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Newroz Coşkusu,
Yaklaşan Tehlike 
ve Görevler
Türkiye, Türkiye olalı böyle Newroz görmedi. 2015 

Newroz’u sadece Kürt Halkının ulusal direniş günü olarak 
kutlanmadı. Tüm Türkiye halklarının Barış, Demokrasi, Öz-
gürlük, Dayanışma bayramı olarak kutlandı. Amed New-
rozu bir milyon katılımı aştı. Ya İstanbul? Çok da geri kalır 
yanı yoktu. Peki, İzmir’e ne dersiniz? Gündoğdu Meydanı 
mahşer yeri gibiydi. Ankara, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Ya-
lova, Bursa, Çanakkale, Çorlu... Türkiye’nin batısı da “doğu-
su” gibi ayakta idi. 2015 Newrozu’nu önceki yıllar ile ayıran 
da bu nitelik oldu.

2015 Newroz’u aynı zamanda 7 Haziran seçimleri için 
Türkiye’nin en diri güçlerinin seçim kampanyası startı idi. 
Bu Newroz kutlamaları, Kürt sorununun çözümü için yığın-
ların kararlı direnişinin bundan sonra mücadelenin seyrini 
belirleyebileceğinin de göstergesi oldu. Bu madalyonun 
bir yanı. Üstünden bir hafta geçmedi ki, ülkede farklı gün-
demler oluştu.

26 Mart 2015’de “İç Güvenlik Yasa Paketi” oldu bitti ile 
Meclis’te oylanarak geçti. AKP, daha önce kendisi için en 
önemlilerini içeren 67 maddeyi geçirdikten sonra, 63 mad-
deyi geri çekmişti. Son yapılan oylamada 2 yeni madde ek-
lenerek paket 69 madde olarak yasalaşmış oldu. Eklenen 
yasa maddeleri de örtülü ödenek ve güvenlik bütçesini 
Cumhurbaşkanının kontrolüne veriyor. Oylamaya toplam 
231 vekil katıldı, 199’u kabul, 32’si red oyu verdi. Buradan 2 
soru çıkıyor. Bu yasa paketine karşı olduğunu beyan eden 
tüm muhalefet partilerinin vekil sayısı 32 midir? Oylama-
da paketin tümünün oylanmasında neredeydi bu “milletin 
vekilleri”?

Peki, parlamento dışı muhalefet nerede? Newroz’da-
ki milyonları, işçi sınıfını, aydınları, gençleri, kadınları bu 
derece ilgilendiren, ülkeyi bir polis devleti haline getire-
cek bu yasaya karşı HDK’nin, BHH’nin, Halk Evleri, Halk 
Cephesi, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve hatta demokrasiden 
yana olduğunu seçim kampanyalarının başlığına çıkaran 
CHP’nin tepkisi nerede? Meclis basın toplantılarında rol 
keserek, mecliste eylem yaparak olmuyor bu işler. Devlet, 
sokaktaki muhalefete karşı yasa çıkarıyorsa bunun yanıtı 
da sokakta, meydanlarda, mahallelerde, fabrikalarda, okul-
larda, üniversitelerde verilir. 

Bir kaç sayıdır yazıyoruz. Türkiye faşist bir diktatörlük 
tehlikesi ile karşı karşıya. Adım adım bunun yolu döşeni-
yor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Harp Akademilerinde TSK 
karşısında özür dilemesi uzlaşmanın somut göstergesi. 
Anlaşma tamamlanmıştır. Genel Kurmay, yine bildirileriyle 
siyasete müdahale etmeye başlamıştır. Barış, Demokrasi, 
Özgürlük ve Sosyalizm güçleri bir an önce silkinip doğru 
temelde biraraya gelmeli. Çakallar bugün uluyor, yarın 
köylere, mahallelere, şehirlere inecekler. Onun hazırlığını 
yapıyorlar. Biz daha hazırlıklı olmalıyız, yoksa geç kalaca-
ğız. Geçmişten ders çıkaralım.
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

n Yeni Güvenlik Yasası Meclis’ten geçti,
n TSK tek taraflı Ateşkes ihlallerini artırıyor,
n “Çözüm Süreci” torpilleniyor,
n İşçi Grevleri erteleniyor ve yasaklanıyor,
n Kendi yaptıkları Anayasa çiğneniyor,
n Fiili Başkanlık Sistemi uygulanıyor,
n Kontrgerilla eylemleri yaygınlaşıyor,

n Dinsel gericilik yoluyla topluma yeni 
format atılıyor,

n Ülke çiftlik gibi yönetiliyor,

n Suriye, Irak ve şimdi de Yemen’de mace-
raya sürükleniyor,

n Bölge Ateş Çemberinde, Türkiye bunun 
fitili.

AKP, statükocu güçler, Asker ve Kontrgerilla ile elele...

KAVGASIDIR !

SAFLARI SIKLAŞTIRIN 
ÇOCUKLAR…

BU KAVGA FAŞİZME KARŞI
BU KAVGA HÜRRİYET 
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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin De-
mirtaş’ın, 17 Mart 2015 günü “Bir Cümlelik 
Meclis Grubu Toplantısı”ndan sonra Kara-
deniz Bölgesi HDP İl ve İlçe Eş Başkanları 
ile HDP Genel Merkezi’nde yaptığı ko-
nuşmadan uzun bir alıntıyı, Selahattin 
Başkan’ın serbest konuşma biçimini boz-
madan tape olarak yayınlıyoruz.

Değerli Kardeşlerim,

(...) Sizler Karadeniz’in devrimci da-
marı, ilerici damarı, Karadeniz’in Cum-
huriyet tarihi boyunca boyun eğmemiş 
isyancılarısınız aslında. Eğer ki Türkiye’nin 
bu değişim, dönüşüm sürecinde, AKP’nin 
çizdiği rotadan değil de tam da emekçi-
lerin, ezilen halkların istediği rotadan de-
ğişsin diye büyük bir çaba içerisindeyse-
niz, bu Türkiye’nin en büyük garantisidir. 
Halkların en büyük garantisidir. Sizsiniz 
garanti. Garanti ben değilim, garanti par-
timiz değil, halkın bizzatihi kendisi, sizler-
siniz. Emeğini, alınterini, bu mücadeleye 
koyanlardır ve bizim değiştirecek, dönüş-
türecek gücümüz var artık.

Yani biz, talep eden, isteyen olmaktan 
çıkıyoruz, çıkmamız lazım. Hep diyoruz 
ya; “Biz üretiyoruz.” Bu ülkeyi bizler omuz-
larımızda tutuyoruz. GSMH’nın yüzde 
80’ini o beğenmedikleri taşeron işçiler, 
emekçiler, bağda, bahçede, tarlada çalı-
şanlar üretiyorlar. Yüzde 80’i. Dağıtırken 
sadece yüzde 20’sini alabiliyoruz. Üre-
tirken çoğunu biz üreteceğiz, dağıtırken 
aslan payını onlar alacak, yönetirken de 
yönetim hakkı bizdedir diyecekler. İşte 
bunu değiştirmemiz lazım.

Mustafa Suphi’lerden bu yana o top-
raklarda, direniş damarı var. Karade-niz, 
Türkiye ilerici devrimci hareketinin ön-
cüsüdür. Öncü gücüdür. Şimdi ayakları 
üzerinde durmanın, bu yaralı aslanın 
ayağa kalkmasının zamanı geldi. Eğer 
Türkiye’nin en yoksul bölgesi, bugün en 
çok göç veren, bütün milli gelirden en az 
pay alan, yatırımlar itibarı ile Türkiye’nin 
en az yatırım yapılan bölgesi, Doğu 
Karadeniz’se ayağa kalkmalıdır... Bu ko-
nularda birinci. Yani geri kalmışlıkta bi-
rinci, Doğu Karadeniz. Neredeyse insan-
sızlaştıracak hale getirdiler. Orada insan 
yaşamasın diye ellerinden geleni yapı-
yorlar. Göç versin; tümüyle İstanbul’a, 
metropollere, Bursa’ya, Kocaeli’ne... Ucuz 
işçi, kapıda sırada bekleyen işsiz hali-
ne gelsin istiyorlar. Dayattıkları bu işte. 
O yüzden yatırım yapmazlar, o yüzden 

orada asla çay üretimini desteklemezler. 
Mümkünse bitsin isterler. Dünyanın fın-
dığını Doğu Karadeniz üretir. Ama fındı-
ğa destek verilmez. Çünkü mümkünse 
fındığı da bırakıp metropole ucuz, taşe-
ron işçi olarak gitsinler. Asgari ücretle, 
fabrikaların, büyük patronların kapısında 
sıraya girsin isterler. Onlara işsiz ordusu 
lazım çünkü. Ne kadar işsiz ordusu olursa 
işçi ücretleri o kadar düşer. Maliyet düşer, 
maliyet düşerse uluslararası sermaye, 
Arap sermayesi, rahatlıkla ülkeye gelir. 
Yatırım yaparlar. Çünkü burada “bedava 
işçi var” derler. “İşçi sudan ucuz burada” 
derler. Bütün kurguları bunun üzerine-
dir. Dışardan para akışı kesilmesin aman 
aman. İşçinin kafasına vur, grev yaptırma, 
eylem yaptırma, sosyal haklarını, ücretle-
rini kıs, kes ki büyük sermayedarlar gelip 
burada sömürebilsin bizi, emeğimizi... 
Karadeniz’in başına gelen budur. Yoksa 
dünyanın fındığını üreteceksin, fındık fi-
yatını bile Karadeniz veya Türkiye belir-
leyemiyor. Fındık fiyatını bile dış piyasa 
belirliyor. Fındığı, ürettiğiniz fındığı ne 
kadara satacağınızın fiyatını bile siz belir-
leyemiyorsunuz. 

Çay üretimini nasıl bitirdiklerini size 
anlatacak değilim. Karadeniz siyasetçisi, 
emekçisi, bunu onlarca yıldır aşama aşa-
ma özelleştirmelerin nasıl yapıldığını ya-
şayarak, görerek geldi bu günlere. Oysa 
tek başına sadece Karadeniz’in tarım ve 
balıkçılık -üretimi- özellikle, tek başına 
sadece Doğu Karadeniz’in üretimi, ih-
racatta Türkiye’ye rekor kırdırabilir. Üç 
tarafı denizlerle çevrili ülkemizin. Balığı 
bol bir ülkeyiz, ama dünya balık üretimi-
nin yüzde yarımı, bakın yüzde biri değil. 

Türkiye’den sağlanıyor. Yüzde biri değil 
yani. Dünyanın en verimli florası, en ve-
rimli deniz sahası; Karadeniz, Marmara, 
Ege ve Akdeniz’dir. Fakat balıkçılık yok. 
Neden yok? Çünkü büyük yatırımcılar, 
Türkiye’de balıkçılığın gelişmesine izin 
vermiyorlar, vermezler. Balık piyasasını 
elinde tutan, Dünya balık piyasasını elin-
de tutanlar, Türkiye’ye “sen bu yatırımı 
yapamazsın.” demişler çünkü. Kulağını 
çekmişler. Bu işler böyle yürüyor. Yoksa 
devlet destek verse, balıkçılık tek başına 
yine Türkiye’yi ayakta tutabilecek inanıl-
maz bir sektördür.

Şimdi Değerli Kardeşlerim,

Bu bizim kaderimiz midir peki?

Artvinli, Rizeli, Trabzonlu, Samsunlu, 
Ordulu, Giresunlu, Ardahanlı, Erzurum-
lu, Hakkarili, Vanlı, Muşlu, Bitlisli, bütün 
bunlar bakın, Türkiye’nin Sivas’tan itiba-
ren yarısına bir çizgi çekin, Doğu’da kala-
nın tamamı yoksuldur. Şehirlerin kendisi 
Türkiye’nin en yoksul şehirleridir. Doğu 
her zaman yoksul olmak zorunda mıdır? 
Bu bir kader midir? İnsanımız tembel mi-
dir? Akılsız mıdır? Neden böyleyiz?

Diyorlar ya.  İşte PKK terörü çıktı da, 
yatırım olmadı da. Bilmem ne. Bırakın bu 
yalanları, hikayeleri. 1925’te de böyleydi. 
30’da da, 40’ta da, 50’de de, 80’de, 90’da, 
2015’e girdik hâlâ bu böyle. Her yerde mi 
PKK var? Niye Doğu Karadeniz’e yatırım 
yapmadınız? Kaçıncı hükümet bakın. 60 
küsür hükümet kuruldu. Bırakın yatırım 
yapmayı, işte Tokat’ta, Zile’de yaşanan 
HES rezaletini görüyorsunuz. İnsansızlaş-
tırmanın bir aracıdır bunlar. Orada yapı-
lacak HES’in, ülke enerji üretimine hiçbir 
katkısı yok aslında. Olsa ne olur? Olmasa 
ne olur? Ama orada 22-23 köyü insansız-
laştırmak, boşaltmak, o köyün yarattığı 
o sinerji hinterlandı dediğimiz, yüzlerce 
köyün de belini kırmaktır. Orası insansız-
laşırsa, yani kırsaldakini üretimden ko-
parıp, getirip şehirde köle pazarlarında 
teslim almak kolaylaşırsa yönetmek de 
kolaylaşır. Bunların derdi bu. Politikaları 
bu. 

Bunun tek çözüm yolu değerli arka-
daşlar, emekten yana, işçiden, köylüden, 
çiftçiden, ezilenden yana, sol bir ekono-
mik program ve politikayla siyasete mü-
dahale etmektir. Başka türlü müdahale 
edemeyiz. Türkiye’nin yüzde 80’i, açlık, 
yoksulluk içerisinde, bir yandan üretir bir 

yandan ezilirken, biz suya yazı yazama-
yız. Kalıcı politikalarla, kalıcı çözüm öne-
rileriyle, Türkiye’nin gidişatına müdahale 
edeceğiz. HDP bu yüzden umuttur işte.

Açlığın, Kürt’ü de Türk’ü de yoktur 
ya. Çerkes’i Laz’ı da, Alevi’si, Sünni’si de 
yoktur ya. Biz hep birlikte eziliyorsak, hep 
birlikte mücadele etmenin zamanı geldi 
geçti bile. AKP bizim dağınıklığımızın ra-
hatını ve konforunu sürüyor. Biz ezilenler 
dağınık olup ayrı ayrı yerlerde durup mü-
cadele ettiğimiz için, onlar kendilerine 
saraylar yapıp, saltanatlarını sürdürüyor-
lar.

Şimdi 7 Haziran, bunun gidişatının 
son günü olacak. HDP’nin başarısı işte 
bunun teminatıdır. AKP artık bu ülkede 
tek başına hükümet kurma gücünü elin-
den yitirecek. Ve biz AKP’nin gidişinin 
başlangıcını, 7 Haziran’da startını alacağı-
mız sonuçla vermiş olacağız inşallah. 

Bugünkü bu toplantıda sizlerle yapa-
cağımız tanımlama, tartışma, alacağımız 
öneriler, sunacağınız eleştiriler ve kam-
panyada sıkı bir örgütleme sıkı bir propa-
ganda çalışmasıyla, Türkiye’nin en ücra 
yörelerine hem derdimizi hem dermanı-
mızı, çözümümüzü iyi anlatırsak, başarılı 
olacağız arkadaşlar.

Ve 7 Haziran’daki başarı bütün Türki-
ye ezilenlerinin başarısı olacak. Sadece 
HDP’lilerin değil. Bugüne kadar HDP’de 
olmamış hatta HDP’ye oy vermemiş bü-
tün ezilenlerin ortak başarısı olacak. Ye-
nilen sadece gericilik olacak, yenilen rüş-
vetçilik olacak, yenilen rantçılık olacak, 
diktatorya olacak. Onun dışındaki herkes, 
Türkiye’nin bütün ezilenleri, 7 Haziran’da 
kazanmış olacak.

Karadeniz örgütlerimizin, ilçe teşki-
latlarımızın, orada yöneticilikle, orada 
onurlu duruşla, alınteriyle emeğiyle, hem 
üretim sahasında hem siyasette, hem 
sendikalarda, hem sivil toplum örgüt-
lerinde, büyük bir mücadeleyle bugün-
lere gelen bütün yoldaşlarımız, bütün 
arkadaşlarımız, bu ezilen halkların ortak 
mücadelesine çok büyük katkı sundular. 
Sizler bugün bunun temsilcileri olarak 
buradasınız. Biz de sizin bu onurlu duru-
şunuza layık olan bir sonucu, bir siyaseti 
inşallah ortaya çıkaracağız. Karadeniz’in 
o fırtınasını, Türkiye’nin her tarafında es-
tireceğiz. Siz bu işe el attıysanız bu iş olur. 
Karadeniz evet demişse bu iş olur. ( ... )

“Karadeniz evet demişse bu iş olur”
Selahattin Demirtaş’ın Karadeniz Bölgesi HDP İl ve İlçe Eş Başkanları ile HDP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşma:



Güle Güle 
Yoldaş... 

q Ahmet ÖZTÜRK*

Gözümü budaktan sakın-
madığım en delifişek günleri 
gençliğimin... Ömrümün korsan 
mitingler, yazılamalar, kuşlama-
lar, grev ziyaretleri, afişlemelerle 
ille de okumalar zamanı... Yaşım 
çok küçük olduğu için, olası polis 
baskınında derdimi nasıl anlatırım 
sorusuyla girdiğim İlerici Gençler 
Derneği’nin kırmızı boyalı tahta 
sıralarında geçiyor çoğu vaktim... 
Okuldan çıktığım gibi İGD’de 
alıyorum soluğu... Eylemden fırsat 
bulduğumuz zamanlarda birçoğu 
ezber cümlelerle de olsa büyük bir 
hararetle siyaset konuşuyoruz... 
Lenin’den, Marks’tan, Engels’ten 
alıntı cümlelerle tezimizi kanıtla-
maya çalıştığımız o sohbetlerde, 
alıntının, kitap adıyla sayfa numa-
rasını söyleyen tartışmayı en baştan 
kazanıyor...

“Bir ekmek bir Politika” slogan 

ile çıkan gazetemiz “Politika” 
başucu kaynağı bizim hareketin... 
Başta Aydın Engin, Oya Baydar 
olmak üzere tüm yazarları içercesi-
ne okuyoruz. Bir de dergilerimiz var 
elimizin altında: “İlerici Yurtsever 
Gençlik”, “Savaş Yolu”... İllegal 
dağıtılan Atılım da var ama biz 
sempatizanlara çok uzak daha, onun 
yerine anlamakta güçlük çeksek de 
“Ürün” ile idare ediyoruz. Bizim 
Radyo’nun cızırtıları arasından 
cümleler kapmaya çalışırken, 

“Kavga sesleri geliyor” dizesiyle 
açılan TKP’nin Sesi Radyosu’nu 
can kulağıyla dinliyoruz. İlk anons 
cümlesi az önce radyonun başından 
kalkmışım gibi aklımda hâlâ: “Bu-
rası 31.3 metre 9585 megahertz 
üzerinden yayın yapan Türkiye Ko-
münist Partisi’nin Sesi Radyosu...”

Yüzyüze yıllar sonra geldik

Karanlık mahfillerde kotarılan 
kumpaslarla pupa yelken darbeye 
koşulan ülkede tek bir amacı var 
hepimizin: İyi bir komünist olmak... 
Her birimizin yüreği, “Yoldaş 
partiye kabul edildin” cümlesini 
duymak için deli gibi çarpıyor. 
Derin gizlilik koşulları nedeniyle ki-
milerinden şüphelensek de kim parti 
üyesi bilmiyoruz elbette. Radyodan 
az da olsa duyduğumuz isimler ulaş-
ması da, yan yana olması da hayal 
bile edilmeyecek insanlar gibi gö-
rünüyor gözümüze... Derken eylül 
karanlığı tüm ağırlığıyla üzerimize 
çöküyor. “Kızıl Fener Operasyonu” 
ile ülkenin dört bir yanında, binlerce 
insan gözaltına alınırken, yazılan 
iddianamelerde kim üye, kim değil, 
kim partide hangi görevi yapıyor, 
bir bir çıkıyor ortaya...

Birol Başören’in Merkez 
Komite Üyesi olduğunu o iddiana-

melerden öğrendim galiba... Adını 
daha önceden duymuştum ama kim 
olduğu konusunda hiçbir fikrim 
yoktu. Hakkında bildiğim tek şey 
Çaycumalı olduğuydu. Yüz yüzeyse 
yıllar sonra gelebildik ancak. Yıl 
1988 olmalı. Kutlu – Sargın dava-
larından birini izlemek için yüzlerce 
insanla birlikte Ankara DGM’nin 
Çevre Sokak’taki binasının önün-
deyiz. Her duruşma günü ülkenin 
dört bir yanından mahkeme önüne 
yığılıp, gösteri yapmak siyasal fa-
aliyetimizin temelini oluşturuyor o 
sıralar... Pek çok insan cezaevinden 
yeni çıktığı için mahkemeler hasret 
giderme işlevi de görüyor...

Newroz’u çok merak ediyordu
Sanırım Bahattin Arı’ydı. 

Tokalaşıp geçtiğim bir insanı Birol 
Başören diye tanıttı bana... Dönüp, 
“O zaman bir daha sıkayım elini” 
dediğimi anımsıyorum. Birkaç kez 
daha ayaküstü görüştük oralarda; 
yıllar sonra da yaşamaya başladığı 
Zonguldak’ta. Daha derinlikli bir 
ilişki oluştu aramızda. Durmuş, 
oturmuş kişiliği, disiplinli yaşam 
biçimi, üzerine aldığı her işi aynı 
ciddiyetle yapmaya çalışan titiz-
liğiyle tanıyan herkesin saygısını 
kazanmıştı. İlkelerine hep sadıktı, 
gizliliği hep önde tuttu bu yüzden, 

parti içinde neler yaşadı, ben dahil 
kimse bilmedi. Açmak isteyenleri 
de geri çevirdi nazikçe... 80 önce-
sinin en önemli örgütlerinden biri 
olan İKD Zonguldak Şube Başkanı 
Aysel Aydın ile evlendi. SSK’da 
çalışan Aysel Abla, kentin ilk kadın 
sendikacılarından biriydi de aynı 
zamanda...

Kendi halinde mütevazı bir ha-
yatı yaşarken önce böbrekleri sorun 
çıkardı Birol Ağabey’in... Diyalizle 
durumu idare ederken, bu kez, habis 
bir ur gözünün birinin alınmasına 
neden oldu. Yine de coşkuyla bağ-
lıydı yaşama. Ancak tablo her geçen 
gün geriye gidiyordu. Arkadaşlarım-
la birlikte yaptığımız son ziyarette 
uzun uzun siyaset konuştuk. Çok 
mutlu olmuştu. Newroz’u merak 
ediyordu, oradan çıkacak mesajları 
önemsiyordu epeyce... Ancak gör-
mek nasip olmadı, doğanın yeniden 
tomurcuğa durduğu o günde, bir 
çiçeğin dalında yeniden hayat bul-
sun diye toprağa verdik onu... Onu 
yıldızlara uğurlarken, her birimiz 
“komünist” isminin ona ne çok 
yakıştığını düşünüyorduk. O yüzden 
ayrı ayrı mırıldandık hepimiz: 
“Güle güle yoldaş. Kavgan genç 
kuşaklara emanet bundan sonra...”

(*Bu yazı Marmara Yerel Haber 
gazetesinde yayınlanmıştır)
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TKP MK eski üyelerinden, Kocaeli İl Sekreteri Erol Dilligil yoldaş (Birol Başören) aramızdan ayrıldı

Türkiye birbiriyle çelişkili 
gibi gözüken karanlık bir 
dönemden geçiyor. Bir yan-
dan halkın “desteğine” sa-

hipmiş gibi gözüken bir iktidar ve 
onun halka yakınmış gibi gözüken 
uygulamaları. Ki buna hizmetler ala-
nındaki soyut gelişmeler ve çözüm 
süreci de dahildir. Diğer yandan ise 
iktidarın kendini kurumsallaştırma 
ve pekiştirme çabaları için çıkarıl-
maya çalışılan faşizan yasalar, gün-

lük baskıcı uygulamalar, eğitimden 
özel yaşama dek uzanan gericileş-
me eğilimleri.

Bütün bu çelişkinin bir sebebi 
var. Burjuvazi ve onun iktidarı önü-
müzdeki süreçlerde halkları yönet-
mekte zorlanacağını ön görüyor. 
Ekonomik göstergeler, ülkede so-
runların artacağına işaret ediyor. 
Dış politikada uygulanmaya çalışılıp 
iflas eden stratejinin hem ekonomik 
hem de politik olarak iç politikaya 
olumsuz etkileri. Evdeki hesabın 
çarşıya uymaması da denebilir.

 Türkiye burjuvazisinin dış pazar-
ları daraldı, cari açıkları artıyor, sıcak 
para girişinde ciddi gerileme var, 
bunun sonucunda iç pazarda da bir 
daralma bekleniyor. Enflasyon, yani 
insanların yaşamını doğrudan etki-
leyen hayat pahalılığı artıyor. Bunun 

karşısında insanların geliri düşüyor 
veya enflasyon oranına koşut yük-
selmiyor.

 Bütün bunların sonucunda, bur-
juvazinin kazancı azalıyor. İşte bu 
sebeple, burjuvazi ve onun iktidarı, 
bir yandan bu kıskaçtan çıkış yolu 
ararken, diğer yandan da süreç ken-
disi açısından daha da olumsuz ge-
lişirse, alması gereken önlemleri ar-
tırıyor. Bunlar da iç politikada, baskı 
yasalarının çıkarılmasını, işçi sınıfı ve 
emekçiler üzerindeki baskıların art-
masını tetikliyor. Aynı sebeple, Kürt 
halkının tepkisini azaltmak, onun 
mücadelesini kırmak için çözüm 
süreci adı altında senaryolar gelişti-
riyor. Bu şekilde ülkede baş göstere-
cek ve kendini hedef alan direnişleri 
etkisiz hale getirmeyi planlıyor.

 İşçi sınıfı ile ezilen ve sömürülen 
halkların kaderi aynıdır. Ya burjuva-
zinin baskıları karşısında susacaklar, 
ya da kendi öz çıkarları temelinde 
bilinçlenerek sınıf mücadelesini 
yükseltecekler. 2015 seçimleri, sö-
mürü, terör, yolsuzluk, rüşvet ve do-
landırıcılık temelinde yaşamını sür-
düren işbirlikçi tekelci burjuvazinin 
iktidarına karşı, işçi sınıfı ve ezilen 
sömürülen halkların emekçileri ile 
değişik toplumsal kesimlerin bağ-
laşıklık içinde tepkilerini somut ola-
rak ortaya koyma hedefi sunuyor. 
Bütünsel ve kesintisiz devrimci bir 
sürecin parçası olarak bu olanak iyi 
değerlendirilmelidir.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Organı ATILIM Gazetesi 

Mart 2015 sayısı Baş Yazısı. 
(www.türkiyekomünistpartisi.org 

sitesinden alınmıştır.) 

Olanakları Değerlendirmek



DİSK Konya İl Temsilciliği, hüküme-
tin kıdem tazminatını fona devrederek işçi 
sınıfını sermaye karşısında savunmasız bı-
rakmayı amaçlayan girişimlerini protesto 
etmek için bir basın açıklaması düzenledi.

Kayalı park merkez PTT önündeki ba-
sın açıklamasını DİSK/ Nakliyat İş Sen-
dikası iş yeri temsilcisi Mehmet Ünver 
yaptı.

Basın açıklaması sırasında “Kıdem 
tazminatımız gasp edilemez, Kölece çalış-
mak istemiyoruz, Patronların Kölesi Ol-

mayacağız, AKP’nin kölesi Olmayacağız, 
Yaşasın DiSK – Yaşasın Örgütlü Mücade-
lemiz” sloganları atıldı. Basın açıklaması 
bildiri dağıtımı ile sona erdirildi.

Yaklaşık 100 kişiyle gerçekleştiri-
len basın Açıklamasına Birleşik Metal İş 
Konya Baş Temsilcisi Metin Kılıç, işye-
ri temsilcileri ve üyeleri, Genel İş Konya 
Şube Başkanı Mustafa Tamer, Eğitim Sen 
Şube Başkanı Cebrail Bektaş ve Eğitim 
Sen üyeleri, SES Konya Şube yöneticileri 
ve üyeleri katıldı.             Politika/Konya
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DİSK Konya İl Temsilciliği, 
“Patronların kölesi olmayacağız”

Byuaş işçileri grevde

Bakırköy Belediyesi’nde Byuaş işçilerinin 21 Mart Cumartesi günü baş-
lattığı grev sürüyor. Taşeron işçilerin, toplu iş sözleşmesinin imzalanması 
ve işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle başlattıkları grev 6. günün-
de de ilk günkü coşku ve kararlılıkla devam ediyor. Bakırköy Özgürlük 
Meydanı’na kurulan grev çadırı ziyaretçi akınına uğruyor. Meydandan ge-
çen vatandaşların uğramadan geçemediği grev çadırı hemen her partiden 
milletvekili aday adaylarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının, sendikaların ve 
siyasilerin ziyaretleri ile dolup taşıyor.                 Politika / İstanbul-Bakırköy

Sermayenin Güvenliği
q Nurani ERSOY

Kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu ülkelerde ve doğaldır ki kapitalist-em-
peryalist sistemin içinde yer alan, her yönden bu sisteme bağımlı olan Türkiye’de de 
“erk” i elinde bulunduran sermaye, sistemi ayakta tutabilmek ve sürdürmek için – daha 
önceki yazılarımızda da söz ettiğimiz gibi – her türlü sistem ve kurumu, mekanizma-
yı kurmak ve yönetmekle birlikte, toplumsal tepkileri, muhalefeti bastırmak; grev ve 
direnişler karşısında köşeye sıkışıp kendini güvende hissetmediği dönemlerde, kendi 
yasalarını bile çiğneyip yasaklarla, sıkı yönetimlerle, gerekirse darbelerle erkini sürdür-
menin derdine düşer. 

Sermayenin ağır sancılar yaşadığı, sınıfsal çelişki ve çatışmaların yoğun yaşandığı 
ülkemizde, doksan yıldır cılız bir kapitalist demokrasi bile halka fazla görülmüş; yak-
laşık her on yılda bir askeri darbelerle, sıkıyönetimlerle; açık ve gizli saldırılarla gerek 
ulusal, gerek demokratik, gerekse sınıfsal mücadeleler kanla, silahla bastırılmıştır. Gü-
nümüzde de bu baskı ve zulüm,  gerek Kürdistan’ da, gerekse Türkiye’nin her bölge-
sinde işçilerin, emekçilerin, gençlerin ve kadınların her türlü demokratik ve ekonomik 
talepleri karşısında sürmektedir.  Çünkü bütün mesele sermayenin kendini güvende 
hissetmemesidir. 

Sermayenin en açık saldırılarından birini, yaklaşık iki yıl önce “Gezi eylemleri” süre-
cinde yaşadık. Halkın sıradan taleplerine bile acımasızca saldıran; kadınlara, çocuklara, 
gençlere karşı her türlü silahı kullanmayı mübah sayan bir iktidarın, bu süreçte canına 
kıydığı gençlerin ve çocukların ölümlerini sadece hükümete (AKP’ ye) bağlamak,  “po-
lis güçlerinin acımasız saldırıları sonucu Gezi Parkı’ nın yanı başındaki Divan Oteline 
sığınmak zorunda kalan direnişçilere sahip çıktı.” diyerek otel sahibi  Ali Koç’ a methi-
yeler dizmek ahmaklıktan başka bir şey değildir. 

Çünkü biz, Koç ailesinin ve grubunun neyi temsil ettiğini iyi biliyoruz. Vehbi Koç, 
1940’lı yıllarda devlet eliyle palazlanmış, sistemin anahtarlarından biri durumuna gele-
rek Türkiye’de sermayenin yöneticisi ve sözcüsü olan, Kenan Evren’ e yazdığı mektupla 
faşist darbeyi destekleyip işçileri, devrimci sendikacıları bu faşist diktaya ihbar eden; 
kendi fabrikalarını ve sermayesini güvenlik altına almak adına, direnenlerin katledil-
mesini vatan-millet teranesiyle savunan en büyük sermayedardır. Onun torun Ali Koç’ 
a -sadece seküler laik olduğu için- methiyeler dizenler, son iki ayda Divan Oteli’ nden 
elli işçinin sendikalı oldukları için işten çıkarıldığını ve Ali Koç’ un geçen ay iktidara ve 
Tayyip Erdoğan’ a methiyeler dizdiğini bilmiyorlar mı? 

Sermayedarların, burjuvazinin dindar ya da seküler laik olması, onların işçi sınıfına 
karşı tavrını hiç ama hiç etkilemez. Çünkü onlar bilirler ki bu topraklarda temel çelişki 
“emek-sermaye”  çelişkisidir ve “devlet” , sermayenin devletidir. Devletin bekası için her 
yol mübahtır dolayısıyla AKP iktidarının toplumsal muhalefeti bastırmak üzere çıkar-
dığı yasalara, yaptığı saldırılara sermayedarların destek vermemesi mümkün değildir. 
Çünkü AKP, bu ülkede gerek uluslar arası finans sektörün gerekse onun yerli işbirlikçisi 
olan sermayenin temsilcisidir. 

Daha on beş gün önce, yine sermaye dünyasının önemli (!) şahsiyeti Nejat Ecza-
cıbaşı şöyle demişti: “Önemli olan sermayenin güvenliğidir; rejimin adının ne olacağı 
önemli değil.” Bu kısa cümle bile sermayenin karakterini ve anlayışını çok net açıklıyor. 
Eczacıbaşı, bu sözüyle diyor ki sermaye güvende olsun da istersen sen faşist bir yöne-
tim kurabilirsin. Biz senin arkandayız. Kime diyor? Şu anda Cumhurbaşkanlığı elinde 
bulunduran ve başkanlık sistemini (o da Türk tipi) isteyen Tayyip Erdoğan’ a…

Diğer yandan seçenek olarak Türkiye’ ye Avrupa’ yı gösterenler de şunu bilmelidir 
ki Avrupa coğrafyasındaki (AB emperyal sistemi) ülkelerde de sınıfsal çelişkiler arttık-
ça, toplumsal muhalefet harekete geçtikçe tıpkı mart ayında Frankfurt’ ta olduğu gibi, 
sermaye kendini garantide hissetmediği anda, kendi yasalarını bile hiçe sayıp her türlü 
protestoya acımasızca saldırabiliyor; yüzlerce kişiyi yaralayabiliyor, yüzlercesini tutuk-
layabiliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki burjuvazi, erki elinde tutmak için her türlü aracı 
-silahı bile- kitlelere karşı kullanacaktır.

Bütün bu gerçeklerden ve yaşananlardan hareketle politik örgütler, partiler ve 
sendikalar, gerçekten devrimci bir mücadeleyi gerekli görüyorlarsa hedef tahtasında 
“AKP” yazsa bile, asıl mücadelenin, o hedef tahtasını elinden tutan, onu istediği gibi 
yöneten uluslar arası sermayeye ve onun yerli işbirlikçisi tekelci burjuvaziye karşı ya-
pılması gerektiğini bilmeli ve ona göre örgütlenip yeni mücadele alanları açabilmeli. 
Bunun yolu da bugün sistemle çelişkileri bulunan tüm toplumsal kesimlerden kişi ve 
örgütlerle birlikte, işçi sınıfının öncülüğünde “Demokratik Halk Cephesi” ni kurmaktır. 



q Nafiz Özbek *

“Sendika” kavramının ikibin yıllık 
bir geçmişi olmasına rağmen (Roma 
döneminde “Syndicus” bir tür muhtar) 
çağımızdaki algılanışı oldukça yeni-
dir. Sendikalar sanayi toplumunun ço-
cuklarıdır. Yani, bundan 170 yıl önce 
feodalizmin içinden çıkan vahşi kapi-
talizme tepki olarak tarihin sahnesine 
çıkmışlardır. 

