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Seçim Kampanyası iki uç noktada yürüyor. Bir yanda, or-
tamı gerginleştirmek, düşmanlıkları körükleyici, içerde ve dı-
şarıda barışa karşı, savaşı körükleyen, işçi, emekçi düşmanı bir 
AKP söylemi. Diğer yanda, barışa, halkların kardeşliğine, işçi 
ve emekçi haklarına, ulusal ve dinsel azınlıklara güven veren, 
birleştirici bir HDP söylemi. CHP ve MHP burjuvazinin yedek 
gücü rollerini yardımcı güç olarak yerine getiriyor. Asıl müca-
dele AKP ile HDP arasındadır. 

Hangisi kazanmalı? Kuşkusuz ki HDP! Ülkenin, bölge-
nin, işçi sınıfı ve emekçilerin, ezilen halkların çözümü Yeni 
Yaşam’da. Ancak AKP, kolay teslim olmamayı zorluyor. Bıra-
kın seçimlerden güç kaybetmeden çıkmayı, çok daha fazla 
güçlenerek, parlamentoda ezici çoğunluğu ele geçirmeyi ve 
bu yolla iktidarda daha kurumsallaşmayı, devlet aygıtını tam 
olarak ele geçirmeyi hedefliyor. Onun içindir ki AKP’nin seçim 
kampanyasını sadece Başbakan Davutoğlu değil, asıl olarak 
sözde “tarafsız” Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütüyor. Düzmece 
“Toplu Açılış Töreni” kavramı “Seçim Mitingi” tanımlamasının 
yeni nitelemesi oldu. Devlete tam olarak egemen olmak iste-
yen Erdoğan saldırıyor. İstediği sonucu alamamak onun için 
kaybetmek ile eş anlamlı. Yargılanmaktan, hesap sorulmasın-
dan korkuyor. Bu nedenle AKP oy kaybetse dahi Cumhurbaş-
kanı olarak AKP’ye hükümet kurma görevi verecek. “Azınlık 
Hükümeti” seçeneği dahil ülkeyi her tür felakete sürüklemek 
planları, seçenekleri arasındadır. Bu; ölmektense, sıtmaya razı 
olma duygusudur.

AKP, seçmenleri “AKP’yi seçmezseniz kriz ve kaos ortamı 
egemen olacak” aldatmacası ile korkutmaya ve yönlendirme-
ye çalışıyor. Aslında tam tersi geçerli. AKP gücünü korur veya 
güçlenirse ülkeyi ve bölgeyi bir kaos/kriz ortamı bekliyor. Bu 
sebepten dolayı aslolan HDP’nin barajı aşıp aşmayacağı konu-
su değil, ne kadar güçlü bir biçimde aşacağıdır. HDP barajı ne 
kadar yüksek bir oy oranı ile aşarsa AKP’nin yaratabileceği kriz 
ve kaos ortamı tehlikesi o denli azalır. 

HDP güçlenir ve AKP oy kaybederse, AKP ve devlet ku-
rumları içindeki AKP kadrolarında ayrışma tetiklenecek, AKP 
zayıflayacak. Değişik senaryolar A. Gül ve Erdoğan’ı eleştiren 
kimi önemli AKP kurmaylarının birleşerek, Fethullah Çetesi ile 
işbirliği yaparak partileşmeye kadar gideceklerini ve AKP’den 
seçilmiş vekillerden bu partiye transferler olacağını gösteriyor. 
Böyle bir oluşum, CHP ve MHP ile iş birliği içinde parlamento-
da güce oynayacaktır. A. Gül’ün aday olmaması ve AKP’ye mü-
dahale etmemesinin altında bu plan yatıyor. AKP oy oranını 
geliştirir ise yine benzer bir senaryo gündeme gelecek, AKP 
her durumda parçalanacak ve küçülecektir. İşbirlikçi oligarşi, 
ABD emperyalizmi ile işbirliği ve AB emperyalistleri ile uyum 
içinde yeni iktidar yapıları planlamaktadır. Erdoğan’ın ipi bu 
anlamda çekilmiştir. Erdoğan buna rağmen ve tam da bu ne-
denle bu seçimlere ölümüne asılmaktadır. 

Ülkenin barış ve demokrasi güçleri, Türkiye İşçi Sınıfı ve 
Kürt Özgürlük Hareketi bu aşamada Türkiye’nin devrimci güç 
potansiyelini temsil ediyorlar. Bu odak çok geniş bir bağlaşık-
lık ve güç birliği yapısı oluşturma becerisi göstermiştir. Ülke-
de var olan dengeleri barış ve demokrasi güçleri lehine de-
ğiştirecek süreci başlatacak böyle bir gelişme bu seçimlerde 
8 Haziran’da hangi sonuç çıkarsa çıksın hiçbir şeyin 7 Haziran 
öncesi gibi olmayacağının göstergesi ve teminatıdır.
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

Soma Katliamının Yıldönümünde...
Ülkede Kirli Burjuva Siyaseti Gelişirken...

Bölgede Savaş Kışkırtıcılığı Körüklenirken...
7 Haziran Seçimleri Arifesinde...

SÖYLEYECEK 
SÖZÜMÜZ VAR!

Kavga Sesleri geliyor Bursa’dan  Sayfa: 4-5

BU GÖZLERE DİKKATLİ BAKIN!
Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim, 

akar suyun, 

meyve çağında ağacın, 

serpilip gelişen hayatın düşmanı. 

Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına: 

- çürüyen diş, dökülen et -, 

bir daha geri dönmemek üzre yıkılıp gidecekler. 

Ve elbette ki, sevgilim, elbet, 

dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, 

dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla 

bu güzelim memlekette hürriyet...

Nazım Hikmet 
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THKO’nun önder kadrolarından Si-
nan, Alparslan ve Kadir bir ihbar sonucu 
jandarma ile girdikleri çatışmada Nurhak 
dağlarında katledildiklerinde henüz yirmi-
li yaşlardaydılar. Canlı olarak yakalanabi-
lecekleri halde bilinçli olarak kurşunlandı-
lar, mecburen çatıştılar ve düştüler. Aynen 
Kızıldere katliamında olduğu gibi cansız 
bedenlerini mermilerle eleğe çevirdiler.

Onları ihbar eden muhtar ise TİKKO 
önderi İbrahim Kaypakkaya’nın önder-
liğinde bir birlik tarafından kendileri ya-
kalanmadan kısa bir süre önce cezalandı-
rıldı.

 Deniz’ler için söylenenlerin aynısının 
geçerli olduğu bu arkadaşlarımızın müca-
delesi önünde saygı ile eğiliyoruz.

Olay nasıl gelişti, tanıklardan 
takip edelim:

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu 
(THKO) militanlarından yedisi, Nurhak 
Dağı’nın eteklerinden Malatya Kürecik 
ABD Radar Üssü’ne doğru yola çıktı-
lar. 31 Mayıs 1971 günü gün ağarmadan, 
Adıyaman Gölbaşı’na bağlı İnekli köyü 
yakınlarına ulaştılar ve bir meşelikte mola 
verdiler... 

THKO kurucularından Sinan Cemgil, 
yoldaşları Alpaslan Özdoğan ve Kadir 
Manga’nın öldürüldüğü çatışmanın yaşa-
nacağı yerdir İnekli köyü. Köyün çobanı 
hayvanları dağa çıkarmaya geldiğinde 
henüz sabah ezanı okunmamıştır. Çoban 
çalılıkların arasından Sinan ve yoldaşları-
nı görür, kendisini çağıran Sinan’a cevap 
vermez. Hayvanları alarak yavaşça uzak-
laşır. Sinanların göremeyeceği bir yere 
geldikten sonra da koşa koşa İnekli köyü-
nün muhtarının evine giderek gördüklerini 
anlatır. Muhtar, köyün telefonundan Göl-
başı Jandarma Komutanını arar. Komutan 
bir başçavuştur ve emrinde az sayıda jan-
darma eri vardır. Muhtara, köyde eli silah 
tutan herkesin hazırlanmasını söyledikten 
sonra İnekli köyüne doğru hareket eder. 

THKO’nun yedi militanı, Sinan Cem-
gil, Alpaslan Özdoğan, Kadir Manga, 
Mustafa Yalçıner, Hacı Tonak, Metin 
Güngörmüş ve Ahmet Erdoğan’ı İnek-
li köyüne getiren olayların THKO’nun, 
4 Mart 1971’de Ankara-Ahlatlıbel ABD 
Radar Üssü’nden dört ABD’li eri kaçı-
rıp, yayınladığı bildiri ile sesini bütün 
Türkiye’ye duyurmasıyla başladığı söy-
lenebilir. 9 Mart’ta kaçırılan ABD’li erler 
serbest bırakılır. 12 Mart 1971’de ordunun 
yönetime el koymasının ardından THKO 
kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve 

Sinan Cemgil Ankara’dan ayrılırlar. 

