır.
Taleplerimiz kabul edilmezse açlık grevini sonlandırmayacağız.             BÜÖ-DER

Ankara Üniversitesi DTCF’de faşistler üniversitelilere silahla ateş etti. Bir özel güvenlik görevlisi silahla karnından ve ayağından yaralandı. İki öğrenci ise faşist-lerin saldırısında yaralandı, 50 üniversiteli gözaltına alındı A. Ü. Dil ve Tarih-Coğ-rafya Fakültesi’nde Kürt öğrencilerin yemekhanede yemek yediği sırada faşistler tarafından silahlı saldırı gerçekleşti.Faşistlerin saldırısından sonra okula giren çevik kuvvet faşistlere müdahale etmedi. Üniversitelilerin toplu çıkışı sırada faşistlerin bulunduğu arka kantinden üniversitelilere küfür edildi. üniversitelilerin, “Dil Tarih faşizme mezar olacak” sloganı atması üzerine polis, toplu çıkış yapan ve sadece slogan atan üniversiteli-lere saldırdı. Saldırı sonrası üniversitelilerden bazısı okul dışına çıkarılırken,    yaklaşık 50 üniversiteli gözaltına alındı.



q Kerim YILDIZ

“Büyük dev” uyandı derin uyku-
dan! Cemreler düştü; sırasıyla havaya, 
suya ve toprağa. Bahar, yavaş yavaş 
sıcaklığını hissettiriyor. Doğa içinde 
olduğu değişimi ve doğurganlığı or-
taya seriyor. Her taraf cıvıl cıvıl, kuş 
sesi, meleyen kuzular, etrafta uçuşan 
kelebekler, rengarenk açan çiçekler, 
şakırdayan suyun uğultusu ve insan-
ların hareketliliği…

Kürdistan, kadim bir topraktır. Sa-
nayi girmediği için suyunun içimine, 
havasının teneffüsüne ve ekmeğinin 
tadına doyulmuyor. Doğa, insanlığın 
en büyük zenginliğidir, en değerli ha-
zinesidir. Doğamızı korumalıyız; top-
rağıyla, suyuyla, havasıyla, bitkisiyle 
ve canlılarıyla.

Bugün coğrafyamızın her karış 
toprağında, direniş kokuyor. Uzakta 
gördüğümüz her insan, bize gerillayı 
hatırlatıyor. Dağların, tepelerin etekle-
rinde ve geçitlerde çok eskilerden kal-
ma kişilerin vurulduğu taş yığınakları 
vardır. Çoğunlukla o kişiler ya kaçak-
çılıktan ya da namus için vurulduğu 
söylenirdi.  Kırda gezerken arkadaşım 
gerillanın buralara ilk ayak basması-
nın halkta yarattığı heyecandan söz 
açtı. Karşımızdaki dağın heybetiyle 
yüz yüze durarak oturup bir nefes al-
dık. Dağarcığımızda taşıdığımız köy 
çökeliğinden hazırlanmış katmerleri 
önümüze koyduk.

Doğanın bereketine ve güzelliği-
ne doyum olmuyor. Yaşamımda bir 
türlü doyamadım; yarenin aşkına, 
yoldaşlığın sıcaklığına ve okumanın 
zevkine. Ve hepimizin ortak özlemi-
dir; yazın deniz sahillerinde doyasıya 
tatil yapmak, yaylalarda konaklamak, 
yeryüzünü rahatlıkla dolaşabilmek, 
her halktan emekçilerle ve gençlerle 
tanışmak.

Baharın Kürdistan’a gelişi bir baş-
kadır. Newroz ateşi, direnişlerle, ha-
laylarla, analarımızın zılgıtlarıyla ve 
her tarafı bir çiçek bahçesine dönüştü-
ren Ortadoğu halklarının ulusal renk-
leri ‘kesk û sor û zer’le (sarı, kırmızı, 

yeşil) ile anlam kazanıyor. Dağların 
ve tepelerin doruklarında Newroz ate-
şi yanıyor.

Binlerce yıllık tarihiyle, efsanevi 
ruhuyla Newroz, Kürdistan’ın Özgür-
lük mücadelesine güç katıyor. Geçen-
lerde İzmir’de hevallerle birlikteydik. 
Herkes derin duygulara dalmış, sessiz-
lik çökmüştü mekana. Bulgar göçme-
ni Emel Heval mırıltıyla, “Ege denizi 
kararınca, dağlar uykuya dalar. Yine 
ıssız ovalarda, isyan ateşi yanar.” 
gecenin sessizliğini bozdu. Şerwan, 
“Arkadaşlar, hep birlikte söyleyelim 
bu güzel Yunanistan işçi marşını” de-
yince amatör bir koro olduk ve ardın-
dan da Berfin’in başlattığı “Gewer’e 
Gewer’e” şarkısını söyledik. Genç-
ler olarak farklı ulusal kimliğe sahip 
arkadaşlarla bir araya geldiğimizde 
aklıma gelen ilk şey, “Kobanê Di-
renişi” oluyor. Kobane hepimizin 
yüreğine kazındı. Dünyanın en ücra 
köşelerinden kalkıp gelen ve onların 

can vermelerine yol açan itki neydi?  
Kürdistan için ölümü göze alarak yola 
çıkmak ne demek? Kolay bir şey mi? 
Bu itki, gençliğin yüreğindeki ateştir. 
Halklara karşı duyulan kardeşlik duy-
gusudur, mücadele kararlılığıdır.

İlerici, devrimci ve özgür gençlik 
olarak dünyanın başka yerlerinden 
kalkarak Kobanê için direnişe katılan 
ve canını esirgemeyen o yürekli genç-
lerin anılarını unutmayacağız. Unut-
makla kalmayacağız ve aynı zamanda 
yaşatacağız da. Nasıl mı? Nasıl ki, hep 
birlikte ve yürekten söylediysek İşçi 
Marşı’nı ve Gewer’e Gewer’e şarkı-
sını, hep birlikte yakmalıyız Newroz 
ateşini; dağların doruklarında, ıssız 
ovalarda, üniversitelerde, alanlarda 
ve fabrikalarda. Direniş ruhu, Newroz 
ateşiyle Türkiye ve Kürdistan toprak-
larını sarmalıdır. Bunun için biz İlerici 
Devrimci Gençliğe tarihi bir rol düş-
mektedir. Rolümüzü doğru oynamak, 
yarınlarımızın garantisi olacaktır.

Zalim Dehak’a karşı Demirci Ka-
wa’nın başlattığı direnişin bir balyoz 
darbesiyle zafere ulaşmasıyla başla-
yan Newroz’un günümüzdeki içeriği-
ni ulusal kimlik, ekoloji, eşitlik, özgür 
yaşam, demokratik özerklik için veri-
len mücadele dolduruyor.

Sömürgeci anlayış ve kapitalist 
sistem, gençliğe yoz, gerici ve köle-
ci bir anlayışla yaklaşıyor. Eğitim-
öğretimi gericileştirerek Türk-İslam 
Senteziyle yetişen ‘tekçi’ bireyler ye-
tiştirmek istiyor. Biz gençliği fuhuşa, 
uyuşturucuya ve tüketim çılgınlığına 
çekerek düşünmeyen, sorgulamayan, 
karamsar, pasif ve apolitik bir gençlik 
hedefleniyor. Oysa gerek biz Kürdis-
tan gençliği gerekse Türkiye devrim-
ci gençliği, bu dayatmaları başından 
reddettik. Özgürlükçü mücadele ru-
huyla direndik. Mücadelemizi sonuna 
kadar götüreceğiz.

Sömürüye karşı fabrikalarda bir-
likte mücadele etmek, işçiler olarak 
temel şiarımızdır. Hangi ulustan, din-
den, dilden, cinsiyetten ve şehirden 
olursak olalım, sömürüyü iliklerimiz-
de hissediyoruz. Egemen gücün, bur-
juvazinin yasaları, kuralları ve zorba-
lığı hepimizi ilgilendiriyor. Hepimiz 
beraber sömürülüyoruz, eziliyoruz, 
aşağılanıyoruz. Tek başına mücade-
leyle tek bir hak elde edilmiyor. Ya 
hep birlikte, ya da hiç birimiz!  Örgüt-
lenmekten, sendikalaşmaktan ve “sı-
nıf mücadelesi” vermekten başka bir 
çıkış yolu görünmüyor.

Faili meçhul bir cinayete kurban 
giden büyük öykü yazarı Sabahattin 
Ali’nin sözleriyle, “Dağlarına ba-
har gelmiş memleketimin!” ‘Ateşin 
çocukları’ olarak biz gençliğe görev 
düşüyor; özgürlük için örgütlü gücü-
müzü geliştirmek, çelik disiplinli ve 
bilinçli savaşkan kadrolar yaratarak 
mücadeleyi yükseltmek.

Ortadoğu halklarının özgürlük çığ-
lığı Newroz’u, bu duyguyla kutluyo-
ruz.

 Cêjna Newroz Pîroz Be!  
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q Nurani ERSOY  
            

Dünyadaki sınıf savaşımları ta-
rihine baktığımızda, tüm eylem ve 
ayaklanmalarda, o eylem ve ayak-
lanmalara bir dinamizm, bir heyecan 
kazandıran kesimin “gençlik” oldu-
ğunu görürüz. Bunda belirleyici olan 
şey, genç kuşakta bulunan coşkun bir 
heyecan, sonsuz enerji ve onun yarat-
tığı dinamizm ve gerçekleştirmesi zor 
ama gerekli hayaller.

Enerji, dinamizm, heyecan, coşku 
ve hayaller... İşte bunların toplamı, 
doğaldır ki müthiş bir güç ve etki ya-
ratacaktır. Bu gücün karşısında hiçbir 
güç - silahlı da olsa – dayanamayacak, 
uzun erimli olamayacaktır. Gençlik, 
bu güçle güzel şeyler yaratacak; özle-
nen, hayal edilen o güzel günleri ya-
kalayacaktır.

Ancak, gençliğin bütün bunları ger-
çekleştirebilmesi için iki şey daha ge-
reklidir ki bu iki şey olmadan elde edi-
len başarılar ve güzellikler hem uzun 
soluklu hem de anlamlı olmayacaktır. 
Çünkü “sosyalist devrim”le sonuç-
lanamayan kazanımlar, burjuvaziye 
sadece bir darbe vuracak ancak hakim 
sınıfın iktidarını yıkamayacaktır.

Bu gerekliliklerden ilki örgütlü-
lük. Örgütsüz hiçbir güç, burjuvazi-
nin, sermayenin karşısında duramaz. 
Çünkü burjuvazi örgütlü. Burjuvazi, 
yani erki elinde bulunduranlar, kendi 
yasalarını etkin ve kalıcı kılmak için, 
“devlet” mekanizmasını oluşturmuş 
ve “devlet”i sistematik olarak güçlü 
ve devamlı kılmak için bütün araç ve 
olanakları kullanmaktadır. Yani ha-
kim sınıflar – her zaman – tehlikenin 
farkındadır ve örgütlüdür. Bu sebeple 
gençlik de örgütlü olmalıdır.

Peki, nasıl bir örgüt ve örgüt-
lülük..?

Bu soru aynı zamanda ikinci ge-
rekliliği de içerir. İkincisi de işçi sı-
nıfının öncülüğünde oluşturulmuş 
“avangard (öncü) parti” dir. Bu 
parti (yani örgüt) “Komünist parti” 
dir. İşçi sınıfının öncülüğü olmayan 
hiçbir devrim, sömürüsüz ve sınıfsız 
bir düzeni hiçbir zaman yaratamamış 
ve yaratamayacaktır.

Gerek öğrenci gençliğin, gerek 
Kürt gençliğinin, gerek köylü genç-
liğin, gerekse işçi gençliğin gerçek 
kurtuluşu “devrim ve sosyalizm” ol-
duğuna göre, örgütü de bunu gerçek-
leştirecek “öncü parti” dir. Çünkü 
işçi sınıfının öncülüğüne inanmayan, 
hatta işçi sınıfının, gençliğin ve ay-
dınların öncülüğü olmadan devrimi 
gerçekleştiremeyeceğine inanan ör-
gütler  “sağ” ve “sol” sapma küçük 
burjuva örgütlerdir. Bu tür örgütlerin 
gerek dünyadaki gerek Türkiyedeki 
mücadele tarihine baktığımızda önle-
rine hiçbir zaman “devrim” hedefini 
koymadıklarını, gençliği de bu hedefe 
yönelik hazırlayamadıklarını görürüz. 

Örneğin Türkiyenin yakın tarihine 

damgasını vuran “Gezi” eylemlerine 
baktığımızda, bu eylemlere Türkiye 
genelinde -resmi rakamlara göre- 11 
milyon insan katılmış ve mücadele-
aralıklarla- altı ay boyunca devam 
etmiş ama hiçbir kazanım elde edile-
mediği gibi, küçük burjuva örgütler 
gençlik tabanını yitirmiş ve sonuçta 
gençlik, önüne “devrim” hedefini 
koymayan örgütlere güvenini yitirme-
ye başlamış ve farkında olmadan “ör-
gütsüzlüğü” örgütlemeye başlayan 
bir süreç yaşanmıştır. Mahalle ve park 
forumları bunun en belirgin örnekleri 
olarak görülebilir.

Diğer yandan, tersanelerde, liman-
larda, madenlerde, fabrikalarda “şal-
teri” indirdiğinde hayatı durduracak 

işçi sınıfı, bu “gezi” sürecine belki 
gönülden katılmış ama eylemleriyle 
bu sürece katılamamıştır. Bu örnek 
bile, işçi sınıfı ve onun öncülüğü ol-
madan hiçbir mücadelenin sonuca 
ulaşamayacağını göstermiştir.