Bugün olduğu gibi, ilk oluşum 
yıllarında da sendikalar, başta emek-
sermaye çelişkisine dayalı sorunların 
tamamını kapsayan, daha sonraları 
sosyal ve siyasal sorunlara da el atan, 
kısaca yaşamın hemen her alanında 
işçilerin çıkarlarını koruyan ve geliş-
tiren sürekli birlikler olarak tanınır. 
Sendikalar; her ne kadar farklı ülke-
lerde farklı tanımlansa da (örneğin 
İngiltere’de ‘trade union = emek bir-
liği’, Almanya’da ‘Gewerkschaft’ = 
üreticiler birliği vb), sendikalar ücret 
veya maaşa bağlı çalışan işçi ve hiz-
metlilerin öz örgütleridir. Çok zaman 
sermaye tarafının da bu kavramı kul-
landığını görürüz (örn. Türkiye’de 
sıkça kullanılan ‘İşverenler Sendika-
sı’, Burada kavramın ikisi de yanıltı-
cıdır: iş-veren, yani üreten, patronlar 
değil emekçilerdir ve patronların sen-
dikaları değil, Sermaye Birlikleri var-
dır.) Sendikalar, maddesel ve sosyal 
anlamda zayıf konumda olanları he-
defler. ‘İşveren’ daha doğrusu Serma-
ye Birlikleri, emek cephesine ait bir 
kavramı kendilerine de uyarlayarak, 
korunmaya muhtaç bir hava yaratmak 
istemekte ve kimi zaman başarılı ol-
maktadırlar. Sendikalar sadece gelir 
dağılımında adaleti sağlamakla kal-
maz, toplumların demokratikleşmesi 
için de çaba sarf ederler. Ayrıca sen-
dikalar en belirgin sivil toplum örgüt-
leridir.

Yukarıda kısaca genel bir tanımla-
masını yapmaya çalıştığımız sendika-
lar, günümüzde acaba görevlerini tam 
olarak yapabiliyorlar mı? Gerçek şu 
ki, sendikaların en güçlü olduğu sana-
yi ülkeleri de içinde olmak üzere, bü-
tünleşen ve bir çok bakımdan küçülen 
dünyanın çok yerinde sendikalar çok 
yönlü ve sistemli bir saldırı ile karşı 
karşıya bulunuyorlar. Bu saldırıların 

en az üç ana tabanı var: 1. Ekonomi-
deki hızlı değişimler, 2. Siyasi bağlılık 
ve bağımlılıklar, 3. Yönetici kadrolar-
daki yetersizlik! 

Kısaca bu üç noktaya
bakalım:
1. Kapitalizm, adeta canlı bir var-

lık gibi doğuyor, büyüyüp gelişiyor 
ve hiç durmadan biçim değiştiriyor. 
Adam Smith, Ford, Keynes modelle-
ri, daha dün gibi hatırlansa da, çok, 
ama çok gerilerde kaldı. Çağımızdaki 
teknolojik gelişme kapitalist ve mo-
netarist sistemin kendisini bile çılgına 
döndürecek bir hızla değişiyor. Dün 
geçerli sayılan ekonomik ve sosyal 
yasa ve modellerin bir çoğu ertesi gün 
geçersiz hale gelebiliyor. Sendikalar 
bu tür gelişmelere çoğu zaman ha-
zırlıksız yakalanıyor ve etkin çözüm 
üretmekte zorlanıyorlar. Sendikaların 
önemli görevlerinden biri olan ge-
lir dağılımında adaleti sağlamak bile 
kayganlaşıyor. Örneğin, Sendikaların 
Almanya’da dengelemeye çalıştıkları 
ücretlerin alım gücü oldukça gerilerde 
kalmış ve son yıllarda yoksulluk gözle 
görülür bir biçimde artmıştır. İş saat-
lerinin dağılımda da gereken adalet 
yerini bulmamış, işsizler ordusu bü-
yümüştür. Taşeron ve fason işçiliğin 
artması, esasında işsizliğin yoğun bir 
biçimde artığını göstermekte, ancak 
Merkel’in Federal Koalisyon Hükü-
meti, ağırlıkla sermayenin temsilcisi 
olarak, bu gerçeği gayet güzel mak-
yajlamaktadır. 

2. Hangi temsil modeli olursa ol-
sun -ki dünyada en az dört sendikal 
temsil modeli bulunmakta- sendika-
ların hemen hepsi, parlamentolarda 
temsil edilmek ve yasama, yürütme 
ve yargı organlarını kendi çıkarları 
doğrultusunda etkilemek istiyor. Bu 
ise çoğu zaman sendikaların kendile-
rine yakın bulduğu siyasi partiler ile 
mümkün. Emek cephesinin taleple-
rinin parlamentolarda yankı bulması 
ve gerçekleştirilmesi elbette meşru bir 
faaliyettir. Sendikalar, bunun için pek 
tabiki demokratik siyasi partilerden 
yararlanırlar. Fakat, herhangi bir sen-
dika ile bir siyasi partinin organik iliş-
kileri seçilmez hale gelirse, işte o za-
man er veya geç Sendika-Siyasi Parti 

ilişkisi bir tür bağımlılığa dönüşebili-
yor. Ve böylece sendikalar, kaderlerini 
bir siyasi partinin kaderine bağlayıp, 
onunla dirilip, onunla ölebiliyorlar. 
Esasında bir sendikanın temel ilkesi 
tam bağımsızlık olmalıdır. Kendi çı-
karlarını temsil eden siyasi partiler ile 
birlikte çalışmak, fakat partilerüstü bir 
statüye sahip olmak hele de günümüz-
de gittikçe artan bir önem arz ediyor. 

3. Sendikaları bir tür basamak ola-
rak kullanarak kendine siyasi arenada 
yer arayan ve bulan sendikacı sayısı 
az değildir. Sendikacılıktan bakanlığa 
terfi ettirilen ve daha yeni görevine 
başlar başlamaz işçilerin çıkarlarını 
inkar eden “zübük” tipi sendikacılar 
da her zaman var olmuştur, korkarız 
gelecekte de var olacaktır. Esasında, 
temel ilke olarak sendikaların ve sen-
dikacıların görevi, siyasetin parçası 
olmak değil, onu kontrol etmek olma-
lıdır. Yönetimi ele geçiren birçok sen-
dikacının da kişisel ihtirasları, grup ve 
aile çıkarları, siyasi görüşünü paylaş-
tığı örgütler için sendikal olanakları 
kayıtsız şartsız ve kontrolsüz kullan-
ması, bilgi ve deneyimdeki yetersiz-
likler de bunlara eklenirse, sendika 
kurullarının dikkat etmesi gereken ko-
nular fazlalaşır. 

Kaldı ki, anılan yoğun değişimlerin 
içinde değişmeyen tek şey kapitaliz-
min işçi sınıfına bakışıdır: Kapitaliz-
min güncel tanımı olan Neo-Libera-
lizm de emekçi kesime önce “işgücü” 
sıfatıyla bakar. İşgücü ise, bilineceği 
üzere, insanın somut hali değil, so-
yut halidir. Herşeyin dijitalleştirildi-
ği, sanallaştırıldığı, soyutlaştırıldığı 
ve kimi ülkelerde dinsel öğretilerle 
zehirlendiği bir dünyada sendikalar 
yeni bir dönem noktasına gelmiş bu-
lunuyorlar: Bu değişimlere geleneksel 
sendikacılık çoğu zaman tek başına 
cevap veremeyecek konumdadır, çün-
kü çok uluslu şirketler, aynı sömürü 
mantığıyla ve paralel olarak dünyanın 
her yerinde üretim yaptırıyor veya ser-
maye akımını sağlıyorlar. Bu nedenle 
sendikalar evrensel düşünmek, ama 
yerel hareket etmek zorundadırlar. En 
azından diğer ülkelerin içindeki ge-
lişmeler hakkında karşılıklı bilgi alış-
verişini gerçekleştirmek ve olanaklar 
dahilinde enternasyonal dayanışma 

içinde olmak, kimi zaman var olmak 
ile yok olmak ile eşdeğer hale gelmek-
tedir. 

(* F.Alman Metal işçileri Sendikası, İG-
Metall Sekreterliğinden emekli sendikacı)
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Sendikalar Nereye?

ADORE İşçileri 
Açlık Grevinde

Türkiye’nin farklı yerlerinde ADO-
RE Mağaza ve Depolarında süren 
direniş bir ayını doldurdu. Sendika 
üyesi oldukları için işten atılan dire-
nişçi işçiler taleplerini gerçekleştir-
mek için gazetemiz baskıya girerken 
onuncu gününü dolduran süresiz aç-
lık grevi başlattılar. Oyuncak toptan-
cısı ve perakendecisi olan ADORE, 
Çin Halk Cumhuriyeti ve benzeri, 
iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde 
ürettirdiği ürünleri fahiş kazançlar 
ile tüketiciye ulaştıran bir işletmedir. 
Kazançlarına kazanç katarken sınır-
ları olmayan bu işletme sahipleri, 
işçilerin ücretlerine ve sosyal hakla-
rına sıra gelince bir anda kuruşun he-
sabını yapmaya başlıyorlar. ADORE 
direnişinin bir adresi de İstanbul’un 
meşhur Bağdat Caddesi’nin Cad-
debostan mevkii. Bağdat Caddesi 
sakinleri bu tür eylemlere alışık ol-
mamalarına rağmen işçilerin işe geri 
alınmak için açtıkları imza kampan-
yasına binlerce imza ile katılıyorlar. 
Politika Gazetesi olarak ADORE 
emekçilerinin haklı taleplerinin ya-
nında olduğumuzu bildirir, mücade-
lelerinde başarılar dileriz.

Politika / İstanbul-Kadıköy
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q  Kemal ATAKAN

Türkiye devrimci gençlik hareketi 
zengin deney sahibi olan bir harekettir. 
FKF ve DEV-GENÇ süreçlerinden başla-
mış, SGÖ, DDKO, GSB, İGD, DDKD, YDGF, 
DGDF, GENÇ ÖNCÜ süreçlerini pratikte 
gerçekleştirmiş ve bugün de çok daha 
farklı koşullarda mücadelesini sürdüren 
bir kesimden bahsediyoruz.

Heyecanlı, aktif, girişken, mücadeleci, 
gözünü budaktan sakınmayan, ama bir o 
kadar da yaşının üzerinde sorumluluklar 
ve fedakarlıklar üstlenen gençlik kesi-
mi, Türkiye devrimci hareketinin geneli 
açısından gurur duyulacak bir yiğitlikler 
manzumesidir. Bugün bunun eksikliğini 
hissediyoruz diyenlere, gözünüzü Kürt 
Özgürlük Hareketine, onların kadın, er-
kek, genç gerillalarına çevirin diyoruz.

Mahir’ler, 20 yaşlarının başlarında 
gençler olarak, o dönemde TİP üyesi ol-
muşlar, TİP’de politik faaliyet yürütmeyi 
denemişler, ancak gerek TİP içindeki ka-
rışıklıklar ve farklı gruplaşmalar, gerekse 
de TİP’in gençlerin dinamizmine yanıt 
vermeyen politikaları, onları bağımsız 
gençlik mücadelesini geliştirmeye yön-
lendirmiştir. Fena mı oldu? Bir yanıy-

la çok iyi oldu. O yaşta gençler olarak, 
Marksizm-Leninizm ile daha yakından 
tanışmaları, sadece tanışmak değil, o 
temelde ülkemiz koşullarına uygun po-
litika geliştirme çalışmaları son derece 
önemli ve değer verilmesi gereken bir 
olgudur. Mahir Çayan’ın Kesintisiz I ve II 
çalışmaları, ister beğenirsiniz ister be-

ğenmezsiniz, devrimci bir iradenin ve te-
ori ile pratiği birlikte yürütmenin eseridir. 
PASS konusunda, farklı değerlendirme-
ler yapabilirsiniz, ancak PASS’ın hayattaki 
karşılığını inkar edemezsiniz. 

Diğer yanıyla kötü oldu. Çünkü, Ma-
hir’ler o dönemde işçi sınıfının politik 
örgütleri içinden gerekli desteği ve ye-

nilgiyi göremediklerinden bu savaşa 
çok hazırlıksız girdiler. Aynı saptamayı 
Deniz’ler için de yapabiliriz. Gerçi on-
lar, bu boşluğu doldurmak için işçi sınıfı 
içinde çalışmayı hiç bir zaman ihmal et-
mediler. Ancak, bilgi, deneyim, birikim 
ve en önemlisi bu kadar çok yönlü bir 
mücadeleyi bu olanaksızlıklar ve zaman-
mekan koşullarında yaşama geçirmeleri 
mümkün olamadı. Mücadelenin devamı-
nı sağlamak konusunda ömürleri yetme-
di. Maalesef, bu eksikliklerin sonucunda 
toprağa yiğitçe ama erken düştüler.

30 Mart THKP-C ile THKO kadrola-
rının ortak eylemiydi. Kızıldere’de kat-
ledilenler arasında olan Cihan Alpte-
kin ve Ömer Ayna THKO kadrolarıydı. 
ON’lar, bugün bizim beceremediğimizi 
o zaman yaşama geçirmişlerdi. 16 Mart 
Katliamı’nın dersleri arasında da aynı 
gerçek vardır. Farklı siyasetlere mensup 
gençler birlikte ölüme yürüyorlar, DEV-
GENÇ’li, İGD’li, DDKD’li, GENÇ ÖNCÜ’lü 
gençler resmi ve sivil paramiliter faşist 
güçler tarafından ayrım yapılmaksızın 
katlediliyorlar. Ancak, aynı gençlik örgüt-
leri İ.Ü. işgalinde veya cenaze eyleminde 
birbirleriyle slogan yarışına ve sataşmaya 
giriyorlar.

Biz Mahir’leri, Deniz’leri, İbrahim’leri 
“maceracı” olarak niteleyenleri, sorum-
luluklarını yerine getirmemekle ve bu 
genç beyinleri desteklememekle, on-
lara yol göstermemekle, onlar ile bera-
ber mücadele etmemekle eleştiriyoruz. 
Daha açık olması gerekirse suçluyoruz. 
TKP’nin de, TİP’in de bu konuda bizce 
açık yüreklilikle yerine getirmesi gereken 
özeleştirisi olmalıdır. TKP’nin mirasına 
sahip çıkmak demek, sadece işimize ge-
len yanları değil, olumsuz pratikleri de 
değerlendirerek sahip çıkmak, onlardan 
ders çıkarmak, devrimci kamu oyuna öz 
eleştirisini yapmak demektir.

Bugün bize düşen görev, Mahirlerin, 
Denizlerin, İbrahimlerin, Mahsumların, 
Haticelerin, Bakilerin anılarını yaşatmak 
ise, onların birlikte ölüme yürüdükleri 
koşullarda gerçekleştirdikleri güç ve ey-
lem birliğini sadece sözde değil devrimci 
pratikte gerçekleştirmektir. Bu konuda 
kesin kararlı değilsek yapılacak devrimci 
pratik yoktur ve kimse bu iddia ile ortaya 
çıkmamalıdır.

30 Mart’tan 16 Mart’a…
Çıkarılacak En Önemli Ders

POLİTİK GÜNDEM

Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı

16 Mart’ta Beyazıt’ta katliamı sonrası İstanbul Üniversitesini işgal eden ilerici-devrimci gençler  7 gencin cenaze töreninde.
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q  Savaş DENİZ

Alman Komünist Partisi DKP’nin 
dayanışma içinde olduğu gençlik ör-
gütü Sosyalist Alman İşçi Gençli-
ği SDAJ olarak günler öncesinden 
Frankfurt’ta yapılacak Avrupa Merkez 
Bankası’nın açılış eylemine katılmak 
için hazırlıklara başladık. Liselerden, 
üniversitelerden, fabrikalardan genç-
ler ile hazırlık toplantıları yaptık. 
Değişik gençlik örgütleri bir araya 
geldik. Avrupa emperyalizminin sim-
gesi Avrupa Merkez Bankası, Alman 
hükümetinin yıllar süren mücadelesi 
sonucunda Fransızları ve diğer ülke-
leri ikna ederek Frankfurt’a yani Al-
manyanın finans merkezi olan şehre 
taşınacaktı. Bunun sonucunda Frank-
furt, Avrupa Emperyalizminin Finans 
Merkezi olacaktı. Parlamentonun 
Brüksel’de, Konsey’in Strasburg’da 
olması çok önemli bir kayıp değildi 
Alman kapitalistleri için. Onlar için 
en önemlisi sermayeyi ve sömürüyü 
örgütledikleri Avrupa Merkez Banka-
sının, Avrupa sermayesinin finansının 
Almanya’da olmasıydı. Bir yandan 
sınırları kaldırmak, tüm üye ülkeleri 
birleştirmek amacını taşıyan bir bir-
liğin, bir bankayı kendi topraklarına 
getirmek için yıllarca mücadele etme-
si aslında birlik fikrine de aykırıydı 
ve kendileriyle çelişiyorlardı ama söz 
konusu olan finans ve sermaye olunca 
bu erk demek olduğundan kendileri 
ile çelişme pahasına bu adımı attılar.

Bizim gibi anti-kapitalist, demok-
rat, sosyalist, komünist gençlere de 
onların bu önemli açılış törenlerine 
kendi yöntemlerimiz ile katılma ve 
onları “kutlama” görevi düşüyordu. 
haftalarca süren hazırlıkları eylemden 
bir gün önce akşam 19:30’da değer-
lendirmek için bir araya geldik. Her 
şey karar alındığı gibi gerçekleşmiş-
ti. Kontrol ettik. Frankfurt’ta nelerle 
karşılaşabileceğimizi tekrar görüş-
tük. Hepimiz her duruma hazırdık. 
Hamburg’dan 3 otobüs kaldırdık. Saat 
21:30’da yola çıktık. Biz SDAJ’lular 
olarak değişik semt, fabrika ve okul-
lardan gelen ilgi gruplarının içine da-
ğıldık. Hepimiz ilgilendiğimiz grup-
ların bindiği otobüslere bindik. Biz 

SDAJ’da örgütlü olan 11 gençtik. 3 
otobüste 120’den fazla arkadaşı bir 
araya getirebilmiştik.

İki buçuk saatlik bir yolculuktan 
sonra Otoban’da Göttingen benzin 
istasyonunda durduk. Almanya’nın 

kuzey bölgesinin diğer şehirlerin-
den, Kiel, Hannover, Schwerin, Bre-
men şehirlerinden ve Danimarka’dan 
Kopenhagen’den gelen arkadaşların 
otobüsleri ile buluştuk. Otobüs sorum-
luları aralarında görüştüler ve polisin 

Frankfurt’a girmemizi engellememesi 
için rotamızı uzatarak ve değiştire-
rek Frankfurt’a gitmek üzere hareket 
ettik. Saat 06:00’da Frankfurt’a var-
dık. Doğrudan polisin barikatlarını 
kurduğu Avrupa Merkez Bankası’nın 
kavşağına “Güzel Manzara” olarak 
adlandırdığımız noktaya gittik. Bir 
anda binlerce genç barikatları yarıp 
geçtik. Alman, Türk, Kürt, İtalyan, 
İspanyol, Danimarkalı, Hollandalı, 
Fransız, Yunan, Çekoslovak ve daha 
tespit edemediğimiz ülkelerden genç-
ler birlikteydik. Polis önce ne olduğu-
nu anlamadı, bakakaldı, sonra önce 
hoparlörden anons yaptı, ardından da 
gaz bombası, biber gazı ve coplarla 
bizlere saldırmaya başladı. Peşinden 
su sıkan zırhlı kamyonlar geldi. Hem 
bize sıkmaya hem de bazı gençlerin 
çıkardıkları yangınları söndürmek 
için su sıkmaya başladılar. Böylece 
çatışma başlamış oldu. Bu eylem yak-
laşık bir saat sürdü. Üçyüzün üzerinde 
genç polis tarafından gözaltına alındı.

Bir saat sonra izin alınmış yürü-
yüşe katılmak için buluşma noktasına 
doğru yola çıktık, ancak yolda polis 
300-400 arası İtalyan gencinin etra-
fını sardı, kimlik kontrolü yapıp göz 
altına almak istedi. Biz önce barışçıl 
olarak polisten İtalyanları serbest bı-
rakmalarını istedik. Polis buna uyma-
yınca ortalık biraz ateşlendi. Bu sefer 
polisin etrafı sarılmış oldu. Polis, İtal-
yan gençler ile bizim ortamızda kaldı. 
Bunun üzerine polis İtalyanların isim-
lerini alarak onları tek tek serbest bı-
raktı. Bütün bu süre iki saati bulduğu 
için biz yürüyüşe yetişemedik. Bunun 
üzerine birinci yürüyüşten 3 saat son-
rası için planlanan ikinci akşam yürü-
yüşüne yetiştik. Bu yürüyüşe katıldık 
ve yürüyüşten sonra otobüslerimize 
binip Hamburg’a  doğru yola çıktık. 
Hamburg’a sabah 04:00’de vardık ve 
hepimiz iş veya okullarımıza dağıldık.

Bizi Frankfurt’ta tüm Almanya’dan 
toplanan 28 su panzeri ve 10.000 polis 
karşılamıştı. Birçoğumuz için ilk ey-
lemdi. Yorucu ama başarılı bir eylem-
den sonra kayıp vermeden evimize 
dönmemiz bizi mutlu etti. 

POLİTİK GÜNDEM

Frankfurt Eylem Güncesi
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7 Haziran 2015’de, Genel Parlamento Se-

çimlerinde HDP’nin önündeki antidemokra-
tik %10 barajının aşılması, demokrasi ve barış 
mücadelesinin ivme kazanması için yoğun 
bir çalışma gerekiyor. Emek, barış, özgürlük 
ve demokrasi mücadelesinde yer alan kişilere 
ve güçlere büyük görev düşüyor.

Ekonomi-politik koşullara uygun olarak 
çalışmalarımızı en uygun biçimde yaparak 
örmeliyiz. Söz konusu olan arkadaş, ahbap, 
akraba, eş dost çıkarları değildir; söz konusu 
olan işçi sınıfımızın, ezilenlerin, kadınların ve 
gençliğin geleceğidir. “Savaşsız ve sömürü-
süz bir dünya için” Demokratik bir Türkiye, 
Özerk Kürdistan projesinin hayata geçirilme-
sidir. HDP’nin seçim argümanı “Yeni yaşam” 
çağrısının karşılık bulmasıdır. Bunun için ne 
yapmalıyız?

Öncelikle bilinçli olmak. HDP, dev-
rimci demokratik bir muhalefet partisidir. 
Bugün Türkiye halklarının, Ortadoğu’nun ve 
dünyanın gözü, HDP’nin üzerinde. Şu anda 
kitleler, yönünü HDP’ye çevirmiş durumda. 
Bu halk kitlelerini kazanmak, HDP’nin ve 
onun seçim çalışmalarına gönül verenlerin 
ellerinde. Başarmak için azami bir çalışma 
yürütülmelidir. Politik mücadelenin kaderini, 
kadrolar belirler. Seçim çalışması, bilinçli ve 
çalışkan kadrolarla yapılır. HDP adına politik 
çalışmaya katılan bir kişi, mutlaka ve mut-
laka onun  program ve tüzüğünü kavramak 
zorundadır. Güncel gelişmeleri çok yakından 
izlemelidir. Bir siyasi parti hakkında asgari 
bilgisi olmayan bir kişi sağlıklı ve başarılı bir 
çalışma yapamaz. Ne istediğini, ne için çalış-
tığını ve önüne hedef koymayanlar, neyin pe-
şinde koştuğunun farkında olamazlar.

Disiplinli çalışmak: Seçim çalışmaları-
nın çekirdeği, mahalle ve semt komisyonla-
rıdır. En az üç kişiden ve kadın-erkeklerden 
oluşan bu komisyonlar, mahallelerde ev ev 
dolaşarak, ziyaret ve toplantılar gerçekleştire-
rek çalışmalarını yürütmelidir.Yaşamın temeli 
ekonomi olduğu için çalışmalar da ekonomik 
sorunlar üzerinde gitmelidir. Günlük ilişkile-
rin özünü oluşturan hasta ve taziye ziyaret-
leri, düğünlere katılım ve ilgi hiçbir zaman 
gözardı edilmemelidir. Komisyonlar, belirli bir 

program ve disiplin dahilinde çalışmalı. Nasıl 
bir çalışma yapılacağı, nereye, kime ve nasıl 
gidileceği en az bir gün önceden tasarlan-
malı. Çalışmalar, pratik olarak hazırlanmalı. 
Görüşülecek kişi veya ailenin ulusal, sınıfsal, 
dinsel ve politik konumu göz önünde tutula-
rak çalışılmalıdır. Komisyon üyelerinin kendi 
aralarındaki uyumu, disiplinli ve alçakgönül-
lü çalışması verimli ve sonuç alıcı olacaktır. İlk 
etapta görüşülecek taraf konuşmalı, en çok 
onların söz hakkı olmalı, öyle bir ortam sağ-
lanmalı, akıl vermekten ziyade onlarla dert-
leşmeli ve sorunlarının çözüm ortağı olmalı-
yız. Konuşma ve toplantıların içeriği zengin 
olmalı, kişi ve seçmenlerin duygularına ter-
cüman olmalıdır. Özellikle kendini beğenmiş 
üstenci ukala tavırlardan kaçınılmalıdır.

Dilimiz sade ve açık olmalıdır. Bugün 
Türkiye devrimcilerinin ve basının dar bir 
çerçevede kalmasının en büyük etkenlerden 
başlıca bir tanesi, halk dilinden uzaklaşma-
larıdır. Yazılanları ve çizilenleri, biz bile anla-
maktan zorlanıyoruz. Durum bu olunca, sade 
vatandaş veya yeni okumaya başlayanlar ne 
yapsın? Geçenlerde seçimler için yapılan bir 
halk toplantısında sohbet ettiğim, PM üye-
liği ve sendikacılık da yapmış bir arkadaş, 
masadaki dergileri göstererek “güzel yazılar 
var ama bir genç tek başına bunları okuyup 
anlayamaz. Onun için bir iki kişi bir araya 
gelerek tartışarak okumalı” deyince sade bir 
dilin oynadığı rol, bir kere daha ortaya çıkmış 
olmaktadır. İnsanları birbirleriyle buluşturan 
araç, dildir. Bunun için ne istediğimizi karşı-
mızdakilerin rahatlıkla anlayacağı bir dil ile, 
üslupla anlatabilmeliyiz. Onlarla samimi ve 
sohbet eder gibi konuşmalıyız. Apolitik bir ev 
kadını veya herhangi bir insan samimi oldu-
ğumuza kanaat getirdiği zaman, içini döker, 
bizimle dertleşir, ekonomik ve sosyal konu-
lardan söz açar ve karşısındakini de yürekten 
dinler. Bir ev kadınıyla, bir köylüyle konu-
şurken ve onları dinlerken hiç zorlanmayız. 
Çünkü onların dili, halkın dilidir. “Savaşsız ve 
sömürüsüz bir dünya” sözlerini ilköğretime 
başlayan kızlarımız-oğullarımız bile anlar. 
Bunun yerine “sosyalizm” veya “komünizm” 
kavramlarını kullanırsak anlaşılabilmesi için 
en azından ortalama bir okur olması gerekir. 
Amaç, geniş halk kitlelerini kazanmaksa o 
zaman biz onların seviyesine inmek zorunda-
yız. Bu iş, onu gerektiriyor. Bir kitap veya bir 

köşe yazısı sade ve akıcı bir dil ile yazılmadı-
ğı zaman okuyamazsınız. Birinci paragrafta 
olmazsa, ikinci paragrafta veya en azından 
bitirmeden  bırakmak zorunda kalırsınız. Bu 
okurun değil, yazarın eksikliğindendir. Nede-
ni ise, insanın ruhunu sıktığından veya insa-
nın ufkunu açmadığından. Siz, Yaşar Kemal’i, 
Nazım Hikmet’i okurken hiç sıkıldınız mı veya 
sıkıldığını itiraf eden kimseyle karşılaştınız 
mı? Şu noktayı hiçbir zaman unutmayalım: 
Ne istiyoruz, isteğimizi nasıl anlatıyoruz? So-
rusunun cevabı, çalışmalarımızda anahtar rol 
oynayacaktır.

Farklı olmalıyız. Kapitalist düzenin par-
tileri, seçim çalışmalarını “demagoji” üzerinde 
yürütürler. Bol vaatlerde bulunurlar. “Vatan, 
millet, bayrak, kardeşlik, din, iman” gibi söz-
leri bol bol kullanırlar. Hedeflerini büyük ko-
yarlar. Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın halka 
hitaben yaptığı konuşmalarda “ Sizden 400 
milletvekili istiyorum!” demesinin altında ya-
tan gerçek de budur. Bugün en geniş halk kit-
leleri “ekmek” derdinde! Aç ve perişan. Üstelik 
binlerce lira borcu var. Bütün aile fertlerinin 
geleceği, ipotek altındadır. Belirli bir azınlık 
dışında kimsenin iki yakası bir araya gelemi-
yor. Geleceğe dair ‘umutlu’ bir hayali bile ku-
ramıyor insanlarımız. Hayat şartları bu kadar 
acı. Durum böyle olunca, seçim çalışmaları-
nın başlangıç noktası da “iş ve ekmek” oluyor. 
Ekonomik kaygılar ağır basıyor.  Geçim sıkın-
tıları üzerinde insanlarla konuşarak mahalle 
çalışmalarını örgütlemek kaçınılmaz oluyor. 
Somut şeylerden hareket etmek gerekiyor.

Her Politika okuru, bir öncü olmalı-
dır. Politika Gazetemizi düzenli takip eden 
okurlarımız çok iyi bilirler ki Politika,  logo-
sunda da belirttiği gibi “Savaşsız ve sömü-
rüsüz bir dünya için” işçi sınıfının sesi, sözü, 
gözü ve kulağıdır. Politika ne yapıyor? İşçi sı-
nıfının sendikal ve siyasal devrimci örgütlülü-
ğünün sağlanması, Ülkedeki bütün devrimci, 
sol, emekçi, özgürlük, barış ve demokrasiden 
yana olan güçlerin ortak bir devrimci cephe-
sinin örülmesi, HDK/HDP’nin güçlenmesi, Ve 
kapitalizmin devrimci yoldan aşılarak demok-
ratik bir düzenin gerçekleştirilmesi ve “savaş-
sız ve sömürüsüz bir dünya”nın yolunun açıl-
ması için çıkıyor, okurla buluşuyor.

Bu tarihi misyonu bağrından çıktığı işçi 
sınıfımızdan aldığı güçle, okurlarından aldı-
ğı sıcak ilgiyle yerine getiriyor, getirecektir. 
Politika Gazetemizin dili, yukarıda verilen 
örnekle karşılaştırılmayacak düzeyde sade 
ve özdür. Tabii ki analiz içeren daha ağır ya-
zılar da vardır ama bu da gerekli. Farklı okur 
kesimlerinin her birini doyuracak, ihtiyacı 
olan konularda bilgilendirecek bir içeriğe 
sahibiz. Bu tarihi görevi, yazarıyla, çizeriyle, 
işçisiyle ve okuyucusuyla hep beraber yerine 
getireceğiz. Birbirimize olan karşılıklı güven 
ve etkileşimle gün gün çoğalarak ve etkinlik 
kazanarak hep birlikte koşacağız. Onun için 7 
Haziran 2015 Genel Seçimleri için hep birlikte 
yüreğimizi ortaya koyarak çalışmaya devam 
edeceğiz. Bir bileşeni olduğumuz HDK/HDP 
‘nin başarısı, ülkede demokratikleşmenin 

kapısını aralamada anahtar rol oynayacaktır. 
Politik başarılar, dünyanın hiç bir yerinde ve 
hiç bir zaman diliminde tesadüfen olmamış-
tır. HDP’nin başarısına odaklanmalıyız. Seçim 
sürecinde Politika Gazetemizi işçilere, kadın-
lara ve gençlere ulaştırmak çok önemli bir 
görevimizdir. Gazetemiz, sadece işçi sınıfımı-
zın ve halklarımızın sorunlarını gündeminde 
tutmuyor, yığınlara “devrimci çıkış yolu”nu da 
gösteriyor. Bu sorumluluk gereğince Politika 
okurları, karınca kararınca seçim kampanyası-
na katılmalı. Birer nefer olarak hırsla özveriyle 
en ön saflarda çalışmalıdır. Politika okuru ol-
manın bir başka olduğunu çalışmalar içinde 
“kendi deneyimlerimizi yaratarak” gösterebil-
meliyiz. İlerici devrimci okur olmanın farklılı-
ğını ortaya koymalıyız. Bu duygu ve kararlılık-
la diyoruz ki, “Çalışmak, çalışmak, çalışmak!”

Her şey, bir ‘merhaba’ ile başlar! İn-
san, sosyal bir varlıktır. Doğal olarak alakadar 
olduğu kişilerden etkilenir. Dolayısıyla fiziksel 
duruşumuzun düzgün, yüzümüzün sıcak, 
konuşmamızın içten olması bizi ilk etapta on 
puan önde tutar. Doğal davranmak rol yap-
maktan kaçınmak, içtenliğin göstergesidir. 
Konuştuğumuz insanlara güven vermenin 
bir ifadesidir. Güzel bir kadının veya yakışıklı 
bir erkeğin ilk görünmede veya tanışmada 
karşı cinsi üzerinde yaptığı etkinin nedenini 
hiç iç dünyanızda sorguladınız mı? Farklı ama 
üstün yönleriyle karşısındakini etkilemesi ve 
onu kendine ‘aşık’ yapması değil midir? Fark-
lılık ve mükemmellik, her zaman kazandırır.

Sosyal ilişkilerde özel olarak da seçim ça-
lışmalarında en geniş halk kitlelerini HDP’nin 
saflarına çekmek için kapı komşuya, eşe dos-
ta, tanıdık tanımadık insanlara ‘bir selam, bir 
merhaba’ ile dokunacağız. İnsanlara dokuna-
rak, onlarla tanışarak ve meramımızı en uygun 
en doğru biçimde ifade etmeliyiz. “Kovanın-
dan çıkmayan arı, bal yapamaz.”  Oturduğu-
muz yerde güzel laflar, sohbetler yapmamız 
bir şey ifade edemez, halkın içine girmedikçe 
mahalle, semt ve işyeri çalışması yapmadık-
ça söylediklerimize ‘kargalar’ bile inanmaz. 
Bilinçli, kararlı ve güvenilir bir politik kişiliğe 
sahip olmayan insanlar, değil kitleleri birkaç 
insanı bile kazanamazlar. Bunun için diyoruz 
ki, önce güven! Güvenilir ve sözünün eri olan 
insanlar, halkın güvenini kazanır. Seçim çalış-
ması yapan kişilerin bu özelliğe sahip olması 
gerekir. Siz, hiç güvenmediğiniz ve halk nez-
dinde sicili bozuk, yüz kızartıcı işlere bulaşmış 
kişilerle oturup kalkmayı, yolda karşılaşmayı 
veya yüz yüze gelmek ister misiniz? Halkın 
güveni başka bir şeye benzemez. Güven bir 
kere yitirildi mi, bir daha geri gelmez. Veya ka-
lır bir başka bahara, bir başka seçime!..

Tek tek insanları tanıyarak, ilişki kurarak 
ve bilinçlendirerek  kazanmak, çalışmamızın 
temel ilkesi olmalıdır. Kazandığımız insanla-
rın birliğini sağlamak, aralarında sıcak arka-
daşlık ve yoldaşlık ilişkilerinin yeşermesine 
yol açmak ve dayanışmalarını örmek,  çalış-
malarımızın sonucunda bize yeni  kazanımlar 
getirecektir. Onun için birlik dayanışma ruhu-
nu elden bırakmadan çalışmalıyız.
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Nasıl Bir Seçim Çalışması?