Sinan Cemgil ve arkadaşları, Deniz 
Gezmiş ve Yusuf Aslan’ın Gemerek’te 
yakalanmasının ardından Nurhak’larda-
ki gerilla kamplarına doğru yola çıkarlar. 
Adıyaman yakınındaki Nurhak’ta kamp 
kuran Sinan Cemgil ve arkadaşları Mart 
ayı ortalarında başladıkları gerilla eğitimi-
ni, Mayıs ayının sonlarına kadar sürdürdü-
ler. Toplam 22 kişidirler, iki gruba ayrılır-
lar. Sinan Cemgil’in komuta ettiği birinci 
grup; 31 Mayıs’ta Malatya Kürecik ABD 
Radar Üssü’ne eylem düzenlemek, yaka-
lanan Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i kurtar-
mak için personeli rehin amacıyla yola 
çıkacak ancak daha yolun başında İnekli 
köyü yakınlarında köylüler ve jandarma 
tarafından pusuya düşürülecektir. 

‘Jandarmalar dostuz biz!..’ 

Sinan ve yoldaşlarının yakalanması 
için başlatılan operasyonu yöneten Emek-
li Albay Yılmaz Erkekoğlu, 1987 yılın-
da Söz gazetesinde yayımlanan “Nurhak 
Dağları’nda Altı Ay” başlıklı yazı dizisin-
de, 31 Mayıs sabahını şöyle anlatır: 

“Sinan Cemgil ile Hacı Tonak ovayı 
ilk gördükleri sırta doğru yürümektedir-
ler. Hacı Tonak önde gitmektedir. Gözleri 
hep ovada ve onu baştan başa kateden de-
miryolundadır. Hacı Tonak aşağıdan sırta 
tırmanan köylüler ile jandarmaları görür 
ve ‘Hoca’ diye bağırıp kendini yere atar. 
(Sinan’ın arkadaşları arasındaki lakabı 
‘Hoca’dır.) Sinan geriye doğru ani bir dö-
nüş yapar. Bu sebeple tel gözlüğü gözün-
den fırlar. Sinan ileri derecede miyoptur. 
Gelenler önce ‘teslim olun’ ihtarı yapar-
lar, ateş etmezler’’. 

“Sinan Cemgil boynuna asılı Kalaş-
nikof’u koltuğunun altından öne doğru 
kaydırıp diz çökünce gelenler ateş ederler. 

Sinan kısa bir darbe atışı yapar ve vuru-
lur. Atışı gözleri görmediği için rastgele-
dir. Hacı Tonak kendisini meşeliğe atar.’’

“Silah sesleri ile ayılan meşelikte-
ki beş kişiden Kadir Manga ve Alpaslan 
Özdoğan sırta doğru koşar, fakat sırtı öte 
yakadan çıkan köylü ve jandarmanın ateşi 
ile karşılaşırlar. Mustafa Yalçıner, bulun-
duğu yerden ateş ederek arkadaşlarını 
destekler. Bu beş kişiden birisi el bombası 
atar. Bunun üzerine ortalık iyice karışır. 
Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan vuru-
larak ölür.” 

Albay Erkekoğlu’nun anlattıklarında 
yanıldığı birkaç nokta bulunmakta. İlkin 
köylüler ateş açar. Amaç onları jandar-
manın beklediği dağlara doğru sürmektir. 
Öyle de olur. Sonra Sinan bir kayanın 
üzerine çıkarak önlerini kesen jandarmala-
ra seslenir: “Sakın ateş etmeyin. Düşman 
değiliz biz. Jandarmalar dostuz biz. Kar-
deşiz. Mehmetlerle biz öz be öz bu yurdun 
kardeşleriyiz. Bizim sizinle bir davamız 
yok. Ardınızdaki köylülerle de. Bizi bıra-
kın yolumuzu sürelim...” 

Jandarmaların şaşkınlığı yüzlerine 
yansımıştır. Kısa süren şaşkınlığı başça-
vuşun “Ateş!” buyruğu bozar... Jandarma 

ve köylülerle çatışma başladıktan yaklaşık 
bir buçuk saat sonra ilk vurulan Alpaslan 
Özdoğan olur ve oracıkta can verir. Ar-
dından Kadir Manga göğsünden vurulur 
ve o da yoldaşı Alpaslan gibi hemen öle-
cektir. Sinan Cemgil ise bacağından ve 
omzundan yaralıdır. Bir bomba attıktan 
sonra siper aldığı kuru bir ağacın arkasın-
da ateş etmektedir. Ancak iki ateş arasında 
kalan Sinan’ın silahı son bir uzun ateşten 
sonra susar. Sinan Cemgil de ölmüştür...

‘Bir kuyruklu yıldız gibi kayıp 
gidecek’ 

Sinan Cemgil’in cenazesini almaya 
babası Adnan Cemgil ve annesi Nazife 
Cemgil ile birlikte giden ve ardından “Öl-
dükleriyle Kalmadılar” adlı kitabı yazan 
yazar Orhan İyiler, Sinan’ın düştüğü anı 
şu satırlarla anlatır: 

“Sinan’ın ateş üstünlüğünü yitirmesiy-
le yüklenmelerinin amansızlığı arasından 
çok bir zaman geçmeden Sinan yoldaşı, 
fikirdaşı Kadir’e on metre, on beş metre 
daha yaklaşa idi ki kavuşa, alıp kucaklaya 
ve de bi kenara çeke... İşte zamanın bu can 
alıcı can verici, her bir şeyin bir böyle, bir 
öyle olacağı zaman kertesine dek... İzmir-
li onbaşının ilk kurşunu yiğitler yiğidi ve 
de bir gelin kadar alımlı Sinan oğlumun 
tam alnının ortasında patladı. Köylüler, 
havaya uçacak sandılar... Göğe doğru 
kanatlanıp sabah bulutları arasından bi 
kuyrukluyıldız gibi akıp gidecek. Belki de 
gerçekten böyle olacak idi. Yukarı doğru 
başını vermiş ağır yavaş ayakları yerden 
kesilirken ikinci kurşun tam göbeğinden 
girip sırtından çıkınca... Yere doğru döndü 
ağır yavaş, bir an herkesler, başını kaldır-
mış son kez arkadaşlarına bakıyor sandı-
ğında, birdenbire Kadir’e doğru yere ka-
paklanarak yuvarlandı.” 

Mustafa Yalçıner ağır yaralı olarak 
“ele geçerken”, ovaya inip diğer ekiple 
ilişkiye geçmesi istenilen sivil giyimli ve 
silahsız iki kişiden biri olan Hacı Tonak 
saklandığı meşelikte yakalanır. Diğer si-
vil giyimli kişi olan Ahmet Erdoğan ile 
Metin Güngörmüş ise çatışma başlarken 
kaçmayı başardılar. Ancak onlarda birkaç 
gün sonra yakalanacaklardır. 

ODTÜ öğrencisi Sinan Cemgil, yine 
ODTÜ öğrencisi Alpaslan Özdoğan 
ve Erzurum Atatürk Üniversitesi öğren-
cisi Kadir Manga, yoldaşları Deniz’i, 
Yusuf’u ve Hüseyin’i kurtarmak isterken 
can verirler...

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesinin Ma-
yıs 2012 sayısında yayınlanmıştır. www.türkiyekomü-
nistpartisi.org sitesinden alınmıştır.)

POLİTİKA

Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alparslan Özdoğan

31 Mayıs 1971 Nurhak Dağları / Adıyaman



TKP/ML Önderi İbrahim Kay-
pakkaya 18 Mayıs 1973 tarihinde 
egemen sınıfların zindanlarında 
katledildi. O’nun anısına 2012 
yılında Atılım gazetesinde yayınla-
nan bir yazıyı dikkatlerinize sunu-
yor, katledilişinin 42. yıl dönümün-
de, mücadelesi ve anısına saygı 
gösteriyoruz.

Politika

Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) 
kurucusu ve önderi İbrahim Kaypakkaya 18 
Mayıs 1973 günü 3,5 aylık insanlık dışı işkence-
ler sonucu ifade ve bilgi vermeyi reddettiği için 
Diyarbakır’da katledildi. Dönemin gençlik lider-
lerinden ama onun da ötesinde genç yaşına 
rağmen ideolojik ve politik olarak emsallerine 
göre derin çalışmalara imza atan İbrahim Kay-
pakkaya 24 yaşında katledilirken kelime anla-
mıyla gerçekten hunharca muamelelere maruz 
kaldı. Ayak parmakları tek tek kesilerek, açık 
yaralarına tuz basılarak yıldırılmaya çalışılan 
İbrahim Kaypakkaya, bütün bu uygulamalara 
rağmen teslim olmadı. Bu sebepten dolayı “ser 
verip sır vermeyen bir yiğit” olarak nitelendirildi.