Bütün bunlar, gençliğin, hem de-
mokratik taleplerini elde etmek hem 
de devrim hedefine ulaşabilmek için, 
tek adresinin, “işçi sınıfının SAVAŞ 
YOLU” olduğunu göstermektedir. 
İşçi sınıfının öncü partisinin acil ve 
asıl görevi de gençliği kucaklamak, 
ona Marksist-Leninist sınıf bilincini 
taşımak ve gençliği, “öncü gücün” 
militanı yapmaktır.

Unutmamalıyız ki diğer bütün yön-
tem ve yollar denendi ama olmadı...

GENÇLİK DÜNYASI

Gençlik ve Gelecek

DTK ve HDK gençlik örgütleri ön-
cülüğünde Diyarbakır’da toplanan ve 3 
gün sürecek olan 1. Ortadoğu Demokra-
tik Gençlik Konferansı’yla Ortadoğu’da-
ki gençlik örgütlerinin bir çatı altında 
toplanması ve Ortadoğu’da sınırların 
yeniden şekillendiği bir süreçte gençliğin 
oynayacağı rol tartışılıyor. Ortadoğu’da-
ki 15 ülkenin yanı sıra Avrupa ve Latin 
Amerika ülkelerinden gençlik örgütü 
temsilcilerinin de katılacağı konferansa 
PKK Lideri Abdullah Öcalan tarafından 
kaleme alınan bir mesaj da okundu.

Demokratik Toplum Kongresi ve 
Halkların Demokratik Kongresi gençlik 
yapıları öncülüğünde “Gençlik Gücü-
nü Yaratacak, Ortadoğu’yu Özgür-
leştirecek” sloganıyla gerçekleştirilen 
1. Ortadoğu Demokratik Gençlik 
Konferansı’na 15 Ortadoğu ülkesinden 
350 delegenin yanı sıra Avrupa ve Latin 
Amerika ülkelerinden gözlemci statü-
sünde konukların katılımıyla 13-14-15 
Mart’ta toplanan kongrede gençler 
geleceğin inşasını tartıştı. Konferansla 
gençliğin irade ve özgürlük mücadele-
sini yerel olmaktan çıkararak tüm bölge 
düzeyinde ortak demokratik gençlik mü-
cadele hattını örmek ve var olan örgütlü-
lüğün güçlendirilmesi amaçlanıyor. 

Konferans katılan gençlik örgütle-
ri; Filistin’den Filistin Halk Kurtuluş 
Cephesi ve El Muhabarat, Lübnan’dan 
Komünist Parti, Sosyalist Arap Gençli-
ği, İlerici Gençlik Örgütü, Demokratik 
Gençlik Federasyonu, Mısır’dan Bağım-
sız Öğrenci Birliği, Sosyal Demokrat 

Parti Gençliği, Mısır Komünist Parti 
Gençliği, Afganistan’dan Devrimci 
Afgan Kadınlar Örgütü gibi örgütlerinin 
yanı sıra Yemen, Ürdün, Tunus, Kıbrıs, 
Ermenistan ve Cezayir gibi ülkelerin 
gençlik örgütü temsilcileri konferansta 
yer aldı. Yine Kürdistan ve Türkiye’den 
sol, sosyalist, demokrat, emek örgütle-
ri, çeşitli halklar ve inanç kesimlerinin 
de katılım sağladığı Konferansta aynı 
zamanda Latin Amerika, Avrupa, Bask, 
Kıbrıs ve Yunanistan solundan delege-
lerle gözlemci  olarak hazır bulundular. 
Üç gün devam eden Konferans 4 oturum 
başlığından oluştu. Konferansın birinci 

gününde “Ortadoğu’nun Toplumsal ve 
Tarihi Yapısı” ve “Kapitalist Moder-
nite ve ona dayalı iktidar güçlerinin 
Ortadoğu’ya müdahaleleri”, ikinci 
gününde “Ortadoğu da Kapitalist Mo-
derniteye karşı alternatif arayışlar 
ve gençliğin öncü rolü”, son gün ise 
“Ortadoğu’da Gençlik Hareketlerinin 
Ortak Mücadele Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” sunumlar yapıldı.

Gazetemiz baskıya girerken 
gerçekleştirilen bu Konferansla il-
gili daha geniş haber ve yorumlarımızı 
gelecek sayımızda daha ayrıntılı 
verebileceğimizi umuyoruz.

Demokratik Ortadoğu Gençlik Konferansı



q Murat ÇAKIR

Kısa bir süre içinde Suriye ve Irak’ta 
büyük bir alanı kontrolü altına alan ve 
vahşi pratiğiyle dünya çapında tepki 
uyandıran sözde “İslam Devleti” (biz 
DAİŞ demeyi yeğliyoruz), Kobanê’de 
geri püskürtülmesine rağmen bölge 
halkları için büyük bir tehdit oluşturma-
ya devam ediyor. DAİŞ vahşeti gerek 
Kürt Özgürlük Hareketinin (KÖH) kimi 
kesimlerinde, gerekse de devrimci ka-
muoyunda “İslamofaşizm” kavramının 
kullanılmasına neden oluyor. Böylesi 
bir niteleme, skandalize etme anlamın-
da anlaşılır olsa da, duygusal olmaktan 
öteye gidemiyor. Bu nedenle DAİŞ’in 
ne olup olmadığını irdelemek istiyoruz.

İrdelemeyi iki soru çerçevesinde 
açmaya çalışalım: “İslamofaşizm” ve 
“siyasal İslam” tanımlamaları DAİŞ’i 
açıklamaya yeterli mi? DAİŞ münferit 
bir oluşum ve ilk kez ortaya çıkan bir 
görüngü mü? Yani, “dinsel sapmaya da-
yanan vahşi şiddet” DAİŞ’i açıklamaya 
yetiyor mu?

“İslamofaşizm” ve 
“siyasal İslam” nedir?
Faşizm üzerine var olan büyük kül-

liyata atıfta bulunarak burada faşizm 
tahlili yapmayacağımızı vurgulamalıyız 
– Max Horkheimer’in “kapitalizmden 
bahsetmeyen, faşizmden söz etmesin” 
sözünü anımsatarak. Bu açıdan “İslamo-
faşizm” kavramının bir kurgu, asıl arka 
planın üstünü örtmeye yarayan demago-
jik bir söylem olduğunu söyleyebiliriz.

“İslamofaşizm” kavramı Samuel P. 
Huntington tarafından geliştirilen ve 
iki kutupluluğun sona ermesinden sonra 
NATO’nun varlık gerekçesini yaratma-
ya, emperyalist stratejileri meşrulaştır-
maya temel oluşturan ünlü “Medeniyet-
ler Çatışması” tezine dayanmaktadır. 
Gerek bu tez, gerekse de “İslamofa-
şizm” kavramı, İslam’ı “özgür dünya-
ya yönelik tehdit” diye lanse etme ve 
dünya pazarları ile hammadde ve enerji 
kaynaklarını ele geçirmeye yönelik em-
peryalist politikaları “medeni dünyayı 
koruma tedbirleri” olarak gösterme ça-
balarını desteklemektedir. ABD’li Ne-

oconlar tarafından icat edilen bu kav-
ram, içi boş bir söylem olmakla birlikte, 
“»İslam tehdittir” propagandasının ka-
pitalizmin merkez ülkelerinde egemen 
görüş hâline gelmesini sağlamıştır. O 
nedenle devrimci kamuoyu bu kavramı 
kullanmaktan imtina etmeli, kavramın 
emperyalist demagojiye dolaylı destek 
sağladığı unutulmamalıdır.

“Siyasal İslam”ın ne olduğunu gös-
terebilmek için kısa bir tarihsel bakış 
gereklidir: 13. Yüzyıl’da Moğol istilası 
döneminde İslam’ın peygamber döne-
mindeki yaşama geri dönüldüğü takdir-
de yeniden güç kazanacağını iddia eden 
İbni Taymiya’nın görüşlerini temel 
alan günümüz “siyasal İslam”ı iki kay-
naktan beslenmektedir: Birincisi, hâlen 
Suudi Arabistan’da devlet dini olan Va-
habiliktir. Bu akım Muhammed İbni 
Abdülvahab (1703-1792) tarafından 
kurulmuştur. Selefiliğin kökleri bu ge-
lenekte yatmaktadır. İkinci kaynak ise 
Cemalettin el Afgani’ye (1838-1897) 
dayanan ve İslam’ın köklerine dönmesi 
gerektiğini savunan harekettir. Bu ha-
reketten 1928’de Mısır’da Müslüman 
Kardeşler örgütü çıkmıştır.

Burjuva medyasında Selefilik söz 
konusu olduğunda, sadece terörist grup-
lardan bahsedilmektedir. Halbuki Selefi-
lik homojen bir hareket değil, her türlü 
siyasi aksiyonu reddeden gruplardan, 
şiddet yoluyla köktenci bir din devleti 
kurmak isteyen gruplara kadar sayısız 
akımdan oluşmaktadır. Farklılıklarına 
rağmen bütün “siyasal İslam” grupları, 
her ne kadar İslam medeniyeti gelişme-
sinin zirvesine peygamber döneminde 
değil, aksine üç yüz yıl sonra Endülüs’te 
ulaşmış ve astronomi, felsefe, matema-
tik ve tıp bilimlerine son derece önem-
li katkılar yapmış olsa da, köktenci bir 
“geri dönüş” propagandası yapmakta-
dırlar.

Sonuçta “siyasal İslam” yaklaşık 100 
yıllık bir tarihi olan ve özellikle 1960’lı 
yıllardan itibaren – bilhassa Ortadoğu’da 
– gelişen laik ve sol hareketlere karşı bir 
silah olarak kullanılan bir harekettir. Da-
hası, “siyasal İslam” bulunduğu hemen 
her yerde “adalet” vurgusu yapsa da, ka-
pitalist sömürü ve neoliberal tedbirlerle 
hiç bir sorunu olmayan bir harekettir. 

Cezayir, Mısır, Tunus ve Türkiye ile en 
son Suriye ve Irak örnekleri, “siyasal İs-
lam” akımlarının kapitalist sömürünün 
İslam kisvesi altında kökleşmesine hiz-
met etmekte olduklarını göstermektedir.

Ancak “siyasal İslam” tanımlaması, 
bu akımların bütün emarelerini taşısa 
da, DAİŞ’i açıklamaya yeterli değildir. 
DAİŞ’i farklı kılan özellikleri vardır. 
Bunları da ikinci soru ile açmaya çalı-
şalım:

DAİŞ münferit bir oluşum mu?
Burjuva medyasında bir iddia sıklıkla 

kullanılmakta: “İlk kez böylesi bir vah-
şete tanık oluyoruz”. İnsanlık tarihinin 
sadece kapitalist gelişme sürecine bak-
tığımızda, bu iddianın yanlış olduğunu 
görebiliriz. Bırakalım bu süreci, sadece 
2003 Mart’ında başlayan Irak savaşın-
dan bu yana Irak’ta 1 milyondan fazla 
insan katledildi. Bunu DAİŞ’in uygula-
dığı vahşeti izafileştirmek için değil, bu 
propagandayla üstü örtülmeye çalışılan 
gerçekleri anımsatmak için belirtiyoruz.

Diğer bir iddia DAİŞ’in münferit 
bir oluşum ve ilk kez ortaya çıkan bir 
görüngü olduğudur. Bu iddia da propa-
gandadan ibarettir. Gerek Soğuk Savaş 
döneminde, gerek sonrasında ve özel-
likle 2001’de başlatılan sözde “teröre 
karşı savaşta” paramiliter ve devlet dışı 
askeri örgütlenmeler rejim değişiklikleri 
gerçekleştirmek ve/veya emperyalist çı-
karların korunması amacıyla kurulmuş, 
desteklenmiş ve teşvik edilmişlerdir – 
kimileri, amaç yerine getirildikten sonra, 
“yeni” düşman olarak ilân edilseler de.

Emperyalist müdahalelerin bili-
nen örneklerinden en ünlüsü, ABD’nin 
Nikaragua’daki kontralara sağladığı 
destektir. Ancak DAİŞ benzeri bir olu-
şumun ve devlet müdahalesi-özel mali 
destekli savaş örneği, 1979 Aralık’ında 
Afganistan’daki “mücahitlerin” Kızıl 
Orduya karşı başlattıkları savaştır. O 
dönemde Arap ülkelerinden çok sayıda 
gönüllü Pakistan’a geçmiş, özerk Paştun 
bölgesinde Suudilerin parasıyla ABD 
tarafından eğitilmiş ve Afganistan’a 
yollanmışlardı. 1989 Şubat’ında Kızıl 
Ordu Afganistan’dan çekildikten sonra, 
bu “mücahitler” Cezayir, Libya, Yemen 
gibi ülkelerdeki islamist ayaklanma-

ların başlarına geçmişlerdi. Bu kadro-
ların büyük bir kesiminin bugün Irak, 
Libya, Mali, Somali, Suriye, Tunus ve 
Yemen’deki islamist çetelerin ana çekir-
deklerini oluşturdukları biliniyor. Suudi 
despotların kendi etkinlik alanlarını ge-
nişletmek için eğitimlerini ve silahlan-
malarını büyük meblağlar ile finanse 
ettikleri “mücahitler” için en büyük mo-
tivasyon nedeni, dün olduğu gibi bugün 
de, köktenci İslam anlayışını hakim kıl-
manın yanı sıra, talan ve yağma olanak-
ları ve nakit paradır.