1980 öncesinin Politika Gazetesi ve 
2015’in Politika Gazetesi



q  Mazhar DENİZLİ

HES (Hidro Elektrik Santral) 
direnişleri gazetelerde kalıcı bir 
biçimde yerini almaya başladı.
Üstelik ülkenin her bölgesinde 
karşımıza çıkıyor halkın dire-
nişi ile ilgili haberler… En son 
Tokat’ın Zile ilçesinde 2000 kişi 
ilçede yapılması planlanan 3 
adet HES’e karşı yürüyüş yaptı. 
Zile-Çekerek yolunu kapatan ey-
lemciler biber gazlı müdahaleye 
rağmen gösterilerini bir süre de-
vam ettirdiler. Zile köylülerini  
jandarma güçlerinin müdahale-
sine rağmen saatlerce yürüyüş-
lerine  devam etmesini sağlayan 
sorun aslında sadece bölgeye 
özgü değil. Doğu Karadeniz’de, 
Kürdistan’da ve ülkenin akan 
suyu olan tüm bölgelerinde az-
gınca ve plansız bir HES saldı-
rısı var. Geçtiğimiz sayıda GAP 
projesi bünyesinde yer alan HES 
ler üzerinden konuya değinmiş 
olmakla beraber bu sayımızda 
biraz daha kapsamlı bir biçim-
de konuya devam etme ihtiyacı 
duyduk.

Son söz olarak söyleyecek-
lerimizi baştan söyleyelim; Ka-
pitalizm her alanda insanlığa 
ve doğaya bir gelecek vaat et-
miyor. Kapitalizmin içerisinde 
bulunduğu küresel krizde ve 
HES’ler hem diğer enerji kay-
naklarıyla birlikte, hem de ayrı 
olarak krizin çarelerinden biri 
olarak kullanılıyor. Su ticari 
bir araç haline getirilerek ucuz 
enerji sağlanıyor. Özellikle 
Doğu Karadeniz’de karşımıza 
çıkan küçük ölçekli  HES’lerle 
kısa zamanda kara geçmek 
mümkün oluyor. Bu HES’lerin 
yandaş firmalara ihale edilme-
si ile birlikte maliyetin ucuz-
latılması adına dere yatakları 
geri dönüşü olmaz bir biçimde 
yok ediliyor, doğanın ücra kö-
şelerine kadar akarsulara el 
koyularak ticari işletme haline 
getiriliyor.

Yatırımlarını bir an önce pa-
raya çevirmeye çalışan yandaş 
firmalar hayata dair ne varsa silip 
süpürüyor. Kriz içerisindeki Ka-
pitalizm kendi sonu ile birlikte 
yaşamın kaynaklarını da yok et-
mekten çekinmiyor. Kapitalizm 
geleceksizdir ve ülkemizde ener-
ji politikasının merkezine oturtu-
lan HES’ler insan yaşamını hiçe 
sayarak doğanın dengesini boz-
maya devam edecektir. Tüm bu 
nedenlerle HES’lere karşı dur-
mak bir görev olarak karşımıza 
çıkıyor.

Sistem Nasıl 
Çalışıyor?

Kısa Adı EPDK (Enerji Pi-
yasası Denetleme Kurulu) ülke-
nin dört bir yanında akarsuların 
kullanım hakkını 49 yıl süreyle 
özel şirketlere devretmektedir. 
Firma EPDK’dan enerji üretim 
lisansını aldıktan sonra DSİ ile 
su kullanım hakkı sözleşmesi 
imzalayarak projeyi gerçekleş-
tirirken, 2010 yılında bu izin İl 
özel idarelerine devredilerek sü-
reç ‘şirket‘ açısından daha “ko-
laylaştırılmıştır’’

Bu ayrıcalıklı sözleşmelerle 
işletmeci şirkete akarsuyun üze-
rinde dilediği müdahaleyi ya-
pabilme hakkını verirken suyun 
azaldığı yaz aylarında tarımda 
sulama önceliği yerine su önce-
liği işletmeci şirkete verilmekte-
dir.

Türkiye’nin şu andaki, 2014 
yılı itibarı ile HES kurulu gücü 
22 Bin MW civarında. 2018 yılı 
sonuna kadar 10 bin MW’lık bir 
güç daha eklenmesi planlanmak-
tadır.

Ülkenin her yanında yaklaşık 
2000 yeni HES projesinden bah-
sedildiği düşünüldüğünde  bizi 
nasıl bir geleceğin beklediğini 
tahmin etmek zor değil

Özellikle Karadeniz Bölge-
sinde karşımıza çıkan mikro 
HES’ler. “Suyun ticarileşti-
rilmesinde” uç noktayı oluş-
turmaktadır. “Mikro HES’ler 
yerleşim birimlerinin ya da ana 
arterlerin uzağındaki madenci-
lik, ağaç işleme, inşaat şantiyele-
rine ve çeşitli küçük yerleşimle-
re  gereken enerjiyi sağlayacak;  
mera, orman, tarım alanları, su 

kıyıları gibi yerlerin ticaret ko-
nusu olmasını kolaylaştıracaktır. 
Gözden ırak dereciklerde üreti-
len elektrikle, bugüne dek yüksek 
maliyet nedeniyle ‘işletilemeyen’ 
doğa parçalarından kâr sağla-
nacaktır.’’

Neyi Savunuyoruz? 

HES’ler iktidar temsilcilerini 
anlatımıyla her ne kadar  “enerji” 
tesisiyse de, yatırımcı açısından 
yalnızca kâr getiren bir işlet-
medir. Zaten bu tesislerle ilgili 
işlemlerin ayrıntıları incelen-
diğinde; enerji üretmek, kamu 
hizmeti vermek, çevreyi dikka-
te almak gibi amaçlardan daha 
çok işletmelerin kâr hesaplarına 
önem verildiği görülür. Bu yüz-
den enerji tesisine karşı çıkmak-
tan çok, sistemin kâr uğruna her 
şeyi göze aldığı örneklerden bi-
rine karşı çıktığımızın bilincinde 
olmamız gerekir. HES’lere karşı 
bilim adamlarının sunduğu argü-
manlar ise şöyledir:

“Her türlü HES, suyun do-
ğal akış düzenini bozduğu için 
zararlıdır. Söz konusu su oldu-
ğundan, bu doğaya verilen her-
hangi bir zarardan daha önem-

lidir. Barajlı HES’lerin kullanım 
süreleri en fazla 40–50 yıldır. 
Sonunda baraj gölü çamurla 
dolar ve elektrik üretemez hale 
gelir. Eğer sözü edilen projeler 
gerçekleşirse, ülkemiz HES me-
zarlığına dönecektir. Kanal tipi 
HES’ler suyun toprak ve havayla 
bağlantısını kestiği için hem ye-
raltı sularının çekilmesine, hem 
de suyun canlıları besleyici özel-
liklerini yitirmesine neden olur. 
HES için oluşturulan göletler 
yöresel ısı artışına ve iklim de-
ğişikliklerine yol açar. Ayrıca bu 
göletlerde biriken bitki artıkları 
çürüdükçe bir kömür santralini 
aratmayacak miktarda metan 
gazı üretir. Göletlerde su tutmak 
ve elektrik tribünlerini çalıştır-
mak için suyun akış düzeninin 
değiştirilmesi,  suya bağlı canlı-
ları yok eder. Bu değişikliklerin 
Akdeniz havzasına özgü önemli 
bir zararı da,  dere ağızlarındaki 
alüvyon ovalarının tuzlanmasına 
yol açacak oluşudur. Deniz sevi-
yesinden genellikle birkaç metre 
yükseklikteki bu ovalarda tatlı 
ve tuzlu su arasında hassas bir 
denge vardır.  Özellikle yaz ay-
larında HES’lerde su tutulurken 

derelerin suyu çekilecek, yüzeyin 
hemen altındaki tatlı su tabaka-
sının yerini deniz suyu alacaktır. 
Bu zararın giderilmesi olanak-
sızdır. Bunlara ek olarak iletim 
hattı, yol, bina vb. yapılaşmalar 
ve inşaat sırasında çıkan hafri-
yat doğaya büyük zararlar verir, 
insan yaşamını tehlikeye sokar.”

Bu iddialar ve karşı çıkışları-
mızda İktidar sözcülerinin karşı-
mıza çıkardığı argüman, “Ülke-
nin ve sanayinin hızla büyüdüğü 
ve enerji ihtiyacının arttığıdır”. 
Onlara göre HES’lere ülkenin 
ekonomik kalkınmasını iste-
meyen ‘Marjinal Gruplar’ karşı 
çıkmaktadır. Burada iki büyük 
yalan birada bulunmaktadır. Bi-
rinci yalan, Türkiye’nin Sanayi-
sinin büyüdüğüdür. İkinci yalan 
ise, toprağına, deresine ve yaşa-
mına sahip çıkan halkın direnişi-
ni yok sayan ‘Marjinal Gruplar’ 
söylemidir.

Ranta ve Çarpık Kentleşme-
ye yönelik büyüme sürecinde 
enerji ihtiyacı doğmaktadır. An-
cak plansız ve tüketime yöne-
lik bir anlayışın hakim olduğu  
Türkiye’de enerji açığı değil, 
enerji savurganlığı vardır ve 
HES’lere karşı direniş ülkemiz-
deki Devrimci Hareketin örgüt-
lülük düzeyini çoktan aşmış ve 
halkın doğal bir tepkisi haline 
gelmeye başlamıştır. Elbette bir-
çok yerde örgütsüz gelişen bu 
durum birçok eylemin sonuca 
ulaşamamasına da yol açmakta-
dır. HES direnişleri ile Devrimci 
Hareket yeterince buluşabildi-
ğinde eylemler sonuç alıcı ola-
caktır.

Biz Komünistler, Kapitaliz-
min insanlığa bir gelecek vaat 
etmediğinin vurguluyoruz. Ka-
pitalizmin kar etmeye  dayalı 
sisteminin, geldiğimiz noktada 
yaşam koşullarını bile tehdit eder 
hale geldiğinin farkındayız. Bu 
saldırgan yapının sonunu getir-
mediğimiz sürece gezegenimizin 
sonuna yaklaştığının da bilincin-
deyiz.

Dünyamızın geleceği ile in-
sanlığın geleceği örtüşmektedir 
ve bu gelecek Sosyalizmdir.

İşçi sınıfı ve tüm emekçi 
halk, Partisinin öncülüğünde bu 
geleceği  yakınlaştıracaktır.

HES’ler Yalnızca Doğa Katliamı Değildir...
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Politika Gazetesi’ni 
Oku, Okut!
Abone Ol,

Abone Bul!



q Murat BJEDUĞ

Sene 1972. 18 Mart’ta, Ertan 
Saruhan’ın kullanmakta olduğu 
kamyonla Mahir Çayan, Ertuğrul 
Kürkçü, Cihan Alptekin ve Ömer 
Ayna Ünye’ye ulaşırlar. Ahmet Ata-
soy, Ünye’de aldığı grubu, abisi Meh-
met Atasoy’un Fatsa’nın Yapraklı kö-
yündeki evine götürür.

Bir parantez açmak gerekiyor, tam 
da bu noktada: Ertan Saruhan’ın, 
güzergâh boyunca yapılan kontrolleri 
kendi kimliği ile geçtiği, uzun yıllar 
evvel Uğur Mumcu tarafından işlen-
miş ve kuşkulu bulunmuştu. Konspi-
ratif yaklaşımlar, bu mevzu üzerinden 
Kızıldere’nin zaten devletçe planlan-
mış bir senaryo olduğu ve akıbetin bu 
şekilde organize edilmiş olduğu iddia-
ları zaman zaman seslendirilmişti.

“Karadeniz Dev-Genç – THKP-C” 
denince akla gelen ilk isimlerden 
biri de, geçtiğimiz aylarda vefat 
eden “Çörtük İsmet” lakaplı İsmet 
Öztürk’tür. Mahir’in Karadeniz ör-
gütlenmesi için ilk görüştüğü sima-
lardan biri olan İsmet Öztürk, köy 
çalışması ya da kaçak olduğu için  Ka-
radenize gelen militanların ilk temas 
kurduğu mahalli kadrolardan olduğu 
için ve Maltepe firarı sürecinde görev 
de verildiği için olayların iç yüzüne 
vakıf olmasının yanı sıra, Karadeniz 
kadrosunu, hele de THKP-C’nin Ka-
radeniz sorumlusu Ertan Saruhan’ı 
hem çok iyi tanımakta, hem de sıkı 
ilişkisini sürdürmektedir. Ölümün-
den evvel yayımlanan “THKP-C’den 
Kurtuluş’a MÜCADELE HAYATIM” 
isimli siyasi anı kitabının 64. sayfa-
sında bu mesele hakkında şunları ya-
zıyor:

“Benim aranıp aranmadığım belli 
değildi, ama Ertan serbest dolaşıyor-
du. Uğur Mumcu’nun köşe yazıları-
na malzeme olan ‘Ertan aranmasına 
rağmen  polis hüviyetine bakıp ser-
best bıraktı’ safsataları boş kuruntu-
dan başka bir şey değildir. Ertan’ın 
arandığına dair şüphelerin oluşması, 
... Mahir’leri Karadeniz’e geçirdikten 
sonra izini kaybettirmesinden kuşku-

lanan polisin izini bulmak için sürdür-
düğü çabaların sonucu olmuştur. Yani 
Fatsa’ya geldikten sonra.’’

 Kızıldere’ye gitmeye nasıl 
karar verildi?

 Fatsa’nın Yapraklı köyünde, ka-
rarlaştırılan eylemin planı yapılır. 
Ünye’deki Amerikan radar üssü çalı-
şanları, tesadüf, THKP-C sempatizanı 
bir avukatın bürosunun da bulunduğu 
apartmanın üst katında ikamet etmek-
tedirler.

Ahmet Atasoy, avukatın bürosuna 
giderek Mahir’lerin istediği istihba-
ratı toplayıp, gruba iletir.

Mehmet Atasoy’un evinde, tama-
men yapılacak eyleme odaklanmış 
bulunan Çayan ve arkadaşlarının, ey-
lemden sonra rehinelerle birlikte gi-
decekleri güvenilir bir yer bulunması 
işi de yine Ahmet Atasoy tarafından 
halledilir. Ne Çayan, ne de  diğerleri 
o sıralar ne Kızıldere, ne de kalacak-

ları ev hakında bir bilgiye sahiptirler. 
Ahmet Atasoy, Alevi bir sülaleden 
gelmektedir. Önce, “Yüncü Hasan” 
diye anılan Hasan Yılmaz’ı bağ fide-
si sattığını bildiği için pazar yerinde 
bulur. Kazandığından daha fazlasının 
kendisine verileceğini söyleyerek ka-
lınacak yer bulmasını ister. Kızıldere 
köyü  muhtarı ve Alevi olan Emrul-
lah Aslan’ın yakını olduğunu söyle-
yen Yüncü Hasan ile birlikte Emrul-
lah Aslan’la görüşülür. Kızıldere’de 
öldürülen Nihat Yılmaz’ın kardeşi 
Abdullah Yılmaz’ın da bulunduğu 
görüşmede, yetenekli ve vasıflı bir 
insan olan Ahmet Atasoy, Emrullah 
Aslan’ı şu sözlerle ikna eder:

“Maltepe Cezaevi’ni yarıp geçen 
arkadaşlardan dört kişiyi buraya geti-
receğiz. Bunlar Alevidir. Bunları sakla-
mak bizim görevimizdir. Sen de görevi-
ni yapmalısın. Bunlar yiğit insanlardır, 
doğru insalardır, namuslu insanlardır. 
Kayseri’de Hıdır diye biri var, Hüseyin 
İnan’ın babası.” ( THKP-C ve KIZIL-

DERE – KorayDüzgören, Sy: 31)

Böylece kalınacak ev meselesi de 
hallolur. Köyün “Kızıldere” olan adı 
ile garip bir tesadüf eseri, olayın özü 
denk düşecektir!

‘Ne devrimi görmesi, altı 
ay yaşarsak iyi!’

Eylem timi Mahir Çayan, Ertuğ-
rul Kürkçü, Cihan Alptekin, Ertan 
Saruhan, Nihat Yılmaz, Ahmet Ata-
soy, Hüdai Arıkan olarak belirlenir. 
Eyleme katılmaması kararlaştırılan 
Saffet Alp, Ömer Ayna, Sinan Ka-
zım Özüdoğru, 23 Mart günü Sa-
bahattin Kurt’un kalmakta olduğu 
Fatsa, Nurettin köyündeki Hüseyin 
Gümüş’ün evine getirilir. Evdeki bir 
sohbet sırasında Hüseyin Gümüş, so-
rar:

“Sabahattin ne dersin, devrimi gö-
rebilecek miyiz?‘’

Sabahattin Kurt’un cevabı şim-
di bile yürek sızlatıyor; “Ne devrimi 
görmesi, altı ay yaşarsak iyi...”

24 Mart günü, Ömer Ayna, Yün-
cü Hasan, Sinan Kazım Özüdoğru, 
Sabahattin Kurt ve Saffet Alp, şo-
förlüğünü Mehmet Bayrak’ın yap-
tığı araçla ulaştıkları Niksar’ın Reis 
köyünde araçtan inerler.

Ömer Ayna, Sinan Kazım Özü-
doğru, Sabahattin Kurt ve Saf-
fet Alp, Yüncü Hasan tarafından 
Kızıldere’ye getirilir. Vakit sabaha 
karşı olduğundan, eve girmek mah-
zurlu görülür ve gün boyu köy dışında 
havanın kararması beklenir. Hava ka-
rarınca da muhtarın evine girilir.

‘T.C. Cumhurbaşkanı, Par-
lamentosu ve Hükümetine...’

25 Mart 1972 tarihli, “Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Par-
lamentosu, ve Hükümetine” başlığını 
taşıyan bildiri ile eylemciler istekle-
rini şu şekilde sıralayarak dünya ve 
Türkiye kamuoyuna ilan ederler:

1 – İnfazlar derhal durdurulacak,

2– Hiçbir yurtsever ve devrimci 
asılmayacaktır.

Mahir Çayan ve arkadaşları 
Kızıldere’de nasıl öldürüldü?
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3 – En çok kırk sekiz saat içerisin-
de bu konuda Türkiye radyolarından 
infazların durdurulduğu hakkında ya-
yın yapılması şarttır.”

Ve Ünye’de teknisyenler 
kaçırılıyor

26 Mart 1972 günü Ertuğrul 
Kürkçü, Mahir Çayan, Cihan Alp-
tekin ve Hüdai Arıkan, Charles Tur-
ner, Gordon Banner ve John Stuart 
Law’ı rehine alırlar. Grup, dışarıda 
İngiliz teknisyenlere ait Land-Rover’a 
Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan ve 
Nihat Yılmaz ile birlikte binerek 
Niksar’a doğru hareket eder. Aracı 
Nihat Yılmaz kullanmaktadır. Ey-
lem başlamadan Ünye’ye gelmiş olan 
(Çörtük) İsmet Öztürk, ilk etapta za-
man kazanılması için gerekli gördük-
leri kurum ve kişilerin telefon hatları-
nı kesmiştir.

27 Mart’ta apartmana gelen müs-
tahdem evdeki diğer İngilizleri elleri 
bağlı, ağızları flasterli vaziyette bu-
lunca olay açığa çıkar.

27 Mart saat 01:30 sıralarında Kı-
zıldere eteklerine gelen Mahir Ça-
yan, arkadaşları ve rehineler araçtan 
inerler. Ahmet Atasoy kılavuzluğun-
da yürüyerek Kızıldere’ye varılır, an-
cak günün ışımış olması nedeniyle 
muhtarın evine girilmez, bir ağılda 
akşamın olması beklenir. Gece geç sa-
atte ekip eve girer.

Bütün bunlar olurken, istihbarat 
güçleri, özellikle de Mehmet Ey-
mür ve Hiram Abas hiçbir açığı ka-

çırmadan iz sürerken Mahir’lerin 
Karadeniz’e geçtiklerini öğrenirler. 
Ziya Yılmaz’ın Fatsa’lı olması akıl-
larına gelir sorguyu yapan Eymür ve 
ekibinin. Fatsa’ya odaklanırlar ve sor-
gulamalar akabinde hemen tutuklama-
lar başlar.

Arkadaşlarının yanına dö-
nüp öldüler

 Mahir Çayan, Kızıldere yöresine 
geldiklerinde Land-Rover’dan inerken 
aracı kullanan Nihat Yılmaz ile ya-
nındaki Ertan Saruhan’a aracı uzak 
bir yere bırakarak Ankara, İstanbul’a 
gitmelerini, izlerini kaybettirmelerini 
ve bu tarihsel eylemi gelecek kuşak-
lara anlatmalarını ister. Jipi en uzak 
noktaya götürüp terk eden Saruhan 
ve Yılmaz, 28 Mart 1972 günü, bu-
gün anlaşılması, algılanması ve izahı 
güç bir duygudaşlık ve cesaretle son 
derece zor koşullarda, saatlerce yürü-
yerek, sora sora Kızıldere’ye dönerler. 
Ve iki gün sonra cenazelerinin çıkaca-
ğı o meşum evde yoldaşlarının yanına 
yerleşirler.

Hem ihtiyaçları karşılaması, hem 
de etrafı bir kolaçan etmesi için 28 
Mart’ta Tokat’ın Niksar ilçesine gön-
derilen muhtar, askeri birliklerin ve 
sıkı önlemlerin boyutunu evdeki ko-
nuklarına aktarır. Mahir Çayan ve ar-
kadaşları artık kendilerine doğru adım 
adım yaklaşıldığını tahmin ederler.

Peşpeşe tutuklamalar ve sorgula-
malar sonucu özellikle Yüncü Ha-
san’dan alınan bilgilerle Kızıldere 

tespit edilir. 29 Mart gecesi saat 23:00 
sıralarında Yüncü Hasan güven-
lik güçleriyle Kızıldere’ye getirilir. 
Muhtar Emrullah Aslan’ın (Koray 
Düzgören – THKP-C ve Kızıldere 
syf: 111) anlatımından öğreniyoruz ki, 
Mahir Çayan ve arkadaşları Yüncü 
Hasan’ın ele geçtiğini ve kendilerine 
doğru yaklaşıldığını ellerindeki telsiz-
den zaten öğrenirler.

Hasan Yılmaz’ın oyalayıcı tutu-
mu üzerine Jandarma Teğmen Mus-
tafa İlerisoy ile Astsubay Başçavuş 
İsmail Hakkı Topaloğlu 30 Mart 
1972 tarihinde köyün muhtarı ile gö-
rüşmek üzere eve gelirler. Ama henüz 
Mahir’lerin o evde oldukları bilgisine 
sahip değillerdir, muhtardan bilgi al-
mak amacıyla gelinmektedir.
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Ertuğrul Kürkçü: Türkiyeli bir Marksistle tanıştım. 
O 24 yaşındaydı ben de 21...

O kurultaydan [FKF’nin Dev-Genç’e dönüştüğü kurultay] aklımda bir tek Mahir Çayan’ın 
konuşması kalmıştı: Bir muhakemeye dayanan, verili durumla Marksist teorik ilkeler arasın-
da bir ilinti arayan, bütün koşullan ve durumları bir devrimin olabilirliği açısından yorum-
layan; geleceğe ilişkin bir öngörüde bulunmamıza olanak veren, karşıtlarının neden karşıtı 
olduğunu anlamamızı ve kendisine hak vermemizi sağlayan tek sunuştu...

Bizi çeken yalnızca konuşmanın içeriği değil, konuşanın kendisiydi de: Kendinden ön-
ceki kaba sabalıkları unutturan düzgün ve akıcı Türkçesiyle, belagatiyle; iki saat boyunca 
hiç kimseyi -sinirlendirse de karşıtlarını bile- bıktırmayan etraflı anlatımıyla; tribünlerden 
atılan laflara zekice alaylarla cevap verişiyle; gereğinde “efelenişi” gereğinde ders verirce-
sine konusunu sergileyişiyle ve elbette edasıyla, duruşuyla, sözlerini tamamlayan anlamlı 
yüz ifadesiyle... Konuşması bittiğinde, o ana kadar ruhen koptuğumuz Kurultaya geri dön-
müştük.

Mahir Çayan gençlik hareketine kendisinden çalınan devrimci aklı ve Marksizmi, sosya-
list hareket içindeki mücadeleye kalite ve seviyeyi iade etmişti bir kez daha...

Onun müdahalesi olmasa da o kurultayda MDD’ciler, Aren-Borancıları “tasfiye” edecek-
lerdi belki ama, Türkiye sosyalist hareketinde devrimci bir damar, devrimci gençlik hareke-
tinde de sosyalist bir damar o dönemde uç vermiş olmayacaktı.

O güne kadar Marx’ı okuyup dünyayı anlamaya çalışmıştım. O kurultaydaysa dünyayı 
değiştirmek için takip etmeye karar verdiğim Türkiyeli bir Marksistle tanıştım. O 24 yaşın-
daydı ben de 21...

Mahir Çayan’la karşılaşıp tarafsız kalmış kimseyi bilmiyorum bugüne kadar... Sıradanlı-
ğa, düzen içi değerlere meydan okuyan tavrı onunla karşı karşıya gelenlerde ya ona karşı 
derin bir hayranlık ya da onu yok etmeye ant içecek kadar derin bir nefret doğurdu hep.

Kızıldere’de onun yaşamını almaya gelenlerin bütün kuşatma boyunca nasıl herkesten 
önce onu yok etme tutkusuyla çırpındıklarına tanık oldum. Bu nefret, o öldürüldükten son-
ra bile hâlâ dinmemiş olmalıydı ki, resmiyet dünyasındaki düşmanları henüz soğumamış 
bedeninin konulduğu tabutunu tekmelemekten kendilerini alamamışlardı...

Kızıldere’de Ne Oldu?
Kızıldere’den sağ kurtulan tek isim olan Ertuğrul Kürkçü’den Aydın 

Çubukçu’nun “Bizim ‘68” kitabına yansıyan metne yer veriyoruz. Ertuğrul 
Kürkçü anlatıyor: 

“Kızıldere’deki çatışma, aslında bizim için iki gün öncesinden belli olmuş 
gibiydi. Çünkü ben kendim Kızıldere’nin neresi olduğunu gidene kadar bilmi-
yordum. Hiçbirimiz de bilmiyorduk. Sadece bize yol gösteren bir Ünyeli arka-
daşımız vardı. Bunlar daha önce Sinan Kazım, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve 
Saffet Alp’in eylem sahasına çıkartılması için oraya gitmişlerdi. Ve orası bu ey-
lem için, önceden tasarlanmış ve planlanmış bir yer değildi. Fakat biz Ünye’de 
kıstırıldıktan sonra gidebilecek hiçbir yerimiz kalmadığı için oraya gitmiştik. 
Oradan başka da bir yer yoktu çünkü.

Biz her ne kadar kır gerillası yapmaya yönelmiş idiysek de, ne oraları üs 
olarak seçmiştik, ne de oralarda üs kurulabilecek yer vardı. Dolayısıyla biz, ge-
len bilgilerden, çevreden edindiğimiz bilgilerden, adım adım bize doğru yak- *



laşıldığını hissettik. Çatışmadan ön-
ceki gece aşağı yukarı bize doğru 
geldiklerini her şeyden hissediyor gi-
biydik ve son bir çıkış olabilir mi diye 
biraz tartıştıktan, soruşturduktan son-
ra bunun da olanaklı olmadığı ortaya 
çıktı ve bizi bekleyen sonuçla karşılaş-
maya hazırlandık.

Aslında bu karşılaşmada ne ya-
pılacağını önceden kararlaştırmış 
değildik. Sabah gün ağarırken kaldı-
ğımız eve iki kişinin yaklaşmakta ol-
duğunu nöbetçi arkadaş, Sabahattin 
Kurt haber verdi. Uykudan uyandık 
ve evinde kaldığımız kişinin askerlerle 
beraber çıkıp gittiğini anladık. Çünkü 
biz askerler geldikten sonra ne olaca-
ğını sormak için bekliyorduk, evde hiç 
kimse kalmamıştı. Kaldığımız odadan 
çıktığımızda evin boş, terk edilmiş ol-
duğunu ve etrafımızın sarılmakta ol-
duğunu gördük. Yerimiz saptanmıştı. 
Kısa bir görüşmeden sonra rehineler 
elimizdeyken teslim olmayacağımızı 
ve rehineleri de serbest bırakmaya-
cağımızı kararlaştırdık. O gün ikiye 
kadar, helikopterler geldi kalktı, ordu 

çevirdi köyü. Kızıldere halkı askerle-
re pideler ayranlar taşıdı. Onlar da 
ne olduğunu çok fazla anlamıyorlar-
dı. Bir tek biz ve harekâtı yönetenler 
ne olacağını iyice biliyorduk. Saat iki 
sularında, evin toprak damlı ama son-
radan kiremitle örtülmüş çatısından, 
kiremitleri kırıp dışarıya bakarak ne 
olup bittiğini izlemeye çalışıyorduk 
ve oradan seslenenlere cevap yetişti-
riyorduk.

Saat iki gibi İngilizleri kendileri-
ne göstermemizi istediler. Bir tanesini 
ben çıkarttım konuşturdum. Ardından 
onu tekrar aşağıya indirdik. İşte biz 
çatıda dört beş kişi kadardık. Mahir 
vardı, Cihan vardı, ben vardım. Saat 
ikiyi biraz geçe, ‘İçinizden biri çık-
sın görüşmek istiyoruz’ dediler. Ben 
çıktım. ‘Bir dakika bekleyin’ dediler. 
Ama ben kafamı çıkarttığım yerden 
çevredeki makineli tüfek yuvalarında 
askerlerin mevzilenmekte olduğunu, 
açıkta olanların da siperlere doğru 
çekilmekte olduklarını fark edip biraz 
geriye doğru çekildim ve arkasından 
iki el ateş edildi, onun arkasında ma-

kineli tüfek yaylım ateşine başladı ve 
biz hepimiz çılgınca taramanın altın-
da kendimizi aşağıya atmaya çalıştık.
Aşağıdan yukarıya bir ağaç merdi-
venle çıkılıyordu. Ben aşağıya yuvar-
landığım an yukarıdan başıma kanlar 
aktığını hissettim ve  yukarıya uzandı-
ğımda Mahir’in ölmüş olduğunu fark 
ettim.

 ‘İngilizler bir arkadaşımız 
tarafından öldürüldü’

Fakat onu oradan çıkarmak, almak 
kabil değildi, evin kiremitleri durmak-
sızın kırılıp savruluyordu. Bizim daha 
önce aldığımız karara göre bizimle 
pazarlık sonuçlanmadan İngilizleri 
hiçbir şekilde kimseye teslim etme-
yeceğimiz ve eve ateş açıldığı takdir-
de onların öldürüleceği bildirilmişti. 
Ateş açıldığı andan sonra, toparla-
nıldıktan sonra ve Mahir öldükten 
sonra, İngilizler bizim bir arkadaşı-
mız tarafından öldürüldü. Ancak daha 
sonraki spekülasyonlara belki bir 
açıklık kazandırmak için şunu ekle-
meliyim: İngilizlerin, bizi kuşatan ve 
bizi yaylım ateşi altına alan güçler ta-
rafından kurtarılmak istendiğine dair 
hiçbir belirti yoktu. Bunu kanıtlayan 
iki olay var: İngilizler, bizi kurtarın, 
bunlar bizi öldürecekler dediğinde, 
karşıdan gelen cevap, kelimesi keli-
mesine şöyleydi: ‘Onlar sizi nasıl olsa 
öldürecekler, onlarda insaf yoktur.’ 
Dolayısıyla birincisi, İngilizleri kur-
tarma yönünde bir karar yoktu ya da 
daha doğrusu, kurtarmama kararlılığı 
vardı. İkincisi; çatışma sona erdikten 
ve otopsiler yapıldıktan sonra düzen-
lenen resmi otopsi raporlarına göre, 
İngilizlerin üzerlerinden yalnızca 
başlarına sıkılan kurşun değil, vücut-
larına saplanmış 12 tane piyade mer-
misinin de çıktığı tespit edilmiş. Dola-
yısıyla İngilizlerin sağ kurtarılma diye 
bir projesi, ne hükümetin vardı, ne de 
İngiliz hükümeti onları kurtarılmaya 
değer görmüştü. Dolayısıyla rehinele-
rimizin böyle bir iş için zayıf olduğu 
anlaşılıyordu.

 ‘Kimse teslim olmak iste-
medi’

İlk atışlardan sonra, yarım saat  
süren bir sessizlik oldu ve bize sesle-
nilmeye başlanıldı. İşte o arada ne var 
ne yok, durumumuz nedir diye topar-
lanıp gözden geçirmeye başladığımız-
da gördüğümüz, Ömer Ayna makineli 
tüfek atışıyla gözünden yaralanmış, 
sağ gözü çıkmıştı ve yarı ölü vaziyet-
teydi, ama hâlâ konuşuyordu. Cihan 

Alptekin ve Saffet Alp karşılıklı oda-
lardan kaçarken, Saffet’in elindeki 
silah ateş almış, Cihan, karnından 
yaralanmıştı. Mahir ölmüştü, diğer 
arkadaşlarda herhangi bir şey yoktu. 
Yara bere yoktu. Biz içerisinde kalbu-
ra çevrileceğimizi anladığımız kerpiç 
evi tahkim etmeye başladık. Evde er-
zak, zahire çuvalları vardı, işte onları 
ağaç kapıların önlerine yığdık.

Evin makineli tüfek ateşinden et-
kilenmeyen tek bölümü, ortasındaki 
dış duvarların arasında bulunan ko-
ridordu.Onun önüne toplandık bir U 
şeklinde orada oturuldu. Ve sonra ne 
yapacağımızı tekrar konuştuk. Kimse 
teslim olmak istiyor mu? Hayır isten-
miyordu. Bu durumda yapılabilecek 
tek şey; bize yönelecek, eve yönelecek 
saldırıyı beklemekti. Bunun da çok 
büyük bir olasılıkla doğrudan doğru-
ya fiziki olarak eve girme teşebbüsü 
olacağını düşündük. O durumda da 
kendimizi savunmak için el bombala-
rımızı hazır hale getirdik. Ben de ar-
kadaşların oturduğu koridorun öbür 
ucundaki, eve girilebilecek ikinci gi-
rişi zahire çuvallarının gerisinde si-
per alarak beklemeye başladım. Ama 
bizim beklediğimiz gibi olmadı. Ev, 
uzaktan roket, yani tüfek bombaları ve 
havan ateşi altına alındı. Bunların bir 
bölümü evin bir tarafını deldi geçti, 
bir bölümü çatıyı yıktı. Sanıyorum dört 
beş atıştan sonra bizim arkadaşların 
bulunduğu yer isabet aldı ve birbiri 
peşi sıra üç ya da dört el bombasının 
patladığını işittim, patlamalar bittiği 
anda dönüp baktığımda arkadaşların 
büyük bir bölümünün gerek dışarıdan 
gelen ateşle, gerek ellerindeki bomba-
ların ateş alıp patlamasıyla öldüğünü 
gördüm.”

‘Teslim olacak kimse var 
mı lan’

“Ve ben eve yapılan atışlar devam 
ettiği için evin hemen bitişiğindeki 
samanlığa geçtim ve  samanlığı ayak-
ta tutan ağaç direğin berisine siper 
alarak beklemeye başladım. İşte aşa-
ğı yukarı yarım saat kadar daha bu 
atışlar devam etti. Samanlığın bir bö-
lümüne de bomba isabet etti. Direğin 
arkasından, evde samanlığın birbirine 
açılan kapılardan sivil giysili insanla-
rın ateş ederek girdiklerini gördüm.. 
‘Teslim olacak kimse var mı lan?’  
diye bağırdıktan sonra evin içerisini 
tarıyorlardı. Benim bulunduğum yöne 
doğrudan ateş ettiler ve ondan sonra 
içeriye döndüler, fakat bir çatışma söz 
konusu değildir. Daha sonra, ben er-
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tesi gün yakalandıktan sonra bir uzat-
malı çavuşun bana söylediğine göre, 
bir tek Saffet Alp’i sağ olarak almış-
lar ve onu da kapının önünde bir su-
bayın başına tabanca ile ateş ederek 
öldürmesi ile ortadan kaldırmışlar.