Yayınlarımızda ve partimizin diğer kade-
melerinde bugüne dek adından çok fazla söz 
edilmeyen İbrahim Kaypakkaya ile ilgili öze-
leştiri borcumuz mevcut. Kuşkusuz ki bu tek 
taraflı bir eylem değil. Dönem itibarıyla SBKP ile 
ÇKP arasında gelişen farklı görüşlerin etkisin-
de şekillenen olumsuz süreç, Türkiye devrimci 
hareketini de etkilemiştir. Bugün geriye dönüp 
bakıldığında SBKP’nin revizyonist yöneticilerine 
tepki olarak gelişen bu ayrılığın hiç bir mantığı-
nın olmadığı iddia edilemez. Ancak bu gerçeğe 
rağmen ÇKP’nin eleştirilerinin Dünya Komünist 
Hareketinin bileşenleri içinde çözülmesi daha 
yerinde olurdu. Gerçi İbrahim Kaypakkaya 
ÇKP’nin eleştirilerin ötesinde ABD’nin politika-
larına çanak tutmasını eleştirerek bir süre son-
ra gidişatın olumsuzluğunu değerlendirerek 
ÇKP’nin bu politikalarına mesafe koymuştur. Biz 
tüm hata ve eksikliklerine rağmen dünyada ilk 
sosyalist devrim deneyi olan ve dünya işçi sını-
fının en büyük kazanımı olan Sovyetler Birliği 
ve onun öncü partisi, Lenin’in partisi SBKP’yi 
amasız koşulsuz desteklemeyi doğru görürken, 
ÇKP politikalarının etkisinde kalanlar SBKP ve 
SSCB’yi açıktan eleştirme yolunu seçmişlerdir. 
Bugün için değerlendirildiğinde bu ayrılık ve 
sert tartışmalara karşın, TİKKO kaynaklı siyasi 
oluşumların değerlendirmeleri ve yaklaşımla-
rı ile günümüzde devrimci hareketin yeniden 
yükseltilmesinde ortak paydalarımızın oldukça 
fazla olduğunu tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla 
bir yandan eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını 
işleterek geçmişi değerlendirmek ama günü-
müzde ortak paydalarımızda eylem birliğini 
geliştirmek önümüzde güncel bir görev olarak 
duruyor.

İbrahim Kaypakkaya, Kemalizm ve Kürt 
ulusal sorununun çözümü konusunda döne-
minde çok net söylemlere sahiptir. Mustafa 
Suphi’nin TKP’sine sahip çıkmaktadır ve sa-
vunmaktadır. Kemalist Cumhuriyetin, Büyük 
Ekim Devrimi’nin gerçekleşmesi ve düşman 
tarafından boğulamaması sonucu İngiliz em-
peryalistlerinin bir kabulu olarak kurulmasına 
göz yumulduğunu söylemektedir. Kürt sorunu-
nun çözümü için ise, bunun ancak Kürt halkının 
kendi kaderini kendisinin belirlemesinin kabulu 
çerçevesinde mümkün olacağını ikircimsiz sa-
vunagelmiştir. Bu çok önemli ideolojik ve politik 
duruştur. Kaypakkaya, aynı zamanda Komü-
nist Parti’nin gerekliliğine inanan ve işçi sını-
fının belirleyici rolüne her zaman vurgu yapan 
bir politik yön geliştirmiştir. 15-16 Haziran 1970 
Büyük İşçi Direnişi’nde pratik görevler üstlenmiş 
ve önemli işlevleri yerine getirmiştir. İşçi sınıfı-
nın öncülüğünde işçi-köylü ittifakına ülkemiz 
koşullarında özel bir önem atfeder. Bu sebepten 
dolayı da kırsal kesimlerde örgütlenmeye gö-
rüşlerinde ve pratiğinde büyük önem verir.

Kaypakkaya ilk örgütlü mücadelesi TİP içe-
risinde başlar, TİP pasifizminin etkisi ve Mao’nun 
Halk Savaşı Teorisi’nin etkisinde TİP’den ayrılır, 
Mihri Belli’nin MDD teorisini “Kemalist” bir teo-
ri olarak eleştirir ve mesafe koyarak, önce Doğu 
Perinçek ile TİİKP kuruluşunda yer alır ama kısa 
bir süre sonra Perinçek’i  revizyonist ve oportü-
nist olarak eleştirerek TİKKO’nun kuruluşuna ve 
yapılanmasına yönelir. Daha o dönemde Kema-
lizmin sol içindeki etkisini gören ve Kürt ulusal 
sorununun çözümünde Leninci yaklaşımı be-
nimsemiştir. Bu olgu o dönemde genç devrim-
ciler arasında çok da genelgeçer olmayan ama 
doğru bir yaklaşımdır.

İbrahim Kaypakkaya’yı katledilişinin 39. yı-
lında anmanın en doğru yolu, TİKKO ve TKP/ML 
geleneğinden gelen hareketler ile güç ve eylem 
birliğini geliştirmektir. Farklılıklarımızı tartış-
mak, düzeyli bir kültür çerçevesinde SSCB ve 
ÇHC deneyimini değerlendirmek ayrı bir konu-
dur, ortak paydalarımızı öne alarak, Marksizm-
Leninizmi ve Stalin yoldaşın devrimci rolünü 
dikkate alarak bugün önümüzde duran somut 
görevleri değerlendirmek ayrı bir konudur. Bu 
süreçler kolay süreçler değildir, ancak sanıldığı 
kadar zor ve karmaşık da değildir. Önemli olan 
niyet ve amaçlardır. Bu konularda da hemfikir 
olduğumuz konusunda kuşkumuz yok. Anti-
emperyalist demokratik halk devrimi hepimizin 
ortak hedefidir.

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi’nin Mayıs 2012 
sayısında yayınlanmıştır. www.türkiyekomünistpartisi.org    
sitesinden alınmıştır.)

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 
2 Mayıs 2015 Tarihli Açıklaması:

Kirli Seçim
Kampanyası ve 
Namuslu Oylar
AKP, başında fiili Genel Başkanı devletin başı Erdoğan olmak üzere daralan çemberin 

farkında. Yıllardır hile ve yalanlarla yürüttükleri icraatlarının sonuna geldiler. Ülkeyi talan 
etmenin, hırsızlık ve soygunculuğun sonuçlarını düşünmek bile onlara kabus gibi geliyor. 
Onun için her ne pahasına olursa olsun bu seçimlerde tek başına hükümet kuracakları 
oy oranını, tek başına Anayasa’yı değiştirebilecek parlamento çoğunluğunu yakalamak 
istiyorlar. Bu amaçlarına ulaşmak için ise yalan ve iftiraya dayalı kirli bir seçim kampanyası 
yürütüyorlar.

 Görüntüdeki Başbakan Davutoğlu’nun yetmeyeceğini başından itibaren hesaba katan 
fiili AKP Başkanı Erdoğan, meydanlarda bizzat seçim kampanyası yürütüyor. “Tarafsız” 
Cumhur Başkanı AKP’ye oy istiyor. Hem de 400 tane Milletvekili çıkaracak oy istiyor. Deyim 
yerindeyse “bel altı” bir kampanya yürütüyor. Halkların dini duygularını, yurt sevgilerini 
istismar ediyor. Gerçekleri ters yüz ediyor, hayali senaryolar üretip o temelde miting 
söylevleri yapıyor.

 Erdoğan, bununla yetinmiyor. Seçim sonuçlarını manipüle etmek için, oyları 
değiştirmek için özel teknik bir ekip çalıştırıyor. Tüm yalan ve dolanlara rağmen gücünün 
yetmeyeceğini gördüğü için oy sahtekarlıkları örgütlüyor. Bunu engellemenin yolu, bütün 
seçim sandıklarında, hileleri önleyecek önlemler alınması ve hilelerin anında tespit edilip 
belgelenip bir yandan hukuksal yollara başvurup, diğer yandan basında teşhir edip YSK  
belgeli bildirim ve ilgili Cumhuriyet Baş Savcılıklarına suç duyurusu yapılmasıdır. En büyük 
tehlike yurt dışı seçim sandıklarındadır. Bu sandıklar anti-demokratik bir biçimde, yerinde 
sayılmadan ülkeye getirilecektir. Hiç bir denetim ve ispat olanağı yoktur. Bu açıdan yırt 
dışında yaşayan göçmen işçilerin demokratik örgütleri oyların yerinde sayımı konusunda 
ısrarcı olmalı, kampanyalar örgütlemelidir.