“Komünist kafirlere karşı mücade-
le” gerekçesiyle kurulan bu oluşumları 
günümüzde Özel Askeri Teşekküller 
olarak nitelendirmek olanaklıdır. Özel 
Askeri Teşekküller 1990 sonrasında ve 
neoliberal küreselleşmenin desteklen-
mesi çerçevesinde hemen her ihtilaf böl-
gesinde ortaya çıktılar – sadece islamist 
terör örgütleri olarak değil. Irak’ta savaş 
suçu işleyen Blackwater şirketi muhte-
melen bunların en ünlüsüdür. Özel As-
keri Teşekküllerin en önemli emaresi, 
şimdiye kadar ulus devletlerin tekelinde 
olan şiddet kullanma hakkını para kar-
şılığı devletler ve özel şirketler adına 
kullanmaktır.

BM hukuku, özünde devletler huku-
kudur. Devletler, savaş durumunda dahi 
BM Şartı’na ve Cenevre Konvansiyo-
nuna uymak zorundadırlar. Özel Askeri 
Teşekküller ise, devlet dışı aktörler ol-
duklarından, böylesi bir yükümlülüğü 
taşımamaktadırlar. Zaten ABD’nin Den 
Haag (Lahey) Uluslararası Ceza Mahke-
mesi antlaşmasını imzalamamasının te-
mel nedeni, ABD’li özel askeri şirketlerin 
işledikleri savaş suçlarının hukuki soruş-
turmasını olanaksızlaştırma çabasıdır.

Diğer yandan Özel Askeri Teşekkül-
lerin topladıkları paralı askerler, hiç bir 
hukuka uymayan özel savaşçılar statü-
sündedirler. O nedenle paralı asker top-
larken, bunların milliyetine bakmazlar. 
Bu teşekküllerin, devletlerin savaşa ka-
tılma kararının görece olsa da parlamen-
ter kurullarca alınması gibi demokratik 
kontrol altına girme zorunluluğu bulun-
mamaktadır. Tek hedefleri, kârdır.

DAİŞ, Özel Askeri Teşekküllerin bü-
tün emarelerini taşımaktadır. Bir kere 

Sözde “İslam Devleti” 
aslında nedir?
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çetelere alınan elemanların neredeyse 
hepsine para ödemektedir. Elemanların 
büyük bir çoğunluğu Kuzey Afrika ül-
kelerinden, Çeçenistan gibi Kafkas ül-
kelerinden, Arnavutluk ve Kosova’dan, 
Afganistan, Pakistan, Endonezya ve 
Suudi Arabistan ile Avrupa’da yaşayan 
Müslüman göçmenler arasından gel-
mektedir. Türkiye’den de katılım oldu-
ğu defalarca kez kanıtlanmıştır. Çeşitli 
kaynakların tespit ettiği gibi, çete ele-
manlarına çatışmaya katıldıkları gün 
başına 150 ile 300 Dolar arasında para 
ödenmektedir. Bunun yanı sıra, bilhassa 
Tunus’ta, DAİŞ’e katılan elemanların 
ailelerine – elemanların yaşlarına göre – 
10 ila 20 bin Dolar arası para ödeniyor. 
Aracılara verilen paralar da işin cabası.

Paralı askerlerin katılımında din 
ikincil önem taşıyor. Asıl neden paradır. 
Kuzey Afrika metropollerinin varoş-
larındaki sefalet bunu göstermektedir. 
Açlık sınırında yaşayan geniş kesimler 
açısından DAİŞ’in sağladığı mali ola-
naklar hayli çekici gelmektedir. Bunun-
la birlikte, fanatik Selefi ideolojisiyle 
çete elemanları arasında yaratılan “ortak 
kimlik” ile “medeni” yasa ve kurallara 
uymadan şiddet uygulama olanakları, 
yağma ve kişisel zenginleşme fırsatları 
da savaşçı eleman bulunmasını kolay-
laştırmaktadır.

İslamist çeteleri Batılı özel şirket-
lerden ayıran bir özellik, fanatik Selefi 
ideolojisinin savaşçılara sunduğu “cen-
net vaadidir”. Gerçi bu vaat temel mo-
tivasyon kaynağı değildir, ama çete ele-
manları arasında “birleştirici” işlevini 
görmektedir. “Emir” olarak nitelendiri-
len çete yöneticileri içinse temel nede-
nin para olduğu kanıtlanmıştır. “İslamist 
kariyerleri” araştırılan bir çok çete yö-
neticisinin yıllardan beri çeşitli ihtilaf 
bölgelerinde ve ülkelerde dolaştıkları ve 
önemli sayılabilecek derecede sermaye 
biriktirdikleri ortaya çıkartılmıştır. Şan-
taj ile para toplama, fidye için insan ka-
çırma, organ ve uyuşturucu ticareti gibi 
eylemler genellikle bu gezgin Emirlerce 
gerçekleştirilmektedir.

Paralı asker toplanmasının ne düze-
ye ulaştığını BM Suriye Özel Sorum-
lusu Lakhdar Brahimi’nin 23 Nisan 
2013’de BM Güvenlik Konseyi’ne 
sunduğu raporda okumak olanaklıy-
dı. Brahimi, 40 bini aşkın yabancının 
Suriye’de silahlı çatışmalara katıldığını 
belirtiyordu. O dönemde Ayman El Za-
vahiri tarafından El Kaide ağına kabul 
edilen El-Nusra-Cephesi en güçlü ör-
güttü. Ama yabancı devletler ve zengin 
Arap ailelerinin kurduğu Vahabiliği yay-
ma vakıflarınca finanse edilen en az on 
örgütten birisiydi. Bunlar konjonktürel 
duruma göre, ya birlikte ya da birbirine 

karşı savaşıyorlardı. İdeolojik yanlarına 
rağmen, tüm bu örgütler Özel Askeri Te-
şekküller olarak nitelendirilebilirler.

DAİŞ’in ekonomik arka planı
Alman gazeteci Marc Engelhardt, 

Afrika’daki islamist terör örgütleri hak-
kında yazdığı bir kitapta El Kaide’den, 
El Şabab’a ve Boko Haram’a kadar bü-
tün bu örgütlerin din kisvesi altında para 
için savaştıklarını belgelerle kanıtlıyor. 
Bu nedenle “Müslüman” olduklarını id-
dia eden tüm bu örgütlerin, farklı mez-
hepleri ve yorumlarıyla İslam ile söylem 
ötesinde hiç bir bağlantıları olmadığı 
söylenebilir. İslam, daha doğrusu Sünni 
gruplardan oluşan “siyasal İslam” açı-
sından bu noktadaki en önemli sorun, 
fanatik Selefi ideolojinin “meşru bir İs-
lami yorum” olarak görülmesidir.

Ancak DAİŞ’in Suriye ve Irak’taki 
kimi Sünni Arap aşiretince desteklen-

mesinin arkasında bu “meşru” görme 
eğilimi değil, ekonomik ve siyasal çı-
karlar durmaktadır. Daha önceleri farklı 
adlarla Suriye’de savaşan DAİŞ, özel-
likle Irak’ın çeşitli bölgelerini kontrolü 
altına almasıyla kamuoyunun gündemi-
ne oturdu. 2011’den bu yana “düşman” 
olarak gördüklerine karşı vahşi bir şid-
det uygulayan DAİŞ, korku yaratan bu 
vahşetiyle kendi sistemini güvence altı-
na almaya çalışmaktadır.

DAİŞ’i diğer islamist çetelerden 
ayırt eden en önemli özelliği, kontrolü 
altında tuttuğu bölgelerde devletsel iş-
levleri üstlenmiş olmasıdır. Suriye iç 
savaşının başlamasıyla durma noktasına 
gelen kimi kamu hizmetleri (gıda mad-
delerinin satışı, elektrik ve içme suyu 
vb.) DAİŞ tarafından sağlanmaktadır. 
Bunu elindeki devasa mali güç sayesin-
de yapabilmektedir. Şu an DAİŞ’in ayda 
60 milyon Doları aşan bir gelire sahip 
olduğu tahmin edilmekte. Vergiler, yol 

haraçları, şantaj ile toplanan paralar, 
fidye gelirleri, bankaların ve Suriye ve 
Irak’ın arkeolojik eserlerinin yağmalan-
masının yanı sıra petrol satışı yapılmak-
tadır. Irak’ta yedi petrol kuyusu ile iki 
rafineriyi, Suriye’de ise altı petrol kuyu-
sunu elinde tutan DAİŞ’in Türkiye’deki 
aracıları üzerinden petrol sattığı kanıt-
lanmış durumda.

Bu kaynaklar DAİŞ’e, kendisine 
şimdiye kadar mali, lojistik ve askeri 
destek veren “hamilerinden” bağımsız-
laşma ve müşterilerine sunduğu “hiz-
metler” için daha fazla para alma pazar-
lığı yapma olanağını sunmaktadır. Bu 
süreç aynı Afganistan’daki Taliban’ın 
kendisini Suudi Arabistan ve ABD’den 
bağımsızlaştırmasında olduğu gibi, ben-
zer şekilde gelişmektedir. Sadece Vaha-
biliği yaymayı değil, bölgedeki etkinlik 
alanını genişletmeyi amaçlayan Suudi 
despotları, bugün Afganistan’da gör-

dükleri filmin tekrarını Suriye ve Irak’ta 
izlemek zorunda kalmışlardır.

DAİŞ veya Batılı özel askeri şir-
ketler gibi devlet dışı şiddet aktörlerini 
analiz etmek için salt dinsel bakış açısı 
yeterli değildir. Neoliberalizm çağı, em-
peryalist ülkelerin ve bölgesel güç ol-
mak isteyen bölge egemenlerinin hege-
monik hedeflerine ulaşmak ve stratejik 
çıkarlarını korumak için ellerine şiddet 
kullanan modern araçlar aldığı bir çağ-
dır. Taşeronluk artık sadece ekonomik 
sektörlerde değil, askeri amaçlar için de 
uygulanan bir konsept hâline getirilmiş-
tir.

Ancak DAİŞ ile bu konsepte yeni bir 
nitelik katılmıştır: Taşeron, kendini ha-
milerinden bağımsızlaştırabilecek mali 
olanaklara kavuşmuş ve var olan devlet 
sınırlarını ortadan kaldıran, Suriye ve 
Irak haricinde başka ülkelerin toprakla-
rına da göz diken bir “İslam Devleti” id-
diasını taşımaktadır. ABD, AB ve bölge 

ülkelerinin egemenlerini hiddetlendiren, 
DAİŞ’in uyguladığı vahşet değil, taşe-
ronun kendisini finanse eden müşterile-
rinden bağımsız davranmak istemesidir. 
Emperyalizmin icat ettiği taşeronluk 
konsepti, bugün mucidinin çıkarlarını 
tehdit eden bir “Frankenstein’a” dönüş-
müştür.

Emperyalist güçlerin Birinci Dünya 
Paylaşım Savaşı sonrasında, 1920’de, 
Paris’e bağlı Sèrves kasabasındaki bir 
toplantıda cetvel ile çizdikleri Ortadoğu 
haritası, bu gelişme ile değişme sürecine 
girmiştir. Eski düzen, ayakta kalamaya-
cak derecede tahrip olmuştur. Farklı em-
peryalist güçlerin çıkarlarına uygun ola-
rak çizilen bölgedeki sınırların ve “ulus 
devletlerin” suni yapılar olduğundan 
şüphe yok. Artlarından gözyaşı döken 
pek olmayacaktır. Ancak, etnik farklara 
ve mezheplere göre düzenlenmek isten-
diği görünen yeni Ortadoğu resminin de 
bölge halklarının ve emekçi sınıfların 
lehine olmayacağı çok açık. Dahası, kö-
rüklenen mezhepçilik Ortadoğu’yu hiç 
sönmeyen bir yangın yerine ve devasa 
bir kan gölüne çevirmeye adaydır.

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağ-
men, çöldeki bir vaha misali simgeleşen 
Kobanê direnişi ve Rojava’daki özerklik 
deneyi, emperyalizmin, gericiliğin ve 
fanatik dinciliğin hedeflerine ulaşması-
nın önüne set çekilebileceğini, alterna-
tif gelişme yollarının olanaklı olduğunu 
kanıtlamıştır. Bu olanaklı oluşun anah-
tarı laik ve yoksul sınıflara dayanan öz 
yönetim anlayışıdır. Rojava özerklik 
deneyi, savaş koşullarına ve her türlü 
olumsuzluğa rağmen, örgütlü halkların 
egemenlere direnebileceklerini ve kendi 
öz yönetimlerini kurma yoluna girebile-
ceklerini bölgedeki ezilen ve sömürülen 
kesimlere göstermiştir. Her ne kadar 
Rojava’daki özerklik, öz yönetim ve öz 
savunma deneyi henüz kökleşmiş olma-
sa da, bölge halkları ve emekçi sınıflar 
kendi iktidarlarını kurabilmelerinin ola-
naklı olduğunu görmüşlerdir. Sadece bu 
gerçek Rojava deneyinin önemini ortaya 
koymaktadır.