Ben kendim bana yönelecek saldı-
rıyı beklerken evden çıkmaya başladı-
lar. Çünkü, onların elindeki bilgilere 
göre, evde İngilizlerle beraber on üç 
kişi olacak. Oysa evde on dört kişi var, 
bizim evinde kaldığımız kişi bizi yanlış 
saymış.”

‘Çatışma çıkmadan önce 
paralarımızı yakmıştık’

“Ve onlar on üç cesedi bulduktan 
sonra, cesetlerin de bir bölümünün 
yüzleri tanınmayacak halde olduğu 
için alıp götürmeye başlamışlar. Oysa 
ben o sırada sürekli olarak bana ne 
zaman saldıracaklar diye bekliyor-
dum. Akşam karanlık çöktükten sonra 
sesler azaldı.. Ben o sırada o saman-
ların arasında, ya büyük heyecan, 
ya olayın verdiği bunalım yüzünden, 
yani son derece sıkıcı korkunç bir 
şey orada beklemek, kendimden geç-
mişim. Çünkü çok az uyuyorduk. Ben 
gözlerimi açtığımda gene evle saman-
lığın birbirine bağlayan kapıdan bir 
lüks lambasının uzatıldığını gördüm, 
‘şimdi çok karanlık, keşif yapamayız 
, sabah gelelim’ dediler ve gittiler. O 
zaman idrak ettim ki, bunlar aslında 
benim ölenler arasında olmadığımı 
bilmiyorlar ve ellerindekilerle yetindi-
ler. Fakat ne yapacağımı bilemez bir 
haldeydim.

Gündüz çatışma çıkmadan önce, 
paralarımızı yakmıştık,  oradan çıkıp 
bir yere gitmek kabil değil. Üstüm 
başım kan içinde, Mahir’in kanı üs-
tüme akmıştı. Çok büyük ölçüde de 
köyün kontrol altında olduğunu dü-

şünüyordum. Halbuki köy göz altında 
değilmiş. Onlar çekip gitmişler. Ertesi 
gün benim öldüğüm ilan edilmiş, Ni-
hat Yılmaz’ı ben zannetmişler. Çünkü 
onların listesinde Nihat Yılmaz yok. 
Ertesi gün ya da akşam öldüğüm ilan 
edilince babam Niksar Hastanesi’ne 
gelmiş, cesetleri teşhis etmesi isten-
miş. Teşhis sırasında babam ‘Benim 
oğlum burada yok’ demiş. O andan 
itibaren, babamın daha sonra bana 
anlattığına göre, babamla oradaki 
görevliler arasında bir çekişme baş-
lamış. Senin oğlun bu diyerek Nihat 
Yılmaz’ın cenazesini babama vermek 
için uğraşılmış. Onun diretmesi üzeri-
ne yeniden köye ceset araması yapma-
ya gelindiğinde yakalandım ben.

Daha sonra çokça tartışıldığını 
bildiğimiz olayın aslı astarı budur. 
Ama bu tartışmaların ötesinde, bu 
tartışmaların şöyle başlatıldığını dü-
şünüyorum: Bu eylemin, böyle bir 
kaybın anlamlandırılmasında güçlük 
çekildiği için bir, ikinci olarak da, 
bir silahlı mücadelenin gerekliliği-
ne inanmayan ya da bunun anlamsız 
olduğunu düşünen ya da yersiz oldu-
ğunu düşünenler açısından, bunun 
başarısızlık nedenleri içinde, devletin 
bu hareketleri kontrol ettiği kanaati 
oldukça yaygındı. Ve böyle bir durum, 
bu kanaati pekiştirmek için görünüşte 
elverişli bir malzeme sunuyordu. An-
cak olayın berisindeki hakikat yalnız-
ca bununla ilgili ve çatışmanın seyri 
de bundan ibaret.”

THKO önderleri Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 
idamlarını durdurmak için THKP-C 
önderleri ile THKO’lu Ömer Ayna 
ve Cihan Alptekin, Kızıldere’de ölü-
müne bir dayanışma göstererek, unu-
tulmaz bir tarihsel olaya kanlarıyla ve 
canlarıyla imza attılar.
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Zerruk Vakıfahmetoğlu 
Ömer Ayna’yı anlatıyor

Sevgili Ömer Ayna’yla ilgili yazmam istendiğinde gerçekten şaşırdım ne yazsam diye. 
Yiğitliği, cesareti, şövalyeliği, gururluluğu, arkadaş canlılığı, dik kafalılığı, zekası, yakışıklılığı, 
fidan gibi dal inceliği, Zaza inadı, kararlılığı... Hangisi bilemiyorum.

Yazmak gerçekten çok zor, nasıl anlatsam, nereden başlasam bilemiyorum? Onunla 
olan hikayemizi belki sizlere kısaca özetleyebilirim.

İkimiz de Diyarbakır’dan
Arkadaşım, dostum, kardeşim Ömer Ayna ile aynı şehirden, Diyarbakır’dandık; Ömer 

Dicleli, ben Liceli. İkimiz de Kürt’tük; o Zaza, ben Kurmanc.
İkimiz de 1970’de İstanbul’a üniversite okumak için gelmiştik. İkimiz de ilk Kürt gençlik 

örgütü Devrimci Doğu Kültür Ocakları’nın (DDKO) üyesi olduk.

Üç kişilik Dev-Kürt

Ortak bir arkadaşımız daha vardı: Avni Gökoğlu.
Biz üç arkadaş DDKO saflarında örgütlü mücadeleye katıldık. Bir süre sonra o günün 

radikal sol düşüncelerinden etkilenmeye başladık. Bunun sonucu olarak da DDKO safların-
dan koptuk.

Kader birliği yapmıştık. Birbirimize sadık kalacaktık, söz vermiştik. Kısa bir süre sonra üç 
kişilik Dev-Kürt adlı bir örgüt kurduk.

Dağlara doğru
Amacımız Kürdistan’a gidip dağa çıkmak, isyan etmek, haykırmaktı. Sesimizi duyurmak-

tı. Böylece gerilla hareketi başlatmak üzere üç genç yola çıktık.
Bu amaçla Diyarbakır’a gittik. Ancak kimi teknik nedenlerle tekrar İstanbul’a döndük.

Ömer yakalanıyor
İstanbul’da THKO ( Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) liderlerinden Cihan Alptekin’le görüş-

tükten sonra THKO’lularla ortak eylemlere girmeye başladık.
Ömer Ayna’yla eylemlerde de birlikte olduk; omuz omuza verdik.
Ömer bir banka eylemi sırasında yakalandı, işkence gördü. Onun ertesi gün gazetelerde 

çıkan boy boy resimlerini hiç unutmadım, dün gibi hafızamda.

Kartal-Maltepe’de tünel planları
Daha sonra ben de yakalandım. Kartal-Maltepe Askeri Cezaevi’nde Ömer’le yeniden bir 

araya geldik.
Birlikte türlü çeşitli kaçma planları üzerine fikirler üretiyorduk. Bir gün tünel kazabilece-

ğimizi söyledi. Ömer tünel kazmanın teorik olarak mümkün olduğunu düşünüyordu.
İki odadan birinde ben tek başıma kalıyordum. İlkin birlikte kaldığım odada bir takım 

testler yaptık. Ömer odanın altının boş olduğunu bu nedenle tünel kazmaya uygun olma-
dığını söyledi.

Tuzruhu peşinde
Böylece dört arkadaşımızın kaldığı odadan bu işin yapılabileceğini söyleyerek diğer 

dört arkadaşla görüştü.
Betonu çözmede tuzruhu gerekiyordu. Komün başkanlığı yaptığım için alış veriş sipa-

rişlerine tuvaletleri temizlemek için ihtiyaç olduğunu belirterek tuzruhunu dahil etmeye 
başladım. Tuzruhumuz birikiyordu.

Ömer tünelin kazılmasına karar verdiği noktaya dökerek betonun çözülmesini sağladı. 
İşte o bilinen kaçma olayı böyle başlamıştı.

Ömer bu planın sadece mimarı değil, kazı çalışmaları sırasında gece gündüz çalışanıydı 
da.

Kaçış günü
Kaçış günü ayrıldığımız anı unutmam mümkün değil. O dışarıya çıkar çıkmaz yurt dışına 

çıkacak, yurtdışındaki arkadaşımız Avni Gökoğlu le buluşacaktı. Ben de daha sonra onlara 
katılacaktım.

Ancak o beraber kaçtığı arkadaşlarını yalnız bırakmadı, onlarla birlikte Kızıldere’de öl-
meyi yeğledi.  Yirmi üç yaşındaydı.

Ben hep tünelin bir ucunda Kartal-Maltepe cezaevinin diğer ucunda da Kızıldere’nin 
olduğunu düşünmüşümdür.

Üç arkadaştan sadece ben...
Ömer Ayna Kızıldere’de, Avni Gökoğlu da 1972’de Suriye sınırında Jandarmalarla girdiği 

çatışmada öldürüldüler.
Ben bu İki arkadaşımı hep isimsiz kahramanlar olarak anmışımdır. Sonuçta, bu üç arka-

daştan sağ kalan tek ben oldum.

Aramızda sadece bir fark vardı; ben yaşıyordum. Bu nedenle ben kendimi onlara karşı 
yaşadığım için suçlu hissetmişimdir.

Neydi bizi onlardan ayıran şey hala bilemiyorum.

KIZILDERE



q Murat ÇAKIR

Uzun zamandır emperyalist yayılma-
cılık planlarını gerçekleştirmek isteyen 
Japonya burjuvazisi, milliyetçi başba-
kan Shinzo Abe ile kararlı bir temsilci 
bulmuş görünüyor. 2015 Şubat ortasın-
da parlamentoda yaptığı bir konuşmada, 
militarizmin ve neoliberal programın ana 
hatlarını oluşturduğu hükümet ajandasını 
tanıtan Abe, Japonya anayasasına karşı 
topyekün saldırıyı başlattı. İkinci Dünya 
Paylaşım Savaşı’nda Japon emperyaliz-
minin işlediği savaş suçları ile Hiroşima 
ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının 
ışığında hazırlanan Japonya anayasası, 
özellikle 9. Madde, Japonya’yı pasifizme 
yükümlü kılıyordu.

Anayasanın 9. Maddesi sadece Ja-
ponya ordusuna kesin sınırlar getirmek-
le kalmıyor. Aynı zamanda Japonya em-
peryalizminin ülke dışında iktisadi ve 
stratejik çıkarlarını kollama olanaklarını 
da kısıtlıyor. DAİŞ çetelerinin iki Japon 
rehineyi katletmesini fırsat bilen Abe, 
konuşmasıyla anayasayı değiştirmek 
için kapsamlı bir kampanya başlattı.

Savaş suçları işlediği kanıtlanan bü-
yükbabası Nobusuke Kishi ile gurur 
duyduğunu söyleyen Abe, 2006 Ey-
lül’ünde ilk kez başbakan seçildikten 
sonra militarist ve milliyetçi adımlar ata-
rak kendinden söz ettirmişti. Birinci Abe 
hükümetinin aldığı ilk karar, “Savunma 
Dairesini” Savunma Bakanlığı’na dö-
nüştürmek, ikincisi ise, milliyetçi eğiti-
mi olanaklı kılacak şekilde eğitim yasa-
larını değiştirmek olmuştu.

Militarist dönüşüm adımları

Ancak Abe hükümeti asıl adımları-
nı 2012 Aralık’ında ikinci kez iktidara 
gelmesinden sonra attı. Batıdaki burju-
va basını Japonya hükümetinin iktisadi 
tedbirlerini överken, milliyetçi ve mili-
tarist politikalarından hiç bahsetmiyor-
du. 2013 başlarında demokratik hak ve 
özgürlükleri kısıtlayan, Japon impara-
torunu yeniden devlet başına oturtmak 
isteyen ve 9. Maddeyi esaslı bir biçim-
de değiştiren bir yeni anayasa taslağını 
tanıtan hükümet, aynı günlerde yapılan 
bir kamuoyu araştırmasının halkın yüz-
de 55’inin 9. Maddenin değiştirilmesine 
karşı olduğunu ortaya çıkarması üzeri-
ne, geri adım atmıştı. Ama hedefinden 

vazgeçmedi ve kısmi değişiklikler baş-
latıldı:

l Örneğin 27 Kasım 2013’de “Ulu-
sal Güvenlik Konseyinin Kurulması İçin 
Yasa” kabul edildi. Bu yasa, ABD’nin 
Ulusal Güvenlik Konseyi NSC’yi örnek 
alıyor ve tüm bilgiler ile karar verme 
yetkisini başbakanlık makamında topla-
yarak, “başkomutanlık” görevini başba-
kana veriyor.

l 6 Aralık 2013’de “Belirli Sırları Ko-
ruma Yasası” yürürlüğe sokuldu. Yasa, 
“ulusal güvenlik” gerekçesiyle ne oldu-
ğu söylenmeyen “belirli sırları” açıkla-
yanların on yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılmasını öngörüyor. Muhalif 
basın “belirli sırlar” tanımının böylesine 
muğlak kalmasının, sadece dış politika 
ve askeri bilgileri korumayı değil, hü-
kümetin ortaya çıkmasını istemediği her 
türlü bilginin kamuoyundan gizlenmesi-
ne olanak tanıyacağını belirtiyor.

l Abe hükümeti hemen peşinden, 17 
Aralık 2013’de “Ulusal Güvenlik Stra-
tejisini” karar altına aldı. Böylelikle, 
şimdiye kadar anayasal olarak salt yurt 
savunması diye tanımlanan güvenlik (!) 
siyaseti esaslı biçimde değiştirildi. Stra-
teji belgesi, güvenlik siyasetinin “top-
lum tarafından vatanı koruma ve sevme 
duygusuyla desteklenmesi yükümlülü-
ğünü” öngörerek, Japon milliyetçiliğini 
devlet aklı düzeyine çıkardı.

l Hükümet 1 Nisan 2014’de aldığı 
bir kararla silah ihracatı yasağını da kal-
dırmış oldu. Bu karar sonucunda 2014 
Haziran’ında savaştan sonra ilk kez, ara-
larında Mitsubishi, Hitachi ve Toshiba 
gibi büyük tekellerin olduğu 12 Japon 
şirketi Paris’te düzenlenen ve dünyanın 
en büyük silahlanma fuarlarından sayı-
lan “Eurosatory Fuarına” katıldı.

“Proaktif pasifizm” demagojisi

Milliyetçi hükümet bu militaristleş-
me adımlarını sözüm ona “barış için 
proaktif pasifizm” kavramıyla gerekçe-
lendiriyor. Abe, 24 Ocak 2014’de yap-
tığı hükümet açıklamasıyla bu kavram 
demagojisini, burjuva medyasının da 
desteğiyle, devlet aklı düzeyine çıkar-
dı. Aslına bakılırsa Abe’nin kullandığı 
bu kavram 1934 yılında Japonya Savaş 
Bakanlığı’nın yayınladığı “Ülke Savun-
ması Broşüründe” yer alan “Her alanda 
aktif ve pasif ülke savunma kurumları 
oluşturarak Japon ruhunun yaygınlaş-

tırılmasına ve ebedî dünya barışının 
sağlanmasına katkıda bulunmak” ta-
nımlamasına dayanmaktadır. Japon mi-
litarizminin “ebedî dünya barışı” adına 
işlediği insanlık ve savaş suçları bilini-
yor. Bu kavram, daha doğrusu “proaktif 
pasifizm” demagojisi Abe hükümetinin 
milliyetçi ve militarist ideolojisi için icat 
edilen bir kılıftan başka bir şey değil so-
nuçta.

Ama aynı zamanda pasifist anaya-
sanın içini oymak ve iktidar partisini 
bir arada tutmanın da bir yolu. Abe’nin 
başkanlığını yaptığı “Liberal Demokrat 
Parti” LDP içerisinde iki ana akım bulu-
nuyor: Birisi, Japonya’nın 1945 öncesi 
gerçekleştirdiği saldırı savaşları ile sa-
vaş suçlarını “Japonya’nın ulusal ruhu-
nu korumak için gerekli adımlar” olarak 
nitelendiren gelenekselci milliyetçi-mi-
litarist akımdır. Bu akım, Japon impa-
ratorunun yeniden devletin başına geti-
rilmesini istemektedir. İkinci ana akım 
ise, Japonya’nın ancak ABD’nin küresel 
stratejilerine uyum sağlamasıyla yeni-
den dünya gücü olabileceğini savun-
maktadır. Parti içerisinde güç kavgası 
veren bu iki akımı bir arada tutan, yara-
tılan ortak düşmandır. Bu ortak düşman 
da “pasifist anayasadan” başkası değil. 
Aslında anayasa düşmanlığı ile hükü-
metin uyguladığı neoliberal politikaların 
mağdurlarının milliyetçi parolalarla hü-
kümete destek çıkmalarının sağlanması 
ve toplumsal direnç mekanizmalarının 
daha filiz hâlindeyken zayıflatılması 
hedeflenmektedir. Görüldüğü kadarıyla 
Abe hükümeti bu konuda hayli başarılı.

Hükümet, milliyetçiliği daha da kö-
rüklemek için 1945 öncesindeki Alman 
faşizmi – Japon İmparatorluğu ittifakına 
bolca atıfta bulunuyor. Hatta Başbakan 
Yardımcısı ve Maliye Bakanı Tarô Asô 
anayasa tartışmaları çerçevesinde her 
defasında Alman faşizminin taktiklerini 
övmekte ve “Nasyonalsosyalistler gü-
nün birinde Weimar anayasasını kimse 
fark etmeden değiştirdiler. Biz bu taktiği 
neden uygulamayalım ki” diyecek kadar 
ileri gitmektedir.

Bu faşizan yaklaşıma rağmen, Ja-
ponya Komünist Partisi haricinde bütün 
muhalif partiler LDP’nin milliyetçi po-
litikalarından etkileniyorlar. Farklı ser-
maye fraksiyonlarını ve sınıfsal katman-
ları temsil eden “Japonya Demokratik 
Partisi” DPJ ile “Yeni Komeito” Partisi, 
her ne kadar anayasanın 9. Maddesinin 

değiştirilmesine karşı çıksalar da, Çin 
Halk Cumhuriyeti ile olan “Senkaku/
Diayou Adaları” ihtilafında Abe hükü-
metinin saldırgan politikalarını sonuna 
kadar destekliyor ve savaş kışkırtıcılığı-
na katılıyorlar.

Abe hükümetinin “Senkaku/Diyaou 
Adaları için savaşa girmekten çekin-
meyiz” açıklamasını yapacak derecede 
savaş kışkırtıcılığı yapmasının ardında, 
sadece yenilenen emperyalizm hırsları 
yatmıyor elbette. Japonya burjuvazisi-
nin bölgedeki iktisadi ve siyasi etkinli-
ğinin zayıfladığını gören hükümet, ülke 
ekonomisindeki durgunluğu aşmak ve 
yeni bir dinamik yakalayabilmek için 
aşırı agresif bir ihracat politikası uygu-
luyor. Ancak bu “ilacın” yan etkileri bir 
hayli ağır: devlet borçları GSMH’nın 
yüzde 250’sine ulaşmış durumda.

Çin yönetimi ile giderek sertleştirilen 
bir ihtilaf içerisine girilmesi ve körükle-
nen milliyetçilik ortamı, hükümetin bu 
arada karar altına aldığı kapsamlı iktisat 
ve ziraat yasalarına karşı toplumsal bir 
direncin oluşmasını engelliyor. Japon-
ya sermayesinin lehine olan bu yasalar 
demokratik ve sosyal hakları kısıtlıyor, 
sendikaları güçsüzleştiriyor, istihdam 
piyasasını daha da esnekleştiriyor ve ta-
rımı sermaye tekellerine peşkeş çekiyor. 
Böylece milliyetçilik aslî görevini, yani 
işçi sınıfını ve emekçi kesimleri bölme, 
muhalif dinamikleri zayıflatma görevini 
başarıyla yerine getiriyor.

Japon militarizmi ve ABD’nin Pa-
sifik stratejisi

Japonya’nın, anayasanın yasaklama-
sına rağmen, “Savunma Güçleri” oluş-
turması, aslında Japon burjuvazisinin 
değil, işgal gücü olan ABD’nin bir ka-
rarına dayanıyor. O dönemler Kore’ye 
yönelen ABD, 10 Ağustos 1950’de işgal 
komutanlığı üzerinden Japon hüküme-
tine bir “Ulusal Polis Gücü” oluşturma 
emrini vermişti. Hükümet bunun için 
bir “Ulusal Güvenlik Dairesi” kurmuş-
tu. ABD ve Japonya arasında 28 Nisan 
1952’de bir barış antlaşması imzalan-
dıktan sonra bu daire 1 Temmuz 1954’de 
“Savunma Dairesine” dönüştürüldü ve 
“Savunma Güçleri” adını taşıyan Japon 
ordusu yeniden oluşturuldu.

Dönemin hükümetinin aldığı bu 
karar o günlerde Japonya’da geniş tar-
tışmalara yol açmıştı. Çünkü 9. Madde 
Japonya’ya savaşmayı yasaklıyordu. 

Japon Militarizmi Yeniden Hor tluyor...
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Japon Militarizmi Yeniden Hor tluyor...
Hâlen yürürlükte olan 9. Maddede şun-
lar yazılı:

“(1) Japonya halkı, adalet ve ni-
zam üzerine kurulu uluslararası barışa 
dürüst katkılar sağlamak için, ulusun 
savaş verme hakkından ve uluslararası 
ihtilafları çözmek amacıyla şiddeti araç 
olarak kullanma tehdidinden veya şiddet 
kullanmaktan ebedî olarak feragat eder.

(2) Yukarıda anılan hedefe ulaşmak 
amacıyla kara, deniz ve hava kuvvetle-
ri oluşturulmayacaktır. Devletin savaşa 
girme hakkı kabul edilmemektedir.”

Japon devletine savaşı ve savaş araç-
larını kullanmayı yasaklayan böylesi bir 
anayasa dünya çapında emsalsizdir. Dö-
nemin hükümeti anayasaya uyduklarını 
göstermek için savunma güçlerini “sa-
vaş yetisi olmayan birlikler” olarak ta-
nımlamıştı. Ancak bu söylemden ibaret 
olan bir demagoji olarak kaldı. ABD’nin 
desteğiyle bugüne kadar bütün hükü-
metler savunma güçlerini silahlandırdı-
lar ve BM Şartı’nın 51. Maddesinde yer 
alan “ülkelerin münferit veya kolektif 
savunma hakkı” ilkesini gerekçe göste-
rerek militarist adımları attılar.

Abe hükümeti, anayasanın getirdi-
ği kısıtlamalara rağmen, ABD’nin “Pa-
sifik’e yönelme stratejisine” uyum sağla-
mak için daha ileri giden adımlar atıyor. 
Hükümet, parlamentoda görüşme yaptır-
madan 1 Temmuz 2014’de “Kolektif Sa-
vunma Hakkını” uygulama kararını aldı. 
Böylece Japonya’nın, kendisi saldırıya 
uğramasa da başka ülkelerle birlikte sa-
vaşlara katılmasının önü açılmış oldu.

Ticaret hacmini 4 trilyon Dolara çı-
karan Çin Halk Cumhuriyeti’ni “stra-
tejik rakibi” olarak gören ve bölgedeki 
Çin etkinliğini sınırlamayı hedefleyen 
ABD, Japonya hükümetinin en önemli 
destekçisi. ABD, 1992’de yayınlanan 
ve bugün devlet aklı olan ünlü “Wolfo-
witz Doktrini” çerçevesinde son 20 yıl-
da Pasifik’teki tek etkin güç olmak için 
bir çok adım attı. Bu adımlardan birisi 
NATO’nun 2010 Lizbon Zirvesidir. Zir-
vede Avustralya, Endonezya, Filipinler, 
Malezya ve Yeni Zelanda gibi Pasifik 
ülkeleriyle daha sıkı stratejik işbirliğine 
girilmesi ve Japonya’nın bu işbirliğine 
entegre edilmesi karar altına alınmıştı. 9. 
Maddenin değiştirilme çabaları bu karar 
ile bağlantılı ele alındığında, Japon mi-
litarizminin emperyalist stratejilerle bü-
tünleştirilmek istendiği görülebilir. Aynı 

şekilde, 2013 Ekim’inde Endonezya’da 
gerçekleştirilen “Asya-Pasifik Ekono-
mik İşbirliği” APEC-Zirvesinde açık-
landığı gibi, bir “Pasifik Serbest Ticaret 
Bölgesi” oluşturma çabaları da bu bağ-
lantıda değerlendirilmelidir.

Nitekim “Senkaku / Diyaou Adala-
rı” ihtilafı da basit bir hükümranlık alanı 
tartışması değildir. Adaların bulunduğu 
ve Pasifik Okyanusunun “Güney Çin 
Denizi” olarak adlandırılan bölgesi, hem 
zengin balık kaynakları, hem de ham-
madde rezervleri nedeniyle iştah kabart-
masının yanı sıra, Uzak Asya’ya yöne-
lik en önemli deniz nakliyat yollarının 
bulunduğu bir alandır. Bu alanı kontrol 
edenler, uluslararası deniz nakliyatının 
büyük bir bölümünü kontrol altına ala-
bilecektir. Bu nedenle Obama’nın 2012 
Ocak’ında kamuoyuna tanıttığı “ABD 
Savunma Stratejisi”, Pasifik bölgesini 
ABD’nin jeoekonomik, jeopolitik ve je-
ostratejik çıkarlarının korunacağı “önce-
likli ilgi alanı” olarak tanımlamaktadır. 
2020 yılına kadar deniz kuvvetlerinin 
üçte ikisini bu bölgeye konuşlandıraca-
ğını açıklayan ABD için Japonya özel 
bir önem taşımaktadır.

Pasifik suları ısınıyor

ABD’nin Pasifik’teki orta ve uzun va-
deli stratejileri, Japonya’nın militaristleş-
tirilmesini ve silahlandırılmasını zorunlu 
kılıyor. Japonya, Stockholm’deki Barış 
Araştırmaları Enstitüsü SIPRI’nin yaptı-
ğı araştırmalara göre, bunun için büyük 
meblağlar harcıyor. SIPRI, Japonya’nın 
2013 yılında silahlanma için 59,4 milyar 
Dolar harcadığını tespit etmiş. Silahlan-
mayı yasaklayan bir anayasaya rağmen 
bu kadar para harcandığına göre, bu 

yasak kaldırıldıktan sonra daha neler 
olabileceğini tahmin etmek, zor olmasa 
gerek.

1947’de kabul edilen anayasa o 
günden bu yana hiç bir değişikliğe uğ-
ramadı. Anayasa değişikliği için Ja-
ponya parlamentosunun Temsilciler 
Meclisi ve Danışmanlar Meclisi’nde 
üçte iki çoğunluk gerekiyor. Temsilci-
ler Meclisi’nde çoğunluğu elinde tutan 
LDP, Danışmanlar Meclisi’nde azınlık 
durumunda. Bu nedenle Abe hükümeti 
gerekli gördüğü anayasa değişikliğini 
yapabilmek için bütün umutlarını 2016 
yazında yapılacak olan Danışma Meclisi 
seçimlerine bağlamış görünüyor.

Hükümet, yapılacak seçimlerde ço-
ğunluğu kazanamasa da, çıkarttığı ya-
salarla muhalefeti anaysa değişikliğine 
zorlayacak adımları da atıyor. Örneğin 
2015’de “Özel Durumlarda Bütçe Di-
siplinine Uyulması Yasası” adında par-
lamentonun iki meclisini de bağlayıcı 
kılacak bir yasal zorunluluk getirilmesi 
öngörülüyor. Böylelikle hükümet, kabi-
ne toplantısında karar altına aldığı silah-
lanma bütçelerini, “Özel Durum” ilân 
ederek kabul ettirebilecek.

Seçimlerden önce çıkartılacak ya-
salarla elini kolaylaştırmak isteyen hü-
kümet, buna paralel olarak da Japon 
milliyetçiliği ile ırkçılığa varan bir Çin 
ve Kore düşmanlığını körükleyerek top-
lumsal iklimi kendi lehine çevirmeye 
çalışıyor. Son yıllarda bu çerçevede ta-
rih revizyonizmi çabalarının yoğunlaştı-
ğı gözlemleniyor. Özellikle Japonya’da 
yaşayan ve genellikle düşük ücretlerle 
çalıştırılan Koreli göçmenlere yönelik 
ırkçılık had safhaya ulaşmış durumda. 

Hükümet okullarda Çin ve Kore karşı-
tı kitap ve dergileri yaygın bir şekilde 
dağıtıyor, tarih derslerinde Japonya’nın 
sömürgeci ve emperyalist tarihi göklere 
çıkartılıyor. Aynı şekilde Alman faşizmi 
ile kurulan tarihi ittifakın rehabilitas-
yonu son hızla sürdürülüyor. Örneğin 
LDP’nin desteğiyle Tokyo’da, tam da 
Adolf Hitler’in doğum gününe rast gele-
cek şekilde 20 Nisan 2014’de gerçekleş-
tirilen “Büyük Doğu Asya Refah Alanı” 
mitinginde çok sayıda gamalı haç bayra-
ğı taşınmıştı. Bu örnekler, Japonya bur-
juvazisinin sadece tarihsel faşist ittifakı 
kutsamakla kalmadığını, aynı zamanda 
bölgeye yönelik tarihsel emperyalist 
emellerini de yenilemiş olduğunu gös-
teriyor. ABD emperyalizminin bölgeye 
yönelik stratejileri bu çerçevede Japon-
ya emperyalizminin emellerine ulaşmak 
için elindeki en önemli fırsat olarak de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir.

Ancak emperyalistlerin fırsat olarak 
gördükleri, bölge açısından ciddi tehli-
keler anlamına da gelmektedir. Çünkü 
Çin gerek ABD stratejilerine, gerekse de 
Japon militarizminin yeniden hortlama-
sına kayıtsız kalmıyor. SIPRI verilerine 
göre 2013’de silahlanmaya 171,4 milyar 
Dolar harcayan Çin, ordusunu moderni-
ze ediyor, güvenlik ve savunma strate-
jilerini yeniliyor ve bölgesel ihtilaflarda 
geri adım atmayacağı mesajını veriyor. 
Silahlanmasını büyük ölçüde kendi as-
keri-sınai kompleksi çerçevesinde ulu-
sal savunma sanayiine ağırlık vererek 
sağlayan Çin, aynı zamanda uluslararası 
silah tekellerinden bağımsız olmayı da 
başarmış durumda. Ekonomik gücü ve 
devasa nüfusuyla bölgenin en önemli 
ülkelerinden olan Çin, nükleer cephane-
siyle de Pasifik’te olası bir sıcak savaş 
durumuna hazır olduğunu gösteriyor.

Uzak Asya’daki bu gelişmeler böl-
gede yeni bir savaş tehlikesini içermekle 
birlikte, Türkiye’nin merkezinde bu-
lunduğu Ortadoğu’yu da yakından il-
gilendiriyor. Çünkü ABD’nin Pasifik’e 
yönelme politikası, bu çerçevede aske-
ri ağırlığını Pasifik’e kaydırma kararı, 
Ortadoğu’daki dengelerin değişmesini 
tetikledi. Irak ve Suriye’deki güncel du-
rum bu gelişmeden bağımsız değildir. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, ısınan 
Pasifik suları, Ortadoğu’nun kaynama-
sına neden oluyor. Bu nedenle Türkiye 
ve Ortadoğu’daki devrimci demokratik 
güçler küresel stratejileri değerlendir-
meden, salt kendi ülke sınırları içerisin-
de etkin bir siyaset geliştiremeyecek-
lerini görmek zorundadırlar. Küresel 
stratejileri içermeyen her türlü hesap 
boşa çıkacaktır. Hortlayan Japon mili-
tarizmi bu gerçeğin altını bir kez daha 
çizmektedir. 
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q Bayser DEMİRBAĞ

İlk kez 2013 Newrozu’nu Amed’de 
yaşamak, tanıklık etmek istedim. Ol-
madı. 2014 Newroz’unda tek başıma da 
olsa gitmek için niyetlendim. İstanbul 
Kazlıçeşme’de yapılan Newroz’la ye-
tindim. Çok yığınsal, canlı, coşkulu bir 
Newroz’du. Hatta Sırrı Süreyya konuş-
masına, “Amed’i kıskandırmak zorunda 
mıydınız?” diye başlamıştı. Öylesine 
kalabalıktı... 

2015 Newroz’unda mutlaka Amed’de 
olmalıyım diye düşündüm, 2014 New-
roz’unda. Tam bir yıl öncesinden kafa-
ma koymuştum. Orhan gelemese de ben 
bu kez tek başıma gidecektim. Orhan’ın 
askerlik sorunu vardı. Tam 43 yıldır ka-
çaktı. Bu yüzden de bir pürüz çıkmasın 
diye herşeyden uzak duruyordu. Birlikte 
katıldığımız eylemlerde bile hep kenar-
larda, köşelerde dolaşır, uzaktan seyre-
derdi. Sonunda bu sorunundan kurtul-
ması için son bir fırsat çıktı. 13 Şubat 
2015 tarihine kadar başvuranlara yeni 
bir bedelli yasası meclisten geçti. Kızı-
mın ve arkadaşlarımızın, yoldaşlarımı-
zın da katkılarıyla 11 Şubat’ta (son iki 
gün kala) “bedeli” ödedik ve Orhan “öz-
gürlüğüne” kavuştu. Newroz’a bir hafta 
kala Amed’e gidiş dönüş uçak biletleri-
mizi alıp, otelde yerimizi ayırttı. Demok-
ratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Basın 
Bürosu’nun internet sitesinden başvuru 
formlarımızı doldurarak “POLİTİKA 
Gazetesi” muhabirleri olarak Akredi-
tasyon işlemimizi yaptı. O, formları 
doldururken 2015 Newroz’u için yurtiçi 
ve dışından 400 basın mensubunun baş-
vurusu vardı. Bu sayı Newroz gününe 
yaklaşıldığında 1000’e ulaşmıştı. Çünkü 
Kürt Halk Önderi Öcalan’ın Newroz’da 

çok önemli mesajlarının olacağı günler 
öncesinden konuşulmaya ve haber prog-
ramlarında tartışılmaya başlanmıştı. 19 
Mart öğle saatlerinde Amed’e uçtuk... 

Bölgede çok tanıdık, eş, dost, yol-
daşımız var, ama biz kimseye haber 
vermeden Amed’i keşfedelim istedik. 
Kızacaklarını biliyorduk, fakat 21. Mart 
öncesi çevre il ve ilçelerde Newroz kut-
lamaları vardı, Amed Newrozu’nun ha-
zırlıkları vardı. Yoldaşlarımız DBP’de 
ve HDP’de aktif çalışıyorlardı. Kimse 
işini aksatmasın, Newroz’dan sonra 
Amed’e ayrı bir program yapar gideriz 
dedik.