 Bütün bunların dışında Erdoğan, işbirlikçi oligarşinin temsilcisi olarak bu yöntemlerin 
yetmeyeceğini düşünmektedir. Bu amaçla HDP’ye kayan ilave oyları engellemek, HDP’ye 
oy vermeye karar vermiş seçmen yığınlarını tedirgin etmek, vaz geçirmek için türlü 
provokasyonlar peşindedir. Ülkede gerilla güçlerinin ateşkes koşullarında mevziilendikleri 
noktalara askeri operasyonlar düzenlemektedir. Çatışma koşulları yaratıp asker cenazeleri 
üretmenin yollarını aramaktadır. Ağrı’da seçilmiş 15 tane askeri, helikopter ile gerilla 
mevziilerine yakın yere indirip, helikopterleri geri çekerken gerilla mevziilerine taciz ateşi 
açmaları ve Gerilla’nın çatışma bölgesinde yalnız bırakılan 15 askeri yem olarak bırakıp 
öldürülmelerini istemeleri, egemen güçlerin kirli planlarının somut göstergesidir. Bu tür 
provokasyon planları seçim tarihi yaklaştıkça artacaktır.

 Trabzon ve Uşak’da 1 Mayıs yürüyüşlerinde HDK/HDP kortejlerine saldırılması, HDP 
seçim bürolarının, il ve ilçe binalarının saldırılara uğrayıp kundaklanması, bu planların 
“masum” yanıdır. Çok daha etkili provokasyonlara hazır olunması gerekmektedir. HDP’nin 
milletvekili adaylarının, başta Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak 
üzere, can güvenlikleri söz konusudur.

 Tüm bu kirli senaryolara karşı seçimi istediği oranlarla kazanamayacağını hisseder ise, 
Erdoğan, Suriye’ye yönelik bir provokasyonun ve kendi açısından gerekirse seçimlerin 
ertelenmesi koşullarının yaratılması yönünde de hazırlıklıdır. Kuzey Suriye’deki Alevi Arap 
bölgelerinde ve Rojava Kürdistanı’nında IŞİD ve IŞİD harici aylardır sesi duyulmayan El 
Nusra tipi örgütlenmelerin hareketlenmesi bir tesadüf değildir. Halep’de PYD’ye karşı 14 
terör örgütünün koalisyonunu kuran Türkiye Savaş Bakanlığı ve MİT’dir. Erdoğan’ın Suudi 
Arabistan ve Katar ziyaretleri bu anlamda planlı ziyaretlerdir. Suudi Arabistan teröris-
tlerinin Bahreyn müdahalesi ve en son Yemen işgalleri bilinmektedir. Erdoğan bu alter-
natifi Suriye’ye karşı yedekte tutmaktadır.

 Türkiye ve Kürdistan’ın tüm ilerici, devrimci, yurtsever, diri güçleri, Barış ve Demokrasi 
Güçleri, Türkiye İşçi Sınıfı’nın Devrimci Güçleri, Kürt Özgürlük Hareketi ile omuz omuza bu 
seçimlerde gerici, faşizan AKP Rejimine gerekli dersi vermek için HDP çerçevesinde oluşan 
eylem ve güç birliğini seçim başarısına bağlamalıdır. Hırsızlara, soygunculara, katillere 
karşı tüm namuslu oylar HDP’ye !

 
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi

2 Mayıs 2015
(TKP Merkez Organı, ATILIM Gazetesi Mayıs 2015 sayısında yayınlanmıştır. 

www.türkiyekomünistpartisi.org    sitesinden alınmıştır.)
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Ser verip sır vermeyen bir yiğit: 
İbrahim Kaypakkaya



q  Orhan DEMİRBAĞ

Bursa günlerdir ayakta. Türk-İş’e 
bağlı sarı sendika Türk Metal üyesi 
işçiler; Renault, Tofaş, Coşkunöz ve 
Mako gibi fabrikalarda direnişte... 
Onbinlere varan otomotiv proletaryası 
sarı sendikacılara Bursa’yı dar ediyor. 
MESS işbirlikçisi, mafya bozuntusu 
sarı sendika temsilcileri işçilere saldı-
rıyor, tehdit ediyor ama işçiler kararlı-
lıklarından ödün vermeden mücadele-
lerini sürdürüyor.

Türk Metal Başkanı MESS yöne-
ticilerinin ağzıyla konuşuyor. İşçileri 
tehdit ediyor. O da tıpkı AKP yöne-
ticileri gibi iktidarını kaybedeceğini 
gördüğü için saldırganlaşıyor. Tehdit 
ediyor, ihbar ediyor. Ama nafile. Bir 
kez ayağa kalkmaya görsün proletar-
ya, ne Pevrul tanır, ne MESS... Süpü-
rür geçer...

Bursa’da Reanult’un başlattığı, ar-
dından TOFAŞ, Coşkunöz ve MAKO 
Fabrikasına yayılan isyan devam edi-
yor. Fabrikaya gelerek işçilerle konu-

şan TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, 
işçilerden eylemlerini bitirerek yarın 
iş başı yapmalarını, 3 günlük süreci 
unutacaklarını söyledi. Ancak işçiler, 
‘eyleme devam’ devam kararı aldı. 

Dışarıda bekleyen işçilere açıkla-
malarda bulunan işçilerden İbrahim 
Gürkan, eyleme devam edeceklerini 
belirterek şunları söyledi: “CEO geldi 
açıklama yaptı. Biz ona taleplerimizi 
o da bize beklentilerini söyledi. Biz 
bunları CEO’dan beklemiyorduk, bek-
lentilerimizin karşılığını istiyorduk. 
Ama o öyle yapmadı, biraz ılımlı yak-
laştı. Sakin olun, hiçbir maddeyi kabul 
etmedik. 3 gündür mücadele ediyoruz. 
İstişare yapmadan karar almamız söz 
konusu olamaz. CEO’nun dediği şu, 
‘yarın sabah buraya gelin, hukuki iş-
lemleri başlatmaya gerek kalmadan, 
3 günlük süreci unutalım, gelin işini-
zin başına dönün. Biz de hiç bir şey 
olmamış farz edelim. Maaş konusun-
da yapamayacağım şeylerin sözünü 
veremem’ diyor. Sendika konusunda 
da ‘yetki sizin elinizde, ona müdahale 

edemeyiz’ diyor. Durum bu. Bu konu-
da bizim sabit fikrimizden ekstra yap-
mak istediğiniz bir şey varsa yapalım. 
Devam mı edelim, yoksa yarın iş başı-

mı yapalım?”
Gürkan’ın sorusu üzerine, ”Öl-

mek var, dönmek yok” şeklinde slogan 
atan işçiler, eyleme devam kararlarını 
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RENAULT İŞÇİLERİNİN
KARARLILIĞINI KUTLUYORUZ
METAL İŞÇİSİ BASKICI SENDİKA
ve SÖZLEŞME DÜZENİNE 
BOYUN EĞMİYOR

Dün sabah Türk Metal, özgürce sendikal tercihini kullanmak isteyen Renault 
işçilerine Organize Sanayinin göbeğinde bir çete gibi sopalarla saldırmış, işçi kar-
deşlerimizi yaralamıştı. 

Bu saldırının üzerinden henüz 24 saat geçmeden Renault’ta, bu kez sopayı işve-
ren eline almaya kalktı. Gece vardiyasına gelen işçiler, bazı arkadaşlarının kartla-
rının basmadığını gördüler. İşveren sarı sendikaya tepkiyi bu şekilde “zor” yoluyla 
bastırmayı amaçladı.

Ama olmadı. Renault işçileri “tek bir arkadaşımızın kartı basmazsa hiçbirimiz 
işbaşı yapmayacağız” kararı almıştı. Bu kararı dün gece uyguladılar. Gece vardiyası 
işbaşı, diğer vardiya çıkış yapmadı. Bu kararlılık karşısında geri adım atmak zorun-
da kalan işveren, çıkardığı işçileri geri aldı. 

Renault işçilerinin kararlılığı oyunu boşa çıkardı.
Dün gece bir kez daha görüldü ki metal işçisi, MESS’in Türk Metal eliyle dayat-

tığı sözleşmeye sığmamaktadır. Henüz bu yılın başında onlarca işletmede yaptığı-
mız tek günlük grevle Birleşik Metal-İş üyesi işçiler tarafından yırtılıp atılan MESS 
sözleşmesi, şimdi de Renault, Tofaş, Coşkunöz, Mako ve diğer fabrikalarda çalışan 
metal işçileri tarafından çöpe atılmaktadır. MESS’in tek taraflı belirlediği sözleşme, 
3 yıllık yürürlülük, enflasyona endeksli düşük zam dayatması çökmüştür.

En önemlisi metal işçisi için, bu baskıcı sendikal düzenin sonunun gelmiş ol-
masıdır. Metal işçileri, adı sendika olan bu örgütten mutlaka kurtulacaktır. Özgür 
sendikal düzen mutlaka kurulacaktır.

Birleşik Metal-İş sendikası hiç bir çıkar gözetmeden direnişçi  Metal işçilerinin 
yanındadır.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu



açıkladı. İşçilerden Nihat Çekinka-
ya, 3 gündür gece gündüz fabrikanın 
önünde yattıklarını belirterek, “İşçi-
nin derdi büyük, işçi haklı. Hakkını 
arıyor. Tek derdimiz emeğimizin kar-
şılığını almak. Yasadışı bir işimiz yok. 
Ekmeğimizin karşılığını istiyoruz.” 
dedi.