DAİŞ’in ortaya çıkışının olumlu 
sayılabilecek tek yanı, fanatik dini ide-
olojilerin nasıl bir vahşete yol açabile-
ceklerini tüm dünyaya açık bir şekilde 
göstermiş olmasıdır. DAİŞ’e karşı gös-
terilecek tavır, sadece demokratlar için 
değil, inanan kesimler için de bir turnu-
sol anlamına gelmiştir. Komünistler ve 
bilinçli işçi sınıfı içinse, mücadeleleri-
nin öneminin altı bir kez daha çizilmiş-
tir: İnsanlığın kurtuluşu yalnızca sos-
yalizmle olanaklıdır. Din eleştirisi, laik 
tavır ve sınıfsal bakış, bu mücadelenin 
olmazsa olmaz ön koşullarıdır.
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DAİŞ, Özel Askeri Teşekküllerin bütün ema-
relerini taşımaktadır. Bir kere çetelere alınan 
elemanların neredeyse hepsine para ödemek-
tedir. Elemanların büyük bir çoğunluğu Kuzey 
Afrika ülkelerinden, Çeçenistan gibi Kafkas 
ülkelerinden, Arnavutluk ve Kosova’dan, Af-
ganistan, Pakistan, Endonezya ve Suudi Ara-
bistan ile Avrupa’da yaşayan Müslüman göç-
menler arasından gelmektedir. Türkiye’den de 
katılım olduğu defalarca kez kanıtlanmıştır.



q Hurşit SAĞIROĞLU
 
28 Şubat, Cumartesi günü, Dolmabah-

çe Saray’ında Kürt Özgürlük Hareketi adı-
na HDP heyeti bir açıklama okudu. Basına 
“Ortak Açıklama” olarak yansıtılan aslında 
bir “Ortak Açıklama” değildi,  devlet ve hü-
kümet açısından “Utangaç bir Ortak Açık-
lama” idi. Kürt Özgürlük Hareketi’nin açık-
laması Hükümet ve Devlet temsilcilerinin 
de bulunduğu bir ortamda Sırrı Süreyya 
Önder tarafından okundu. Devlet ve Hükü-
met temsilcileri de onay verir pozisyonda 
bulundular. Abdullah Öcalan tarafından 
hazırlanan 10 Maddelik metnin bu mekan-
sal ortamda ve katılımcıların bileşimi ile 
kamuoyuna açıklanması, özünde Devlet ve 
Hükümet tarafının da bu açıklamaya uyma 
konusunda irade beyanı anlamına gelir. 
Dolmabahçe Sarayı kapılarının bu açıkla-
ma için açılması, tüm ulusal ve uluslararası 
basının davet edilmesi ve TV programları-
nın kesilip canlı yayına geçilmesi devletin 
bir organizasyonudur. Kötü mü? Hayır. 
Bütün bu olan Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
canıyla, kanıyla, on yıllardır süren mücade-
lesinin sonucudur. Devlet diz çökmüştür.

Pekiyi, devlet görüntüde bu koşulları 
kabul edip, gerçekte ne yapmak istemek-
tedir? Asıl önem verilmesi gereken nokta 
budur. Devlet, devamlılığını sürdürebil-
mek, Hükümet ise kurumsallaşmasını pe-
kiştirmek için Kürt Ulusu ile barışa ihtiyaç 
duyuyor. Samimi mi? Bizce hayır. Ama sa-
mimi olup olmaması durumu değiştirmi-
yor, çünkü zorlu savaşımlar ile bu noktaya 
ulaşan ve süren özgürlük mücadelesi yeni 
yöntemler ile sürecini geliştiriyor. Silahlı 
gerilla mücadelesi birtakım insanların duy-
gularını tatmin etmek için başlamadı. Siya-
si mücadelenin bir biçimi olarak, var olan 
gereksinim üzerine uygulandı. Şimdi bu 
süreci gerilla mücadelesi olmadan sürdür-
me koşulları ortaya çıkarsa, Kürt Özgürlük 
Hareketi doğal olarak gerilla mücadelesin-
de ısrarlı olmayacaktır. Gerilla mücadelesi 
amacına ulaşmış olacaktır. Fakat devlet ve 
hükümet açısından durum böyle değildir. 
Devlet aslında Kürt Ulusal Sorunu’nu adil, 
demokratik ve barışçıl olarak, samimi bir 
biçimde çözmek istemiyor. Sadece ve sa-
dece işbirlikçi oligarşinin sınıfsal hedefleri 
konusunda engel teşkil eden etmenlerini 

ortadan kaldırmak istiyor. Kuşkusuz ki, bu 
zihniyetle dahi yapıyor olsa, yaşanan sü-
reçler toplumun bilincinde değişiklikler 
yaratıyor, devlet de kendine göre verdiği 
tavizler ile, istemeden de olsa, göreceli de 
olsa, uygulamalarında değişime uğruyor. 
Toplumsal hareketler böyle sonuçlar do-
ğurur, değişimler gerçekleştirir. 

Hükümet daha ilk günden açıklamayı 
çarpıtma yönüne gitti. Abdullah Öcalan 
PKK’ye silahsızlanma çağrısı yaptı dedi. 
Bu doğru değildi. Abdullah Öcalan, me-
alen, 10 maddelik yol haritası temelinde 
müzakere süreci başlar ise, PKK’yi silah 
bırakmayı görüşmek üzere Kongre topla-
maya davet ediyorum dedi. Ardından, bu 
gerçeği dile getiren HDP Eş Genel Başkanı 
Selahattin Demirtaş hedefe kondu. Daha 
sonra ise, KCK Yürütme Kurulu ve PKK 
Başkanlık Konseyi hedef alınarak, bizzat 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından “bi-
zim teröristler silahları betona gömmek 
istemiyor” açıklaması geldi. Mesele, silah 
bırakma meselesi değildir. Kürt Özgürlük 
Hareketi bu adımı atmayı göze almasa za-
ten diyalog sürecine girmez ve müzakere 
sürecinde ısrarlı olmazdı. Şimdi olması 
gereken ve KCK’den HDP’ye ısrarcı olunan 
konu şudur; Madem ki ana muhatap olarak 
Abdullah Öcalan’ı kabul ediyorsun, neden 
Abdullah Öcalan’ın serbest halde diyalog 
ve başlayacak müzakerelere katılmasına 
yanaşmıyorsun? Veysi Sarısözen bu konu-
da, bu hafta Özgür Gündem Gazetesindeki 
köşe yazısında şöyle diyordu; “ ‘Eğer Öca-
lan şu anda Kandil’de olsaydı, siz Öcalan’la 
yine aynı masada oturacak ve on maddeyi 
müzakere edecek miydiniz ?’ Bu soruya ‘evet’ 
diyorsanız, neden Öcalan’ı hala İmralı’da 
tutuyorsunuz ? Bu soruya ‘hayır’ diyorsanız, 
o zaman nasıl olur da dağdakilerin silah 
bırakıp ovaya inmesini ve size güvenmesini 
bekliyorsunuz? “

Savaşı başlatan taraf Kürt Özgürlük 
Hareketi olmamıştır. Bu ülkede Türkiye 
Cumhuriyeti kurulurken, Türk Ulusu ya-
ratma sürecinde, Kürt Ulusu yok sayılmış, 
yok edilmek istenmiştir. Baskı, terör ve 
sömürü ile Kürt Ulusu asimile edilmek, 
Türkleştirilmek istenmiştir. Hepimiz “Mah-
rumiyet Bölgesi”, “Mecburi Şark Hizmeti”, 
“Doğu’ya Sürgün” kavramlarının günlük 
yaşamda kullanılageldiği koşullarda bü-

yüdük. Bu kavramlar gökten zembille 
düşmedi. Türkiye’nin doğusu, gerçekten 
bir sömürge olarak mütalaa edildi. Bugün 
bile, polisler, savcılar, öğretmenler, devlet 
memurları “doğuya sürgün edilmekten” 
korkmaktadırlar. Bunun bir sebebi vardır. 
1983’de “Olağanüstü Hal Bölge Valiliği” 
ile Türkiye Kürdistanı’nın sınırlarını çizen 
ve oraya “Sömürge Valileri” atayan bizzat 
bu devlettir. Kürt Özgürlük Hareketi, bu 
koşullarda, Kürt Halkının, Kürt Ulusu’nun 
varlığını sürdürmek, haklarını savunmak 
ve özgürlüğünü elde etmek için, devletin 
saldırıları karşısında, savunma amaçlı bir 
gerilla mücadelesi başlatmak zorunda kal-
mıştır. Bu mücadeleyi yürütenler onbinler-
ce şehit vermişlerdir. Ve aynı Hareket, adil, 
demokratik ve barışçıl bir çözüm olanağı-
nın koşullarını yaratmak için, Devlet de bu 
yönde diyaloğa hazır olduğunu ilan ettiği 
için tek taraflı ateşkes sürecini başlatmıştır. 
Devletin bu yaklaşımını bir irade beyanı 
olarak kabul etmiştir. Samimiyetini test et-
memiştir. Bu olgu asıl olarak süreç içinde 
kendini gösterecektir. 

Kürt Özgürlük Hareketi tek taraflı ateş-
kes uygulamasını sürdürürken, Devlet yeni 
Kalekollar, Askeri amaç güden barajlar inşa 
etmeye devam ediyor. Hatta devam ediyor 
nitelemesi dahi yanlış, asıl olarak bu inşa-
atlara tek taraflı ateşkes süreci uygulamaya 
geçince başladı. Çünkü, tek taraflı ateşkes 
uygulaması olmasaydı, bu inşaatları ger-
çekleştirmesi zaten mümkün olamazdı. 
Gerilla bunları engelliyordu. İnsansız Hava 
Araçları’nın keşif uçuşları devam ediyor. 
Tespit edilen eski gerilla mevziileri ve ateş-
kes sürecinde oluşturulan gerilla üsleri 
havadan ve karadan bombalanıyor. Bu ör-
nekler sıcak savaşın tek taraflı sürdürülme 
gerçekliğidir. 

Hükümet tarafından, HDP’ye yönelik 
uygulanan yaptırımlardan hiç söz etmeye-
ceğiz. Ancak “Yeni İç Güvenlik Yasa Tasarı-
sı” ne demek oluyor? Sınıfsal harekete ve 
özgürlük hareketine yönelik olduğu açık 
olan bu yasa tasarısı ile Türkiye’nin tümü 
“Olağanüstü Hal” Kanunları ile yönetilecek. 
Bu yasa ile Hükümet 2002 yılından itiba-
ren kendini “demokratik adımlar” atıyor 
kandırmacası sürecinde uygulamadan kal-
dırdığını söylediği tüm kanun ve kararna-
meleri tekrar, hatta fazlasıyla yasalaştırıyor. 

Bu kanunun gölgesinde “Çözüm Süreci” ve 
müzakere sürdürmek mümkün müdür? 
Eğer müzakereler başlar ise bu kanun da 
onun bir parçası olacaktır. Anayasa’nın 
kendisi müzakerenin bir ögesidir. 10 mad-
deden bir tanesi “demokratik bir Anayasa” 
içeriğini taşıyor. Yani mesele sadece Kürt 
Ulusal Sorunu’nun çözümü doğrultusunda 
adım atmak değil, Türkiye’nin demokratik-
leştirilmesi için topyekün adımlar geliştir-
mektir. Bu sürecin böyle bir özelliği vardır. 
Dolayısıyla, Türkiye ve Kürdistan’ın barış 
ve demokrasi güçleri müzakere sürecinin 
gelişmesinden yüzde yüz yanadır, bunun 
sonucunda ülkede barış ortamının tesis 
edilmesinden de yanadır. O anlamda ken-
di tabirleriyle ifade edersek “ Top devlet ve 
hükümetin kucağındadır “. 

Müzakereler yoluyla, savaşın ön ko-
şulları ortadan kalktığında kuşkusuz ki 
Kürt Özgürlük Hareketi, Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanın’da silahlı mücadeleyi sonlandı-
racaktır. Bu konuda da kimse Kürt Özgür-
lük Hareketi’ne akıl öğretmeye kalkmama-
lı. Muhatap kim ise en doğru kararı verme 
yetkisi de ondadır. Onun dışında söylenen 
her söz teferuattır, gereksizdir ve amiyane 
tabiri ile “hariçten gazel okumaktır”. Bun-
dan da herkesin kaçınması ve Kürt Özgür-
lük Hareketinin iradesine saygı göstermesi 
gerekir. 

Müzakereler sonucunda Kürt Özgür-
lük Hareketi’nin silahlı mücadelesinin bir 
olasılık olarak son bulması ülkede sınıf 
savaşımının son bulması anlamına gel-
miyor. Kürt halkı, özgür iradesi ile birlikte 
yaşamaktan yana tavır belirliyor ise ve onu 
temsil eden Hareket bu irade doğrultusun-
da politika geliştiriyor ise bu aşamadan 
sonra ana görev, Türkiye’de burjuvazinin 
sınıf iktidarına son vermek olacaktır. Kürt 
Özgürlük Hareketi de bütün güçlerini ve 
olanaklarını, Türkiye İşçi Sınıfının Devrimci 
Hareketi ile birlikte bu amaca kilitleyecek-
tir. Kısacası, müzakere sürecinin olumlu 
olarak gelişmesi ve sonucunda silahlı mü-
cadelenin sona ermesi, Türkiye’de iktidar 
mücadelesinin, sınıf mücadelesinin  daha 
da güçlenmesi demek olacaktır. Devlet ve 
Hükümet’in rüyalarına giren asıl korku bu-
dur. Onun için “bizim teröristler” niteleme-
sini terk edemiyor, pek de terk edebilecek 
gibi gözükmüyor.

28 Şubat Dolmabahçe 
Açıklamasını Doğru Okumak
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q Ayla BORAN
 
Bir toplumu tanımlamaya çalışır-

ken, toplumsal bilinci, üretici güçleri, 
üretim ilişkilerini, varolan sistemin 
kendi yasaları çerçevesinde oluştur-
duğu baskıyı dikkate almadan elbette 
değerlendiremiyoruz. 