Amed bizi yağmurla karşıladı. Kal-
dığımız üç gün boyunca da hiç kesilme-
di yağmur. Bazen doluya çevirdiği de 

oldu. Otele yerleştikten sonra Akredite 
kartlarımızı almak için DTK’ne gidelim 
dedik. Bir taksiye bindik. “Demokratik 
Toplum Kongresi’ne gideceğiz” dedik. 
Taksici “Parti’ye mi” deyip yola çıktı. 
Biz de biliyordur diye bir şey deme-
dik. Havadan (gerçekten havadan yağ-
murdan) sudan konuştuk. Taksici, bizi 
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 
merkez binasının önünde “işte burası” 
diye indirdi. Parti binası çok kalabalıktı. 
İğne atsan yere düşmez misali... Basın 
Bürosu’nu sorduk, bir odaya yönlen-
dirdiler bizi. Oda da genç bir arkadaşa 
meramımızı anlattık. Siz yanlış gelmiş-
siniz, dedi. “Aşağıdaki caddeye inin, 5  
dakika yürüyüp karşıya geçin. Kültür 
Merkezi var. Orada olabilir.” diyerek 
bizi yönlendirdi. Çıktık. Yağmur şidde-
tini artırmış, Biz Amed’i hiç bilmiyoruz. 
Ben de küçük bir şemsiye var. Orhan 
montunun kapüşonunu başına geçirdi. 
Yürüdük... Gittiğimiz yer Cegerxwin 
Kültür Merkezi. Kapıda güvenlik vardı. 
Sorduk. Bize “Siz belediye konuk evi’ne 
gidin” dediler. “Caddeden minibüse bi-
nin, Ofis’e gelince inin, orada sorunca 
size gösterirler” diye de arkamızdan 
seslendiler. Sonunda bir dolmuşa binip, 
şoförü de iyice tembihleyip oturduk.  
Şoför bir süre sonra, Ofis semtinde bizi 
indirdi, “karşı tarafa geçin, şurası Ko-
nukevi.” dedi. Önünde meydanı olan, 
siyah taştan yapılmış tarihi bir bina. 
Binanın üzerinde devasa Newroz’a 

çağıran pankartlar, gökyüzünde ası-
lı duran rengarenk balonlar... Önünde 
kalabalık insanlar. Sonunda aradığımız 
yeri bulduk, yağmur da mola vermişti 
biraz. Tanıdık gazetecilerle de karşılaş-
tık girişte. Basın Bürosu’nu aradığımı-
zı söyledik. İkinci kata çıkardılar bizi. 
Politika Gazetesi’nden olduğumuzu ve 
Akreditasyon kartlarımızı almaya gel-
diğimizi söyledik. Önce “Özgür Politi-
ka” sandılar. Ben de 1980 öncesi çıkan 
Politika’nın devamı olduğunu, yeniden 
yayınlanmaya başladığını söyledim. Son 
sayımızdan bir gazete verdim.  Yüzlerce 
kartın arasından bizimkileri bulmaları 
epey bir zaman aldı. Basın bürosunda 
çalışan gençler kartlarımızı ararken bi-
raz lafladık. Ben, “Amed’de kimse De-
mokratik Toplum Kongresi’nin yerini 
bilmiyor galiba” diye serzenişte bulu-
nacakken, kartları arayan genç bir arka-
daş, “Abla, Kürdistan Parlamentosu’nu 
arıyoruz deseydiniz hemen gösterir-
lerdi” dedi gülerek. Karnımızı nerede 
doyurabileceğimizi sorduk. Güldüler... 
“Amed’e gelmişseniz ciğer yiyeceksiniz, 
meşhurdur...” 

Her taraf ciğerci. İçleri dolu. Sokak 
içinde mangal başında bir kadın gör-
dük. Oraya yöneldik. İçerisi bomboştu. 
Elektrik sobasının yanına oturttu bizi, 
kurumamız için. İlk ciğerimizi yedik. 
Ertesi günü de aynı yere gelecektik. Ote-
le döndük. Erkenden yattık.
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Sabah kahvaltı etmeden çıktık. Bir 
an önce kendimizi Amed sokaklarına 
attık. Sokaklar cıvıl cıvıl. Önümüzde 
yürüyen iki gencin önüne geçip, çocuk-
lar kahvaltı yapacak bir yer arıyoruz, 
bir de puşi satın alacağız, dedim. İkisi 
de Malatya’da okuyormuş. Newroz için 
gelmişler. Oturup sohbet ettik. Onlara da 
gazete verdik. Birlikte kahvaltı önerdik, 
“valla biz ciğer yedik, çok özlemiştik” 
diyerek teşekkür ettiler. Biz de birşeyler 
atıştırıp, surların yanından yürüyerek, 
resim çekerek Fiskaya’ya yürüdük. Dic-
le nehrini, Hevsel bahçelerini tepeden 
gören bir cafeye oturduk. Dönüşte yine 
yağmura yakalandık. Doluyla karışıktı. 
Yerler beyazlaşmıştı. Sur Belediyesi’nin 
önündeki saçağa sığındık. Kapının 
önünde birkaç kişi vardı. Yerel giysili 
bir adam, yanında birileri var. Elindeki 
şemsiyeyi açmaya çalışıyor. Başkanım 
şuraya basın, dedim. Gerçekten de Sur 
Belediye Başkanıymış. “Açılmıyor” di-
yerek baktı bana.

Sonunda 21 Mart... Çok heyecanlıy-
dık. AMED’de Newroz kutlayacaktık. 
Erkenden otelden çıktık. Yağmur ya-
ğıyordu... Sokaklarda kollarında “kesk  
u sor u zer” kurdeleler olan görevliler 
insanları araçlara yönlendiriyordu. Oto-
büsler ücretsiz. Bir otobüse bindik, dolu. 
Bana yer verdiler. Hareket ettik. Şoför, 
hadi yoldaşlar, düğüne gidiyorsunuz, 

başlayın türkülere, marşlara diyerek 
otobüstekileri gaza getirmek istedi. Tık 
yok milletten. “Dağlarına Bahar Gel-
miş Memleketimin”i söylemeye başla-
dım, sesim gür. İGD Korosu’ndaydım. 

Çok katılan olmadı. Kürt Özgürlük Ha-
reketinin mücadelesinin demokrasi ha-
reketine, biz komünistlere olan katkısını 
içeren bir konuşma yaptım. Herkes  zıl-
gıtlarla alkışladı. Yoldan bir grup genç 
aldık. Onlar binince, coşku doruğa çıktı. 
İninceye kadar hiç susmadılar.

Araçtan epey uzakta indik. Daha ileri 
geçiş yoktu. Yağmurdan her taraf çamur 
deryasına dönmüştü. Newroz alanına 
ulaşmamız yaklaşık 40 dakika sürdü. 
Sonunda alana gelmiştik. Ben bu kadar 
büyük bir alanı ilk kez görüyordum. Sa-
bah saat daha 9.00, ama onbinlerce in-
san alana akıyor. Marşlarla, sloganlarla, 
rengarenk giysilerle... Zar zor girebildik 
alana. Boynumuza astığımız basın kart-
larımız sayesinde kürsüye kadar ulaşa-
bildik, görevliler bizi bir kapıdan içeri 
aldılar. Yüzlerce basın mensubunun, te-
levizyon kameralarının arasında bulduk 
kendimizi. Coşkuyu, müthiş kalabalığı 
görünce, “Amed’de Newroz başka kut-
lanıyormuş” dedim. 

Çekebildiğimiz kadar fotoğraf çek-
tik. Yağmura rağmen milyonlar kulak 
kesilmiş, önderleri Öcalan’ın mesajını 
bekliyordu. Orhan bir ara “Bayser bu 
bariyer birazdan yıkılacak, burada sıkı-
şacağız” diye uyardı beni. Arkamı dön-
düğümde basının rahat çalışması  için 
ayrılan oldukça geniş bir alanın gençler-

le dolduğunu gördüm. Platform önün-
deki bariyerleri çoktan devirip ta Kürsü 
önüne kadar yığılmıştı gençler. Herkes 
çok yakında olmak istiyordu. Biz de bu 
kalabalıkta nefes almakta zorlanacağı-
mız için (metrekareye 10 kişi düşüyordu 
neredeyse) protokol tribününe tırmandık 
görevlilerin yardımıyla. Bizim çıktığı-
mız yerdeki demir duvarlara tırmanan 
çevik, gözü kara gençler demir profil-
lerin üzerine tırmanıp cambaz gibi yü-
rüyorlardı. Görevlilerin müdahalelerine 
karşı saygılı davranıyorlardı. Özellikle 
bir kadın görevlinin bir dediğini iki et-
meden uyarılarını yerine getiriyorlardı. 
Bu durum dikkatimi çekmişti.

Sonunda beklenen an geldi. Pervin 
Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in 
Öcalan’ın mesajını okuyacağı anons 
edildiğinde şiddetli yağmura rağmen 
alanı terketmeyen milyonlar, “Öcalan’a 
Özgürlük!” sloganı ile Newroz alanını 
inletiyordu. Gökgürültüsü gibiydi...

Kutlamalar akşama kadar sürdü. Sa-
natçılar sırasıyla şarkılarını söylediler. 
Newroz’u kutlamaya gelen milyonlar 
halaya durdular.

Newroz alanından ayrılırken insan-
ların yüzlerindeki kararlılığı, mutluluğu, 
mücadele azmini, zafere olan inançlarını 
gördüm. İyi ki gitmişiz Amed’e...
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Bu yıl Kuzey Kürdistan ve İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi kentler dahil 109 
merkezde kutlanan Newroz’a milyonlar 
katıldı. Kutlamalara 17 Mart tarihinde 
Suruç’ta Kobanê sınırında start verilir-
ken, 21 Mart günü ise sadece Amed’de 
Newroz ateşi yandı. 22 Mart tarihinde 
ise İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, 
Adana, Mersin, Hatay, Antep, Konya, 
Ankara, Denizli, Antalya, Kayseri, 
Çanakkale, Uşak, Eskişehir ve Tekirdağ 
gibi kentlerde kutlamalar sürdü.

17 Mart’ta Suruç’ta Kobane sınırı, 
Çaldıran, Çatak, Bahçesaray 

18 Mart: Bitlis, Ağrı, Hakkari, Cizre, 
Şırnak, Kızıltepe, Silvan, Çınar, Varto, 
Erciş, Gercüş, Hilvan, Ovacık, Karako-
çan, Tekman, Karaçoban, Özalp, Bula-
nık, Halfeti, Birecik, Kahta, Karlıova, 
Viranşehir, Midyat, Eruh, Muradiye

19 Mart: Urfa, Şırnak, Iğdır, Malat-
ya, Bingöl, Muş, Kocaeli, Batman, Pa-
zarcık, Dersim, Kırşehir, Muğla, Bismil, 
Ardahan, Ergani, Nusaybin,Yüksekova, 
Doğubayazıt, Kurtalan, Tatvan, Hınıs, 
Mazıdağı, Derik, Karayazı, Digor, Kağız-
man, Norşin, Cihanbeyli, Tutak, Başkale, 

Taşlıçay,  Adilcevaz

20 Mart: Van, Siirt, Mardin, Kars, 
Elazığ, Adıyaman, Erzincan, Erzurum, 
Osmaniye, Yalova, Lice, Malazgirt, 
Patnos, Diyadin, Beşiri, Kozluk, Bozova, 
Hizan, İdil, Ceylanpınar, Tarsus, Kulu, 
Haymana, Dilovası, Silopi, Siverek, 
Eleşkirt, Ahlat, 

21 Mart: Amed

22 Mart: İstanbul, Bursa, İzmir, 
Manisa, Adana, Mersin, Hatay, Antep, 
Konya, Ankara, Denizli, Antalya, Aydın, 
Kayseri, Çanakkale, Uşak, Tekirdağ

“Êdî bes e ji Reber Apo re azadî/
Artık yeter Önder Apo’ya özgürlük” 
talebiyle düzenlenen tarihi Amed 
Newrozu’na Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan’ın mesajı damga vurdu.

“Şengal ve Kobanê’de yanan New-
roz ateşi Ortadoğu’yu özgürleştiriyor” 
sloganıyla Kazlıçeşme’de düzenlenen 
Newroz kutlaması, birçok halktan ve 
inançtan emekçilere, tüm ezilenler ve de-
mokrasi güçlerinden yüz binlerce kişinin 
katılımıyla gerçekleşti.

Newroz Serhıldanı...
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Öcalan’ın 2015 Newroz’una gönderdiği tarihi mesajın tam metni şöyle:

“TÜM HALKLARIMIZA;
 

Barışın, eşitliğin, özgürlük ve demokrasinin yanında yer alan tüm halklarımızın ve dostları-
mızın Newroz’unu selamlıyorum.

Emperyalist kapitalizmin ve despotik yerel işbirlikçilerinin tüm dünyaya dayattığı Neo liberal 
politikaların yol açtığı kriz, bölgemiz ve ülkemizde çok yıkıcı bir şekilde yaşanmaktadır. Halk-
larımızın ve kültürlerinin etnik ve dini farklılıkları, bu kriz ortamında, anlamsız ve acımasız 
kimlik savaşlarıyla tüketilmektedir. Ne tarihi ne çağdaş, ne de vicdani ve siyasi değerlerimiz 
bu tabloya asla sessiz ve bigâne kalamaz. Bilakis acil bir müdahale, dini inançlarımız, siyasi 
ve ahlaki sorumluluğumuzun gereğidir.

Ülkemiz halklarının, demokrasi, özgürlük, kardeşlik ve onurlu barışı için yürüttüğümüz mü-
cadele bu gün tarihi bir eşiktedir. Kırk yıllık hareketimizin acılarla dolu geçen bu mücadelesi 
boşa gitmediği gibi aynen sürdürülemez bir aşamaya da varmış bulunmaktadır. Tarih ve halk-
larımız bizden dönemin ruhuna uygun bir demokratik çözümü ve barışı talep etmektedir. Bu 
temelde tarihi Dolmabahçe Sarayında, hepimizce resmen ilan edilen on maddelik deklerasyon 
temelinde yeni bir süreci başlatma görevi ile karşı karşıyayız.

Deklarasyon gereği ilkelerde mutabakat oluşmasıyla birlikte PKK’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne 
karşı yaklaşık kırk yıldır yürüttüğü silahlı olan mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ru-
huna uygun siyasal ve toplumsal strateji ve taktiklerini belirlemek için bir kongre yapmalarını 
gerekli ve tarihi görmekteyim. Umarım ilkesel mutabakata en kısa sürede varıp Parlamento 
üyeleri ve İzleme Heyetinden teşkil edilen bir Hakikat ve Yüzleşme komisyonundan geçerek 
bu kongreyi başarıyla realize etme durumunu yaşarız. Bu kongremizle birlikte artık yeni dö-
nem başlamaktadır. Bu yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde özgür ve eşit Anayasal 
yurttaşlık temelinde demokratik kimlik sahibi demokratik toplum olarak, barış içinde ve kar-
deşçe yaşama sürecine giriyoruz. Böylelikle 90 yıllık Cumhuriyet tarihinin çatışmalarla dolu 
geçmişini aşıp gerçek barış ve evrensel demokrasi kriterleri ile örülmüş bir geleceğe yürüyo-
ruz. Newroz’un gerçek tarihine yaraşan da huzurunuzda böyle bir aşamayı selamlamaktır. Ve 
lakin ülkemiz ve halklarımız için doğru olan olgular, aynı zamanda kutsallarla dolu bölgemiz 
için de geçerli olmak durumundadır. Kapitalist emperyalizmin genelde son iki yüz yıllık, özel-
de son yüz yıllık gerçeği şudur: Ulus devlet milliyetçiliği temelinde etnik ve dini kimlikleri 
özüne ters biçimde içe doğru kapatıp birbirlerine düşman etmek, yani böl-yönet politikasına 
uygun olarak varlığını acımasızca günümüze kadar sürdürmek!

Bilmeliyiz ki Ortadoğu üzerindeki emellerinden vazgeçmeyen Emperyalist güçlerin yol açtığı 
son zorbalık IŞİD görüntüsünde ortaya çıkmıştır. Barbarlığın bile anlamını zorlayan bu örgüt, 
kadın çocuk demeden, Kürtler, Türkmenler, Araplar, Ezidiler, ve Asuri-Süryaniler başta olmak 
üzere bütün bölge halklarına ve inançlarına dönük vahşice katliamlar sergiledi.

Artık gün bu acımasız ve yıkıcı tarihi sonlandırıp gerçek geçmişimize uygun barış, kardeşlik 
ve demokrasiye geçiş yapma günüdür. Doğru bildiğim ve inancım gereği; çatışmacı, tüketici, 
yıkıcı milliyetçiliğin doğurduğu ulus devletleri demokratik siyasetle aşarak açık demokratik 
kimliklerle bir ortaklaşmaya geçmenin mecburiyetidir. Bunun için ulus devletleri kendi içinde 
demokratik siyasetle demokratik ortaklaşmanın yeni bir türünü gerçekleştirmeye ve yine ulus 
devletleri kendi aralarında Ortadoğu’nun demokratik ortak evini inşa etmeye çağırıyorum.

Ayrıca bugün vesilesiyle mahşeri topluluğunuzun ezici çoğunluğunu teşkil eden özgürlüğe 
kanat çırpan kadınları ve gençleri önümüzdeki dönemin ekonomik, sosyal, siyasal ve güvenlik 
alanlarında özgürlük ve eşitlik mücadelesinde en aktif bir biçimde yer almaya ve başarmaya 
çağırıyorum. Ayrıyeten hem bölgemiz için hem de uluslararası dünya için büyük anlamı olan 
Kobani direnişini ve zaferini selamlıyorum. Bu temelde gelişen ‘Eşme ruhunu’ halklarımız 
arasında yeni tarihin sembolü olarak selamlıyorum. Yukarıda belirlemeye çalıştığım tüm bu 
saptamalar tek cümleyle tarihimizin ve güncelliğimizin toplum olarak yeniden revizyonu, res-
torasyonu ve yeniden inşası için değerli bir çağrıdır.

Tekrar bu tarihi Newroz’un şahsınızda tüm insanlık için büyük hayırlara vesile olması dile-
ğiyle selamlıyorum.

Yaşasın Newroz, 

Yaşasın Halkların Kardeşliği...”           Abdullah ÖCALAN
İMRALI CEZAEVİ

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, emeğin başkenti İstanbul Kazlıçeşme alanında 
yüzbinlere seslenirken hedefinde tek adamlık ve diktatörlük peşinde koşan R. Tayyip Erdoğan 
vardı.
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q Ali Oktay KAYA

28 Şubat tarihinde Dolmabahçe 
Sarayında İktidar ve Hükümet temsilci-
lerinin bulunduğu ortamda, HDP Mil-
letvekili ve Müzakere Heyeti üyesi Sırrı 
Süreyya Önder tarafından basına ve ka-
muoyuna açıklanan, Abdullah Öcalan’ın 
hazırladığı ve Hükümetin “kabul ettiği” 
on maddelik müzakere başlıkları ülkenin 
gündeminde önemli bir yer aldı.

“Kabul ettiği” kelimelerini tırnak için-
de yazma gereği hissettik, çünkü, açıkla-
ma yapılır yapılmaz devlet ve hükümet 
yetkilileri tarafından çarpıtılmaya baş-
landı. Yalçın Akdoğan’ın kafa sallayıp 
onay vermesi bir anda açıklamanın “or-
tak açıklama” olarak duyurulmasına se-
bep oldu. Oysa ki açıklama pek ortak de-
ğildi. Açıklanmasına ortak karar verilmiş 
ve devletin önemli bir mekanında birlik-
te olunarak açıklanmıştı. Diğer önemli 
ayrıntı ise on madde ile ilgisi olmayan bir 
konunun on maddenin önüne çıkarıla-
rak devlet ve hükümet çevreleri tarafın-
dan basın açıklamalarında kullanılması-
dır. A. Öcalan’ın, müzakere süreci bu on 
maddeye temelinde başlar ve gelişirse, 
PKK’ye kongre toplayıp silahlı mücade-
leye son vermesini önerme ifadesi, “Ab-
dullah Öcalan PKK’ye silah bırakma çağrı-
sı yaptı” biçiminde çarpıtılarak yansıtıldı. 
Hükümet çevreleri basın açıklamasının 
akabinde hemen bu propagandaya gi-
rişti.

Bizce on maddelik müzakere baş-
lıklarının devlet ve hükümet yetkilileri 
tarafından hiç dillendirilmemesi önemli 
bir sorun teşkil etmektedir. Onlar, “silah 
bırakma” noktasında odaklanıp, “silah-
ları biz bıraktırdık” propagandası ile se-
çimlere gitmek, ardından da “Kürtleri biz 
dize getirdik” söylemiyle devam etmenin 
hazırlıklarını yapıyorlar.

On maddelik müzakere başlıkları, 
eğer ki ele alınacak ve müzakere edile-
bilecek duruma gelirse, burada devlet 
ve hükümet kanadının içeriksel olarak 
çok farklı noktalarda olacağı bugünden 
kesin bir olgudur. Demokratik bir Anaya-
sa ve toplumun sadece siyasi anlamda 
değil ekonomik anlamda da toplum-
sallaştırılması ve demokratikleştirilmesi 
yönündeki maddeler, eğer kabul edilirse 
işbirlikçi tekelci burjuvazinin iktidarının 
sonu olur. Dolayısıyla, biz devlet ve hü-

kümetin kendi iradesi ile bu on başlık ko-
nusunda olumlu bir müzakere sürecine 
girmesini beklemiyoruz. Olsa olsa, süreci 
uzatmak ve oyalamak amacıyla bu mad-
delere bugün itiraz edip topyekün red 
etmiyor olabilirler.

Devlet ve hükümet cephesinde yak-
laşım böyleyken, bu gelişmelerin Kürt 
Özgürlük Hareketi ve Türkiye Barış ve 
Demokrasi Güçleri açısından anlamı 
nedir? Birincisi; Kürt Özgürlük Hareketi, 
kendisini “terörist” olarak niteleyen dev-
leti masaya zorlamış durumdadır. İkin-
cisi; Devlet, Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
müzakere başlıkları için önerilerine, 
taktiksel ve oyalama amaçlı da olsa, en 
sonunda “hayır” diyemeyecek duruma 
gelmiştir. Üçüncüsü; ve en önemlisi, di-
yaloğun bu aşamaya gelmesi, Kürt öz-
gürlük Hareketi’nin yıllara dayanan silah-
lı mücadelesinin sonucu ise, bir o kadar 
da bu mücadele sonucunda son on beş 
yılda, halkın barışçıl yığın direnişi ile des-
teklenmesidir. Dördüncüsü; Kürt Özgür-
lük Hareketine mesafeli duran Türkiye 
barış, demokrasi ve devrimci güçlerinin, 
bu süreçler içinde Kürt Özgürlük Hare-
ketinin silahlı, yığınsal direniş ve parla-
menter mücadelesi ile dayanışma içine 
girmesidir. Beşincisi; Tüm bu süreçler 
ve gelişmeler sonucunda Kürt Özgürlük 
Hareketinin sadece yığınsal direniş ve 
parlamenter mücadelesinin değil, silahlı 
mücadelesinin de halkların nezdinde ya-
sal ve meşru olarak nitelendirilmesinin 
sağlanmasıdır.

İşte, bu aşama yakalandıktan son-
ra hiç bir devletin ve hükümetin bu 
direnç karşısında “direnme” olanağı 
yoktur. Halklar ve  işbirlikçi tekelci olma-
yan ulusal, yurtsever toplumsal kesim 
ve katmanlar nezdinde Kürt Özgürlük 
Hareketi’nin Ulusal Kurtuluş Mücadele-
si meşrudur. 2015 Genel Seçimleri için 
hazırlık sürecinde HDP etrafında oluşan 
farklı toplumsal ve siyasi kesimlerin des-
teği de gelişen bu olguya bağlı olarak 
açıklanabilir. Bu kesimlerin içinde, dev-
rimci olmayan, ulusal, yurtsever temsil-
ciler de vardır.

2015 Newroz’unun ayrıcalıklı öne-
mi bu noktada ortaya çıkıyor. Türkiye 
ve  Türkiye Kürdistan’ının bütün şehir-
lerinde, bütün halkların ve toplumsal 
kesimlerin katılımıyla yığınsal olarak 
kutlanacak olan, 21 Mart’ta ise Diyarba-
kır / Amed’de doruk noktasına ulaşacak 

olan bu yılki Newroz kutlamaları, evlet 
ve hükümete çok önemli mesajlar vere-
cek. Abdullah Öcalan’ın Newroz Mesajı 
kuşkusuz ki politik olarak çok önem ta-
şıyacak. Ancak, bir o kadar da yığınların 
mücadele azmini ortaya koymaları dev-
let ve hükümete verilecek en büyük me-
saj olacak. Halklar şöyle diyecek: “Sen bizi 
oyalamaya kalksan ve müzakere sürecini 
boşa çıkarmaya çalışsan da biz artık yığın-
sal halk direnişi niteliğinde bir mücadele-
ye hazırız. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni, 
Abhaz, Gürcü, Roman, tüm halklar, Kürt 
Özgürlük Hareketi’nin açtığı mücadele 
yolunda tüm Türkiye’nin demokratikleş-
mesi ve barışın sağlanması için mücadele 
edecek güce ulaştık. Silah bırakma noktası 
artık bizim için teferuattır. İster bırakırız, 
ister bırakmayız ama direnişimiz o kadar 
güçlü olacak ki, sen silahtan daha fazla 
halkların yığınsal direnişi karşısında geri 
adım atacak ve ezileceksin. Sen oyalama-
ya kalksan da gerçek mücadele süreci halk 
yığınlarının iradesi ile sürecek.”  Bu anlam-
da 2015 Newroz’u bizim nitelememizle 
“barış ve demokratikleşme süreci” onların 
tabiri ile “çözüm süreci” ile sıkı sıkıya bağ-
lantılıdır.

Kürt Özgürlük Hareketi, Ortado-
ğu’daki gelişmelerden ve savaş ortamın-
dan dolayı zaten topyekün silah bıraka-
mayacak durumdadır. Ancak, Türkiye’de 
yığınsal halk direnişi geliştiği ve sonuç 
aldığı oranda buna ihtiyaç kalmayacağı 
da ortadadır. Önemli olan Türkiye’nin 
tüm halklarının işçi sınıfının rolünün de 
arttığı bir mücadelede Kürt Özgürlük 
Hareketi açısından bugüne dek Ulusal 
Kurtuluş ve Özgürlük merkezli yürüyen 
mücadelenin, Toplumsal Kurtuluş aşa-
masına yükseltilmesidir. Önümüzdeki 
dönem, Türkiye İşçi Sınıfı’nın Devrimci 
Güçleri ile Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
bugünden yükselmeye başlayan ortak 
Toplumsal Kurtuluş mücadelesinin daha 
ileri noktalara taşınacağı dönem olacak-
tır. Müzakere Süreci de, 2015 Newroz’u 
da, 2015 Seçimleri de bu bakış açısı ile 
değerlendirilmelidir.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Organı ATILIM Gazetesi 

Mart 2015 sayısında yayınlanmıştır 
(www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.)

Politika Gazetesi’ni 
Oku, Okut!

Çok değerli Politika Gazetesi çalı-
şanları, Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
bulunan tüm arkadaşlar adına selamla-
rımızı iletiyoruz.

Bildiğiniz gibi, daha önce gazetenizi 
Ferhat Tağay arkadaş adına yolluyor-
dunuz. Yaklaşık yirmi günlük bir süredir 
bunun bilgisini size bir mektupla bildir-
miştik. Ferhat Tağay arkadaşımız tahliye 
olduğundan dolayı gazeteyi İlyas Başak 
adına yollamanızı rica etmiştik.

Fakat gazetenizi yollamadınız ya da 
elimize geçmedi. Gazetenin konularını, 
eğitimimizin bir parçası haline almış ve 
çalışmalarımızın bir bölümünü gazete-
niz üzerinden yapmaya başlamıştık. 

Gazeteyi düzenli bir şekilde yolla-
manızı rica ediyoruz. Tekrar neden yol-
lamadığınızı da merak ediyoruz. En kısa 
sürede düzenli bir şekilde yollarsanız 
çok mutlu oluruz.

Çalışmalarınızda üstün başarılar di-
leriz.

İlyas Başak
E Tipi Kapalı Cezaevi / Muğla

Politika’nın notu: 
Öncelikle Muğla E Tipi Kapalı Ce-

zaevindeki arkadaşlarımızın nezdinde, 
Türkiye Cezaevlerinde insanlık onurunu 
ve devrimci direniş ruhunu ayakta tutan 
tüm siyasi tutsakları selamlıyoruz. 

Ferhat arkadaş bize tahliye olduk-
tan sonra mektubu ulaştırı ulaştırmaz 
adresteki ismi istendiği gibi değiştirerek 
sayıları yollamaya devam ettik. Büyük bir 
ihtimalle cezaevi idaresinde bir takılma 
olmuş olabilir. Biz ulaşmayan sayıları da 
tekrar tek tek ileteceğiz. Bundan kuşku-
nuz olmasın. Sizlerden de cezaevi yaşa-
mınız, politik gelişmelere yaklaşımınız ve 
güncel konularda yazılarınızı bekliyoruz. 
Bu tüm siyasi tutsaklar için geçerlidir.

Merhaba 
Arkadaşlar,

Müzakere Süreci ve 2015 Newroz’u
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Van’ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’ndeki Vangölü Anadolu 
Meslek Teknik Lisesi okul idarecilerinin, polislerin kamera kayıtlarına el koy-
maya çalışmasına karşı çıkması üzerine biber gazı ve tazyikli su ile saldırdı.

Onlarca zırhlı araç eşliğinde okula saldıran polis okulun kapı ve pencereleri-
ni kırdı. Okulun arka kapısını kırarak içeri girmeye çalışan polis bina içerisinde 
gerçek mermi kullandı, öğrenciler polislere okul binasının camlarından masa 
sandalye ve taş atarak karşılık verdi. Okul bahçesine giren polis araçlarına 
tepki gösteren öğrencilere yönelik müdahale çok sert oldu. TOMA’larla taz-
yikli su sıkıldı, biber gazları atıldı, yetmedi dövülenler oldu, sonuçta okul savaş 
alanına dönerken, çok sayıda öğrenci de yaralandı. Olayların büyümesini önle-
meye çalışan öğretmenlerin çabası sonuçsuz kalırken, polislerin takviye kuvvet 
istemesi üzerine bölgeye gelen TOMA ve zırhlı araçlar, kalabalığa basınçlı su 
ve biber gazıyla müdahalede bulundu.

Olay yerine gelen Eğitim Sen Van Şube Temsilcileri ile İHD yöneticilerinin 
tüm çabalarına rağmen saldırılarına ara vermeyen polis, Eğitim Sen ve İHD 
yöneticilerini de hedef alarak tazyikli su sıktı. Olayların büyümesi ile birlikte 
okula gelen mahalle sakinleri ile veliler yaşanan saldırıya karşı tepki gösterdi. 
Atılan gazlardan dolayı yaralanan çok sayıda öğrenciyi almak için okula gelen 
ambulanslar polisler tarafından engellendi. Polis müdahalesi sonrasında 8 
öğrenci hastanelere kaldırılırken, 6 öğrenci mahalle sakinleri tarafından özel 
araçlar ile hastanelere kaldırıldı.

Üniversite kampüslerinde ilerici devrimci öğrencileri hedef alan saldırılar artıyor. Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci Kampüsü’nde, ÖTK seçimlerinde sol görüşlü 3 adaya karşı, 
ülkücü-faşistlerin adayları ÖTK seçimlerine müdahale etmek için Gazi Üniversitesi ve Ankara’nın çeşitli 
mahallelerinden topladıkları sopalı, bıçaklı grupla Siyasal Kitap Kafe’nin camlarını kırdıktan sonra, İletişim 
Fakültesi’ne girmeye çalıştılar. İlerici, devrimci öğrencilerin kurdukları barikatta öğrenciler ile faşist grup 
arasında çatışma yaşandı. Daha sonra ö güvenliğin ve polisin gelmesiyle, faşist grup tehditler savurarak ve 
tekbir getirerek okul dışında bekleyişe geçti.

Gelişmeler üzerine öğrencileri toplu çıkış yaparak Yüksel Caddesi’ne yürüdü. Burada açıklama yapan 
öğrenciler, son dönemdeki öğrenci eylemlerinin manüpile edilmeye çalışıldığını belirtti. Öğrenciler, iktidar 
medyasının öğrenci tepkilerini sağ-sol çatışması olarak lanse etmeye çalıştığını belirterek, provakasyon 
uyarısı yaptı.

Aynı saatlerde, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yüzlerce faşist, geçtiğimiz hafta yapılan 
Newroz kutlamalarında, Abdullah Öcalan posteri açılmasını gerekçe göstererek, Ülkü Ocakları ve TGB’nin 
çağrıcılığında bayraklı yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Üniversite içerisinde şoven söylemlere ve faşist provo-
kasyona izin vermeyeceklerini söyleyen ilerici, devrimci üniversite öğrencileri ise yürüyüşü protesto etti

Eylemler sürerken, faşistler önce yemekhane ve kantinlere Türk bayrağı astı, ardından kendilerini protesto 
eden ilerici, devrimci öğrencilere saldırdılar. Rektörlük tarafından yerleşkeye çağrılan polis de bir süre saldırıya 
göz yumduktan sonra faşist grup ile birlikte ilerici, devrimci öğrencilere saldırdı. 

        İstanbul Üniversitesi’nde Neler Oldu?
“Arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi bugün okulda Newroz programı 
vardı. DEMYÖM-DÖDEF, Yeni Demokrat Gençlik’in birlikte hazır-ladığı ve okul içerisinde bulunan tüm sol fraksiyonların katılım sağladığı program saygı duruşunun ardından halay ve sloganlarla devam etti. Sabahın erken saatlerinde okul içerisinde kendisini ‘’Güvenlik’’ olarak tanımlayan ama kendi güvenliğini dahi sağla-maktan aciz güvenlik görevlileri belli bir yerde konumlanıp, afiş ve pankartları bahane ederek saldırının olacağını duyurdu. YPG-YPJ bayraklarını, akabinde Abdullah Öcalan posterlerini bahane eden polis amirleriyle sık sık müdahale edeceğini duyuran ÖGB’ye pankartların ve posterlerin kaldırılmayacağı söylendi. Eğer müda-hele olacaksa, bizim de karşılık vereceğimizin bilincinde olmalarını geçenki olaylardan sonra kendilerine bildirdiğimiz amirler, yüz-lerce kişiye plastik mermilerle saldırıya başladı. Bu esnada birçok arkadaşımıza kelepçe takıldı, karşılık vermemizle arkadaşlarımızı ellerinden aldık. Saldırılara karşı bir kısmı Hukuk Fakültesi’ne geçen öğrenciler, burayı işgal etmiştir. Dışarıda da polis, küçük bir grubun direnişiyle okuldan çıkartıldı. Geldikleri gibi sağa sola saldıran, kadın arkadaşlarımızı darp eden bu katil sürüsü kısa bir süre içerisinde direnişin sonucunda okuldan çıkartıldı. Bu aşama-da polisle işbirliği içerisinde olduğu iddialarımızı sürekli reddeden güvenlik amiri, eski polis Kenan adlı şahıs, polisin kitleye saldırdığı esnada polise öğrencileri hedef gösterdiği ve ‘’vur vur’’ dediği duyulmuştur. Ayrıca birkaç güvenlik görevlisinin de bu esnada polisten önce pankartları söktüğü gözden kaçmadı. Bu güvenlik görevlileri ve amirlerini uyarmıştık ama anlaşılan, uyarılarımız 

dikkate alınmamış.”