8 yıldır TOFAŞ’ta çalıştığını söy-
leyen Zeki Kırlak ise Cuma’dan beri 
iş durdurma eylemi yaptıklarını ha-
tırlatarak, yönetimden isteklerini ala-
na kadar eyleme devam edeceklerini 
kaydetti. 

Dayanışmanın tam sırası
Bursa ayakta... Ama tüm Türki-

ye’nin de sınıf kardeşleriyle dayanış-
ma için ayağa kalkması gerek. Türkiye 
işçi sınıfı savaş tarihinde bunun sayı-
sız örneği var. Sınıf dayanışması bü-
yütüldüğü ölçüde kazanım tüm sınıfın 
olur. Başka türlüsü mümkün değil. Sa-
dece işçi sınıfının dayanışması da yet-
mez. Bir yandan uluslararası tekellere 
karşı proletarya enternasyonalizmi te-
melinde dayanışma örgütlenirken öte 
yandan Türkiye’nin demokrasiden, 
özgürlükten yana tüm güçlerinin de 
bu dayanışmaya omuz vermesi, gücü-
ne güç katması elzemdir.

İşçi sınıfının sendikal örgütlenme-
sinde geçmişte önemli bir rol oynayan 
Maden-İş sendikasının mücadelesini 
hatırlamakta yarar var. 80-90 bin üye-
ye sahip, sınıf ve kitle sendikacılığını 
kendisine rehber edinen, başında Ke-
mal Türkler gibi yiğit bir lideri bulu-
nan Türkiye Maden-İş Sendikası’nın 
nasıl DGM’ni ezdiğini, MESS’i nasıl 
dize getirdiğini unutmamalı Renault, 
Tofaş, Coşkunöz, Mako işçileri.

Bursa Otomotiv proletaryası ayak-
ta. İnanıyor ve biliyoruz ki artık geri-
ye dönüş yok. MESS işbirlikçisi sarı 
sendika Türk Metal Bursa’da tutuna-
mayacak. Ömrünü doldurdu... Otomo-
tiv proletaryası kendi örgütlülüğünü 
yaratacak, sınıf ve kitle sendikacılığı 
ilkelerini savunan kendi sendikalarına 
yönelecek. Sendikasızlığı önerenlere 
de gereken yanıtı verecek. Sınıf sava-
şımının güçlü ayak seslerini tüm Tür-
kiye yakından hissediyor. Soma’da 
yitirdiğimiz 301 işçisinin katledildiği 
13 mayıs’ta tüm Türkiye’de alanlara 
çıkan işçi sınıfı, aynı zamanda gelecek 
güzel günlerinde müjdesini veriyor.

Politika    18 Mayıs 2015     5KAVGA SESLERİ

Sadece Bursa Değil, Tüm Türkiye, Bursa Oto    motiv Proletaryası ile Ayakta... İşçi hareketi
Bursa’da 
dört bir yanda

q  Mustafa ŞEN

Sendikamız mücadelesinde görev alan 
Bosch işçilerine...

Reno direniyor, Tofaş direniyor, metal işçi-
leri Reno ile ayağa kalkıyor!..

Bir devir kapanıyor dostlar!.. Hak, hukuk 
bilmeyen, her sözleşmeden sonra patron-
ları mutlu eden, işçi yakınlarının cenaze 
mesajlarıyla, yemekhane sendikacılığı ya-
parak, kandil günleri mesaj atıp, vicdanlar-
dan çıkar (!) bekleyen sarı sendika çöküyor 
dostlar!.. Direnen metal işçilerine ekmek 
kardeşleri ve işçi dostlarımız sahip çıkıyor!..

İşçi hareketi Bursa’dan dört bir yanı sarma-
ya devam ediyor! 

Sizlere hep söylerdik, “biz gelecek için mü-
cadele bayrağını DİSK ile açtık” ve bir gün 
“artık yeter” diyecek olan metal işçilerine 
yol açıyoruz dedik!..

Tünelin ucundaki ışık yolumuzu aydın-
latmaya başladı. Karanlıklar nasırlı ellerin 
mayasıyla aydınlanıyor ve metal işçileri 
Bursa’dan Reno’yla beraber ayağa kalkıyor.

Ve şimdi artık vaktidir görev başı yap-
manın ve zulme karşı durmanın tam za-
manıdır bugün!.. Bunun için çabalıyor 
ve gücümüz yettiğince, elimiz erdiğince 
gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam 
ediyoruz.

Dostlarım, Türk Metal “Bosch’ta arkamız 
sağlam’’ sözleriyle sizlerin tamamen sarı 
sendikal anlayışa razı olduğunuzu ifade 
etmekte ve diğer fabrikalarda sizlerle, is-
tifa eden işçileri korkutmak istemektedir. 
Bu sözlere suskun kalmak kötüleri cesa-
retlendirebilir! Reno işçilerine saldıranlara 
desteğe giden Bosch temsilcilerinin de 
olduğu çeteler, para ve güç için insan ol-
duklarını unutuyorlar! 16 Nisan 2012’de 
Bosch işçilerine saldıranlar 5 Mayıs’ta 
Reno işçilerine saldırdılar ve işçi kanından 
nemalanıyorlar.

Saltanatını kaybetme korkusuna kapılan 
sarı sendika yönetimi, hak ve özgürlük 
mücadelesini yürüten metal işçilerine sal-
dırmakta tereddüt bile etmiyor!..

Buna sessiz mi kalacağız? Reno direnişleri-
ni görmezden mi geleceğiz?

14 Mart 2012 tarihiyle sermayedar sınıfa 
ders veren Bosch işçileri bugün, sarı sen-
dikal düzenin sona doğru gelindiği bu 
günlerde, DİSK/Birleşik Metal-İş mücade-
lesiyle edindiği birikimlerini kullanma dö-
nemi gelmiştir.

Sadece görev ve sorumluluklarımızı hatır-
lamamız yeterlidir...
     

 Birleşik Metal-İş Bosch Çalışanları 
Facebook Sayfasından alınmıştır.

RENAULT İŞÇİLERİYLE ULUSLARARASI
DAYANIŞMA

Renault Grubu Fransa Sendika İşçi Temsilcisi Xavier Reynaud, konuyu Re-
nault’un uluslararası insan kaynakları müdürlüğüne mektupla ilettiklerini belirterek, 
“İnsan Kaynakları Bölge sorumlusu bizi aradı. Sözlü olarak bize garanti verdiler. 
Hiçbir işçi, sendikadan istifa ettiğinde işten çıkartılmayacaktır” dedi.

Renault Grubu Fransa Sendika İşçi Temsilcisi Xavier Reynaud, Fransa Genel 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi Nail Yalçın, sözleşmelerinin yeniden 
düzenlenmesi için Oyak Renault Fabrikası’nda eylem başlatan işçilere destek ama-
cıyla Bursa’ya geldi. DİSK Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nda basın toplantısı dü-
zenleyen Reynaud, fabrikada sendika değiştiren işçilerin işten atılmayacağı sözünü 
aldıklarını söyledi. Reynaud, şöyle devam etti:

“Anlaşılan o ki Bursa yönetimi, toplumsal diyalogun ve müzakerenin ne olduğu-
nu hâlâ anlamış değil. Bugün 3 sene önce imzalanmış olan ‘Renault grubu, Renault 
Grup Komitesi ve IndustriALL Global Union’ arasında sosyal , toplumsal ve çevre-
sel sorumluluk uluslararası çerçeve anlaşmasında belirtilen şartların Bursa Oyak 
Renault iş yerinde yerine getirilmediği ve uygulanmadığı görülmektedir. Türk Metal 
Sendikası’ndan istifa edilmesi durumunda yerel yönetim işçilerinin işten çıkarılma-
ma garantisi verememiştir ve bu teklifi geri çevirmiştir. Aynı zamanda, işçilere ileti-
len bir duyuru sayesinde, yönetim işçilerin vardiyaların bitiminde işyerinde kalarak 
başlattıkları eylemlere devam etmeleri halinde, tazminatsız olarak iş sözleşmeleri-
nin fesh edileceğini ve aynı zamanda yasal takibat uygulayacağını belirtmiştir. Bu 
iki durum bir çok mukaveleye karşıdır.”
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Seçime sayılı günler 
kala Halkların Demokratik 
Partisi’nin (HDP) seçim 
bildirgesinin ana başlıkla-
rını birkez daha hatırlat-
makta yarar görüyoruz. 