İnsanlık tarihinin, ilkel komünal 
toplumlarından, tarım toplumlarına, 
feodaliteye, ortaçağ aristokrasilerine 
ve günümüz kapitalizm koşullarına 
değin gelirsek, insanın, insan onuru-
nun, emeğin, kimliğin ve kısaca yer-
yüzünün artan biçimde tek bir sınıfın 
çıkarlarına uygun dizayn edildiğini 
görürüz. Tahakküm, sahiplik, sömürü, 
hukuk, bilim, sanat, din, eğitim... kı-
saca yaşama özgü her şey sermayenin 
hizmetine koşulur. 

Burjuvazi ile uzlaşmaz çelişki-
si olan işçi sınıfı, emekçi ve halklar, 
bu pervasız sistem ve toplumsal yapı 
içinde nasıl durduruluyor? Ya da eli-
mizde bir sihirli değnek olmadığına 
göre, binlerce yıldır bu sistemin çı-
karları doğrultusunda her türden eko-
nomik ve ideolojik zorla bastırılan ya 
da uyuşturulan, değer sistemleri altüst 
edilen işçi sınıfı ve halklar, sınıfsız 
toplumun inşasında nasıl bir toplum-
sal değişimin özneleri olacaklar? 

Bugün kapitalizmin elinde bulun-
durduğu, toplumları ve tek tek insan-
ları dilediğince şekillendirdiği o en 
güçlü tutkalı elinden almalı önce. O 
tutkal ki; kapitalizmde maddi üretime 
göre belirlenen zihinsel üretim. O tut-
kal ki; kapitalizmde sadece meta üre-
timi olarak ortaya çıkan ancak sınıfsız 
toplumda insanın yaratıcı yetenekle-
rini dilediğince geliştirebileceği ve 
kendini yeniden üretebileceği büyüle-
yici ve bağlayıcı bir araç. O tutkal ki; 
1800’lerde Marx ve Engels’in ısrarla 
altını çizdiği ancak biz dünyayı değiş-
tirmek isteyenlerin, kapitalizme altın 
tepside terkettikleri, sahip çıkmak is-
teyenlerin de ağır bedeller ödediği bir 
araç. 

Sanat... Estetik... Edebiyat
Kapitalizmin tüm sahiplik arzusu 

ve biçimlerine rağmen, insan iradesi, 
zekası ve yaratıcı yetenekleri bazen 

sistemi rahatsız edebilecek kadar yır-
tar perdeleri.

Mesela Şiir

Kökeni neredeyse insanlık tari-
hi kadar eskilere dayanıyor. Kapita-

lizmin ezberlerini bozan şairleri var 
dünyanın. 

“Zulüm, acı, ölüm, şu bu, bir an-
da gizlerse de tohumu, ölmüş gibi 
görünürse de halk, döner gelir elbet 
bir gün nisan ayı, kavuşur baharına 
toprak, kızgın eller dağıtır atar ağır 
havayı. Ölümün içinden yeşerir yaşa-
mak.” Pablo Neruda

“Görmesen bile denizi, yukarıya 
çevir gözü, deniz dibidir gökyüzü, al-
dırma gönül, aldırma.” Sabahattin Ali

“Behey! kaburgalarında ateş bir 
yürek yerine, idare lambası yanan 
adam! Behey armut satar gibi san’atı 
okkayla satan san’atkar!, Ettiğin kâr 
kalmayacak yanına! soksan da kafanı 
dükkanına, dükkanını yedi kat yerin 
dibine soksan; yine ateşimiz seni, yağ-
lı saçlarından tutuşturarak, bir türbe 
mumu gibi damla damla eritecek! Çek 
elini san’atın yakasından, çek! Çeki-
niz!” Nazım Hikmet

Neruda, Sabahattin Ali ya da 
Nazım, insanlığın şairleri oldukları 
dizeleri yazdılar. Karşılığında Ne-
ruda, Şili’de, kendi ülkesinde önce 
kaçak sonra sürgündü. Sabahattin 
Ali’yi Sinop Cezaevi’nin duvarlarına, 
o duvarları yalayan dalgalara sormalı. 
Nazım Hikmet, her şeyi göze aldığı 

halkı için, halkından uzakta öldü. 

Mesela Sinema;

Yaşadığı dönemin yönetim bi-
çimlerine, teknolojilerine, komediyi 
sonuna kadar kullanarak içinde ağır 

dram içeren ve sessizce çektiği film-
leriyle, insanlığa ışık tutan bir dahiydi 
o. Charlie Chaplin. Bir İngiliz sine-
ma yönetmeni, ABD vatandaşlığını 
reddetmiş, ülkeye girişi yasaklanmış 
ve İsviçre’de hayatını kaybetmiştir. 

Devrimcilere yardım ve yataklık 
gerekçesiyle ancak asıl olarak sis-
teme karşı duruşu ile hapis ve sür-
günlerde yaşamı sona eren bir başka 
yönetmen Yılmaz Güney. Anadolu 
coğrafyasına başyapıt sayılabilecek 
bir sinematografiyle bıraktığı filmler 
onun dehasını ve yeteneğini, cezaevi 
koşullarında bile sergileyebildiğine en 
güçlü örnektir. 

Mesela Müzik;

Gitarının tüm tınıları, halkına ses-
lenen bir virtiöz. Victor Jara. Şili’de 
Pinochet darbesi ile tutuklanıp, bir 
stadyumda tarif edilmez işkenceler-
den geçiyor, yetmiyor gitar çalama-
sın diye elleri kırılıyor. Buna rağmen 
“Venceremos” şarkısını çalmaya, söy-
lemeye çalışıyor ve öldürülüyor. 

Türküleri, türkü dinlemeyi bu coğ-
rafyaya öğreten, türkülerindeki siyasi 
vurgu ve TKP üyeliğinden hapis ya-
tan, Ermeni olması bile tehdit görülen 
büyük ozan. Ruhi Su. Devlet, kanser 

tedavisi için yurtdışına çıkmasına bile 
izin vermedi.

Kendi halkının ulusal mücadelesi-
ne, bir ödül gecesinde “Kürtçe şarkı 
söylemek istiyorum.” diye destek ver-
diği için, linç girişiminde bulunulan 
ve sanatçı olduğunu sanan soytarıların 
şiddetine maruz kalıp, ülkesini terk et-
mek zorunda kalan ve sürgünde ölen 
bir insan var. Ahmet Kaya.

Mesela Resim;

İspanya İç Savaşı’nı resmedendi 
Picasso. Hangi termin bu denli anla-
tabilir ki faşizmin sefilliğini.

Mesela Tiyatro;

Dünya tiyatro tarihinin tartışmasız 
isimlerinden biri Bertolt Brecht. “Üç 
Kuruşluk Opera” onu düzenin karşısı-
na alması için yeterliydi. Epik tiyatro-
nun duayeniydi. Marksizmi tiyatroya 
uyarlamakta dahiydi.

...ve nice sanat dalı var. Bale, Ope-
ra, Heykel gibi, burjuvazinin tekelin-
de görülen ve elitist algılanan. Yazıda 
bahsi geçenler dışında daha nice sa-
natçı var. Onları sürgün eden, öldüren, 
düşüncelerinin sanatlarına yansımış 
olmasıdır.

Sanat, Edebiyat ve Estetik yaşa-
mın aynasıdır. Toplumların da. Este-
tize edilmeyen hiçbir şey etkileyici 
değildir. İnsan ruhunu, acılarını, se-
vinçlerini, yaşamı ve ölümü en güzel 
sanat anlatır insanlara ve topluma. Sa-
nat iyileştirir ve birleştirir. Edebiyat 
yaşanır kılar özlemleri. 

Ne birey, ne toplum, ne siyaset, ne 
de politika bu üç kavramdan arınık 
gelişemez. Kapitalizmin meta üreti-
mi olarak kullandığı bu alan gerçek 
sahiplerine yani insana ve insanlığın 
özgür yaratıcılığına bırakılmalıdır.

Antrakt Bitti. 
Yaşamın Perdesi Açılsın Artık...

Politika Gazetesi’ni 
Oku, Okut!
Abone Ol, 

Abone Bul !..
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Tüm ülke genelinde olduğu gibi 
Fındıklı’da da (Viçe) kadınlar, erkek 
egemen düzene karşı, erkek şiddetine 
karşı, kadınların ötekileştirilmesine, 
değersizleştirilmesine, iş yerlerinde 
iki kat sömürülmelerine karşı seslerini 
yükselttiler. 

Eylem, “Fındıklı 8 Mart Emekçi 
Kadınlar Platformu” tarafından ör-
gütlendi. Saat 12.30’da Merkez Dört 
Yol kavşağında buluşan çoğunluğunu 
kadınların oluşturduğu kitle, buradan 
sloganlar eşliğinde yoğun bir katı-
lımla meydana kadar yürüdü. Burada 

yine sloganları eşliğinde basın açık-
lamasını okuyan kadınlar akşam saat 
18.30’da Halk Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan tiyatral şiir 
dinletisinde buluşma çağrısıyla eyle-
mini sonlandırdı.

18.30’da da Fındıklı Halk Eğitim 
Merkezi Konferans Salonunda, Fın-
dıklı Eğitim-Sen, Viçe Gençlik Kültür 
Sanat Evi ve Fındıklı Kadın Dayanış-
ması Platformu’nun düzenlediği bir 
şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi. 
Tiyatral şiir dinletileri, video ve slayt 
gösterilerinin gerçekleştirildiği etkin-
likte. Erkek şiddeti, kadın cinayetleri, 
katledilen, baskıların ve geleneklerin  
esareti altında yaşamak zorunda bıra-
kılan kadınların hikayeleri ve ayrım-
cılık, taciz vs. gibi kadınların yaşamın 
içinde karşılaştıkları pek çok sorun 
vurgulandı.

Politika / Fındıklı Rize

Rize Fındıklı’da 8 Mart Kutlaması

KADINLARIN SESİ

Emperyalist Savaşlara Dur demek için,
Tacize - Tecavüze Dur demek için,

Şiddete Karşı Dur demek,
Kadın Cinayetlerine Dur demek için,

Dünya Kadınlarıyla 10 Mart’ta 
Sokağa, Eyleme, Özgürleşmeye...

 

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkin-
likleri kapsamında ‘Dünya Kadın Yü-
rüyüşü’ düzenlendi. Yürüyüş sırasında 
davul ve zurnayla halay çeken kadın-
lar sık sık slogan attı.

Antakya Kadın Dayanışması ön-
cülüğünde gerçekleşen yürüyüşe Hal-
kevleri, Aka-Der, Gezi Şehitleri An-
neleri ile Fransa, Yunanistan, İspanya, 
Portekiz, Sırbistan ve Almanya’dan 
gelen kadınlar katıldı. 

Doğuş Okulları önünde toplanıp 
Uğur Mumcu Alanı’na kadar davul 
zurna eşliğinde halaylar çekerek süren 
yürüyüş sonunda kadınlar adına ko-
nuşan Avukat Hatice Can, insanların 
özgürleşeceği bir dünya için mücade-
lelerine devam edeceklerini söyledi.

Yürüyüş sanatçı Pınar Aydınlar’ın 
konseriyle son buldu.

Antakya’da “Dünya Kadın Yürüyüşü

Özgecan’ın
Ardından...
q Ayşe İNAL

İstatistiki verileri dikkatinizi çeker mi?
Adalet Bakanlığı verilerine göre son 7 

yılda, kadın cinayetlerindeki artış %1.400. 
TÜİK verilerine göre kadın cinayet kurban-
ları, 2011-2013 arasında %37 oranında arttı. 

2014 yılında 294 kadın, erkek şiddeti 
sonucu öldürüldü. 575 kadın şiddete ma-
ruz kalırken, 282 kadın, taciz ve tecavüze 
uğradı. 

Ya da; dikkatinize gelen haberlerden 
örnekler versem?

Evime giderken, bir minibüste tecavü-
ze yeltenilebilir, direndiğim için öldürülür 
ve yakılabilirim. Tıpkı Özgecan Aslan gibi...

Boşanmak istedim diye öldürülebilirim. 
Korkumdan susup, cesedim 52 parça-

ya ayrılıp, çöp konteynırına bırakılabilir, 
Kübra Kart gibi...

Defalarca koruma talebinde bulunup, 
“koruma” altındayken öldürülebilirim. Ay-
şe Paşalı gibi...

26 kişilik devlet erkânı ve eşraf tara-
fından, daha 13’ümde tecavüze uğrayıp, 
korunmayıp, bugün genç bir kadın olarak, 
davanın utanç duyulası sonucu ile karşı 
karşıya bırakılabilir ve 27. tecavüzcüm, 
kapitalist erkek egemen sistemin kendisi 
olabilir. N.Ç. Gibi...

Töreden köşe bucak kaçmaya çalışır-
ken, “koruma” altında olduğumu sanırken, 
ölüm dayanabilir kapıma. Güldünya gibi...

Fahişe olduğum için öldürülebilirim. 
Adım bile söylenmez. “Hayat kadını”, boş 
bir tarlada bulundu diye 3. sayfa haberi 
olabilirim.

Evde, tarlada, sokakta, işte öldürüle-
bilirim. Aşağılanabilirim, taciz edilebilirim, 
tecavüze uğrayabilirim her an. Sadece ka-
dın olmaktır suçum mesela...

Kanınız donmuyor mu? 
Ya da; bu coğrafyanın kadınları ve er-

kekleri olarak, neden sorusu geliyor mu 
aklınıza? 