Dödef İstanbul Üniversitesi
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“Öncelikle bugün Rojava ve Ortadoğu coğrafyasında insanlık 
onuru adına mücadele eden tüm devrimcileri,sosyalistleri 
ve Kobane direnişçilerini selamlıyoruz. T.C devlet zihniyeti 
çözüm sürecinden bahsederken aynı zamanda faşist bir tutum 
sergileyerek Kobane’de insanlık için mücadele eden devrimcileri 
tutukluyor.
Biz yurtsever, devrimci, demokrat, sosyalist öğrenciler olarak 
devletin bu faşist zihniyetini lanetliyoruz.Kobane’yi yeniden inşa 
sürecinde vicdan sahibi tüm insanlığı bu görkemli direnişi ve 
devrimci mücadeleyi sahiplenmeye çağırıyoruz. 
Kobane’nin yeniden inşa sürecinde, inşa çalışmalarında 
yaralandıktan sonra getirildiği Urfa’da tedavi altındayken göz 
altına alınan Erkin SELANİK adlı yoldaşımız tutuklandı.Erkin 
Yoldaş, Pamukkale Üniversitesi PDR son sınıf öğrencisiydi. 
Yeniden inşa çalısmalarına katılmak üzere Kobane’ye giden ve 14 
Şubat tarihinde yaralanıp Suruç Balıklıgöl devlet hastahanesine 
getirilen Erkin Yoldaş tedavi gördüğü hastahanede henüz tedavisi 
sonuçlanmamışken başında bekleyen polisler tarafından 16 Mart’ta 
gözaltına alındı. Urfa Emniyet müdürlüğünce savcılığa sevk edildi.
   Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle 
Urfa 3. ağır ceza mahkemesine çıkarılan Yoldaşımız tutuklanarak 
Urfa E tipi Cezaevine götürüldü. Sağ gözünden ameliyat olması 

için acilen tam teşekküllü bir göz hastahanesine sevk edilmesi gerekiyor. Acilen tedavi altına 
alınmazsa sağ gözünü kaybetme riski bulunuyor. Erkin yoldaşımızın sağlık durumu bu denli acil olmasına rağmen tutuklanması AKP’nin iki 
yüzlü,kirli politikasını ortaya çıkarmıştır. Daha geçen hafta insanlık düşmanı IŞİD çetesi emirini Pamukkale Üniversitesi hastanesinde 
tedavi altına alan T.C. devleti, Kobane’nin yeniden inşası için gönüllü olarak Kobane’ye giden Erkin SELANİK yoldaşımızı tedavisi 
sürerken tutuklamıştır. IŞİD’li Denizli’ye kadar getirilip tedavi edilirken, sıra yoldaşımıza gelince tedavi edilmeden tutuklanıyor. Bu 
durumu AKP hükümeti hangi çözüm süreciyle açıklayabilir?”                                    

Mersin Üniversitesi’nde geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda gözaltı-na alınan 9 öğrenci serbest bırakıldı. Mersin Üniversitesi’nde önceki gün MÜSAİD’ın toplantısını protesto eden öğrencilere polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 9 öğrenci, emniyetteki işlemlerin ardından Mersin Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı-lık işlemlerinin ardından 2 öğrenci serbest bırakılırken, 7 öğrenci ise adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, adli kontrol talebini yerinde bulmayarak, 7 öğrenciyi de serbest bıraktı.Serbest bırakılan öğrenciler adliyeden çıkarken adliye önünde bekle-yen arkadaşlarının slogan atması polis tarafından engellenmek istendi. Çevik kuvvet ekiplerinin adliye önünde barikat kurarak ortamı germek istemesi öğrenciler tarafından tepki ile karşılandı. Bunun üzerine po-lis anons yaparak slogan atılması halinde müdahale edileceğini duyur-du. Kısa süreli gerginliğin ardından öğrenciler adliye önünde açıklama yaptı. 

İstanbul Üniversitesi Öğrenci 
Kolektifi’nden açıklama:
YÖK’ü ve Tayyip Erdoğan’ı uyarıyoruz. Rektörümüz Raşit Tükel’dir!

Üniversitemizin rektörlük seçimlerini İÜ Demokratik Üniversite Girişimi adayı Prof. 

Dr. Raşit Tükel 1202 oy alarak kazandı. Bugüne kadar yürüttüğümüz özerk-

demokratik üniversite mücadelemizde hep yanımızda olan Raşit Tükel hocamızı 

destekliyoruz ve kendisini antidemokratik seçim sistemine, YÖK’e ve Tayyip 

Erdoğan’ın atayacağı yandaşına rağmen rektörümüz olarak ilan ediyoruz. Raşit 

Tükel’in yanındayız... İ.Ü Öğrenci Kolektifi

 HDK-HDP-PÖDER



q Yusuf KÖSE   

Tarihin en büyük korkakları hiç 
şüphesiz diktatörlerdir. Çünkü onların 
dostları olmaz, yalakaları olur. Yalaka-
ları ise diktatör zayıfladığı anda onu ar-
kadan vurabilecek tipte kişiliklerdir. Bu 
nedenle diktatör, en yakın yalakasına da 
güvenmez. Diktatörler, gölgelerinden 
korkarlar. Gölgelerinin dahi kendisini 
takip ettiğinden, her an eline bir silah ya 
da bıçak alıp kendini arkadan vuracağını 
sanırlar. Bu nedenle, gölgesinin serbest 
kalmasına asla müsade etmez. Kendi 
gölgesinin üstünde de koruma gezdirir. 
Diktatörler, her yönüyle en zayıf kişi-
liklerdir. Her şeyden korktuklarından ve 
diktatör olarak kalabilmeleri için, herke-
sin kendisinden korkmasını ister. Özel-
likle halktan korkar. İşçilerin varlığı, on-
ların en küçük direnişi onu hep ürkütür. 

Bu karınca gibi insanların birlik olup 
kendini yıkacağını düşünür ve onları 
ezmeye çalışır. Daha fazla çalışıp ken-
dine ve kendi destekçilerine daha fazla 
sermaye sağlamalarını ister. Bu nedenle, 
sermaye sahipleri de diktatörleri sever. 
En “demokrat” sermayedar gözüken, en 
korkak, en pespaye, kişiliksiz bir dikta-
törün halka kan kusturmasına ses çıkar-
maz. Arada bir “demokrasi iyidir” dese-
ler de, yine işçi ve emekçileri aldatmak 
içindir. Oysa, en büyük karlarını bu tür 
diktatörlük dönemlerinde elde ederler. 
Palazlandıkça palazlanırlar. Kar üstüne 
kar katarlar. Sermayelerini büyüttükçe 
büyütürler. Diktatörde onlardan biraz 
pay ister ve “ben olmasam siz bunları 
kazanamazdınız” diyerek, rüşvetlerini 
aksatmamalarını buyurur. Rüşvetlerde, 
diktatörün kasalarına akar, kasalar yet-
mezse ayakkabı kutularına istiflenir. 

Diktatör, korkusunu hiç bir zaman 

ve hiç bir şekilde yenemez. Bu neden-
le de durmadan yeni zorba kanunları 
çıkarır. Uçan kuştan dahi korkar. Gürül 
gürül akan derelerden, özgürce güneşe 
doğru uzanan ağaçlardan, işçinin gre-
vinden korkar. Korktukça yasaların ardı 
arkası kesilmez. Korku yasaları birbirini 
takip eder. Ne yazık ki, yine de, her yeni 
çıkan korku yasası, diktatörün korkusu-
nu dindirmeye yetmez. Korkunun ecele 
faydası olduğunu sanır, diktatör. Ayak-
ta kalmasının, saltanatını sürdürmenin 
yolu; kitleleri baskı ve şiddetle ezmek 
olduğunu, yaşamın her alanını asker ve 
polis ile kuşatmaktan geçtiğini düşünür. 
Bu nedenle de durmadan kendi koruyu-
cularını çoğaltır. Halk üzerindeki baskı-
ları artırdıkça artırır. Güvenlikçilerine 
her türlü yetkiyi verir. Bu da yetmez! ... 
Her tarihsel dönemin diktatörleri, ken-
di dönemlerinin özgüllüklerini taşırlar. 
Kapitalist toplumun diktatörleri de bir-
birine benzerler. Hangi ülkenin diktatö-
rü olursa olsun, korku ve uygulamaları 
aynıdır. En büyük istemleri; sermayeyi 
korumak, onun semirmesini sağlamak-
tır. O büyüdükçe kendi sermayesini de 
büyütmek. Onun desteği olmadan ayak-
ta kalamayacağını bildiği için, diktatör 
ile sermaye özdeşleşmiştir. 

Diktatörlerin, en büyük korkusu, hiç 
kuşkusuz kitlelerdir. İşçi ve emekçi yı-
ğınlarıdır. Varlıkları, onların aşırı sömü-
rülmesi ve ezilmesine bağlıdır. Onların 
suskun kalması, şiddetle susturulması, 
diktatörün saltanatının ömrünü de uzatır. 
Bu nedenle de, çıkardığı her yeni kanun 
çalışanların aleyhine, burjuvazinin ise 
lehine olur. Ama, bütün diktatörler, ken-
dilerini “halktan yana”, “halkın dostu”, 
zenginlerin ise düşmanıymış gibi göste-
rir. Arada bir zenginlere çıkışır. Ancak, 
böyle bir “azarlamayı” neden yaptığını 
sermaye sahipleri de diktatör de bilir. 
Bu azarlama, sermayenin büyümesine, 
kitleleri ise oyalamaya hizmet eder. Ka-
pitalist toplumun gelmiş geçmiş sivil ya 
da askeri diktatörleri bu tür “azarlamala-
rı” yer yer yaparlar. 

Bütün diktatörler çok konuşur. Yakın 
tarihimizin diktatörlerini alın inceleyin, 
her gün her konuda konuşurlar. Hiç ki-
tap okumazlar, ama, bilmedikleri hiç bir 
konu da olmaz ve her işin uzmanı gibi 
ahkam keserler. Uzayın derinliklerinden 
tutun da, doğum kontrolüne, oradan sa-
nata kadar her bir şeyi bilirler. Ve hep-
si de yalancıdır. Kendi yalanlarına da 
inanırlar. Etrafı da yalancı doludur. Ve 
kitleler üzerinde koca bir yalan impara-

torluğu oluştururlar. Yanlışlıkla doğru 
söylediklerini, ertesi gün yalanlarlar. 
Onlar için kitleler aptaldır. Hiç bir şey 
anlamaz ve onlar ne derse inanır! Aynen 
böyle düşünürler. 

Bütün diktatörlerin, en çok kullan-
dığı sözcük “hain” olur. Kendilerinin 
dışında herkes haindir. Bazan vatan 
hainleri bazan ise din düşmanlarıdırlar. 
Ama mutlaka “hain”dirler. Diktatörlerin 
kimi, din üzerinde kitleleri oyalamaya 
çalışırken, kimi “vatan-millet-bayrak” 
üçlemesi üzerinden nutuk çeker. Ama, 
istisnasız hepsi, din de dahil, bu üçle-
meyi kullanır. Kitleleri bunlarla oya-
lamanın bilincindedirler. Bu nedenle 
de aptal değildirler. Aynı Erdoğan gibi. 
Bazı liberaller, Erdoğan’ın “ruh hastası” 
olduğunu ileri sürüyorlar. Emperyalist 
burjuvazi de Hitler için aynısını söy-
lüyor. Bu aldatmacadır. Bunun anlamı, 
kitlelere; “bu delidir, ne yapsa yeridir”, 
“idare edelim” diye işi yumuşatmanın, 
diktatörü hoş göstermenin bir yöntemi-
dir. Mussolini, Hitler, Franco, Salazar, 
Pinochet, Evren, Mübarek ve diğerle-
ri ne kadar deliyse, “ruh hastasıysa”, 
Erdoğan’da onlar kadar hastadır. Yani, 
bunların hepsi ne yaptıklarını bilen ki-
şilerdir. Yaptıklarını bilerek yaparlar ve 
burjuvazinin kitleler üzerindeki baskı 
araçlarıdır. İçinde bulundukları ekono-
mik ve siyasal koşullardan bağımsız 
değillerdir. Onları halkın tepesine bir 
zulüm aracı olarak diken kapitalist sis-
temin ta kendisidir. 

Baskıların artış oranıyla sermayenin 
artış oranı aynıdır. Bu bağlamda, dikta-
törün “demokratlık” seviyesi ile serma-
yenin “demokratlık” seviyesi birbirine 
eşittir. Ne zaman ki, sermayenin artış 
oranı baskı oranının gerisinde kalırsa, 
burjuvazi, diktatöre “süren doldu” der. 
Sermayenin artış oranının düşmesi, ise 
kitlelerin sokaklara dökülmesi ve işçi 
sınıfının mücadelesinin gelişmesiyle di-
rekt ilgilidir. Kitlelerin susması, sinmesi, 
diktatörlüğün baskılarını azaltmaz. Ter-
sine, her suskunluk, her örgütsüzlük, her 
sinme arkasından daha büyük baskı ve 
sömürüyü koşullar. Diktatörde bunu bi-
lir ve baskıyı artırdıkça artırır. Diktatör-
ler yıkılmaz değildir. Bütün diktatörler 
ve onu ayakta tutan sermaye, aslında bir 
kağıttan kaplandır. Kitlelerin örgütlenip 
ayağa kalkmasıyla kaçacak delik ararlar. 
Önemli olan, işçi sınıfının örgütlenmesi, 
üretim alanlarını ve sokakları zapt etme-
sidir. O zaman, ortada, ne Erdoğan kalır 
ne de onu yaşatan sistem.
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Diktatörler gölgelerinden korkarlar

Tecavüz bir insanlık suçudur. Ak-
sini düşünmek hastalıktır. Ancak bu 
insanlık suçunda suçlu, suçu işleyen 
mi yoksa bütün toplum mu? Bunu tar-
tışmak lazım.

Çocuğunu askere yollarken “en bü-
yük asker bizim asker” sloganı atınca, 
“en büyük askere”, “komşu kızını zapt 
eyle... Yaylalar yaylalar”ı söyletenlerin 
hiç mi suçu yok? 

Ya da TV dizilerinde ve magazin-
lerde kadını cinsel meta haline getiren-
lerin hiç mi suçu yok?

Elbette kadının işi sadece dört ço-
cuk doğur, ev işine bakmanın fıtratının 
da payı var. Şimdi sorarım cümlenize;

Özgecan’a yapılanlar asla kabul 
edilemez ve gerekli cezanın verilme-
sini ümit ederim. Toplumsal tepki ve-
rildi. Bu insan olmanın gereklerinden 
biridir ancak, devletin işleyişini üstlen-
miş ikiyüzlü AKP Hükümeti’nin traji-
komik davranışları hiç de etik değildir.

Başbakan; “Kadına uzanan eller 
kırılsın” derken öte yandan Özgecan’a 
yapılanları protesto eden kadınları 
yaka paça gözaltına aldırıyor. AKP’nin 
Bakanlarından Belediye Başkanlarına 

kadar kimi idam, kimi hadım edelim, 
kimi asalım vs.vs. diyor.

Peki, kaç yıl geri gidelim? Yine 
AKP Hükümeti... Yıl 2012... Başbakan 
ise Erdoğan’dı. Yer Pozantı Cezaevi.

Onlarca siyasi Kürt çocuk. Yaşları 
10-15 arasında değişen bu çocukla-
ra, gardiyan ve adi suçlularca tecavüz 
edildi. Bu sefer de çocuklar suçluydu. 
Yaşananları ebeveynlerine söylediler 
diye. Hepsi ülkenin çeşitli cezaevleri-
ne sürgün edildiler. Ancak toplumsal 
vicdan hiç kımıldamadı. O suçluların 
hakkında soruşturma açıldı. Cezai iş-
lemler uygulandı mı muamma. 

Eğer toplumsal tepki bu denli bü-
yük olsaydı belki bugün Özgecan bun-
ları yaşamazdı.

Yahya Yağcı
Karaağaç Politika Okuru

İNSANLIK SUÇU, 
ÖZGECAN VE POZANTI



q Ahmet ÇAVLI  

Dünyanın oluşumundan bu yana in-
sanlık tarihi mücadelelere tanıklık etmiştir. 
Bu mücadaleler sınıf savaşımı, sosyal, ulu-
sal kurtuluş mücadelesine tanıklık ederek 
gelişim göstermiş halen de devam etmek-
tedir. Dünyamız var oldukça bireysel, top-
lumsal, sınıfsal, ulusal, kimliksel her anlam-
da hak arama devam edecektir. Dünyanın 
ilk oluşumunda komünal topluma geçişle 
birlikte mücadale devam ederek günümü-
ze gelmiştir. Komünal toplum aşamasında 
barış içinde bir arada, savaşsız sömürüsüz 
bir düzen sürmüştür, savaşların soykırım-
ların olmadığı, eşitçe, özgürce paylaşımın 
hüküm sürdüğü bir toplumu, kadınların 
yönettiği klan ve kabilelere eşit davrandığı 
o dönemin tarımsal ekonomiyi idare etti-
ği ekolojik yapılanmanın kadın tarafından 
mükemmel bir şekilde eşitçe klan ve ka-
bilelere dağıtıldığı yönetildiği bir toplum 
oluşmuştu. Tamamen komünal toplumun 
idaresi yönetimi kadının elindeydi; bir 
yerde çocuklarını besliyor, geliştiriyor öte 
yanda ekonominin idaresini ele almış, eşit 
paylaşımla kabile ve klanlar tarafından tak-
tirle karşılanan liderliği kendine özgüveni 
kadını kolektif düşünmeye sevk ediyor. Ka-
dının komünal toplumdaki yeri tartışmaz-
sız herkes tarafından kabul ediliyor. Erkek 
komünal toplumda sadece avlanmakla za-
manını dolduruyor, avlanan yırtıcı hayvan-
lar klanlara ve kabilelere kadın tarafından 
eşit temelde dağıtılıyor. Komünal toplum 
binlerce yıl kadın yönetiminde idare edil-
miştir iyi ki de idare edilmiştir, kadın yöne-
timi sevgi hoşgörü, barış, eşitlik temelinde 
yürütülmüştür. 

Zaman içinde erkeğin değişim göster-
mesi, üretim biçiminin, üretim ilişkilerinin, 
üretim araçlarının değişiminde erkek ege-
men sistemin oluşmasına neden olmuş 
devlet ve sınıflar ortaya çıkmış, klan ve 
kabileler arasında savaşlar çıkmış kadınlar 
konumunu kaybetmiş yerine erkek ege-
men olmuş, kadınlar köle biçiminde kulla-
nılmıştır. Köleci topluma geçilmesi ile, köle 
sahipleri ile köleler doğmuştur artık eski 
komünal toplum yok olmuş, devlet ve sı-
nıflar arasında amansız kanlı savaşlar baş-
lamıştır. Kölelerin yaşam hakkı yoktur, satı-
labilir, öldürülebilir, tümden yok edilse bile 
kimsenin umurunda değildir. Roma İmpa-
ratorluğunun dünyada hüküm sürdüğü bir 
dönemde kadınların, kölelerin arenada sa-
tılmaları zevk için kesilerek aslanlara yem 
olarak atılmaları gerçekleşmiştir. Mücadele 
etme alanları da yok edilmiştir. Binlerce yıl 

böyle devam etmiştir. Spartaküs’ün ortaya 
çıkması, köle sahiplerine kafa tutması sa-
dece şahsına gösterilen sevgiden kaynak-
lanmakta, bireysel baş kaldırı toplumsallı-
ğa dönüşmedikten sonra kurtuluş olmaz. 
Nitekim bunu Spartaküs canıyla ödemiştir. 
Kadınların köle pazarlarında satılmalarına 
devam edilmiştir. 

Yine üretim biçimi ve üretim araçla-
rının değişim dönüşüm geçirmesi feodal 
toplumu getirmiş, feodal toplumda top-
rak ağası ve ırgatlar ortaya çıkmış, devlet 
köleci toplumda nasıl köle sahiplerinin 
elindeyse, feodal toplumda devlet toprak 
ağasının elinde, ırgatların itiraz etmeleri 
ağaya karşı çıkmaları ölümleri demektir. 
Ama köleci toplumda olan köle satımı gibi 
ilişkiler feodal toplumda yoktur. Çünkü ar-
tık ortaya anayasalar çıkmış, hukuk adalet 
çıkmış. Irgatlar için her ne kadar geçerli 
değilse de uyulması gereken yazılı kurallar 
vardır. Ağaya karşı mücadele keskinleşip 
toprak ağalarının iktidarlarına karşı ör-
gütlenme ve mücadeleler başlamış, kanlı 
savaşlar sınıf ve kurtuluş mücadeleleri hız 
kazanmıştır.

Feodalizm tarih sahnesinden çekilmiş 
yerini sanayi devriminin başgösterdiği 
Hollanda ve İngiltere’de kapitalizm ortaya 
çıkmıştır. Devlet burjuva devleti olmuş ya-
nında işçi sınıfı doğmuştur. Artık mücadele 
çok keskin kanlı geçmiştir, işçinin, köle gibi 
ırgat gibi satılması artık yok olmuş, ancak 
işçi iş gücünü satmaya başlamış ve sömürü 
artmıştır. İşçi köle gibi yaşamaya başlamış-
tır.  1789 Fransa İhtilalı tüm dünyaya biraz 
da olsa insan hakları hukuk ve örgütlenme 
ortamını sağlamıştır. Bu ortamda işçi sınıfı 
örgütlenmiş, sınıf bilincini kazanmış, kendi 
partisine kavuşmuştur. Burjuvazinin karşı-
sında bilinçli sınıf savaşımını kavramış kitle 
vardır artık. Dünyanın her tarafında burju-
vaziye baş kaldıralar başlamıştır. 1848’de 
Avrupa’da devrim rüzgarları esmekte o 
rüzgar her tarafa dağılmaktadır. O rüzgar 
1871’de Paris Komünü’nü ortaya çıkarmış 
işçiler, köylüler kadınlar, gençler yönetime 
el koymuştur. Mükemmel bir direniş, dev-
rim şarkıları Paris sokaklarında yankılanmış 
söylenmiştir, ama örgütlü olmadıkları on-
ları yönetecek işçi sınıfı ve halkları örgütle-
yecek yönetecek parti olmadığı için yenil-
miştir. Fakat Paris Komünü herkese ilham 
olmuştur, 1905 Rus Devrimi’ni getirmiştir. 
1917 Ekim’inde Lenin’in önderliğinde, 
Bolşevik Partisi’nin öncülüğünde, halklar 
hapishanesi olan Rusya’da devrim gerçek-
leşmiştir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği kurulmuştur. Ekim Devrimi, Paris 
Komünü devrimidir, rövanşı burjuvaziden 

alınmıştır. 1945 yıllarında 2.nci dünya sa-
vaşında, Stalin’in önderliğinde Sovyet Kızıl 
Ordusu’nun zaferi sonucunda, doğu Avru-
pa ülkelerinde halk devrimleri olmuş Ko-
münist Partiler yönetime gelmişlerdir. Yine 
1949 Çin’de Mao önderliğinde, Halk Savaşı 
sonucu gerçekleşen devrim ile Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin kurulması 1959 yılında 
Küba’da, ABD’nin burnunun dibinde dev-
rim yapmaları gençlik içinden gelen Fidel 
ve Che’nin liderlik etmeleri dünya genç-
liğine ilham kaynağı olmuştur. 1968’de 
Avrupayı kasıp kavuran gençlik hareketi 
burjuva iktidarlarını sallamıştır. Gençliğe, 
topluma yön veren, yöneten, kendini ze-
kasıyla, mücadelesiyle, kararlılığıyla belli 
eden ortaya çıkan gençlik liderleri orta-
ya çıkmıştır. Güney Afrika’da Mandela, 
Mozambik’te Amilcar Cabral, Portekiz’de 
Alvaro Cunhal, Şili’de Luis Corvalan, halkla-
ra gençliğe liderlik yapmışlar tarihte zorun 
rolüne öncülük etmişlerdir. Vietnam’da sö-
mürgeci emperyalist ülkelere diz çöktüren, 
Vietnam halkına liderlik eden Ho Şi Min’le, 
General Giap ortaya çıkmıştır. Ülkemizde 
Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kay-
pakkaya, Harun Karadeniz, gibi gençlik 
liderleri ortaya çıkmış, üniversiteleri işgal 
etmişler, altıncı filoya karşı çıkmışlar, öğ-
renci hareketi Türkiye’nin her tarafına ya-
yılmış, burjuvaziye korku salmışlar, korku-
dan askeri faşist darbe yapılmış ve gençler 
işkencede, çatışmada ve darağaçlarında 
katledilmişlerdir. Öğrenciler kendi örgüt-
lerini kurmalarına rağmen işçi sınıfı ile ve 
yığınlarla bağ kurmada zayıf kaldıkları için, 
devlet bu diri güçleri o dönem için ezmiş, 
en değerli evlatlarını öldürmüştür. 

12 Mart yenilgisi sonrası devrimci hare-
ket yükselmiştir. Türkiye Komünist Partisi, 
1973 Atılım’ı sonrası sınıf savaşımında çok 
önemli bir rol oynamış, DGM direnişleri, 
MESS grevleri ve 1 Mayıs’ların 1976’dan 
itibaren yasağın kırılarak yeniden kutlan-
ması ile sınıfı mobilize etmiştir. İşçi sınıfının 
sendikal önderi DİSK Genel Başkanı Kemal 
Türkler’in ve Öğretmen hareketinin lideri 
TÖB-DER Genel Başkanı Talip Öztürk’ün 
planlı bir şekilde katledilmeleri burjuvazi-
nin korkusundan kaynaklanmaktadır. An-
cak, 1983 yılında Bilen yoldaşın ölümünden 
sonra yönetimi ele geçiren yöneticilerin 
ideolojik, politik duruşları yüzünden, işçi 
sınıfı, köylüler, tüm emekçiler, kadınlar, 
gençler içinde kök salan ve milyonları ha-
reket ettirme kabiliyetine sahip bir partiy-
ken TKP’yi tasfiye etmeye yönelmişlerdir. 
TKP’nin tasfiyesine karşı çıkanların, 12 Eylül 
öncesi ve faşist dikta koşullarında bayrağı 
dik tutanların,  Marksizm-Leninizm ilkele-

rini rehber edinenlerin, her dönemde Kürt 
Ulusal Kurtuluş Hareketi ile güç ve eylem 
birliğini savunan ama sesini duyurama-
yanların, bugün yeniden ATILIM yapmaları, 
tüm yaşanan olumsuzluklara ve kayıplara 
rağmen çok önemlidir. Bu tasfiyeye karşı 
çıkan TKP’lilerin çıkardığı Politika Gazetesi 
sadece Laz Hemşinli ve Gürcü komünistler 
için değil, biz Kürt komünistleri için de bir 
Kutup Yıldızı’dır. 

TKP’nin 1973 Atılımı kadar önemli di-
ğer bir gelişme, Abdullah Öcalan önder-
liğinde, 1973 yılında başlayan bir süreçle 
PKK’nin oluşumu ve kırk yıldan fazla bir 
zamandır verdiği mücadeledir. Onlar, De-
niz’lerin, Mahir’lerin, İbrahimlerin bayrağı-
nı devralmışlar, Türkiye Kürdistanı’nın sos-
yo-politik yapısında uygun bir örgütlenme 
ve mücadele ile Kürt Özgürlük Hareketi’ni 
bugün geldiği duruma getirmişlerdir.  12 
Eylül’ün işçi sınıfı hareketini ve örgütlerini 
bir bomba etkisiyle parçalayıp dağıttığı bir 
dönemde Kürt Özgürlük Hareketi sadece 
Kürtler için değil, Türkler ve diğer uluslar-
dan devrimciler için de bir mücadele ve 
umut ışığı olmuştur. Hareketin kuruluşun-
da Türkiyeli ve özellikle Karadenizli genç-
lerin de yer alması bunun işaretidir. Ge-
rilla Hareketi bir diriliş hareketi olmuştur. 
Bugün gelinen durumda Kürt Özgürlük 
Hareketi, Türkiye Devrimci Güçleri ile, Kürt 
halkının özgürleşmesi,  Türkiye’nin demok-
ratikleşmesi, kapitalizmin alaşağı edilmesi, 
tüm Ortadoğu halklarının özgürleşmesi 
için savaşmaktadır. 

Kürt komünistleri olarak bugün bizim 
görevimiz, Kürt Özgürlük Hareketi ile Tür-
kiye İşçi Sınıfı Hareketi arasındaki bağları 
kuvvetlendirmek, ortak mücadeleyi örgüt-
lemek, ulusal kurtuluş mücadelesini  tüm 
Türkiye’nin toplumsal kurtuluş  mücadele-
sine yükseltmektir. Kürt halkının özgürlük 
mücadelesi, Türkiye’nin demokratikleşme-
si, Ortadoğu’nun demokratikleşmesi de-
mektir. Türkiye’de demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesi de Kürt Halkının özgürlüğü 
demektir. Mazlum Doğan’ların, Mustafa 
Hayrullahoğlu’ların mücadele ruhuyla, öz-
gür, demokratik, savaşsız, sömürüsüz bir 
Türkiye ve Kürdistan için mücadele, Ana-
dolu ve Mezopotamya’da GÜNEŞLİ DÜNYA 
düzeninin, SOSYALİZM’in habercisi olacak-
tır.

Politika   30 Mart 2015      23POLİTİKA KÜRSÜSÜ

Toplumların Mücadelesi ile Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu’da 
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q Ayla BORAN

Bir sistemin insanlığın tümü adına 
işlerliği ya da işleyemezliğinin, belirgin 
ölçütlerinden biri de kurumlarıdır. Kapi-
talizmde kurumlar da işlevsel olmaktan 
öte, egemen sınıfın çıkarlarını önceleyen 
tarzda işletilir. Eşitsizlik, işçi emekçi ve 
yoksulları inletir de inletir, sahte reform-
larla “halka hizmet” için var olduğu id-
dia edilen kurumlarda.

Türkiye’de kapitalist birikimin sey-
ri yine burjuva söylemde kurumları 
“Toplumun ihtiyaçlarının en iyi biçimde 
karşılayan” yapılar olarak tanımlaması, 
yaşamın tarihsel sürecinde görülmekte-
dir ki sahte ve tarafımızca anlaşılırdır. 
Ekonomik altyapı her zaman üst yapıyı 
belirlediğine göre, kapitalizmde kurum-
lar da burjuva siyasetin ve egemen sınıf 
ideolojisinin güdümlü araçlarıdır.

Marx’tan da biliriz ki; sistem içinde 
çözüm ürettiği varsayılan kurumlar, sınıf 
çelişkisini ve eşitsizliği ancak büyütebi-
lir. İnsanın korunması ve gereksinimle-
rinin en iyi biçimde karşılanabilmesi so-
runu bugünün kurumsal işleyişi ile değil 
yarının sınıfsız toplumunda nihai çözü-
mü sunacaksa da, bugünden yaşanabilir 
bir dünyaya umudu yükseltecek örnek-
leri karşılaştırmalı olarak incelemek de 
yanlış olmaz sanırım.

Türkiye’de Kurumlar
Sağlık: Geniş halk yığınlarına hiz-

met açısından sağlık, tüm Cumhuriyet 
hükümetleri döneminde-bugün de dahil- 
araç gereç, personel ve sağlık hizmet 
binalarının yokluğu anlamına geliyor. 
Elde bulunan tüm kaynaklar da yüksek 
gelir düzeyinin gereksinimlerince di-
zayn edilmiştir. Bugün SGK’ya bağlı 
devlet ve üniversite hastanelerine baktı-
ğımızda, hekimlerin bir hasta için ayıra-
cağı süre ortalama bir dakika ile sınırlı 
ve hekimler 24-36 saat nöbet tutmak 
zorunda kalıyor, sağlık ve temizlik per-
soneli yetersiz, bilimsel çalışmalar için 
neredeyse hiçbir ödenek ayırılmıyor. 
Üstelik bu yetersiz hizmetler, bulundu-
ğumuz coğrafyanın batısından doğusu-

na gittikçe daha da trajik hale geliyor. 
Hasta açısından bakıldığında ise durum 
daha da içler acısı. Bir hasta için öldü-
rücü prosedürler, hastane kapılarında 
ölümüne bekleyişler ve cebinde parası 
olmayan vatandaş için “kader” olarak 
değerlendirilip, elinden alınan yaşam 
hakkı. Mantar gibi çoğalan ve devletin 
özelleştirmeyi önceleyen politikaları ile 
cebinde parası olanın alabileceği ve ne 
denli düzgün işletildiği belirsiz bir sağ-
lık hizmeti sunan; ancak otelcilik hizme-
tinden parsayı götüren özel hastaneler. 
Oysa sağlık devletin sorumluluğunda ve 
ücretsiz olmalıyken, çeşitli performans 
uygulamalarıyla şirketleştirilen hastane-
lerde, hasta ve hekim karşı karşıya geti-
rilerek devlet aradan sıyrılıveriyor.

Eğitim: Bir coğrafya düşünün, 20. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar toplumun 
yarısı olan kadınları eğitim hakkından 
yoksun kalmış. Genelin okur-yazar ora-
nı aynı dönemlerde yine çok düşük. 
Geçmişten bugüne eğitimde Cumhu-
riyet hükümetlerinin yükselttiği tek 
seviye okur-yazar oranındaki artıştır. 
Peki Kemalizm’in zihinlere kazınma-
ya çalışıldığı, resmi tarihin ezberlerle 
kutsallaştırdığı ve “Ne mutlu Türküm 
diyene”den başka anafikri olmayan bu 
kurumsal yapı eğitim mi planlamakta-
dır? Toplumsal gelişmenin en önemli 
araçlarından biri olan ve insanın “kendi-
lik değeri”nin ve yaşadığı dünyayı algı-
laması ve tanımlamasının en gerekli öz-
nesi olan eğitim, bu topraklarda ya biat 
kültürüdür, ya da harcanan, uyuşturulan 
gencecik beyinler yaratmaktır. Sistemin 
kısaca, kendi ideolojisini kemikleştir-
mesinin aracıdır. Üstelik kaçarınızın ol-
madığı bu kurumsal işleyiş herkese eşit 
eğitim hakkı, özgürce yaratıcı yetenek-
leri geliştirme, dilediği mesleği seçme 
hakkı veriyor mu? Kendi sınıfının çı-
karlarını, terminolojisini, geleceğini pek 
âlâ “eğitim” adı altında kuruyor düzen. 
Bu düzende ne eğitimci ne de öğrenciler 
özgürdür. Sistematik bir köleleştirmenin 
diğer adıdır eğitim.

Kültür: Çok kültürlü bir coğrafya 
olmak en büyük zenginlik olmalıyken, 
bu topraklarda tersine işler kültürel yapı. 
Bu toprakların her halkı bir kültürü tem-
sil eder aslında. Halkların yüzlerce yıldır 
iç içe geçirdiği bu büyülü helezon, sis-
tem tarafından hep bir tehdit olarak algı-
lanmıştır. Çünkü kültürlerin rengi bir ar-
moni olmalıyken, halkları karşıtlayan ve 

tek bir üst kültür olarak adlandırılmak 
istenen bir dayatma kültürü yaratılmaya 
çalışılmıştır. Bir avazda sıralanamaya-
cak kadar halk ve bu halkların, dilleri, 
yemekleri, gelenekleri ve yaşayışlarıy-
la, muazzam bir zenginliği devlet; kor-
kularıyla, bastırmayla, asimilasyon ve 
kıyımlarla yok saymak istemektedir. 
Bu kadim halklar üzerinden bir iktidar 
kurup, bu halkları görmezden gelmek ve 
yok saymak kapitalizmin doğasındadır. 

Ekonomi, Hukuk, Sanat gibi yaşa-
yışa müdahalenin diğer kurumları ile 
ilgili de nice söz biriktirilebilir elbet. Ne 
söylesek varacağımız sonuç, kapitalizm 
koşullarında kurumların tek bir sınıfın 
çıkarlarına hizmet ettiğidir. 

Bir ütopya değildir aslında başka bir 
dünyanın, başka bir yaşayışın da müm-
kün olduğu. Küba Komünist Partisi, 
Küba Devrimi sonrasında, toplumsal 
yaşamın ve yeni insanın sınıfsız bir top-
lumda nasıl yaşayabileceğinin öncülü 
olacak adımları ülkesinde atmıştır. Ne 
demokrasi havarisi Batı Avrupa ülkele-
rinde, ne de az gelişmişlik örneği olan 
bu coğrafyadaki kurumsal düzenleme-
lerle nitelik olarak ilgisi olmayan ve ara-
sına makas açan bir uygulamalar dizgesi 
sunmuştur halkına Küba. Buna rağmen 
Castro: “Vamos Bien” yani “İyiye gi-
diyoruz.” diyecek kadar da mütevazidir. 
Çünkü biliyor, sınıfsız bir toplumdadır 
kurtuluş. 

Ya da reel sosyalizmin kimi hatala-
rına rağmen, Ekim Devrimi süreci de 
insanın insanca yaşamına örneklenebi-
lecek kurumsal düzenlemelerle doludur. 
Yani bir düş görmüyoruz. İstemek, inat 
etmek, yılmamak ve örgütlenmek gere-
kiyor. 