“Bugün kaygısı ve yarın 
korkusu hepimizin hayatını çe-
kilmez kılıyor. Devletin ve ser-
mayenin mutlak iktidarı yaşam-
larımızı alt üst ediyor, toplumu 
ve doğayı nesneleştiriyor. Var-
lığımızı, kimliğimizi, arzuları-
mızı, ihtiyaçlarımızı tanımıyor, 
hesaba katmıyor, görmezden 
geliyor veya bastırıyor. Siyasi 
iktidarın mutlak üstünlüğünü gü-
venlik çemberleriyle sarmalar-
ken, doğayı, insanı ve toplumu 
güvencesiz kılıyor. Piyasayı ve 
siyasi iktidarı dokunulmazlık zır-
hına büründürürken, yaşam alan-
larımızın tümü üzerinde engelsiz 
bir denetim kurmak istiyor.

HDP ise radikal demokrasi 
mücadelesi veriyor. Bu demok-

rasi anlayışı, halkın kendi hayatı 
üzerinde örgütlü bir güç olarak 
gerçek iktidar haline gelebilme-
sini hedefliyor. Toplumun güç-
lenmesini eşitlik, özgürlük ve 
eşit yurttaşlığın temeli olarak 
görüyor. Toplumu, üretim ve ça-
lışma koşulları üzerinde söz ve 
karar sahibi yapmayı amaçlıyor. 

Toplumun ve insanın, serma-
yenin ve siyasi iktidarın mutlak 
tahakkümü altında ezilmesine 
karşı direnç üretemeyenler de-
mokrasiye erişemez. Toplumun 
her bir öğesinin varlık ve yaşam 
koşullarının toplumun tümü tara-
fından güvence altına alındığı bir 
yeni yaşamı inşa etmek için ger-
çek demokrasiye ihtiyacımız var.

Toplumun güçlendirilmesi, 
o toplumun ezilen, yok sayılan, 
görmezden gelinen kesimlerinin 
güçlendirilmesidir.

İşçilerin ve emekçilerin iş-
yerlerinde iş cinayetlerine karşı 
iş güvenliğini sağlama hakkıdır.

Bütün halkların kendi ana-
dilleriyle, kendi kimliklerini ve 
kültürlerini demokratik özerklik 
anlayışı çerçevesinde gerçekleş-
tirme hakkıdır. 

Kadınların erkek egemenliği-
ne ve şiddetine karşı mücadelede 
desteklerinin çoğaltılmasıdır.

Gençlerin bugün ve gelecek 
korkusundan kurtulmasıdır.

İşsizliğin, yoksulluğun sür-
dürülebilir değil sona erdirilir 
olmasıdır. 

Kimliklerimizin birbirimize 
tehdit olmadığının anlaşılması-
dır. Devletin işinin bizlere kim-
lik dayatmak olmadığının kav-
ranmasıdır.

Doğanın bir hammadde değil 
yaşamın kendisi olduğunun or-
tak kabulüdür. 

İşçinin grev hakkıdır, kadının 
görünmeyen emeğinin görünür 
kılınmasıdır. 

Alevi’nin cemevidir, parasız 
eğitim ve sağlıktır; nitelikli, ka-
musal, laik, bilimsel, anadilinde 
eğitimdir.

İnsan onurunu zedelemeyen 
koşullarda yapılan ulaşımdır, ba-
rınma hakkıdır.

Toplumun temelinin güçlen-
dirilmesi ancak güven ekono-
misinin inşası ile mümkündür. 
Bireyin kendisini toplumun gü-
vencesi altında hissetmesinin 
sağlanması güven ekonomisinin 
esasıdır.

Bugün kaygısının ve yarın 
korkusunun olmadığı günlerin 
arifesindeyiz. Türkiye halklarını 
“Yeni Yaşam”ı birlikte inşa etme 
yolunda, HDP saflarında buluş-
maya ve birleşmeye, HDP’yi bü-
yütmeye çağırıyoruz.”

HDP seçim bildirgesinde 
aşağıdaki tüm başlıklar ayrın-
tılandırılarak kitapçıkta geniş 
olarak yer alıyor. Bu başlıkları 
sıralarsak: 

l DEMOKRASİ
l DEMOKRATİK ANAYASA
l SİYASİ PARTİLER VE 

SEÇİM YASASI
l YARGI REFORMU
l BASIN, İLETİŞİM VE 

BİLİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ
l DEMOKRATİK ÖZERK-

LİK VE YEREL DEMOKRASİ
l KÜRT SORUNU VE ÇÖ-

ZÜM SÜRECİ
l EŞİTLİKÇİ, ÖZGÜR-

LÜKÇÜ, BARIŞÇIL DIŞ POLİ-
TİKA

l İNSAN HAKLARI
- Cezaevleri
- Geçmiş ve Hakikatlerle Yüz-

leşme
- Zorla Yerinden Edilenler ve 

Zorunlu Göç
- Koruculuk Sistemi Kaldırı-

lacak
- Vicdani Ret Hakkı
- Nefret Suçları
l HALKLARA EŞİTLİK, 

İNANÇLARA ÖZGÜRLÜK
l KADINLAR, HAYAL 

EDELİM ÇÜNKÜ HAYALLE-
RİMİZİ GERÇEKLEŞTİREBİ-
LİRİZ

l EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜ-
ĞÜN YEŞERDİĞİ YENİ BİR 
YAŞAMI GENÇLER KURA-
CAK

- Özerk ve Demokratik Üni-
versite; Cinsiyet Eşitlikçi, Engel-
siz Kampüsler

- Gençlere Hayatın Her Ala-
nında Eşit Söz ve Karar Hakkı

l LGBTİ’LERİN EŞİT, ÖZ-
GÜR VE ONURLU YAŞAM 
HAKKI

l EKONOMİ
- HDP ile Güvenceli Yaşama
- Güvenceli Yaşam Ekonomi-

si
- Tarımda Kendine Yeterlilik
- Yaşanası Kentler, Sağlıklı 

Konutlar
- İnsan Odaklı Ulaşım

l EKOLOJİ
- Hayvanların Hakları Var

l GÜVENLİ İŞ, GÜVEN-
CELİ GELECEK, İNSANCA 
YAŞAM

- Taşeron Sistemi Kaldırıla-
cak, Ev İşçileri İş Yasası kapsa-
mına Alınacak

- Mevsimlik İşçiler Koruna-
cak ve Göçmen İşçilerin Hakları 
İyileştirilecek

- Madenlerde Ölümler durdu-
rulacak

- Kamu Emekçileri Güvence-
li Olacak, Kamu Emekçilerinin 
Hak Kayıpları Telafi Edilecek

- Çalışırken Ölmeye, Hasta-
lanmaya Son Verilecek

- Çocuk İşçiliği Önlenecek, 
Genç İşçiler Desteklenecek

- Emekten Yana Ücret Politi-
kası

- İşsizlikle Mücadele
- Kadın Emeği
l SENDİKAL HAK VE ÖZ-

GÜRLÜKLER
l.SOSYAL YARDIM DE-

ĞİL SOSYAL HAK
- Engelliler ve Bakıma İhti-

yaç Duyanlar Desteklenecek
- Göçmenlere İnsana Yaraşır 

Muamele
- Emeklilere İnsanca ve 

Onurlu Yaşam
- Çocuk Hakları Korunacak
l EĞİTİM 
l SAĞLIK HAKTIR
- Uyuşturucu ve Madde ba-

ğımlılığı ile Mücadele
l KÜLTÜR VE SANAT
l SPOR

“Büyük İnsanlık” Yürüyüşü

17 Mayıs’ta Adana’da HDP mitingi vardı. Ve Adana Adana 
olalı böyle görkemli bir mitinge tanık olmamıştı. 18 Mayıs’ta ya-
pılacak Mersin mitinginin Adana’daki mitingten daha kalabalık 
ve coşkulu geçeceği de perşembenin gelişi çarşambadan belli 
deyimini haklı çıkaracaktı. Ancak 18 Mayıs sabahı hem Adana, 
hem de Mersin HDP İl merkezlerine konulan bombalar bir kez 
daha gösterdi ki AKP çok korkuyor. Çok korktuğu için saldırgan-
lığının dozu her geçen gün artıyor.  Bir yandan CB, bir yandan 
Davutoğlu ve yönetim kademelerinden yapılan tehditler yet-
mediği için başka planları devreye sokuyorlar. Herkes biliyor ki, 
seçim gecesi büyük hırsızlıklarla HDP’yi baraj altında bırakma 
planları yapılıyor. Bunun için AKP kurmayları gizli gizli toplan-
tılar yapıyor. Ama görünen bu planların tutma şansının da pek 
fazla olmadığı. HDP bürolarına, il-ilçe merkezlerine saldırılar, 
son bombalama olayları AKP’nin iktidarı kaybetmemek adına 
herşeyi yapabileceğinin kanıtı.