Neden şiddet kadına yöneliyor? Ço-
ğunlukla da en yakınındakinden geliyor?

Bir yanıtınız. Yanıtınızın gerçekliğinde 
öfkeniz olmalı. Öfkenizin büyüklüğünce 
de direnciniz.

İdeolojik şiddet her yerde ve her alan-
da. Bugün değil tüm tarih boyunca... Aile, 
özel mülkiyetin korunması ve ataerkil dü-
zenin devamı için hiçbir önleyici tedbir al-
mayan bir sistem tanımı var ortada. Şidde-
tin “erkek” eliyle kadına yönelmesi bireysel 
değil üstyapının toplumsal sonucudur.  

Bazen hiçbir teorik yaklaşım, gerçeklik 
kadar vicdanı ve aklı hizalayamaz. Toplum-
sal cinsiyet tanımı ile, erkeği dışlayarak, ka-
dının kurtuluşu için bir yol çizilemez. Evet, 
celladı erkek olan bir toplumsal, ideolojik 
baskı ile karşı karşıyayız. Kapitalizmin ken-
dini var etme koşullarının, en aymaz, en 
vahşi, en belirgin, en verili sonuçlarından bi-
risidir kadına yönelen şiddet ve cinayetler.

Ya celladına aşık kadınlar olarak her 
gün hergün öleceğiz, öldürüleceğiz. Ya da 
kapitalizmin celladı olan bir yoldaşlık öre-
ceğiz hep beraber. 

Hangisi daha zor!.. 

Çorlu’da “Artık Yeter”
“Erkek egemen zihniyetini, cinsiyet eşitsizliğini, kadının namus-töre eksenli 
politikayı, fıtratınızı, kapitalist erkeği, kadının emeğinin gasbını, “Tahrik İndi-
rimi” adı altında kadın katillerinin cezasız kalmasını, Bizler Newyork’lu kadın 
işçilerden Özgecan’a tüm kadın cinayetlerini lanetlemek ve “ARTIK YETER” 
demek için Tarlada ucuz işçi, fabrikada ücretli köle, pazarlarda satılan cinsel 
köle, kamuda ve taşeronda güvencesiz çalışanlar olarak tüm egemen zihniye-
tini “değiştirebiliriz”  şiarıyla emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz ve özgürlü-
ğümüz için için 8 Mart’ta alanlardayız!” çağrısıyla Çorlu’da bir araya gelen 
Tekirdağ bölgesi ilerici devrimci ve emekçi kadınları, ortak bir basın açıkla-
masıyla taleplerini haykırdılar.        Politika / Tekirdağ
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Politika: Okuyucularımız için, kı-
saca kendinizi tanıtabilir misiniz?

Filor Uluk Benli - 1960 İstanbul Sa-
matya doğumlu, iki çocuk annesi, terzilik-
le geçinen Ermeni bir kadınım.

Politika: Aktif siyasal yaşamınız ne 
zaman başladı?

Filor Uluk Benli - 1991’de HEP ve 
SHP ittifakı ile seçimlere girildiğinde 
benim de ilk seçim çalışmam oldu.Bir 
dönem de ÖDP’de çalıştım. Bu süreçte 
kendi yaşadığım bölgede yerel çalışmaya 
öncelik verdim. 1999 yerel seçimlerinde 
muhtar adayı oldum. Ermeni olmamdan 
kaynaklanan bir çok saldırıya rağmen se-
çimlerden 2. olarak çıkmayı başardık. Bu 
deneyim, etrafımızda güçlü bir dayanışma 
ağı oluşmasını sağladı.

Politika: Bir çok dayanışma kampan-
yasında isminizi hep duyduk..Biraz bun-
ları anlatır mısınız? 

Filor Uluk Benli - Kadına yönelik 
şiddete karşı kampanyalarda görev aldım. 
Kadın dayanışması ve ezilen halklarla 
dayanışmayı hedefleyen kampanyalar 
düzenledim. Tüm bu girişimlerde yerel 
dayanışma ağımız hep yanımdaydı. Mar-
mara depreminde üretim çadırları açtık. 
Üç ay süreyle bölgede kaldım. Kadınların 
meslek edinmesi ve rehabilitasyonu için 
çalışmalar yaptık. 2011 Eylül ayında -eşit 
haklılık temelinde, ana dilimizle barış- 
temalı bir proje ürettim... BARIŞA BİR 
TÜLBENT DE SEN BAĞLA ismiyle 
bilindi. Yanlızca Türkiye de değil, tüm 
dünyada yankı buldu. 5 kıtada yer alan 
70’e yakın ülkede 200 binin üzerinde ka-
tılımcıya ulaştık. Van depreminden zarar 
görenler için yerel insiyatifle birlikte da-
yanışma ağı oluşturduk. Sivil itaatsizlik 
eylemlerinde yer aldım. Halkların özgür-
lüğü için her yerde her zaman kendime bir 
mücadele alanı buldum. Başta gezi dire-
nişi olmak üzere, tüm demokratik direniş-
lerin etkin bir katılımcısı oldum. Kazova 
dayanışmasına omuz verdim. Samatya’da 
yaşlı Ermeni kadınlara yönelik saldırıların 
takipçisi oldum. Bu davalar halen devam 
ediyor. Roboski katliamına yereldeki tüm 
olanaklarımızla tepki gösterdik.Her sene 
meydana çıkıp anmasını gerçekleştiriyo-
ruz. Bazı acıların unutulmasını önlemek 
gerekir. Suriye ve Irak’ta yürütülen em-
peryalist saldırının halklarda açtığı yara-
ları onarmak için kampanyalar düzenle-
dim. Öncelikle İstanbul’a ulaşmış ailelere 
yaşam desteği sağladık. Şengal’den gelen 
Ezidilerle, Qamışlı’dan gelen Ermeni ve 
Süryanilerle dayanışma içinde olduk. Be-

bekler üşümesin diye elimize şişleri alıp 
örgü ördük... Buna HAYDİ ŞİŞ BAŞI-
NA dedik... Tüm ülkeye yayıldı. Bize 
YPJ ŞİŞ TABURU dediler. Bu başlangıç 
oldu.. ROJAVA anayasasını okumamız 
bizi daha büyük kampanyalar düzenlemek 

için motive etti. Evde, atölyelerde üretim 
yaptık... Kimi emek olarak destek verdi... 
Kimi malzeme getirdi... Kimi maddi des-
tekte bulundu... Herkes bir ucundan tuttu. 
Bir kamyonu tümüyle doldurup SURUÇ’a 
gittik... ROJAVA’lı kadınlar için bir üretim 
çadırı açtık. Bu çalışmanın örgütleyicisi 
oldum. Son kampanyamız “EN SON KA-
DIN ÖZGÜRLEŞENE KADAR” adını 
taşıyor. IŞID’in eline düşen EZİDİ kadın-
lara dikkat çekmek... Kaçıp kurtulanlara 
yardım etmek, esir olanların kurtulması 
için destek olmak için çalışıyorum. 

Politika: HDP’ye katılımınız nasıl 
oldu? Neden aday adayı oldunuz?

Filor Uluk Benli - Soykırıma uğra-
mış bir halkın çocuğuyum. Eşit koşul ve 
haklarla onurlu bir barışın kurulması için 
HDK’nin kuruluşunda yer aldım. Aday 
adayı olmamın belirleyicisi Sosyalist Er-
menilerin sesi NOR ZARTONG’dur. 
HDP bileşenlerinden biri olarak beni 

kendi adayları olarak önerdiler. HDP’den 
aday adayı olan başka Ermeni arkadaşlar 
da var. Bu sevindirici bir durum. Kendi 
yerel örgütlenmelerinden çıkan bu in-
sanların çoğalması gerekiyor. Adaylığım 
açıklanınca, bir çok çevreden destek me-

sajları gelmeye başladı.Yeşiller, Komü-
nistler, ezilen halkların değişik yapıları 
desteklerini bildiriyor. Hrant DİNK’in 
açtığı yoldan yürümek, onur verici bir 
durum. Aldığım riskin farkındayım. Dev-
let, Ermenilerin din adamlarıyla temsiline 
ses çıkarmıyor.Ermenilerin politik olarak 
temsilini ise kabullenemiyor. HRANT 
DİNK bunun için öldürüldü. Ben de bu 
bayrağı taşımak istiyorum. 

Politika: Son olarak eklemek istediği-
niz bir şey var mı? 

Filor Uluk Benli - Bu seçimleri çok 
önemsemek gerekiyor. Tarafsız kalıncak 
zaman değil. Ülkemiz sert bir diktotoryal 
rejime sürüklenmek isteniyor. Bu savaş 
demektir. HDP’nin barajı geçip mecliste 
daha etkin bir temsilinin sağlanması ise, 
savaşın önündeki en büyük barikat ola-
caktır...HDP’nin temsil edildiği bir mec-
listen diktatör çıkaramazlar. Buna izin 
vermeyiz.

KADINLARIN SESİ

Filor Uluk Benli: “Devlet, Ermenilerin 
Politik Olarak Temsilini Kabullenemiyor”

8 Mart 2015’in
Ardından
q İnci KARA

Gazetemizin geçen sayısında 8 Mart’ın 
doğuşu ile ilgili savaşkan tarih ayrıntılarıy-
la işlendi. Anımsanırsa Türkiye’de 8 Mart, 
12 Eylül öncesinde, burjuvazi tarafından 
“komünist kadınların bayramı” olarak ni-
telenirdi. 90’lı yıllarda burjuvazi, emekçi 
kadınların bu mücadele gününün içini 
boşaltmak için sahiplenir hale geldi. Ha-
fızalarımızı zorlayarak gözümüzün önüne 
getirelim. Daha geçen yıla kadar büyük 
kentlerin köprülerine CHP’li, AKP’li Bele-
diye Başkanlarının, kadınların 8 Mart’ını 
kutlayan imzalı afişleri, pankartları asılma-
ya başlandı. Burjuvazi bununla yetinmedi. 
Aynen “14 Şubat - Sevgililer Günü” gibi 8 
Mart’ı, tüketimi teşvik edici ticari bir gün 
haline getirmeye çalıştı.

Bu yıl, 8 Mart öncesi bu tür pankart ve 
afişlerin önceki yıllara oranla yok denecek 
düzeyde azaldığını ve tüketime yönelik 
kampanyaların yapılmadığına tanık olduk. 
Sadece Emine Erdoğan’ın, sanki üzerine 
vazifeymiş gibi, zevahiri kurtarmak için, 8 
Mart nedeniyle “kadın cinayetlerine karşı” 
içerikte videolu bir mesajı yayınlandığına 
şahit olduk.

Burjuvazinin 8 Mart’tan bu yıl neden 
vaz geçtiğini düşünmemiz gerekiyor. Biz-
ce,  ana neden, kadın sorununun sınıf 
mücadelesi ve ulusal kurtuluş mücadele-
si içinde gelişmesi etmenidir. Türkiye’nin 
her yerinde işçi sınıfının direnişlerinde ka-
dınların en ön saflarda yer aldığını, kadın 
cinayetlerine karşı gerçek sınıfsal protes-
toların genç-yaşlı demeden emekçi ka-
dınlar öncülüğünde geliştiğini, Rojava’da, 
Kobane’de kadınların direnişte en ön cep-
hede yer aldığını gözlerimizin önünden bir 
filim şeridi gibi geçirirsek bu sorunun yanı-
tını vermiş oluruz. 

Kadının özgürleşmesi gerçek anlamıy-
la sosyalizme yönelen, devrim, özgürlük 
ve kurtuluş mücadelesinin sonucunda 
gerçekleşeceği için, bugünden bu bilince 
ulaşmış kadınların günlük mücadelelerde 
en ön saflarda mücadele etmeleri ve yeni 
yeni kadınları bu mücadeleye kazandıkla-
rı yadsınamaz bir gerçektir. Kadınların bu 
temeldeki mücadeleleri güçlendikçe, yı-
ğınsallaşıp yaygınlaşınca da burjuvazi, bu 
yılki gibi, geri çekilmek zorunda kalacaktır. 

Evet, 2015 yılının 8 Mart’ı önceki yılla-
ra oranla çok farklı bir mücadele atmos-
feri içinde, ülkenin her yerinde, yaygın ve 
yığınsal olarak kutlanmıştır. Bu yıl ilk defa 
8 Mart kutlamalarında kadınlar kadar er-
kekler de yer almıştır. Bu niteliksel gelişi-
min nedeni de Özgecan’dır, Kobane’dir, 
Rojava’da savaşan kadınlardır, Amed’de, 
Urfa’da, Şırnak ve Mardin’de cephe gerisi 
faaliyeti örgütleyen kadınlardır, Maltepe 
Hastahanesi direnişçi sağlık emekçileridir, 
Trakya’da tekstil, Marmara’da gıda sektö-
ründe işverenlerle göğüs göğüse gelen 
direnişçi emekçi kadınlardır, Karadeniz’de 
HES’lere direnen kadınlardır. Bu “ayrıntıları” 
gözden kaçırmayalım.



q Sinan DERVİŞOĞLU

Yaklaşan Haziran seçimleri ve alı-
nacak tavır, Türkiye Solu’nda yeni 
tartışmalar başlattı. Halkların Demok-
ratik Partisi (HDP)’de vücut bulan 
“Kürt Özgürlük hareketi ve Türkiyeli 
ilericilerin ittifakı” fikri gitgide popü-
lerleşmesine rağmen; Birleşik Hazi-
ran Hareketi (BHH)’nin son bildirile-
rinde de gördüğümüz gibi, bu ittifaka 
karşı mesafeli duran ve onu reddeden 
güçlü bir damar, Türkiye solunda hala 
mevcuttur.