Küba Komünist Partisi I. Kongre-
si’nin kararlarına baktığımızda;

1. Eğitim, kültür ve bilimi devlet yön-
lendirir ve teşvik eder.

2. Tüm eğitsel ve kültürel politikala-
rını, bilimsel dünya görüşü (Marksizm-
Leninizm) üzerinde temellendirir.

3. Eğitim devletin fonksiyonu ve üc-
retsizdir.

4. Her alanda yaratıcılık özgürdür.
5. Bütün vatandaşlar eşittir.
6. Irk, renk, cinsiyet veya ulusal kö-

kenden dolayı ayrım yasaktır ve ceza-
landırılır.

7. Kadınlar, aile içinde olduğu gibi 
ekonomik, politik ve toplumsal alanlar-
da da erkeklerle aynı haklara sahiptir.

8. Sağlık devletin fonksiyonu ve üc-
retsizdir.

...
(Kaynak: Küba Komünist Partisi I. Kong-

resi. Sorun Yayınları. I.Baskı. Nisan 1997)

Küba’da sadece parti kongresi ka-
rarları olarak kalmamış ve uygulamaya 
da aynı içtenlikle dönüştürülmüştür bu 
ilkeler. Bolşevikler tek sosyalist devleti 
kurarken de, Castro, sosyalizm hedefini 
ortaya koyarken de bir ütopya gibi gö-
rülen toplumsal gelişim ilkelerini hayata 
sunmuşlardır. Tek ülkede değil, dünya 
devrimi ile bütünleşecek yarınlarda ka-
pitalizmin sahte kurumları da yerle bir 
olacaktır. 

Biz ışığı gördük. Ne 1917’ye kadar 
ne de 1960’lara kadar dönmeye de gerek 
yok. Tüm bu deneyimlerden biriktirdik-
lerimizle bugünü okumaya ve değiştir-
meye gerek var. 

Bu bir düş değil... Yarınlar hepimi-
zin...

(Not: Fatih Altaylı’nın Küba izlenim-
lerini paylaştığı “Küba’da patates bile 
yok.” başlıklı yazısına, Berna Laçin’in 
“Küba’da neler yok.” yazısı ile verdiği 
yanıtı son derece yerinde bulduk. Sizlerle 
de paylaşıyoruz.)

Sıra No: 424
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q Berna LAÇİN *

“Çocuğum ne olacak” korkusu 
yok

İnsanın çocuğu için endişelenme-
mesinden daha büyük zenginlik yoktur 
herhalde. Bu ülkede daha kadın hami-
leyken, devletin kurduğu hamile mer-
kezlerine gitme zorunluluğu var. 70’li 
yıllarda, hamile pilatesi başlatılmış bu 
merkezlerde, ayrıca çocuk bakımı için 
eğitim veriliyor. Doğan çocuk, devletin 
sayılıyor. Her tür sağlık ve eğitim hiz-
metini devlet karşılıyor. Eğitim de tabii 
ki eşit.

Sağlığın için endişelenmek yok

11 milyon nüfusluk küçük bir ada 
olan Küba, tıp alanında dünyada en üst 
sıralarda. Çocuk lösemisini yüzde 80 
oranında tedavi edebilecek kadar ileri-
ler. 30 bin doktor çalışıyor. Sadece kendi 
ülkelerine değil, tüm Güney Amerika ül-
kelerine sağlık hizmeti veriyorlar. Tabii 
ücretsiz!

Açlık yok

Devlet, karneyle her aileye ihtiyacı 
olan yiyeceği dağıtıyor. Tavuk, et, pi-
rinç, patates, şeker… Kişi başı, karnı 
doyuracak miktar, devlet eliyle verili-
yor. Elbette, çuval çuval değil. Örneğin; 
kişi başlı aylık 2 kilo kırmızı et veriliyor 
meselâ. Tavuk dersen o daha çok. Eh 
bizim ülkemizde asgari ücretle geçinen 

biri her ay kişi başı 2 kilo et yiyebiliyor 
mu acaba?!

İşsizlik yok

Devlet herkese iş veriyor. Ve maaşlar 
arasında yüzde 3’ten fazla fark bulun-
muyor. Doktor olmuşsun, garson olmuş-
sun pek fark etmiyor.

Sokakta yatan evsiz yok

Bana en ilginç gelen bu oldu. “En 
gelişmiş” diye tanımladığımız ülkeler 
bile evsiz kaynarken Küba’da bir tane 
sokakta yatan insan yok.

 “Kadına şiddet” yok!

Zaten genel olarak kavga-dövüş-ba-
ğırış-çığırış yok. Korna çalan bile yok. 
Hani, belediye suyuna sakinleştirici 
karıştırıyorlar diyeceğim ama belediye 
suyu da yok. Her yer doğal kaynak ve su 
fışkırıyor. Dönelim şiddete; elbette ufak 
tefek olaylar oluyormuş ama bir kadına 
hafifçe dokunmanın cezası bile 5 yıldan 
başladığı için belki de, öyle şiddete filan 
rastlanmıyormuş. Hele “karısını öldüren 
kocalar var mı” sorusunu sorduğumda, 
bana sapıkmışım gibi bakmaya başladı-
lar. “Nereden aklına geliyor böyle şey-
ler” dedi bana genç bir Kübalı kadın.

Boşanma yok

Çünkü evlenme de yok. Kübalılar 
genellikle resmi evlilik tercih etmiyor 
çünkü ayrılmak isterlerse işlemlerle uğ-
raşmak istemiyor. Resmi imzaya gerek 
duymuyorlar çünkü boşanma sırasında 

paylaşılacak mal, mülk kısaca nafaka-
miras gibi kavramlar yok. Zaten her şey 
devletin.

Ter kokan kimse yok

Sabun-şampuan karneyle. Hepsi 
Küba malı. Fazladan almaya kalkarsan 
pahalı. Ama herkes tertemiz.

Eğlencesiz gün yok

Müzik ve dans her şeyleri. Sanki iba-
det gibi. Her ân her yerde eğlence var. 
Sokaklarda, meydanlarda toplanıp, dans 
ediyorlar.

Tarlalarda organik olmayan gı-
da yok

Tavuk çiftliği yok meselâ. Bahçeler-
de yetişiyor tavuklar, ayağı toprağa de-
ğiyor. Tıpkı çocukluğumuzdaki tavuklar 
gibi lezzetli oluyor.

“Kazık yemek” korkusu yok!

E her işletme devletin. Çalışanlar da 
devlet memuru. Ama bizdeki öğretmen 
evleri gelmesin aklınıza. Örneğin, Hil-

ton Otel, Devrim sonrası olmuş Küba 
Özgürlük Oteli. En görkemli şovlar, en 
güzel caz kulüpler aslında hep devlet 
işletmesi. Ayrıca, Küba’da turistler de 
devlet koruması altında. Turiste zarar 
vermek en büyük suçlardan biri.

Para yok!

Evet para yok! Doktor, aylık 20 Euro 
karşılığı bir maaş alıyor. Hayır yanlış 
yazmadım; en yüksek maaş bizim para-
mızla aylık 60 lira. Az geldi değil mi! 
Şimdi “nasıl geçiniyorlar” diye düşü-
nüyorsunuz. Ama işte elektrik de 0,50 
kuruş. Ev kirası yok, sabundan yiyeceğe 
temel ihtiyaçlara para harcamak da yok. 
Hastane masrafı, eğitim masrafı yok! 
Çocuklara kalem almak bile yok. Lüks 
yok ama ihtiyaç da yok!

Reklâm tabelası yok

Asla yok. O yüzden Küba sokakla-
rını fotoğraflamak gibisi yok gerçekten.

(* Gazete Vatan’da yayınlanmıştır.)

Küba’da Neler Yok?
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q Hamit ERDEM
 

“Geleneksel tarih yazıcılığı, “Kadın 
Tarihi” araştırılırken aşılmak zorunda 
kalınan en önemli engeldir. Geleneksel 
tarih yazıcılığı, erkeklerin yaşam pratik-
lerinden kaynaklanan olayları kendisine 
konu edinir, onun öznesi erkektir.

Bu tarih; kadınların dövüşmediği sa-
vaşların, fetheden konumunda olmadığı 
kahramanlıkların, kadınların yer işgal 
etmediği parlamento gibi kurumların ta-
rihidir.”

Serpil Çakır’ın antik dönemden bu-
güne “kadın” sorununu özetleyen yuka-
rıdaki saptamasında temel algıyı değiş-
tirecek ve dünyada kadınların tarihini 
farklılaştıracak önemli dönemeçler bu-
lunmaktadır.

1857’de ABD’de daha iyi ve insani 
koşullarda çalışmak için grev yapan ka-
dın işçilerden 129’u polis terörü sonucu 
öldürülmüştür. 1910 yılında Kopenhag’da 
Sosyalist Kadın Hareketi’nin düzenlediği 
konferansta, dönemin önemli Marksist 
önderlerinden Clara Zetkin’in önerisiy-
le; yarım yüzyıl önce ABD’deki kadın 
dokuma işçilerinin mücadelesiyle baş-
layan dayanışmanın “Dünya Kadınlar 
Günü” olarak anılması kararlaştırılmıştır. 
1921’de Moskova’daki Komünist En-
ternasyonal anma gününü 8 Mart olarak 
belirlemiş, adı da “Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü” olarak değiştirilmiştir. Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu 1977’de 8 
Mart’ın, “Dünya Kadınlar Günü” olarak 
kutlanmasını kabul etmiştir.

 Osmanlı’da Kadın Dergileri...

Batı’da kadının toplumsal yazgısını 
değiştirmeye çalışan gelişmeler bize nasıl 
yansımıştı?

1876 Birinci Meşrutiyet, özellikle de 
1908 İkinci Meşrutiyet’ten sonra Osmanlı 
toplumunda farklı milliyetler kadın örgüt-
leri kurmuşlar ve kadın gazeteleri çıkar-
mışlardır.

Bunlardan ilk akla gelen gazete ve 
dergiler şunlardır:

1845’de ilk Rum kadın dergisi Kypseli 
(Petek), 1862’de ilk Ermeni kadın dergisi 
Gitar yayın hayatına başlamıştır.

Şukufezar: Sahibi ve yazarları kadın 
olan ilk dergilerden biri Şukufezar’dır. 
“Çiçek Bahçesi” anlamına gelen adıyla 
dergi 1886’da yayımlanmaya başlamış ve 
sahibi Arife Hanım’dır. Arife Hanım, 
Şukufezar’da,“Biz saçı uzun aklı kısa diye 
erkeklerin alaycı gülüşlerine hedef olmuş 
bir taifeyiz. Erkekliği kadınlığa, kadınlığı 
erkekliğe tercih etmeyerek bunun aksini 
ispat etmeye çalışacağız” diye yazacaktır.

Hanımlara Mahsus Gazete: 1895 ve 
1908 yılları arasında 604 sayı yayımla-
nan, uzun soluklu bir dergidir. Derginin 
yazarlarından Fatma Aliye, “erkeklerin 
toplumsal yaşamda kadınları engelle-
dikleri ve bilim ve sanatın kapılarının 
kadınlara kapatıldığını” savunan yazılar 
yazmıştır.

Demet:1908’de yayımlanan ve dö-
nemin kadın-erkek önemli yazarlarının 
imzası bulunan Demet dergisinde ilk kez 
feminizm kavramı tartışılmış, kadınların 
iş hayatında mesleki olarak sınırlandırıl-
ması eleştirilmiş ve kız okullarına da fen 
derslerinin konulması gerektiği savunul-
muştur.

Kadınlar Dünyası: O dönemin ko-
şullarında feminist politikalar savunan 
Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan 
Cemiyeti’nin ayrı bir önemi bulunmak-
tadır. Dernek Ulviye Mevlan tarafından 
kurulmuştur. Kadınlar Dünyası isminde 
oldukça etkili bir yayın organı bulunmak-

tadır. Kadınlar Dünyası 1913-1921 tarih-
leri arasında yayımlanmıştır. Dergi, hem 
kadınların kendilerine özgü bir dünyaları 
olduğunu herkese göstermeyi, hem de ka-
dınlar için yeni bir dünya istemeyi misyon 
edinmiştir. Derginin en önemli amaçları 
arasında; kadınların düşüncelerini, duy-
gularını dile getirmek, kim olduklarını 
ortaya koymak konusunda bilinçlendir-
mek sayılmaktadır. Kadınlar Dünyası’na 
toplumun her kesiminden kadınlar yazı 
yazmıştır.

Osmanlı’nın son dönemlerinde Kürt 
Kadınlar Teali Cemiyeti (Kuruluşu 2 Ha-
ziran 1919), Çerkes Kadınları Teavün Ce-
miyeti (Kuruluşu18 Mayıs 1919) adlarıyla 
örgütler de kurulmuştur. Çerkes Kadınları 
Teavün Cemiyeti,  Diyane (Anamız) adlı 
bir kısmı Çerkesce, bir kısmı Osmanlıca 
dergi çıkarmış; hemşerilerine yönelik çe-
şitli yardım faaliyetleri organize etmiştir.

Aynı yıllarda Milletperver Ermeni 
Kadınlar Birliği kurulmuş, bu örgütün 
kurucularından Ermeni gazeteci Hay-
ganuş Mark, Hay Gin (Ermeni Kadını) 
adındaki gazeteyi çıkarmaya başlamış ve 
13 yıl boyunca kapatılana kadar yayınını 
sürdürmüştür. Hayganuş Mark, feminiz-
mi “bir adalet feryadı, kendini de feminist 
aktivist” olarak tanımlayarak bir yazısın-
da kadınlara şöyle seslenmiştir:

“Gurur duy! Yalan söyleme! Dilen-
me! Çalış! Dedikodu yapma! Köleleşme! 
Cesur ol, iyi ol! Özenme! Konuş! Kadın 
ol! İdealin olsun! Uyuma! Kendine saygı 
duy! Yukarı bak! Çirkinleşme!”

Bu bağlamda Kadınlar Halk 
Fırkası’ndan da söz etmek gerekmektedir. 
Kadınlar Halk Fırkası, öğretmen, gazete-
ci, roman, öykü ve senaryo yazarı, çevir-
men ve kadın hakları savunucusu Nezihe 
Muhiddin ile on üç arkadaşı tarafından 
15 Haziran 1923 tarihinde kurulmuştur. 
Nezihe Muhiddin, Cumhuriyetle kadının 
toplumsal hayatına yeni bir soluk gelece-
ğini düşünerek –henüz CHP kurulmamış-
ken– Kadınlar Halk Fırkası’nı kurmuş, 
parti programı basında yayımlanmıştır. 
Ancak Ankara Hükümeti bu başvurudan 
sekiz ay sonra  “1909 tarihli Seçim Ka-
nuna göre kadınların siyasi temsilinin 
mümkün olmadığı” gerekçesiyle bu talebi 
reddetmiştir.

 Türkiye’de ilk “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü Toplantısı” (Ankara 
1921)...

1920 yılı Türkiyesinde Ankara’da ko-
münistler henüz yeni rejim şekillenme-
mişken Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası 
adıyla bir parti kurmuşlardı. Partinin ku-
rucuları arasında üç kadının adı geçmek-
tedir. Bunlar, Cemile ve Rahime (kardeş) 
Hanımlar ile Fatma Kudret Hanım’dır. 
Bu “Üç İslam Hanım”; toplantılara ka-
tılan, bildiriler yazan, meclislerde gö-
rüşlerini açıklayan, partinin örgütlenme 
çalışmalarında yer alan ve Ankara İstiklal 
Mahkemesi duruşmalarına yüzleri açık ve 
sırtlarında manto olduğu halde çıkan ka-
dınlar; Millet Meclisi’ndeki “kaç-göçe” 
alışmış muhafazakâr vekillerin “açık-sa-
çıklar” diye tepkisini çekmişti. Cemile 
Hanım, Türkiye Halk İştirakiyun Fırka-
sı’ında “Kadınlararası Propaganda”, 
Fatma Kudret “Kadınlararası Teşkilat 
Şubesi”inden sorumlu olmuşlardı.

Cemile ve Rahime Hanımların yaz-
dığına göre ilk 8 Mart toplantısı 1921 
yılında Ankara’da yapılmıştır. Burada-
ki bilgilere göre:  “Komintern Kadınlar 
Sektöründen Klara Zetkin yoldaş” 1921 
yılı şubat ayı sonlarında bir mektupla 
8 Mart’ın “Uluslararası Kadın Bay-
ramı” olarak kutlanmasını istemiştir. 
Ankara’da “komünist Süleyman Selim 
yoldaşın” bağevinde toplanan kadın-er-
kek davetliler kutlamaya katılmış, 8 Mart 
Kadın Bayramı’nın önemini belirten Şe-
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rif Manatov’un bildirisi okunmuş, ka-
dınların durumunu düzeltecek, onlara iş 
sağlamak için çalışacak bir “Kadınlar 
Örgütü”nün önceden hazırlanmış tüzüğü 
bu toplantıda onaylanmıştır.

Kırmızı Çatkılı Kadınlar / 

İlerici Kadınlar Derneği...

İlerici Kadınlar Derneği, Türkiye’de-
ki kadın hareketi tarihinde birçok açı-
dan farklı bir dönemeç olmuştur. İKD, 
1970’lerin ikinci yarısından itibaren yük-
selen toplumsal muhalefetle birlikte o 
dönem illegal mücadele yürüten Türkiye 
Komünist Partisi’nin, kurulmasına öna-
yak olduğu bir kadın örgütüdür.

Yöneticilerinin tamamı kadınlardan 
oluşan İKD, 3 Haziran 1975’de İstan-
bul-Çeliktepe semtinde tek odalı bir ge-
cekonduda faaliyete başladıktan sonra, 
kısa sürede yaygın bir örgütlenme ağı 
kurmuş ve dört yılda 15 bin üyeye ulaş-
mıştır. Edirne’den Van’a kadar değişik 
illerde 33 şube ve 35 temsilcilik açarak 
“erkek eli değmemiş” bir başarıya imza 
atmıştır. Kuruluşundan iki ay sonra yine 
tüm birimleriyle kadınlardan hazırladığı 
“Kadınların Sesi” dergisi çıkarılmaya 
başlanmış, dergi tirajı 30 binli sayılara 
ulaşmıştır.

8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü, 
ilki 1975’de olmak üzere İKD tarafından 
giderek kitlesel bir şekilde birçok ilde 
kutlanmaya başlanmış ve unutulmuş “8 
Mart”ı Türkiye’nin gündemine yeniden 
taşımış ve yerleştirmiştir.

İKD, kurulduğu dönemin politik ru-
hunu tüm faaliyetine yansıtmış, -ancak- 
sosyalist sol’un; “ayrı bir kadın örgütlen-
mesi genel örgütlenmeyi zaafa uğratır” 
biçimindeki düşüncesini tersine çevirme-
yi başarmıştır.

Dönemin özgün koşullarında; kadın 
sorununun çözümünü, sınıf sorununun 
çözümüne bağımlı gören bir anlayışla, 
emekçi kadınların örgütlenmesini temel 
alan bir kadın örgütü olmuş, binlerce ka-
dını aynı talepler doğrultusunda bir araya 
getirmiştir.

Gönül Dinçer’in, “İKD kadın örgütü 
görünümünde ‘Erkek’ bir örgüttü” tespi-
tine rağmen, 5,5 yıla sığdırdığı yüzlerce 
kampanyayla: Evlat acısına son miting-
leri; Her işyerine kreş kampanyası; Filis-
tinli kadınlar için ilaç kampanyası; Kadın 
sorunu ve eğitimi seminerleri; Maden-İş 
grevleriyle dayanışma kampanyası; Ev-
lere işe giden kadınların sigortalanması 
kampanyası; 1 Mayıs işçi ve 1 Eylül Dün-
ya Barış’ı anma etkinlikleri, İşsizlik ve 
pahalılığa karşı kadın dayanışması kam-
panyası; Kadınları aşağılayan ve eşitliğin 
önündeki yasaların kaldırılması... vb .vb. 
gibi hayatın her alanına el atan faaliyet-
lerle, binlerce kadının yaratıcılık ve özgü-
venle kendi güçlerinin farkına varmasını 
sağlamıştır.

İKD, 28 Nisan 1979’da İstanbul Sıkı-
yönetim Komutanlığı tarafından kapatı-
lan ilk dernek olmuştur. İKD, bu tarihten 
sonra Kadınların Sesi dergisi etrafında 
toplanarak çalışmalarını 12 Eylül 1980’e 
kadar sürdürmüştür. Türkiye tarihinin en 
yaygın ve en etkin kadın örgütlenmesini 
gerçekleştiren İKD, üzerinde daha fazla 
araştırma yapılmayı hak etmektedir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü konu-
sunu “başı eğilmez bir kadınla” tamam-
layalım.

Suat Derviş; 

“Baş eğmeyen bir kadın”...

Suat Derviş, asıl adıyla Hatice Saa-
det Baraner. 1901yılında varlıklı ve aris-
tokrat bir ailenin kızı olarak doğdu. Babası 

tıp doktoru İsmail Derviş, annesi Hesna 
Hanımdı. Eğitimine evde bir Fransız 
mürebbiye ile başladı. Kadıköy Numune 
Rüştiyesi’ne devam etti. Konservatuar 
eğitimi için ablasıyla beraber Almanya’ya 
gönderildi. Berlin Konservatuarı’nda 
okudu. Daha sonra Berlin’de edebiyat ve 
felsefe dersleri aldı. Babasının ölümü üze-
rine eğitimine ara verip İstanbul’a döndü.

İlk gazetecilik deneyimi Almanya’da 
Uhistein gazetesiyle başladı. İleri gazete-
sinde 25 Ocak 1919 yılında yayımlanan 
ilk yazısının başlığı  “Anadolu Kadınla-
rımız” dı. Daha sonra İstanbul’da; İleri, 
Alemdar, İkdam, Süs, Resimli Ay, Cum-
huriyet, Son Posta, Yeni Ay, Tan, Haber, 
Son Telgraf, Gece Postası gazetelerinde 
yüzlerce yazı yazdı. Çalıştığı gazetelerde 
kadın sorunlarını dile getirdi, gazetelere 
ilk kez “kadın sayfaları” yaptı. 1936’da 
Montrö Konferansı’nı izlemeye giden ilk 
kadın gazeteci oldu.

Gazeteciliğinin yanında Suat Derviş, 
roman ve öykü yazarlığı ve çevirmen ola-
rak da edebiyat alanında önemli eserler 
bıraktı.

İlk romanı olan Kara Kitap 1920 yı-
lında basıldı. Yazdığı eserlerin büyük bir 
bölümü gazetelerde tefrikalar halinde ya-
yımlandı. Diğer eserleri şunlardır: Hiçbi-
ri, Ne Bir Ses Ne Bir Nefes, Çılgın Gibi, 
Ahmed Ferdi, Buhran Gecesi, Fatma’nın 
Günahı, Gönül Gibi, Bu Roman Olan 
Şeylerin Romanıdır, İstanbul’un Bir Ge-
cesi, Biz Üç Kardeşiz, Kendine Tapan 
Kadın, Zeynep İçin, Ankara Mahpusu, 
Aksaray’dan Bir Perihan, Fosforlu Cev-
riye.

1936 yılında Sovyetler Birliği’ne 
Tan gazetesi adına yaptığı ziyaret Suat 
Derviş’in yaşamında yeni bir devir 
açtı. İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı ve 
Türkiye’de devlet eliyle azgın bir anti-
komünist kampanya yürütülüyordu. Suat 
Derviş büyük baskılara göğüs gererek 
“Neden Sovyetler Birliği’nin Dostu-
yum?” başlıklı broşürünü yayımladı.

Suat Derviş üç kez evlendi. Evlen-
diği üçüncü adam Türkiye Komünist 
Partisi’nin teşkilat Sekreteri Reşat Fuat 
Baraner’di. TKP’nin çıkarmaya karar 
verdiği legal “Yeni Edebiyat” dergisi 
Suat Derviş ile Reşat Fuat’ın yollarını 
kesiştirmişti. Yeni Edebiyat’ın Yayın Ku-
rulu; Reşat Fuat, Suat Derviş, Hulusi 
Dosdoğru ve Mihri Belli’den oluşuyor-
du.

Yeni Edebiyat, dönemin neredeyse 
bütün önemli yazar ve sanatçının yazı 
yazdıkları bir dergiydi. Hasan İzzettin 
Dinamo’nun Vatan Şarkısı adlı şiiri ne-
deniyle dergi kapatıldı. Ardından gelen 

1944 TKP soruşturmasında Suat Derviş 
gözaltına alındı,  hamileydi ve çocuğunu 
düşürdü. 8 ay hapis yattı. Hapisten çıktık-
tan sonra uzun süre iş bulamadı. Yaşamın-
da önemli bir yere sahip olan Paris’e gitti. 
Burada Europe dergisinde makale yazma 
imkânı buldu. Önceden yazdığı, Çılgın 
Gibi ve Ankara Mahpusu adlı eserlerini 
Fransızcaya çevirdi. Eserleri büyük ilgi 
gördü.

Reşat Fuat Baraner’in hapisten çık-
masının ardından 1961 yılında Türkiye’ye 
döndü. Bu dönemde çocuk masalları, baş-
kasının imzası ile çıkan öykü ve tiyatro 
oyunları yazmaya devam etti. 1968 yılın-
da eşini, 1970 yılında ise ablasını kaybet-
ti. İki kayıp Suat Derviş’i çok derinden 
etkiledi. Kendisinin de şeker hastalığına 
bağlı olarak çok ciddi derecede görme 
bozukluğu sorunu vardı. 1970 yılında 
Devrimci Kadınlar Birliği adlı örgütün 
kurulmasında görev aldı. 1972 yılında 
Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi’nde 
hayatını kaybetti.

Suat Derviş’in yaşam öyküsünü kale-
me alan Liz Behmoaras, onun için şöyle 
yazacaktı: “Babasının ölümüyle çapasını 
koparmış, hayatına giren erkeklerle ilişki-
leri sorunlu olmuş, hayatına edebiyatla ve 
siyasetle olduğu kadar aşk ve eğlenceyle 
de anlam katmaya çalışmış, çok cesur ve 
biraz çılgın kadın. Feminizmi siyasi bir 
tavır olarak görmekten çok, onu özgür ve 
dürüst mizacında doğallıkla barındıran 
biriydi…”

Suat Derviş’in gençlik yıllarından iti-
baren Nazım Hikmet’le yakın dostlukları 
vardı ve hep dost kaldılar. O gençlik gün-
lerinde Nazım’ın tek taraflı aşkı, Nazım’a 
aşağıdaki şiiri yazdırmıştı.

Gölgesi
 ... / Ya bu kadın delidir yahut ben çıl-

dırmışım / Ben ki birçok kereler kırılmı-
şım, kırmışım / Ömrümde duymamıştım 
böyle derin bir acı; / Birden onun yü-
züne haykırmak ihtiyacı / Alev alev tu-
tuştu yangın gibi / Bir dakika kendimin 
olamadım sahibi / Hiç olmazsa hıncımı 
böyle alırım dedim, / Yola mağrur uza-
nan gölgesini çiğnedim!
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q Sinan DERVİŞOĞLU

Geçtiğimiz hafta, Çanakkale Zafe-
ri kutlamaları AKP ile birlikte siyasal 
İslamın bir gövde gösterisine dönüştü. 
Çanakkale, “İslami ruh”un bir başa-
rısı, onun sayesinde kazanılan bir za-
fer olarak AKP tarafından hayatın her 
alanında yansıtılmaya çalışıldı. Buna 
karşılık TC’nin 90 yıllık resmi ideo-
lojisi olan Kemalizmin savunucuları, 
bu tanıtımlarda “Atatürk’ün rolünün 
küçümsendiği” gerekçesiyle muhalif 
bir konum aldılar ve Çanakkale’nin 
neredeyse M. Kemal sayesinde kaza-
nılan bir zafer olduğunu belirterek ta-
vır aldılar.

Sol hareketimizde ise kimileri ta-
rafından, Çanakkale savaşının em-
peryalist savaşın bir parçası olduğu, 
Anadolu’lu emekçilerin asker olarak 
mezbahaya sürülen koyunlar gibi ölü-
me gönderildiği, bunun bir zafer değil, 
sadece emperyalist bir katliam olduğu, 
ortada sahip çıkılacak hiçbir değe-
rin olmadığı yönünde yazılar yazıldı. 
Buna karşılık HDP Eş Genel Başkanı 
Demirtaş, Çanakkale’in tüm Anadolu 
halklarının ortak mücadelesinin sim-
gesi olan bir zafer olduğunu vurgu-
layarak, 1915’deki zafere bir direniş 
sembolü olarak sahip çıktı.

Yazımızda, Kemalist çarpıtmalar 
ve siyasi islamın yalanlarının ötesinde 
Çanakkale gerçeğini ortaya koymak 
istiyoruz. Ancak önce şunu belirtelim: 
Enternasyonalizmi yurtseverliğin red-
dine, yurtseverliği de Kemalizme eşit-
leyen sığ yaklaşımları bütünüyle red-
dediyoruz. Sebeplerimiz ise şunlardır:

Öncelikle, 1914-18’in emperyalist 
bir savaş olduğu açıktır; ancak Osman-
lı Devleti  (Çarlık Rusya’sı, İngiltere, 
Almanya..vs’nin aksine) emperyalist 
bir devlet değil, 1850’lerden itibaren 
emperyalist Batı’nın mali, askeri ve si-
yasi açıdan pençesine düşmüş bir yarı-
sömürge idi. Son 40 yılında, devletin 
yediği her darbe Balkanlar, Anadolu 
ve Kafkasya’nın Müslüman halklarına 
katliam, göç, açlık ve sefalet getirmiş; 

bu halklar yaşadıkları toprağı ve evi, 
Batı’nın desteklediği güçler karşısında 
kaybetmek durumunda kalmıştır. Ola-
yı sadece “devletin ayakta kalması” 
açısından değerlendiren İttihatçı yö-
neticiler, Osmanlı gibi kilit bir coğrafi 
mevkide olan bir devletin asla dışında 
kalamayacağı bu savaşı, kaybedilen 
toprakları kazanma umuduyla, emper-
yalist bloklardan birine dahil olarak 
göğüslemeyi hedeflemiştir. Bu durum, 
elbette ki emperyalizmin kuyrukçusu 
olan bir tavrı ortaya koymaktadır; an-
cak “başta Atatürk olsaydı bu savaşa 
girmezdi” gibi resmi tarih palavraları-
nın da geçersizliğini görmemizi sağla-
malıdır.

İttihatçı yönetim için öncelik “dev-
leti kurtarma” ve kaybedilen toprakla-
rı geri alma” iken, Anadolu halkı için 
de öncelik evini, toprağını, yaşamını 
ve onurunu korumak ve 40 yıldır ken-
dileri için kader haline gelen sürgün ve 
ölümden kurtulabilmekti. Bu açıdan 
askere zorla alınan, zincirlerle bağla-
narak cepheye sürülen Anadolu emek-
çileri kendi topraklarından çok uzak-
ta, Galiçya’da, Yemen’de, Filistin’de 
“emir”le ve “zor”la savaştığında, bu 
savaşların hemen hemen hepsinde 
(Kutülammare hariç) yenilmiştir. An-
cak Çanakkale bunlardan farklıdır; so-
nuç da o yüzden farklı olmuştur.

Çanakkale savaşı Anadolu topra-
ğında verilmiştir. İttihatçı yönetimin 
kendi despotik vizyon ve hedefi ne 
olursa olsun, savaşan askerler için bu-
rada savunulan 900 yıldır yaşadıkları 
topraklardır. Uğruna savaşılan Galiçya 
değil, kendi kasabaları ve köyleridir. 
Yenilgi durumunda ellerinden gidecek 
olan kendi evleridir. Bu sadece Ça-
nakkale savaşında askerlerin yüksek 
motivasyonunu açıklamakla kalma-
makta, bu savaşın en önemli farkı olan 
“yüksek sayıda gönüllü katılımı”nı 
da anlamamızı sağlamaktadır. Sava-
şanlar da “zincirlenerek savaşmaya 
zorlanan”lardan çok daha fazla, çoğu 
üniversiteli ve liseli gönüllülerdir. O 
dönem dünyanın en güçlü 2 emperya-
list devletini, çok büyük fedakarlıklar 

pahasına yenmeyi mümkün kılan bu 
onur ve direniş ruhudur. Bu da sos-
yalistlerin saygı duyması gereken bir 
olgudur.

Kürtler ve Ermeniler dahil, Türkiye 
dışındaki herkesin tarihinde (sosyalist 
bir nitelik taşımasa da) var olan ulu-
sal direnişlerine saygı duyan Türkiyeli 
sosyalistlerin kendi geçmişlerindeki 
direnişlere bu kadar yabancı ve soğuk 
kalması, 12 Eylül sonrası yaşadığı-
mız ideolojik gerilemenin bir sonu-
cudur. Türkiye devrimci hareketinin 
Deniz’lerden ve Mahir’lerden beri 
en önemli gündem maddelerinden ve 
bayraklarından biri olan anti-emperya-
lizmi bu kadar ucuzca harcamak, onu 
her fırsatta Kemalizme ve milliyetçi-
liğe  eşitlemek, sol harekete son 20 
yıldır dışardan enjekte edilen globalist 
liberalizmin ve Troçkist darkafalılığın 
yarattığı bir tahribattır. 1960-80 arası-
nın militan anti-emperyalist ruhunu, 
bu sefer Kemalizmden de arındırarak 
Marksist temelde yeniden üretmek, 
önümüzdeki dönemin en önemli gö-
revlerinden biridir.

Trajedinin Sebebi: 
İngiliz emperyalizminin kibiri

1830’larda Osmanlı ordusunda 
askeri danışman olarak görev yapan 
Prusya’lı ünlü komutan Helmut von 
Moltke, bizzat Çanakkale bölgesini 
ve istihkamlarını incelemiş, anılarında 
“Çanakkale’yi deniz savaşıyla geçme-
nin imkansız olduğunu, saldıran gemi-
lerde hareketli bir zeminde atış yapan 
topların, Türklerin sabitlenmiş top-
larına göre isabet gücünün çok daha 
düşük olduğunu, ancak bir kara hare-
katıyla desteklenirse bir şans olabile-
ceğini, bunun da çok riskli olduğunu, 
sonuçta Çanakkale’yi geçmeyi hedef-
leyen bir harekâtın intiharla eşdeğer 
olduğunu” vurgulamıştır.

Durum askeri açıdan bu kadar net 
olmasına rağmen, İngiltere Donanma 
Bakanı (20. yüzyılın en eli kanlı em-
peryalistlerinden bir olan) Winston 
Churchill, 1915’de Çanakkale’de bir 

deniz harekâtı için ısrar etmiş ve ka-
rarını kabul ettirmiştir. Burada sorun 
“askeri bir hata”nın ötesindedir. Bi-
lindiği gibi İngiliz emperyalizminin 
gücü, direkt kuvvet kullanımına değil, 
bütün faktörlerin birlikte kullanıldı-
ğı yüksek bir diplomatik yetenekte 
yatmaktadır ve İngiltere, tarihinde 
kazanacağı kesin olmayan hiçbir sa-
vaşa girmemiş, savaşa ancak zaferin 
neredeyse garanti olduğu koşullarda 
girmiş, onların da aşağı yukarı hep-
sini kazanmıştır. Çanakkale harekâtı 
kararı da benzer bir kafa yapısı için-
de alınmış, son 100 yıl içinde girdiği 
bütün savaşları kaybeden Osmanlı’nın 
“bir sıkımlık canı” kaldığını düşünen 
İngiliz emperyalizmi, büyük bir gücü 
yığarak çabuk ve kolay bir zafer ka-
zanacağını ve İstanbul’a muzaffer bir 
giriş yaparak meseleyi noktalayacağı-
nı varsaymıştır. Savaşa ilişkin kayıtlar, 
İngilizlerin beraberlerinde kriket ve 
golf takımlarını da getirdiklerini be-
lirtmektedir. Bu bile, kafalarında nasıl 
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“kolay” bir savaş olduğunu yeterince 
ortaya koymaktadır. Hesaba katma-
dıkları şey ise, bunun klasik bir “dev-
let savaşı”ndan farklı olarak, Anadolu 
halklarının kendi canı ve onuru için 
hayata geçireceği yüksek katılım ve 
fedakarlıktır.