Dün Adana mitinginde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş da AKP’lilere ve CB’na “Siz hiç Titanik filmini seyret-
mediniz mi?”  diye sordu ve şu metaforla devam etti: “Gemi 
batarsa sadece alt kattakiler, ezilenler, emekçiler zarar görmez, 
yaşamını kaybetmez. Gemi güvertesindeki zenginler, zevk-ü 
sefa içinde eğlenenler de birlikte batar...”

İktidarı kaybetme korkusu öylesine büyük ki, hem CB, hem 
Başbakan yaptıkları son mitinglerde, “kefen”, “şehitlik” edebi-
yatına bir kez daha başvuruyorlar. Bu da çaresizliklerini gös-
teriyor.  Öyle görünüyor ki AKP bu seçimde tek başına iktidarı 
kaybecek. Bir sonrakin de ise siyasi hayattan silinip gidecek. 
Göreceğiz...                         

          Politika

BASKIYA GİRERKEN...BASKIYA GİRERKEN...
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Almanya’daki Türkiye kökenli seç-
menlere bir çağrı yapan bilim insanları, 
sendikacılar, gazeteciler ve politikacılar 
yurtdışında oy verme işlemlerini vesile 
sayarak, oylarını kullanmaları ve HDP’yi 
desteklemelerini istediler. Türkiye’de de-
mokrasi, barış ve sosyal adaletin sağ-
lanması, fiilen uygulanmakta olan ve 
sonuçta Erdoğan’ın tek adam diktatör-
lüğünden başka bir şey olmayan bir dik-
tatörlüğü engellenmenin tek yolunun 
HDP’nin meclise girmesi gerektiği be-
lirtilen çağrıda, gerçek bir demokratik-
leşme ve barış sürecinin ancak HDP’nin 
antidemokratik seçim barajını aşması 
ile olanaklı olduğu belirtiliyor.

Almanya Federal Cumhuri-
yeti’ndeki Türkiye kökenli seç-
menlere çağrı:

Türkiye’de demokrasi, barış ve sosyal 
adalet için HDP’yi destekleyiniz!

7 Haziran 2015’de Türkiye’de son derece an-
tidemokratik bir anayasa ve baskıcı politika ko-
şulları altında parlamento seçimleri yapılacak. 
Seçim barajı yüzde 10 iken, medyada tanıtım 
yapma fırsatları aşırı eşitsiz durumda ve hükü-
meti protesto etme olanakları sertleştirilen gü-
venlik yasalarınca önemli ölçüde kısıtlı. Yargıyı 
ve medyayı kontrolü altına alan iktidar partisi 
AKP, şu anda fiilen uygulanmakta olan başkanlık 
sisteminin Erdoğan’ın tek adam diktatörlüğü bi-
çiminde yürürlüğe sokmak için beşte üçlük bir 

çoğunluğu hedefliyor. AKP’nin 13 yıllık iktidarı 
otoriter neoliberalizm ile toplum ve devlet bü-
rokrasisinde islamileşmeye yol açtı: Artık sadece 
parlamenter demokrasi değil, yurttaş hakları da 
– özellikle kadın ve işçi hakları – açıkça ortadan 
kaldırılmak istenmekte.

Bu gelişmenin geniş emekçi kitleleri, ama 
özellikle muhafazakâr yaklaşımların baskısı al-
tında farklı biçimlerde şiddete maruz kalan ka-
dınlar için trajik sonuçları olmaktadır.

AKP politikaları aynı şekilde bölgenin bü-
tünü için de trajik sonuçlara yol açmaktadır. 
İçerideki otoriterleşme ve islamileşme, agresif 
dış politik hedeflerle sıkı sıkıya bağlantılıdır. 
AB üyeliği belirsiz bir zamana ertelenmişken, 
AKP’nin dış politika komşu ülkelerin istikrarsız-
laştırılması hedefine odaklanmıştır. AKP, terör 
örgütlerine destek çıkarak savaş taraftarı bir 
radikalliği teşvik etmektedir. Aynı zamanda Irak 
ve Suriye’de “İslam Devleti” adını kullanan terör 
halifeliğinin tehdidi altındaki halk grupları için 
yapılan her türlü insani yardımları engellemek-
tedir.

Kürt Özgürlük Hareketi ile farklı sol grup-
ların tüm Türkiye partisi olarak oluşturdukları 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) bu seçimlere 
ilk kez parti olarak katılacaktır. HDP kurtuluşçu 
ve demokratik bir seçim programı çerçevesinde 
farklı etnik, inanç ve toplumsal grupları temsil 
eden adaylar göstermiştir. Aleviler, Sünniler, 
Hıristiyanlar, Ezidîler, Araplar, Asuri-Süryaniler, 
Kürtler, Lazlar, Türkler, Çerkezler, Romanlar ile 
farklı akımlardan sosyalist kadın ve erkekler, 
kadın, LGBT ve çevre hareketlerinin temsilcileri 
HDP’den aday oldular. Çok sayıda sol parti ve 

örgüt, sendikalar ve meslek kuruluşları HDP’yi 
destekliyor.

HDP’nin parlamentoya girmesi, AKP’nin he-
deflediği ve neoliberal-islamist bir diktatörlük-
ten başka bir şey olmayan başkanlık sistemini 
engellemenin tek yoludur. Ancak bu şekilde 
gerçek bir demokratikleşme ve barış sürecini 
başlatabilmenin olanakları yaratılabilecektir.

Biz, aşağıda imzası olanlar Türkiye’deki de-
mokrasi güçleriyle olan dayanışmamızı ilân edi-
yoruz ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki 
tüm Türkiye kökenli seçmenlere, oylarıyla AKP 
diktatörlüğünü engelleme çağrısını yapıyoruz.

Oylarınızı otoriter neoliberalizme ve Tür-
kiye’nin daha fazla İslamileşmesine karşı kulla-
nınız. Oyunuzu Türkiye için demokrasi, barış ve 
sosyal adalet yönünde kullanınız. HDP’nin aday-
larını destekleyiniz!

İmzacılar:
Bernd Riexinger, DIE LINKE Eş Başkanı, Ber-

lin / Tobias Pflüger, DIE LINKE Başkan Yardım-
cısı, Militaristleşme Bilgi Merkezi, Berlin /Prof. 
Dr. Ursula Schumm-Garling, Sosyolog, Berlin 
/ Ülkü Schneider-Gürkan, Sendikacı ve Siyaset 
Bilimci, Frankfurt am Main / Petra Szablewski-
Çavuş, Dil-Emek-Göç, Frankfurt am Main / Dr. 
Peter Strutynski, Almanya Barış Konseyi Fede-
ral Yönetimi Sözcüsü, Kassel /Prof. Dr. Werner 
Ruf, Siyaset Bilimci, Edermünde / Frank Skisc-
hus, Almanya Barış Konseyi, Gudensberg / Prof. 
Dr. İsmail Çoban, Sanatçı, Wuppertal / Harald 
Petzold, DIE LINKE Federal Milletvekili, Queer 
ve Medya Politikaları Sözcüsü, Berlin / Reiner 
Braun, Gazeteci, Berlin / Dr. Florian Wilde, 

Rosa Luxemburg Vakfı Sendika Politikaları So-
rumlusu, Berlin / Kemal Kıran, Federal Alman-
ya İşçi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, 
Düsseldorf / Edgar Auth, Gazeteci-Yazar, Bonn 
/ Elke Dangeleit, Etnolog, Berlin /Harald Wein-
berg, DIE LINKE Federal Milletvekili, Nürnberg / 
Andrej Hunko, DIE LINKE Federal Milletvekili, 
Aachen / Ulla Jelpke, DIE LINKE Federal Mil-
letvekili, Berlin / Sabine Leidig, DIE LINKE Fe-
deral Milletvekili, Berlin / Imran Ayata, Yazar, 
Berlin / Horst Schmitthenner, IG Metall Sosyal 
Hareketler Bağlantı Bürosu, Frankfurt am Main 
/ Joachim Legatis, Alman Gazeteciler Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi, Alsfeld / Prof. Dr. Emre 
Yekebas, Cerrah, Darmstadt / Prof. Dr. Barbara 
Dietrich, Hukukçu, Frankfurt am Main / Dr. Ing. 
Mustafa Demir, Berlin / Barbara Cardenás, 
DIE LINKE Hessen Eyalet Milletvekili, Wiesbaden 
/ Eylem Özdemir-Rinke, Sanatçı, Berlin / Inci 
Hilbert, Öğretmen, Frankfurt am Main / Volker 
Mergner, Sendikacı ve Öğretmen, Frankfurt 
am Main / Kerem Schamberger, DKP-Münih 
Sözcüsü, München / Dr. Nikolaus Brauns, Ta-
rihçi ve Gazeteci, Berlin / Yılmaz Kaba, Ezidî 
Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, 
Celle / Özlem Alev Demirel, Landessprecherin 
DIE LINKE NRW, Duisburg / Elisabeth Abend-
roth, Frankfurt am Main / Hasan Burgucuoğ-
lu, Sendikacı ve Öğretmen, Hamburg / Dr. rer. 
pol. Ergün Sönmez, İsviçre / Ute Jochemsen, 
Öğretmen, Berlin/Prof. Dr. Maria Dietzel-Pa-
pakyriakou, Sosyolog, Berlin / Klaus-Peter Di-
etzel, Sosyolog, Berlin / Dr. Deniz Saltıkoğlu, 
Freiburg / Murat Çakır, Hessen Rosa Luxem-
burg Vakfı Yöneticisi ve Yazar, Kassel.
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Yurt Sevgisi
q  Kerim YILDIZ

“Anacığım!
Öldürdüler evlatlarını senin
Ve sabretmeyi öğrettiler sana.