Aslında, Kürt Özgürlük Hareke-
ti’ne bu soğuk, hatta düşmanca tavır 
kesinlikle yeni değildir. PKK’nin ilk 
çıkışı olan Eruh-Şemdinli baskınının 
gerçekleştiği 1980’lerin başından bu 
yana, PKK’ye ve onun etrafında ge-
lişen Kürt Halk hareketine soldan çok 
çeşitli gerekçelerle düşmanca tavırlar 
gündeme geldi ve geçen 30 yıl içinde 
bunlar hafiflese ya da gerekçe değiş-
tirse de, bu negatif tavrı benimseyen 
bir kesim her zaman var oldu.

Niçin? Sık sık başvurduğumuz açık-
lama “Kemalizmin, resmi ideolojinin  
Türkiye solunda süren etkisi” oldu. 
Bu, doğru olmakla birlikte yetersiz 
bir açıklamadır. PKK’ye soğuk, hat-
ta düşmanca bakanların sırf “Gazi 
Paşa’yı, onun devrimlerini, onun kur-
duğu Cumhuriyeti çok sevdikleri için” 
PKK’ye karşı tavır aldıklarını düşün-
mek anlamlı değildir. Elbette Türkiye 
solunda Kemalizmin etkisinden yete-
rince kurtulamama, dinden CHP’ye, 
işçi hareketinden kültüre kadar bir 
dizi konuyu bu gözlüklerle ele alarak 
devletin değirmenine su taşıma gibi 
bir sorun hep vardı, hala da sürmekte-
dir. Ancak Kürt meselesindeki bu ne-
gatif tavrın başka boyutları olduğunu 
da artık açık yüreklilikle görmek zo-
rundayız. Yazının konusu budur.

“Şu Kürtler de  Kim Oluyor?”

Sorunun kaynağı, halkların mü-
cadelesindeki eşitsiz gelişme ve bu 
eşitsizliğin kafalarda kabullenilme-
mesidir. Bilindiği gibi, 12 Eylül ile 
Türkiye burjuvazisi ve onun faşist 

devleti, Türkiye halklarına karşı açık 
ve şiddetli bir savaş açtı. Bu savaşta, 
Türk halkının devrimci güçleri (TKP, 
TİP, DevYol, DevSol, Partizan, Halkın 
Kurtuluşu, Kurtuluş..) kısa bir dire-
nişten sonra yenildi ve fiziksel olarak 
tasfiye oldu. Kürt halkının devrimci 
güçlerinden biri olan (ve en güçlüsü 
dahi olmayan), PKK ise bu savaşa 
karşılık verdi, direndi ve yenilmedi. 
Mücadelesini güçlenerek sürdürdü ve 
bugün bölge, hatta dünya çapında bir 
güç haline geldi.

1980 öncesine dönelim: Solda Kürt 
halkının kaderini tayin hakkını savun-
mayan, onların ulusal ezilmişliğini 
gündemine almayan bir tek örgüt dahi 
yoktu. Belirli nüanslarla da olsa ortak 
bir devrim öngörülüyor, Kürt dev-
rimciler DHKD, DDKD gibi örgüt-
lerin yanı sıra, yukarda zikrettiğimiz 
Türkiyeli devrimci örgütlerin safları-
nı dolduruyordu. 12 Eylül saldırısın-
dan sonra Türkiye Devrimci hareketi 
(bugün hala hesabı verilmemiş olan) 
utanç verici bir yenilgi yaşadı. Yüz-
binlere varan bir militan tabana da-
yanan sol, birkaç mevzi çıkış dışında 
tek kurşun atamadan yenildi. “Düzen-
li geri çekilme” adı altında mevziler 
terk edildi, Avrupa başkentleri önce 
“siyasi mülteciler”le doldu; sonra bu 
kadroların çoğu, siyasi kimliklerini 
yitirerek Batı’nın nimetlerinden ya-
rarlanan sıradan mülteciler haline gel-
di ve eridi. Türkiye’de kalan birçoğu, 
“yasal zeminden yararlanma” adına 
CHP’ye girdi ve CHP’lileşti. Hızını 
alamayıp ANAP’a girenler, holding 

patronu olanlar, geçmişteki ajitasyon 
yeteneğini sermayenin hizmetine ve-
rerek reklam ajansları kuranlar solun 
sıradan gerçeği haline geldi. Toplu-
mun vicdanı olan sol eridikçe, toplum 
da vicdanını yitirdi. Cesaret, adalet, 
direniş, yurtseverlik gibi değerlerin 
somut referansı olan insanlar yok 
olunca, toplum da bu değerlerini yi-
tirerek çürüdü. Bireysel egoizm, köşe 
dönme, kof bir kabadayılık, güce yal-
taklanma belirleyici değerler haline 
geldi. “Ben fakiri değil zengini seve-

rim” diyen bir Özal’ın ANAP’ı, yok-
sul işçi semtlerinde birinci parti ola-
bildi. Ve sol inancını koruyan bizler, 
bu ayıbı ve utancı iliklerimize kadar 
hissederek bugünlere geldik.

Kürdistan’da ne oldu?  Diyarbakır 
Cezaevi cehennemiyle somutlaşan ilk 
azgın saldırının ardından bir örgüt, 
PKK, faşizme karşı savaş bayrağını 
açtı. Son derece yüksek bir örgütsel 
ve politik yetenekle sürdürülen mü-
cadele gerilemedi, yükseldi, 12 Eylül 
zulmü altında inleyen Kürdistan’ın 
dört bir köşesinde karşılık buldu. Or-
tadoğu’daki Kürt örgütlenmelerinin 
aksine PKK hiçbir aşiret yapısına da-
yanmadı, aksine bu geleneksel yapıla-
ra da savaş açtı ve marksizmi benim-
sedi. 12 Eylül’den bu yana geçen 35 
sene boyunca Türkiye’de çok sayıda 
iktidar değişti; ancak hiçbiri PKK’yi 
ezemedi; aksine PKK her zaman ege-
men güçlerin istikrar planlarına darbe 
vuran, onların tekerine çomak sokan 
bir hareket oldu. Binlerce faili meç-
hul, yakılan 3000 köy, kitlesel terör, 

yerel katliamlar, hatta kimyasal silah 
kullanımı dahi PKK’yi dize getireme-
di.

Bu gelişmenin Türk ve Kürt top-
lumları arasında yarattığı farklılaş-
ma, günümüzde yaşadığımız trajedi-
nin, “Kürt düşmanlığı”nın temelidir. 
Türk toplumu kaybettiği devrimci 
evlatlarını unutan, yoz siyasetçilerin 
ve medyanın manipülasyonu ile her 
türlü gericiliğin, MHP’nin, İslamcılı-
ğın, vurguncu liberalizmin, Baykal’ın 
faşizan “sosyal demokrasisin” peşin-
de sürüklenen, ve giderek kendine 
saygısını yitiren bir kitle haline ge-
lirken, Kürt toplumu kendine güve-
nen, onurunu koruyan, daha geri bir 
sosyo-ekonomik tabana dayanmasına 
rağmen kadına değer veren, beledi-
yelerinde bir tek rüşvet vakasını ya-
şamayan daha ahlaklı, inançlı ve başı 
dik bir toplum haline geldi.

Sorun buradadır. Tarih boyunca 
direnemeyip teslim olanlar ve direniş 
ruhunu yitirenler, direnmeye devam 
edenlere sonsuz bir nefret duydular. 
Duymaları doğaldır; zira kendi tesli-
miyetlerini anlamlı kılmanın, mazur 
göstermenin tek psikolojik aracı, di-
renenleri ve direnişi küçümsemek, 
aşağılamaktır. Fransız Komünist Par-
tisi’nin ve 2. Dünya savaşındaki anti-
faşist direnişin liderlerinden Jacques 
Duclos, anılarında “işgal ertesinde 
kurulan işbirlikçi Pétain hükümeti ge-
nel seçime gitseydi oyların çoğunlu-
ğunu alırdı” diye yazmıştı. O dönem 
direnen komünistler başlarda kamuo-
yunda “Stalin’in ajanları”, “Fransa’yı 
Hitler yerine Stalin’e teslim etmek 
isteyen casuslar”, “durup dururken 
Almanlara saldırıp misillemeye sebep 
olan sorumsuz maceracılar” olarak 
damgalandı. Ama direniş yükselip o 
“Stalin’in ajanları” art arda başarı ka-
zandıkça tavır değişmeye başladı.

Türk halkı, son Gezi olaylarına 
kadar, gerek nicelik, gerekse nitelik 
olarak Kürt halkının mücadelesinin 
yakınına dahi varabilecek bir direniş 
koymadı. Gezi olayları ile beraber, 
devlete karşı kitlesel mücadelede ka-
yıplar vermeye başladıkça Kürt halkı-

Türkiye Solunda Kürt Düşmanlığının kökleri

Kibir ve Kıskançlık
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12 Eylül saldırısından sonra Türkiye Devrimci Hareketi (bugün 
hala hesabı verilmemiş olan) utanç verici bir yenilgi yaşadı. Yüz-
binlere varan bir militan tabana dayanan sol, birkaç mevzi çı-
kış dışında tek kurşun atamadan yenildi. “Düzenli geri çekilme” 
adı altında mevziler terk edildi, Avrupa başkentleri önce “siyasi 
mülteciler”le doldu; sonra bu kadroların çoğu, siyasi kimlikleri-
ni yitirerek Batı’nın nimetlerinden yararlanan sıradan mülteciler 
haline geldi ve eridi. Türkiye’de kalan birçoğu, “yasal zeminden 
yararlanma” adına CHP’ye girdi ve CHP’lileşti.



nı daha iyi anlamaya, ona yaklaşmaya 
başladı. Mücadele yükseldikçe Kürt 
halkıyla daha da yakınlaşacağımız 
kesindir. Şu anda şahit olduğumuz 
“mesafeli tavırlar” ise, geçmişteki 
teslimiyetin, Kürt halkının başarısı 
karşısındaki hazımsızlığın içimizde 
direnen kalıntılarıdır.

Öncü Savaşı: Mahir Söyledi, 
Apo Hayata Geçirdi
O Zaman Derdiniz Ne?

Bu tespiti daha iyi anlamak için, 
bugün BHH’de Kürtlere mesafeli du-
ran tavrın kaynağı olan, Dev-Yol’un 
merkezci kesimine bakalım (DY kö-
kenli olup HDP’ye destek veren arka-
daşları bu tespitin dışında tutuyoruz). 
Şu soruyu soralım: Dev-Yol’un geç-
mişine ve değerlerine bağlı bir solcu, 
niye PKK’ye düşman olur? Olguları 
inceleyelim:

• DY marksizmi benimsiyordu, 
PKK de öyle.

• DY Kürt halkının kaderini tayin 
hakkını hep savundu. PKK de bunun 
için mücadele ediyor.

• DY “silahlı mücadele” konsep-
tini neredeyse ayırt edici nokta, bir 
“alamet-i farika” haline getirmişti. Si-
lahlı mücadeleyi güncel görev olarak 
görmeyen herkesi “revizyonizm” ile 
damgalıyordu. PKK de bugün, dostun 
ve düşmanın kabul ettiği bir başarıy-
la, devlete karşı silahlı mücadele ver-
mektedir.

• DY Mahir Çayan’ın “öncü sa-
vaş” konseptini savundu. Buna göre 
kitleleri kazanıp silahlı mücadele-
ye başlamak yerine silahlı mücadele 
kararlı bir çekirdek kadro ile başla-
tılmalı, kitleler bu mücadele süreci 
içinde kazanılmalıdır. 80 öncesinde 
komünistler bu stratejiyi, Mahir’lerin 
1971’deki yenilgileri temelinde eleş-
tirdiler ve silahlı mücadele öncesi kit-
leleri kazanmanın şart olduğunu vur-
guladılar. Ancak, çok farklı tarihsel ve 
coğrafi koşullarda, TSK’nın bir işgal 
ordusu gibi davrandığı 1980 sonrası 
Kürdistan’ında PKK tam da bunu yap-
tı. O dönem Dev-Yol’un sahip olduğu 
gücün onda birine bile sahip olmayan 
bir PKK, az sayıda kararlı bir kadroyla 
silahlı mücadeleyi başlattı ve kitleleri 
bu mücadele içinde kazandı. Öcalan 
geçen HDP kongresine yolladığı me-
sajda “Mahir’den devraldığım bayra-
ğı Türkiye Solu’na teslim ediyorum” 
demişti. Mahir’den esinlenerek, onun 
politik yaklaşımını kullanarak bölge-
sel, hatta dünya çapında bir güç haline 
gelebilen PKK, bir Devrimci Yol’cu 

için de gurur kaynağı olmalıydı. Ama 
aksine, bugün  gördüğümüz şey, inatçı 
bir red, bir dışlama tavrıdır.