Çanakkale savaşı, İngiliz tarihinin 
sayılı askeri yenilgilerinden biridir ve 
en devasa olanıdır (100.000 üstün-
de ölü). Anadolu’nun fakir köylüleri, 
İstanbul’un fedakar aydınları, İngiliz 
emperyalizmine utanç verici bir yenil-
gi yaşatmış, muazzam bir tokat atmış-
tır. Bugün bile, sadece İngiliz resmi 
tarihi değil, sıradan (muhafazakar) bir 
İngiliz dahi Çanakkale’den bahset-
mekten kaçınmakta, susmayı tercih 
etmektedir.

”Talebe Savaşı”: 
Yitirilen entellektüel potansiyel

Türk askeri metinlerinde, Çanak-
kale bir “yedek subay savaşı” ola-
rak da anılmaktadır. Sebep bellidir: 
Darülfünun’dan (İstanbul Üniversi-
tesi), Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, 
İstanbul Erkek Lisesi’nden çok sayı-
da gönüllü katılım vardır. Bu okullar, 
1915 sonrası birkaç sene mezun dahi 
veremeyecektir. Osmanlı kayıtlarına 
göre 10.000 kişi yüksek okullardan, 
70.000 kişi de Rüşdiye (liselerden) ka-
yıp verilmiştir (ölü, yaralı ve bilinme-
yen). O güne kadar halkın dışında ve 
üstünde yaşayan aydınların bu kadar 
cesurca ve fedakârca savaşa katılması, 
savaşan Anadolu’lu erleri de kamçıla-
mış, talebelerin önlerindeki parlak ya-
şam şansını ellerinin tersiyle iterek sa-
vaşmayı ve ölmeyi seçmeleri, erlerin 
direniş ruhunu daha da yükseltmiştir. 

Maalesef bu yüksek fedakârlık, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin de bir an-
lamda laneti olmuştur. Osmanlı’nın 
Tanzimat’tan bu yana sınırlı ola-
naklarıyla yetiştirdiği aydın kuşak, 
Çanakkale’de yığınlar halinde yok 
olmuştur... Cephede ölen talebelerin 
ailelerine yazdıkları mektupları oku-
mak dahi, aslında neyi kaybettiğimizi 
ortaya koymaktadır. Bu mektuplarda 
sadece yüksek bir idealizm değil, aynı 
zamanda son derece seçkin ve kalite-
li bir Türkçe ve derin bir kültür göze 
çarpmaktadır. Bugün TC’nin, Cum-
hurbaşkanı dahil,  yöneticilerinin bü-
yük bir kısmı böyle bir Türkçe’yi ko-
nuşmaktan ve yazmaktan dahi acizdir. 

İyi eğitilmiş ve ülke toprağı için 
kendini feda etmeye hazır on binler-
ce değerli aydın, Çanakkale’de İngiliz 

emperyalizminin aç gözlülüğüne ve 
kibirine kurban edilmiştir. Sonra gelen 
Kemalist Cumhuriyet ise, ancak elde 
kalan kılıç artıklarıyla ve B sınıfı kad-
rolarla kurulabilmiştir. Bu da 90 yıldır 
yaşadığımız dramın bir diğer parçası-
dır.

Adı Olmayan Ölülerimiz:
Araplar, Ermeniler, Rumlar, Ya-

hudiler...

Çanakkale savaşı resmi tarihin 
gösterdiği gibi bir “Türk ve Müslü-
man savaşı”nı değil, Anadolu ve böl-
ge halklarının ortak mücadelesini de 
simgelemektedir. Öncelikle, savaşlara 
katılmış 3 adet Arap tümeni vardır. 
Son dönemde İttihatçıların merkezci 
ve Türkleştirici politikalarına direniş 
gösteren Arap halkları, bu tepkileri-
ne rağmen Çanakkale’ye aktif destek 
sağlamış, Suriye ve Lübnan’dan bin-
lerce genç Çanakkale’de etkin biçim-
de savaşmış ve canını vermiştir.

Aynı olgu, belli oranlarda Müslü-
man olmayan halklar için de geçerli-
dir. Üniversite mezunu ya da okumak-
ta olan önemli sayıda Ermeni, Rum, 
ve Yahudi, bir kısmı gönüllü olarak, 
Çanakkale savaşlarına katılmış ve ca-
nını vermiştir. Mekteb-i Sultani’den 
gönüllü katılan Agop Elmasyan, 
Gelibolu’da ölen Yüzbaşı Avram 
Kohen, Keşan’da ölen Yüzbaşı Mih-
ran Yazıcıyan, Gelibolu hastanesinde 
ölen Anagastos efendi, bu “adı olma-
yan” ölülerimizin yalnızca bir kaçıdır. 
1923’de tamamıyla “Türk ve Sünni” 

olarak dizayn edilen Türkiye Cumhu-
riyeti, bu değerli kardeşlerimizi de ha-
fızalardan  silmiş, “o insanlar da bizle 
birlikte omuz omuza savaştılar ve can 
verdiler” gerçeğini anlamamız için 
100 sene geçmesi gerekmiştir!.. Yeni 
bir Türkiye’yi sadece Türklerin değil, 

tüm kardeş halkların ortak eseri olarak 
tasarlayan sosyalistler, unutturulmaya 
çalışılan ortak yaşanmışlığımızı da ön-
celikle bilince çıkarmalıdır. Çanakkale 
savaşı, bu ortak yaşanmışlığın en de-
ğerli unsurlarından biridir.

M. Kemal’in Çanakkale’deki rolü: 

Başarılı, hırslı ve geçimsiz bir 
orta kademe komutan...

90 yıldır Kemalist resmi tarih, Ça-
nakkale savaşlarını esas olarak yal-
nızca devletin kurucusu M. Kemal’e 
referans olarak, “Anafartalar kahra-
manı” olarak oradaki katkısı temelinde 
tanımış ve yansıtmıştır. Öyle ki, birçok 
vatandaşımız, “Çanakkale’yi kazanan 
komutan Atatürk’tü” seviyesinde bir 
algının peşine takılmış vaziyettedir. 
Basit bir okuma dahi, bunun gerçekle 
uzaktan yakından ilgisi olmadığını, ve 
M. Kemal’in Çanakkale’deki rolünün 
oldukça karmaşık olan niteliğini orta-
ya koymaya yeterlidir.

Önce hatırlatalım: Çanakkale’de 
başkomutan, Müttefikler adına, Li-
man von Sanders’ti. Osmanlı komu-
tanları arasında en üst seviyede olanlar 
ise Esat Paşa ve Cevat Paşa’dır. Bir 
yarbay olan M. Kemal, Esat Paşa’nın 
astıdır. Daha sonra Esat Paşa tarafın-
dan yazılan “Çanakkale Hatıratı” önce 
Atatürk’ün sağlığında yasaklanmış, 
sonraki hükümetler bu yasağı sür-
dürmüş, bu anılar ancak 2000’lerin 
başında (o da muhtemelen biraz “te-
mizlenmiş” olarak) basılabilmiştir. Ki-
tabı okuduğumuzda, niye yasaklandığı 
açığa çıkmaktadır: Savaşın muazzam 
boyutları ve çok sayıdaki muharebe 
ortaya konulduğunda, M. Kemal’in 
katkısının resmi söylemdeki kadar bü-
yük olmadığı gerçeği dolaylı olarak da 
olsa ortadadır. Öte yandan M. Kemal’e 
yönelik kimi askeri eleştiriler de mev-
cuttur. Öncelikle savaşın kırılma nok-
tası 18 Mart’ta sonuçlanan deniz mu-
harebeleridir. Deniz gücüyle boğazı 
geçmenin imkânsızlığı kesinleşince, 
emperyalist ordular için zafer ümidi 
büyük darbe yemiştir. Gerçi bundan 
sonra da çok sayıda kara muharebesi 
vardır, ancak Anafartalar, bunlardan 
yalnızca biridir.

Anafartalar başarısının ardından 
M. Kemal, iki kolordunun tümüyle 
kendi emrine verilmesini istediğinde, 
komutan Cevat Paşa’nın “sizin için 
fazla olmaz mı?” sorusuna “Az bile ge-
lir” cevabını vermiş, bu cevaptan nere-
deyse fışkıran kişisel hırs, üst komuta 
kademesini fazlasıyla irite etmiştir.

”Size Ölmeyi Emrediyorum”
M. Kemal, erlerine ne gözle ba-

kıyordu?

M. Kemal açısından bir diğer so-
run, askerlerine karşı aşırı kırıcı ol-
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ması, onları çok rahat bir şekilde 
ölüme yollamasıdır. Resmi tarih, M. 
Kemal’in askerlerine söylediği “Size 
ölmeyi emrediyorum!” sözünü büyük 
bir vecize gibi 90 yıldır tekrarlamak-
tadır. Birazcık akıl ve vicdan sahibi 
her kişi, bir komutanın askerlerine 
“ölmeyi emretme”sinin bir marifet 
ya da kahramanlık olmadığını kav-
rayabilir. Bir karşılaştırma yaparsak, 
M. Kemal’den çok daha fazla sayıda 
ve çok daha büyük muharebeleri ka-
zanmış bir diğer komutan, Napolyon, 
1795’de 26 yaşında bir general olarak 
kralcılara karşı Fransız Devrim ordu-
sunu yönettiği Arcole savaşında, insi-
yatifi ele geçirmek için bayrağı kapıp 
bir avuç askerle ve en önde düşman 
mevzilerine saldırmış, bir kurşun yağ-
muru altında durmadan ve koşarak 
ilerlemiş, genç komutanlarının gös-
terdiği bu delice cesaretten sarsılan 
ve ateşlenen Cumhuriyetçi askerler, 
muazzam bir saldırıya geçerek düş-
manı ezmiştir. Napolyon efsanesi de 
bu olayla doğmuş ve devam etmiştir. 
Bugün Fransız burjuva devleti, kendi 
milli kahramanının hayatını hiçe sayıp 
ölüme atılmasıyla övünürken, Türkiye 
burjuva devleti ise, kendi milli kahra-
manının askerlerine “ölmeyi emretme-
si” ile övünmektedir!.. Fransa’nın bur-
juva demokrasisi ile TC’nin 90 yıllık 
faşizan oligarşisi arasındaki fark, bu 
mukayesede dahi yeterince açıktır.

M. Kemal, “ölmeyi emreder”ken, 
askerlerini nasıl görüyordu? Uzun yıl-
lardır varlığı bilinen, ama saklanan ve 
yasaklanan bir belge geçenlerde tam 
metin yayınlanmıştır. Bu, M.Kemal’in 
Çanakkale’de cepheden İstanbul’da-
ki bir kız arkadaşı olan Matmazel 
Corinne’e Fransızca yazdığı mek-
tuptur. Şunu demektedir M. Kemal: 
“Emrimdeki askerler, öbür dünyada 
Peygamberlerinin kendilerine vaat et-
tiği gibi, çok sayıda huri ve bakireyle 
birlikte olacaklarına inanmakta ve bu 
inançla ölüme seve seve gitmektedir. 
Ben de onları hiçbir zorluk olmadan 
en ölümcül çatışmalara yolluyorum.”

Atatürk’ü en samimi şekilde seven 
bir vatandaşımızın dahi içini burkacak 
bu satırlarda, 2 olgu öne çıkmaktadır. 
Birincisi, kendi askerlerine, yani hal-
ka duyulan küçümsemedir. Çanak-
kale’deki on binlerce asker, öldükten 
sonra yaşayacakları cinsel fanteziler 
için değil, kendi toprağını, evini, aile-
sini ve onurunu, bir işgalin yıkımından 
ve utancından korumak için canlarını 
verdiler. Bugün dost düşman herkesin 

gösterdiği bu saygıyı, yukardaki satır-
larda bulmak ne yazık ki zordur. İkin-
cisi ise din, bütün siyasi seçkinler ta-
rafından, ona tamamıyla inanmasalar 
bile  insanları yönetmek, susturmak, 
kandırmak, manipüle etmek, hatta 
ölüme göndermek için bir enstruman 
olarak algılanmıştır. Ne kadar zıt gö-
rünürlerse görünsünler, M. Kemal’den 
Tayyip’e kadar tüm Türk egemenlerini 
birleştiren çizgilerden biri de budur.

M. Kemal Çanakkale’de görev-
den Alınmıştır

Yukarda bahsettiğimiz hırs ve kı-
rıcılık, savaşın sonlarına doğru M. 

Kemal ile komuta kademesi arasında-
ki gerilimi artırmıştır.1915 sonlarına 
doğru bir zaferin imkansızlığı netle-
şince İngiliz ve Fransızlar mevzilerine 
çakılmış, ve bir geri çekilme hareka-
tını planlamaya başlamıştır. Osmanlı 
tarafı ise bu durumu nefes almak ve 
kendi yaralarını sarmak için kullanır-
ken, sonuç aşağı yukarı kesinleştiği 
için asıl darbeyi geri çekilme esnasın-
da İtilaf güçlerine vurmaya karar ver-
miştir. Bu noktada, M. Kemal “saldı-
rıya devam edilmesi ve darbenin asıl 
şimdi vurulması” konusunda ısrarcı 
olmuş ve üst komuta kademesini sı-
kıştırmıştır. Zaferin aşağı yukarı ke-
sinleştiği koşullarda daha fazla zayiat 
vermenin anlamsız olduğunu, bunun 
“şan ve şöhret”ten başka bir amaç taşı-
mayacağını gören komutanlar bu öne-
riyi reddetmişler; ancak M. Kemal’in 
ısrarı sürünce onu görevden alarak 
İstanbul’a yollamışlardır. Tarih 1915 
Aralık’tır.

Bu olgu, yukardaki resmi tamam-
lamaktadır. M. Kemal Çanakkale sa-
vaşlarında yararlı ve başarılı, ancak 
resmin bütünü açısından belirleyici 
olmayan bir role sahiptir. Askerlerinin 
hayatını önemsemeyen, ancak temel 
motivasyonu esas olarak şahsi başarı 
hırsıyla belirlenen bir komutan görü-
nümü vermektedir.

TC Hükümetleri ve Çanakkale: 
Akıl almaz bir saygısızlık

Son yıllarda yapılagelen törenler, 
şu net ve bir o kadar da şaşırtıcı ger-
çeği saklamaya yetemez: Atatürk’ün 
kahve içtiği yeri dahi müze yapan TC 

hükümetleri, 2000’lerin başına kadar 
Çanakkale’nin anısı için neredeyse 
hiçbir şey yapmamış, akıl almaz dere-
cede saygısız bir tavır izlemiştir. İngi-
lizler ve Fransızlar kendi ölüleri için 
yenilginin akabinde anıt mezar yapar-
ken, 1960’a kadar bir Türk Mezarlığı 
ya da Şehitliği yoktur. 100.000’e ya-
kın ölümüz için yegane şehitlik, yanda 
resmi görülen kemik yığını olmuştur!. 
Buna karşılık savaşta kısmen görev 
almış Fevzi Çakmak, kısa zamanda 
kendisi için bir anıt yaptırmayı ba-
şarmıştır! Bir Çanakkale Müzesi hiç 
olmamış, sadece ve sadece idealist 
(ve sosyal demokrat bir yapıya sahip 
olan) Seddülbahir köy muhtarı Salim 
Mutlu’nun  kişisel çabalarıyla bir 
dizi eşya toplanmış ve bir köy müze-
si yapılmıştır. 1990’larda devlet Salim 
Mutlu’dan “rica ederek” topladığı eş-
yaların bir kısmını bugün “müze” diye 
gösterilen yere taşımıştır. Sonuçta 
devlet, “müze” için geçmişte parmağı-

nı dahi oynatmamıştır.

Aynı şey “anıt” içinde geçerlidir. 
Şu anda mevcut olan devasa ve etkile-
yici Çanakkale Savaşı anıtı için devlet 
tek kuruş harcamamış; o anıt 27 Mayıs 
1960 sonrasında Milliyet gazetesinin 
açtığı kampanya sonucu halktan topla-
nan paralarla yapılmıştır.

Savaş alanları başka bir trajedi-
dir. Bu satırların yazarının 1983 ve 
1992’de bölgeye yaptığı 2 ziyarette 
şahit olduğu manzara utanç vericidir. 
Savaş esnasında erlerin içinde savaşıp 
can verdiği makineli tüfek yuvaları 
ve koruganlar, içinde pet şişeden ku-
rumuş insan pisliğine kadar her türlü 
çöpün biriktiği birer keş ve serseri 
yatağı vaziyetindeydi. Devasa İngiliz 
ve Fransız zırhlılarını denize gömerek 
tarih yazan topların namluları, naylon 
poşet ve kola kutularıyla dolu birer 
umumi çöp kutusu durumundaydı. O 
dönem her solcu gencin arkasına bi-
rer polis takacak kadar eli bol olan TC 
devleti, Çanakkale alanlarını korumak 
için kadro bulamamıştır!..

AKP iktidarına kadar Kemalist hü-
kümetlerin Çanakkale konusundaki bu 
saygısızlığının 2 sebebi vardır: Birin-
cisi, her şeyi Atatürk’e mal ederek bir 
efsane yaratan ve varlığını bu efsane-
ye dayayan devlet için, Çanakkale çok 
büyük lokmadır ve salt M. Kemal’e 
mal edilemeyecek kadar muazzam bir 
eylemdir. Kurtuluş Savaşı’nın nere-
deyse 15 misli kadar büyük kayıpların 
verildiği bir direniş olarak Çanakka-
le, her Türkiye vatandaşı tarafından 
tüm boyutlarıyla kavrandığı takdirde 
akıllarda yeşerecek en asgari düşünce 
“Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dışında 
da büyük savaşlar ve büyük adamlar 
varmış” şeklinde olurdu. Bu düşünce 
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Çanakkale savaşında cephede şehit düşen askerlerin kemikleri uzun yıllar böyle 
kaldı.

Fevzi Çakmak, kısa zamanda kendisi 
için bir anıt yaptırmayı başarmıştır!
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tarzı, devlet tarafından 90 yıl boyunca 
engellenmiş, bastırılmıştır.

İkinci ve daha önemli sebep ise, 
Çanakkale’deki “düşman”ın kimliği-
dir. Kurtuluş Savaşı’nda emperyaliz-
min karşımıza çıkardığı Yunan ordu-
larının aksine burada düşman, bizzat 
İngiliz ve Fransızlardır, yani emper-
yalistlerin kendileridir. Bilindiği gibi 
bu devletler, Cumhuriyet kurulur ku-
rulmaz yeni rejimin kendine yörünge 
olarak seçtiği “Batı medeniyeti”nin 
temsilcileridir ve onlara karşı kitle-
lerde yaratılacak keskin bir düşman-
lık, devletin politikalarını ve tercih-
lerini de sorgulamaya yol açabilirdi. 
Atatürk Türkiye’sinin yakın dostu ve 
müttefiki olarak lanse edilen bu güçle-
rin, “100.000 evladımızı ve en değerli 
aydınlarımızı katleden emperyalist-
ler” olarak algılanması, yeni rejimin 
topluma dayattığı “ideolojik dizayn”a 
ters düşeceği için Çanakkale, en hafif 
deyimiyle fazla kurcalanmamış, fii-
len unutulmaya terkedilmiş, anılması 
sadece M.Kemal’in Anafartalar başa-
rısına yapılan referanslarla sınırlı tu-
tulmuştur.

AKP İktidarı: 

Siyasal İslamın ucuz rövanşizmi

AKP iktidarı, Kemalizmin bırak-
tığı bu boşluğu kendi adına doldur-
mak amacıyla Çanakkale’yi “İslami 
dirilişin” sembolü haline getirmeye 

çalışmıştır. Yaratılan efsaneler bilin-
mektedir: Düşman askerlerini sara-
rak yok eden “esrarengiz” bir bulut, 
boğazı uçarak geçen ak sakallı evli-
yalar...vs. Siyasal İslam, Kemalizmin 
bıraktığı ideolojik boş alana kendi 
“gecekondu”larını kurarak, en az ke-
malistlerinki kadar büyük bir saygı-
sızlığı bu aptalca efsaneleri yayarak 
devam ettirmiştir, hala da ettirmek-
tedir. Yayılan bu ahmakça hurafeler, 
hayatını ülkeden cehaleti silmeye ada-
mışken savaşa katılan ve ölen binlerce 
okumuş aydının, liselinin, üniversite-
linin anısına hakarettir. 

Dün Çanakkale, Bugün Koba-
ne, Yarın... 

Çanakkale’de kaybettiğimiz on 
binlerce insan, ne resmi ideolojinin 
“Batıyla dostluk” politikaları adına 
unutulmuşluğa terk edilmeyi, ne de 
kelle kesici ve hırsız siyasal islamın 
akıl dışı fantezilerinin nesnesi yapıl-
mayı hak etmiyor. O, tüm bölgede, 
üzerinde yaşanılan toprağı emperya-
lizme teslim etmeme kararlılığının 
ve bu uğurda yapılan fedakarlığın  
simgesi olarak kavranmalıdır. Bugün 
birçok ilericinin “Kobane Kürt hal-
kının Çanakkale’si olmuştur” derken 
kastettiği ruh tam da budur. Öte yan-
dan Çanakkale’de somutlaşan “aydın 
gençlerin kendini ülke ve halk için 
feda etmesi” ruhu 1915 sonrasında da 
bir ırmak gibi akmaya devam etmiş, 
Türkiye ilerici ve devrimci gençli-
ği Dev-Genç’ten İGD’ye, GSB’den 
Genç Öncü’ye, DÖB’den Dev-Lis’e 
emperyalizme ve faşizme karşı yıllar 
boyu verdiği kurbanlarla Çanakka-
le’deki ağabeylerinden geri kalma-
dıklarını ispatlamıştır. Emekçi halkın 
gücüyle birleşecek bu ruh, yeni Ça-
nakkale’lerle ülkede ve bölgede em-
peryalizmi ilelebet tarihe gömmeyi de 
başaracaktır.
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AKP’li belediyeler eliyle Çanakkale’ye düzenlenen “Kültür Gezileri”.

MEĞER EKSİLMİŞİM GÜÇLENDİĞİMİ SANIRKEN

q Hasan KAPLAN

Gazetemizin 5. sayısında yayınladığımız Hasan Kaplan’ın bu şiiri teknik bir nedenden dolayı eksik 
basılmıştır. Özür diliyor ve şiirin tamamını bir kez daha yayınlıyoruz.

Söyleyin kim. Kim girdi kanımıza
Düşman olduk yüzlerce yıllık yaşanmışlığı unutup
Kara günler de paylaşılmış; ekmek hakkı, tuz hakkı vardı.
Ama kan yoktu.
Yaşıyorduk yan yana dostça, kardeşçe
Kim soktu kanı aramıza. Söyleyin. Kim

Kürt’tük, Türk’tük, Ermeni’ydik birlikte halaya dururduk
İbadetimiz, mezarlıklarımız değilse de kederimiz ortaktı
Süryani’ydik Arap’tık Rum’duk, yan yanaydı evlerimiz
Aynı yağmurlarda ıslanır, aynı depremlerle yıkılırdık
Mezopotamyalıydık, Anadoluluyduk.
Öz çocuklarıydık aynı coğrafyanın
Acılarımız da ortaktı sevinçlerimiz de
Motifleriydik aynı tezgahta dokunmuş kumaşın
Hangi fırtınaya tutulduk, hangi kasırgaya
Koptuk, savrulduk

Biliyorum durup dururken, kendiliğinden gitmedi gidenler
Yaktık, yıktık, yağmaladık
Kendi ellerimizle, kendi geçmişimizi, geleceğimizi
Gidenler küskün ve vakur bir sessizlikle gittiler
Her giden bizden de bir şeyleri götürdü beraberinde
Şarabı gitti üzüm bağlarının
En güzel motifleri gitti bakırcılığın
Yontmacılığı gitti taşın, mermerin
Mimar Sinan gitti
Süleymaniye’yi Selimiye’yi ve yüzlerce eserini öksüz bırakarak
Renkler gitti.
Her gidenle biraz daha bozuldu ahengi gök kuşağının
Yitirdi renklerini Anadolu
Rum’suz kaldı diyar-ı rum
İstanbul gizlice, içten içe yasını tutar hala gidenlerin

Yorgo gitti.
Meyhanesinin yerinde yükselir şimdi bir iş merkezi
Hasrettir Yorgo bin yıldır kök salıp yaşadığı İstanbul’una
Niko karşı kıyıda sirtaki oynar, kadeh kaldırarak Anadolu’ya
Halay çeker buruk bir yürekle Eleni
Karşı kıyıda kalan, Aydınlı Yörük Ali dedir hala gönlü
Ani.
Ah güzelim Ani
Kocaman, kara gözlü, kıvır kıvır saçlı, o güzel Ermeni kızı nerededir şimdi
Her gün, her oyunda hırlaştığımız, mızıkçı Agop bile, bir eksiklikmiş anladım.
Yokluğunuzda ne kadar eksildiğimi
Bağışla Moiz bağışla.
Toyluğumuza ver
Gençliğimize, delikanlılığımızın, deli akan kanına ver
Modaydı sanki Yahudi avına çıkıp, Yahudi dövmek, Nazilere özendiğimiz
Bağışla, unutuverdim işte.
Birlikte Kürt Ahmet’in bahçesinden kiraz çaldığımız günleri
Meğer ne kadar eksilmişiz güçlendiğimizi sanırken

Kalanlar “yabancı” oldular binlerce yıldır yaşadıkları topraklarda
Parmak uçlarına basarak, gölge gibi yaşadılar aramızda
Saklanarak, gizlenerek.
Adını değiştirdi birçoğu
Hepimiz tanıdık ve sevdik içlerinden bazılarını
Sevmeyenimiz var mıdır?
Bir kuşağı masallarıyla büyüten, ülkenin masalcı teyzesi,
Hababam Sınıfının Hafize Anası Adile Naşit’i
Tiyatronun Duayeni Toto Karaca’yı Vahi Öz’ü
Yeşil Çam’ın Tonton dedesi Nubar Terziyan’ı
Kenan Pars’ı Turgut Özatay’ı Sami Hazinses’i
Hangimizin yüreğini bir kez olsun titretmemiştir ki
Şarkılarıyla Onno Tunç, Garo Mafyan,
Cem Karaca, Asu Maralman, Fedon ve daha niceleri
Kayıplara üzülüyorum.
Kalanların yarattığı güzellikleri gördükçe
Meğer ne çok kaybetmişiz kazandığımızı sanırken



Devrimci edebiyatın tüm önemli roman-
ları, yazıldıkları andan itibaren birer klasik ha-
line gelmekle birlikte, bazıları, bilhassa belirli 
bir dönemin kuşağı üzerinde özel bir etkiye 
sahip olmuştur. “Yarın Bizimdir Yoldaşlar” adlı 
roman, bu tarz bir etkiye sahiptir. 1974’de 
Portekiz’de faşizm yıkıldığında, komünistlere 
ait bir evde Manuel Tiago adında bilinmeyen 
bir kişinin imzasıyla bu romanın el yazmaları 
bulunmuş, roman kısa zamanda tüm dünya-
ya yayılırken, Türkiye’de Sanat Emeği’nin bas-
tığı kitap o dönemin devrimcilerine, 1973-80 
kuşağına özel ve farklı bir etki yapmıştır.

Neydi “Yarın Bizimdir Yoldaşlar”ı özel kı-
lan? Kitap, Portekiz’de Salazar’ın azgın faşist 
baskısı altında Komünist Parti üyelerinin 
yaşamını ve mücadelesini anlatmaktadır. Ki-
tabın farklılığı, ilk defa bir romanın Türkiye 
sosyalistlerine “partili yaşam ve partili müca-
deleyi” aktarmasıydı. Kitabın ana kahraman-
ları parti bölge sekreteri, parti hücre üyeleri, 
parti üyeleri ve sempatizanlarıdır. Kitapta 
geçen olaylar, bir fabrikada illegal parti tara-
fından bir grevin örgütlenmesi, öncü işçilerin 
partiye alınıp yönlendirilmesi, kırsal kesimde 
partinin kitle ilişkileri kurması, bir sempatiza-
nın süreç içinde partiye alınıp o kimliği özüm-
semesi, gizlilik kurallarının uygulanması, polis 
operasyonuna karşı mücadele ve işkence al-
tında takınılan tavır gibi devrimci mücadele-
nin bir dizi farklı yönünü yansıtmaktaydı. Bü-
tün bunlar 1973 sonrasında “sınıf çizgisi” ve 
“partili mücadele”yi yeni benimseyen ve ha-
yata geçiren genç komünist kuşaklar için ne-
redeyse bir el kitabı, romandaki kahramanlar 
da birer rol-model oldular. Ancak kitabın ba-
şarısı sadece içerikle sınırlı kalmayıp, biçimde 
de ciddi bir kaliteyi içermekteydi. Komünist 
mücadelenin bu temaları, kimi kitaplarda 
son derece kuru, didaktik ve yüzeysel şekilde 
yansıtılıyorken, Tiago’nun kitabında soyut ve 
idealize edilmiş, hayali ve insan-üstü komü-
nistler değil, etiyle kemiğiyle gerçek insanlar, 
gerçek duyguları ve algılarıyla yansıtıldı. Sev-
gileri, korkuları, karakter farklılıkları, hayatı 
algılayışları, eksikleri ve üstünlükleriyle bize 
aktarılan 1950’lerin bu isimsiz kahramanları, 
kitabı çok daha gerçek, çok daha içe işleyen 
ve hafızalara kazınan bir devrimci başyapıt 
haline getirdi.

Uzun yıllar Manuel Tiago’nun kim olduğu 
bilinmedi, ortaya çıkmadı, çok da sorgulan-
madı. Ancak 1995 yılında, en az kitabın içeriği 
kadar sarsıcı bir gerçek ortaya çıktı: Kitabın 
yazarı, Portekiz Komünist Partisi’nin lider-

likten çekilmiş (ve 10 yıl sonra ölecek olan) 
efsanevi önderi Alvaro Cunhal’di. Liderlik 
otoritesine dayanarak hayatın her alanında 
kendisine yeni prestij konuları yaratmaya ça-
lışan burjuva lider ve aydınların aksine (bizde 
futbol yorumculuğuna soyunan makale ya-
zarlarını hatırlayın) Cunhal, devrimci tevazu 
gereği, kendi yazdığı kitabın etrafında bu 

“Manuel Tiago” efsanesini bizzat yaratmış, ki-
tabın beğenilmesini ve etkisini, kendi (daha 
da parlak olan) liderlik profilinden ayırmayı 
bilinçli olarak tercih etmiştir. Bu ilk kitaptan 
sonra Cunhal bu isim altında 6 adet başarılı 
ve neo-realist tarzda roman yazmıştır. Ölü-
münden sonra, hapishanede yaptığı Kral Lear 
çevirisinin gene başka bir isimde yayınlandığı 

açıklandı; hapishanede çizdiği ol-
dukça başarılı resimler de ilk defa 
kamuoyuna takdim edildi. Kısaca 

tüm dünya Portekiz’de anti-faşist 
direnişin sembolü olan Alvaro 
Cunhal’ın yalnızca inançlı ve 
başarılı bir komünist örgütçü 

değil, aynı zamanda parlak 
yeteneklere sahip üstün ve 
örnek bir kişilik olduğunu 
görmüş oldu. Portekiz hü-
kümeti, sadece komünist-

ler için değil, tüm Porte-
kiz halkı için de tarihsel 
bir figür, örnek bir lider 

olarak görülen Alvaro Cunhal 
için 2005 yılında hatıra pulu bastı.

1973-80 kuşağını yetiştiren “Yarın Bizim-
dir Yoldaşlar” , bugünkü kuşaklar için de de-
ğerini ve geçerliliğini korumaktadır. SSCB’nin 
yıkılışından sonra neredeyse bir “ayıp” olarak 
görülen “örgütlü olma” ve “sınıf çizgisini be-
nimseme”, son yıllarda o çöküş döneminin 
karanlığından hızla sıyrılmakta, ülkemizde 
ve dünyada yeniden ilerici halk kesimlerinin 
parlayan yıldızı haline gelmektedir. Geçmişi 
geleceğe bağlamak, geçmişin devrimci de-
ğerlerini bugünün koşullarında yeniden üre-
terek geleceğe uzanmak isteyen tüm genç 
kadrolar, bir dönem çığır açmış olan ve hala 
değerini ve önemini koruyan bu kitabı mut-
laka okumalıdır.
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

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

          YARIN BİZİMDİR YOLDAŞLAR

Açılışı Şener Şen`in Eşkiya filmiyle yapılan 
Nürnberg Sinema Günleri, bu yıl da, Nürnberg 
ve çevresinde yaşayan bütün uluslardan sine-
maseverlerden büyük ilgi gördü. Şener Şen, 
Uğur Yücel ve Cem Yılmaz’ın da katıldığı açılış 
şöleni hareketli geçti.

Uğur Yücel’in Hanna Schygulla’ya ödülü 
vermeden önce yaptığı konuşmadan seyir-
ciler ve sanatçı konuklar etkilenirken, Hanna 
Schygulla adeta büyülendi. “Hanna’yı anla-
tabilmek ancak şiir okuyarak olabilir“ diyen 
Yücel’in konuşmasını Hanna Schygulla din-
lediği en iyi iki konuşmadan biri olarak nite-
lendirdi. Cem Yılmaz sahne aldığında ken-
dine örnek seçtiği Şener Şen ile ilgili kişisel 
bağını mizah dolu anlatırken, Nürnberg ve 
Almanya’yla ilgili güneş görmemiş yeni espri-
ler üretti. 

Organizasyonunu Ayten Akyıldız ve Adil 
Kaya`nın yaptığı , Federal Almanya Parlamen-

to Başkan Yardımcısı Claudia Roth’un da katıl-
dığı ödül töreninde, En İyi Film Ödülü, Yönet-
menler M. Caner Alper ve Mehmet Binay`ın 
Filmi  Çekmeceler`e verildi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü, Ece Dizdar, 
Nilüfer Açıkalın ve Tilbe Saran, Çekmeceler`deki 
performanslarıyla paylaştılar.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne ise Tansu 
Biçer’e, Neden Tarkovski Olamıyorum? filmin-
deki oyunculuğuyla layık görüldü.

Özel Juri Ödülünün sahibi ise, He Bû Tune 
Bû (Bir Varmış Bir Yokmuş) filmiyle Kazım Öz 
oldu.

VASIF ÖNGÖREN Ödülü de Genciz - Güçlü-
yüz filmiyle Burhan Qurbani`ye verildi.

Seyirci ise  İçimdeki İnsan dedi. 20. Türkiye / 
Almanya Film Festivali Seyirci Ödülünü Aydın 
Sayman‘ın yapıtı aldı.

Kısa Film Kategorisindeki Ödüller:

Birincilik ödülü: Berfeşir, Yönetmen: Serhat 
Karaaslan 

İkincilik ödülü: Sûret, Yönetmen: Cüneyt 
Karakuş 

Üçüncülük ödülü: Bir Maç Günlüğü, Yönet-
men: Deniz Özden

Son gece, salı Günleri TRT 1’de gösterilen 
Filinta Dizisinin prodüktörlüğünü de yapan 
Mehmet Çoban film sonrası izleyicilerle soh-
bet etti.

Yurt dışında yaşayan ve çalışan göçmen 
Türkiyelilerin kültürel alanda gösterdikleri ör-
nek faaliyetlerden biri olan Nürnberg Türkiye 
- Almanya Sinema Festivali, istikrarı ve niteliği 
ile kutlanmaya değer bir nitelik taşıyor. Başta 
Ayten Akyıldız ve Adil Kaya olmak üzere tüm 
emeği geçenleri Politika Gazetesi olarak kut-
luyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyo-

ruz.                 Politika / Nürnberg - F. Almanya  

20. Nürnberg, Türkiye-Almanya Film Festivali
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