O zaman sorun nedir?  Sorun (sa-
dece DY şefleri için değil, 1980’deki 
tüm Türkiye sol hareketi şefleri için 
de geçerli olan) geçmişteki iddiala-
rını hayata geçirememek, muazzam 
bir devrimci potansiyelin erimesine 
sebep olmak, buna karşılık aynı id-
diaları çok daha geri ve eğitimsiz bir 
halkın, geçmişte çok da önemsenme-
yen bir liderinin (Apo’nun) hayata 
geçirmiş olmasını kabullenememek-
tir. Kendi yenilgisinin hesabını vere-
meyip PKK’nin takdire şayan başarısı 

karşısında ezilenler, bin bir gerekçe 
ile bu başarıyı aşağılamanın yollarını 
aramaktadır. Bu açıdan, Kürtlere “so-
ğuk” bir Türk solcusunun gerekçe ve 
argümanları ile Kürt düşmanı sıradan 
bir vatandaşın gerekçeleri hemen he-
men aynıdır. Şimdi de onlara bakalım:

• “PKK milliyetçi” Niye? “Kürt 
halkı vardır ve kimliği tanınmalıdır” 
dediği için mi? 90 yıldır “Ne mut-
lu Türk’üm diyene” “varlığım Türk 
varlığına armağan olsun” “Türk öğün 
çalış güven” gibi ırkçı-faşist klişeleri 
hayatın her alanında neredeyse hava 
solur gibi soluyan bizler, bunları bir 
kez bile lanetlemeyip (“andımız kal-
dırıldı” diye feryat edenleri hatırlayın) 
sırf Kürt kimliğinin tanınmasını ve 
serbestçe yaşamasını isteyen ve Kürt-

lük adına hiçbir üstünlük taslamayan-
lara “milliyetçi” diyebiliyorsak, kendi 
ahlakımızı ve insanlığımızı sorgula-
malıyız.

• “HDP seçim listesinde ağalar 
var” Evet var. PKK bir ittifak politika-
sı çerçevesinde bu unsurların muhale-
fetinden de yararlanmayı amaçlıyor. 
Tıpkı dünyadaki tüm ulusal mücade-
lelerde olduğu gibi. Ama 35 yıldır bu 
mücadeleyi sürdüren örgütün karar 
alıcı çekirdeğinde ve militan gücü-
nü oluşturan tabanında kimler var? 
Öcalan’dan Karayılan’a, Bayık’tan 
Karasu’ya kadar liderlerin ve sava-
şan binlerce gerillanın sınıfsal konu-

mu nedir? Bunların hepsinin yoksul 
Kürt köylüleri ve emekçileri olduğu-
nu görmemek için kör olmak gerekir. 
Ancak bu, biyolojik bir körlük değil, 
siyasi kıskançlık ve kompleksin yarat-
tığı politik körlüktür.

• “Bunların arkasında Amerika 
var”. Bu da, yıllardır faşistlerin ve 
CHP’li ulusalcıların kamuoyuna yut-
turdukları başka bir yalandır. Zira 
onlar için Türk ordusuna 35 yıldır 
darbe üstüne darbe vurup ayakta ka-
labilen bir yapıyı başka türlü açıkla-
mak mümkün değildir. “Kürt halkına 
dayanıyorlar” dediğimizde dudaklar 
bükülmekte, alaycı bakışlar atılmak-
tadır. Zira halk olarak kendi acınacak 
konumlarına bakmakta, böyle bir mü-
cadeleyi ayakta tutabilecek bir halkın 

var olabileceğini dahi hayal edeme-
mektedirler. Bu çakma argüman bizim 
“sol”da da kullanılmakta, “PKK ABD 
ile flört ediyor” gerekçesi, Kürt halkı-
nın mücadelesine soğuk davranmanın 
gerekçelerinden biri haline gelmek-
tedir. Hatırlatalım: PKK’nın atılım 
yaptığı 80’lerde SSCB ayaktaydı ve 
sosyalist ülkeler PKK’ya hem ideo-
lojik-politik, hem de askeri anlamda 
ciddi maddi ve eğitsel destek verdi-
ler. Sosyalist bloğun yıkıldığı 90’lar 
sonrasında PKK daralan ve kaygan 
bir zeminde politika yapmak zorun-
da kalmış, bu süreçte, tek global güç 
haline gelen ABD ve Batı ile de diya-
loga girmiştir. Politikanın bir gereği 
olan diyalog kurmak başka bir şey-
dir, işbirlikçi olmak başka. Öcalan’ı 
TC’ye teslim edenin de bizzat ABD 
istihbaratı olduğu hatırlanırsa, bunun 
ne menem bir “işbirlikçilik” olduğu 
da açıklanmalıdır.

• “PKK geçmişte Türk sol örgüt-
lerine saldırdı ve darbe vurdu” Evet. 
Ama kim vurmadı ki? TKP ve TİP, 
Dev-Yol ve Kurtuluş, Dev Yol ve Dev-
Sol, Halkın Kurtuluşu ve Halkın Sesi, 
keza HK ve “Devrimci Proletarya” 
grupları birbirlerine karşı (adam öl-
dürme dahil) sayısız saldırı düzenledi-
ler. O dönemin çarpık siyasal mantığı 
içerisinde yapılan bu işler, bugün bu 
gruplardan insanların hayatın içinde 
yana yana gelmelerini, hatta yoldaşça 
birlikte mücadele etmelerini engelle-
miyorken, sırf PKK’nin yaptıklarını 
bir kan davası haline getirmenin man-
tığı nedir? Kimilerinin siyasi hafıza-
sındaki bu seçiciliği, kronik nefretten 
başka açıklamanın imkânı yoktur.

PKK hareketi, geçmişteki kimi 
hatalarına, (hatta bir ihtimal, gelecek-
te de yapabileceği hatalara) rağmen, 
Türkiye’de ve Ortadoğu’da ciddi bir 
devrimci olanaktır ve bir başarı öy-
küsüdür. Türkiye Sol Hareketi olarak 
bizler ise, 1980’deki gücümüzü ve bu-
günkü durumu karşılaştırdığımızda, 
bir başarısızlığı temsil ediyoruz. Bunu 
açık yüreklilikle, komplekse kapılma-
dan görmek, Türkiye’deki mücadele-
yi kitlesellik ve militanlık açısından 
Kürdistan’daki seviyeye getirmek 
bizlere düşen görevdir. Bunun yolu, 
bir yandan Kürt devrimci hareketiyle 
dostça, yoldaşça, eleştiri hakkını ko-
ruyarak dayanışmayı yükseltmek, öte 
yandan da saflarımızda bu dayanış-
maya engel teşkil eden ve geçmişten 
gelen samimiyetsiz, kompleksli ve 
saplantılı tavırları mahkûm etmekten 
geçer. Bunu da mutlaka başaracağız.
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Armağan BARIŞGÜL

Yaşar Kemal, (asıl adı Kemal Sadık 
Gökçeli), annesi Ermeni, babası ise Kürt 
ve edebiyatımızın en büyük yazarların-
dan biridir. 6 Ekim 1923’de Van’ın Mu-
radiye ilçesine bağlı bir Türkmen köyü 
olan Ernis (Ünseli) köyünde doğdu. 
Türkmen köyünde tek Kürt ailenin ço-
cuğu olarak evde Kürtçe, köyde ise Türk-
çe konuşarak büyüydü. Anadili Kürtçe 
yasaktı. 1915’te Ermenilerin soykırıma 
uğradığı günlerde ailesi kan davası yü-
zünden kaçarak Osmaniye’nin Hemite 
köyüne gelip yerleşmişti. 5 yaşındayken 
babası gözlerinin önünde öldürüldüğü 
için 12 yaşına kadar konuşma zorluğu 
çekti. Küçük yaşta geçirdiği kaza sonrası 
sağ gözünü yitirdi. Öğrenimini ortaoku-
la kadar sürdürdü.

Yaşar Kemal iki defa evlendi. İlk 
evliliğini İspanyol göçmeni Sefarat 
Tilda ile yaptı. Bu evliliğinden Raşit 
Gökçeli adında bir oğulları oldu. II. 
Abdülhamit’in baştabibi Jak Mandil 
Efendi’nin torunu Thilda Kemal ile ev-
liliği, dış dünyanın da kapılarını açtı. 
Türkçe, Fransızca ve İspanyolcayı iyi bi-
len Thilda, Yaşar Kemal’in 17 eserinin 
yabancı dillere çevirisini yaptı. 50 yıl evli 
kalan ve bir çocukları olan çifti ölüm 
ayırdı. İkinci evliliğini ise, 2002 yılında 
Ayşe Semiha Baban ile yaptı.

Çukurova’da pamuk tarlalarında, 
batozlarda ırgatlık, traktör sürücülüğü, 
çeltik kontrolörlük, arzuhalcilik, öğret-
men vekilliği ve kütüphane memurluğu 
yaptı. Halk edebiyatına ilgi duyan Yaşar 
Kemal, 1940 yıllarda yazdığı şiirler ilk 
olarak Çığ dergisinde yayınlandı. 17 ya-
şındayken politik nedenlerle tutuklan-
dı.  Pertev Nail Boratav, Abidin Dino, 
Arif Dino gibi ilerici yazar ve sanatçılar-
la ilişki kurdu. 1950’de 142. Ceza mad-
desinden yargılanarak hapse atıldı. Bir 

yıl sonra hapisten çıktığında İstanbul’a 
gitti.

 İlk olarak 1951-1963 yılları arasında 
Cumhuriyet gazetesinde fıkra ve röpor-
taj yazarı olarak çalışan yazar, burada ilk 
olarak “Yaşar Kemal” adını kullandı.

Kürt sözlü edebiyatının kilam ve 
stranlarına ilgi duydu, onlardan beslen-
di. “Dengbêj Evdale Zeynîke, Kürtlerin 
Homeros’udur, benimde fikir babamdır.” 
der. Eserlerinde doğa tasvirleri çok zen-
gince işlenmiş ve sayısız çok çeşitli bitki 
isimlerine yer vermiştir. Edebiyat dili, 
çok sade ve akıcıdır. Eserleri, çok rahat 
ve çok okunan bir yazarımızdır.

İlk öykü kitabı Sarı Sıcak’ta yer alan 
Bebek Türküsü ile Türk edebiyatında 
çok önemli bir yere sahip olan ilk roma-
nı İnce Memed, Cumhuriyet’te tefrika 
edildi. 1955’te çıkan İnce Memed, yak-
laşık 40 dile çevrilerek yayımlandı.

1963 yılına kadar Cumhuriyet ga-
zetesinde röportaj ve makale yazarlığı 

yaptı. Gazeteciler cemiyetinden ‘Özel 
Başarı Ödülü’ kazandı. 1967 yılında ‘Ant’ 
adlı siyasi derginin kurucuları arasında 
yer aldı.  Türkiye Yazarlar Sendikası’nın 
ilk genel başkanlığını yaptı. PEN Yazar-
lar Derneği’nin de ilk başkanı olan Yaşar 
Kemal, 1974 yılında Demirciler Çarşı-
sı Cinayeti romanı ile Madralı Roman 
Ödülü; 1977’de Yer Demir Gök Bakır 
ile Fransa’da Yılın En İyi Romanı ödü-
lü; 1982’de Del Duca ödülü; 1984’de 
Fransa’dan Legion d’Honneur nişanı 
verildi. Nobel Edebeiyat Ödülü’ne aday 
gösterilen ilk Türk yazardır.

1962’de girdiği Türkiye İşçi Parti-
si’nde Genel Yönetim Kurulu üyeliği, 
Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görev-
lerinde bulundu. Türkiye İşçi Partisi’nde 
(TİP) 8 yıl çalıştı. Devrimci-demokrat  
Kemalist bir kişiliğe sahip olan Yaşar 
Kemal, bu zihniyetin sınırları içinde 
emeği savundu, işçilerden ve emekçi-
lerden yana tavır aldı. 

Eserleri, buram buram Çukurova ve 
Toroslar kokar. Oralardan derlediği ağıt-
ları içeren ilk kitabı “Ağıtlar” 1943’de ya-
yımlandı.

Yaşar Kemal 17 yaşındayken, İstan-
bul’dan Adana’ya sürgün gelen Arif 
Dino’nun “Eskiyene kadar tekrar tekrar 
okuman için” diyerek 3 adet hediye et-
tiği İspanyol yazar Cervantes’in “Don 
Kişot” romanı ona yeni kapılar açtı. Ya-
şar Kemal, “Don Kişot’u okuyunca yeni 
bir dünya buldum. Günlerce etkisinde 
kaldım. Cervantes bütün insanlığımı, 
yüreğimde sakladığım birçok gizi açıkla-
mıştı. Bir karanlığa gömülmüş, sonra da 
içimde bir yücelme olmuştu.” sözleriyle 
açıklamıştı.

Arzuhalcilik yaparken “komünizm 
propagandası suçlamasıyla” karşılaştı. 
Roman taslakları, folklor denemeleri 
baskınlarda kayboldu. Evi birkaç kere 
jandarma baskınına uğradı. Hakkındaki 
bir ifadeden dolayı gözaltına alınarak 
tutuklandı. Cezaevinde eşkıya Hilmi’nin 
bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Bir öyküsünü okuyan ve anlatımına 
hayran kalan mahkeme başkanının “Bu-
ralarda durmayın. Sizi öldürürler, yazık 
olur” sözleri üzerine  önce Ankara’ya, 
oradan da İstanbul’a gitti.

1995’te Der Spiegel’deki bir yazı-
sı nedeniyle İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde yargılandı. Yine aynı yıl 
Index on Censorhip’teki yazısı nedeniy-
le 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarpıldı ve 
cezası ertelendi.

Büyük ün kazanan “İnce Memed”  
romanı 40 dile çevrilirken, dünyanın 
büyük yazarları arasında yer aldı. Bir çok 
eseri filme alındı. Birçok ödül kazandı.

Dünyaca ünlü yazarımız Yaşar Ke-
mal, 28 Şubat 2015’de İstanbul’da 91 
yaşında yaşamını yitirerek aramızdan 
ayrıldı. 
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Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarından % 50 indirim, devrimci siyasi tutsaklara ücretsiz abonelik.

Yaşar Kemal’in ardından...