Anacığım!
Yılları senin yaşamının
benziyor birbirine
mezar taşları gibi,

Ve acı çekmeyi öğrettiler sana
umut bağlayıp göklere.

Fakat senin evlatlarının
daha başka oldu yazgısı
Çatladı sabır taşı
ve çatladı
tohumu acının
ve öfke ağacı fışkırdı ondan
Ve göklere bağlanan umudun 
sonu geldi.

Umut biziz, kendimiz!”

Angola’nın büyük şairi, devlet başkanı, ülkesinin kur-
tuluş savaşına önderlik eden lider Agostinho Neto’nun 
bu dizeleri, bize ilham veriyor.

Bizim anamızın da evlatlarını öldürdüler. Boğdular, 
Mustafa Suphi ve yoldaşları Karadeniz’de. Talip Hoca’yı 
taze bir dal gibi biçtiler, görev yaptığı okulunun önünde. 
İş dönüşü sendikaya giderken kurşun yağmuruna tuttu-
lar, Meryem Karakız’ı. Oyuncaklarıyla oynarken kıydılar 
Ceylan’ımıza. Çarpışarak can veren gerillanın bedenini 
yerlerde sürüklediler. Onbinlerce evladı katledildi anacı-
ğımızın, güzel yurdumuzun!  

Darağaçlarında idam edilen yiğit “Üç Fidan”ı andık. 
Onların gözü pekliğine imrendik.  Kimileri utanıyor dün-
kü “devrimci”yaşamından, bugün liberalizme saptığın-
dan. Onların aksine bugün de dalgalanıyor ellerimizde 
kızıl bayrağımız. Enternasyonalizm, buluşturuyor yer-
yüzündeki bütün yoldaşları. Marks ve Engels’in “Bütün 
ülkelerin işçileri, birleşin!” belgisi dalgalanıyor koca bir 
kabus gibi burjuvazinin tepesinde.

Hafta sonu Akdeniz bölgesinin güzel şehri Antal-
ya’daydım. Buralara gelmeyeli epey olmuştu. Arkadaş-

larla sözleşerek Pazar günü HDP’de buluştuk. Seçimler 
üzerine sohbet ettik. Yıllar öncesinden gelip Manavgat’a 
yerleşen İsmail, mevsimlik işçi Mahmut ve ben. Mahmut: 
“Kürt de olsan Türk de olsan sonuçta ezilen her zaman 
işçilerdir, garibanlardır. Uzun yıllardır inşaatlarda çalışı-
yorum. Patronların, müteahhitlerin çoğu Kürt olmalarına 
rağmen, sonuçta bir şeyin değiştiğini görmedim. Bu işte 
çalışırken kendisi de bir Kürt olan taşeron Celil bana dedi 
ki ‘Biz de ayrılık gayrilik yok. Hep birlikte kardeş gibi çalı-
şacağız. Kimseye hava atmayız.’ Ben bunun böyle olmadı-
ğını biliyorum. Çünkü kendi gözlerimle görüyorum. Ben 
yevmiye ile çalışıyorum. O ise bina üstüne bina dikiyor. 
Son model arabalarla dolaşıyor. Side’deki lokantalardan 
ve içki masalarından kalkmıyor. Eşitlik lafla olmaz. Ortaya 
konulan binadan, yaratılan değerden kimin ne kadar pay 
aldığı önemlidir. Gerisi hikaye!” dedi.

Elbette ki insanın ulusal kimliği de önemlidir. İnsan 
özünü, dilini, kimliğini ve tarihini bilmelidir. Ona sahip 
çıkmak, insan ve devrimci olmanın bir kıstasıdır. Ulusal 
kimlik, insan ile toprak arasındaki bağdır. Sınıf mücade-
lesi ise bizi toplumsal kurtuluşa götürecektir.

HDP’yi destekleyiniz!Türkiye’de demokrasi, 
barış ve sosyal adalet için



q  Mazhar DENİZLİ

Türkiye kapitalizmi enerji politikaları-
nı  daha fazla kâr etme ve üretim girdile-
rinin maliyetini en düşükte tutma üzerine 
inşa etmektedir. Kar etmenin bu denli ön 
planda olduğu enerji yatırımlarında önce-
lik insan ve çevre olmaktan çıkmakta ve 
doğaya geri dönülmez zararlar verilmek-
tedir.

Türkiye halen kullandığı enerji kay-
nakları açısından büyük ölçüde dışa ba-
ğımlı durumdadır. Sermayenin devleti za-
man zaman bu durumdan şikayet etmekle 
beraber ülke kaynaklarına yönelirken ya-
tırım maliyetleri daha düşük ve karlılığı 
yüksek kaynakları teşvik etmektedir.

Kömür ve küçük ölçekli HES’ler bu 
konuda başı çekmektedir. Başlangıçta ya-
tırım maliyeti daha yüksek görülen alter-
natif enerji kaynaklarına yönelme kayda 
değer bir teşvik görmemektedir. Akarsu-
larda oluşturulan HES yatırımları temiz 
enerji üretmekle beraber daha önceki sa-
yılarımızda detaylı biçimde değindiğimiz 
gibi karlılığı ön planda tutan küçük ölçekli 
ve düşük maliyetli yatırımlar olarak doğa-
da büyük tahribatlara yol açmaktadır.

Kapitalist sistemin içerisinde enerji 
sorununun  insana ve çevreye dönük po-
litikalarla çözülmesi imkansız. Hızlı ve 
yüksek kar politikalarının ön planda ol-
duğu yatırım politikaları ülkemizi ve insa-
nımızı ön planda tutmadığı son dönemde 
iyice ortaya çıkmıştır. Oysa doğa kendisi-
ne karşı saygılı bir yaklaşımı hiçbir zaman 
geri çevirmemekte ve bu konuda insanlığa 
oldukça cömert davranmaktadır. Dünyada 
çevreci ve Sürdürülebilir bir enerji üretimi 
için teknoloji yeterli seviyeye gelmiştir.

Kapitalizm özellikle bizim gibi ülke-
lerde vahşi yüzünü göstererek kendisi için 
kolay ve ucuza yönelmekte bu tercihleri-
nin bedelini doğaya ve üzerinde yaşayan 
insanlara ödetmektedir. Bu zarar yalnızca 
doğa tahribatı üzerinden gelmemektedir. 
Yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle ne-
redeyse her gün bir emekçini ölüm haberi 
gelmektedir madelerden veya üretim alan-
larından. Geçtiğimiz yıl Soma’da kaybet-
tiğimiz 301 emekçinin acısı halen yürek-
lerimizdedir.

Komünistlerin Sosyalist Türkiye için 
öngördüğü enerji politikaları o gün gel-
diğinde ceplerinden çıkardıkları yazılı 
metinler olamazlar. Bu gün Kapitalizmin 
hüküm sürdüğü koşullarda da ülkemiz ve 
insanlık için en doğru enerji politikalarını 
savunmalıyız. Burada esas olan kriterler 
şunlardır;

1. Dışa Bağımlı bir enerji üretimin-
den kurtulmak.

2. Doğaya ve üzerinde yaşayan insa-
na saygılı ve sürdürülebilirliği ön plana 
koyan bir üretime yönelmek.

Sermaye temsilcisi iktidarlar zaman 
zaman alternatif enerjiye yönelik adımlar 
atsa da yeterli ve sonuç alıcı olmaktan çok 
uzaktır.

Bu aşamada ülkemiz açısından alter-
natif enerjiler nelerdir ve potansiyeller 
ne düzeydedir bunları değerlendirelim. 
Alternatif enerjiden kastedilen, fosil ya-
kıtlar gibi sınırlı rezervlere sahip olan ve 
yakın gelecekte tükenecek kaynaklar yeri-
ne yenilenebilen ve sürekliliği olan enerji 
kaynaklarının kullanılmasına yönelik yol-
lardır.

Alternatif enerji kaynaklarını şöyle sı-
ralayabiliriz;

1. Güneş Enerjisi
2. Rüzgar Enerjisi
3. Jeotermal Enerji
4. Hidroelektrik Enerji

5. Hidrojen Enerjisi
6. Biyo Kütle Enerjisi
7. Okyanus Enerjisi (Dalga ve gelgit)

Bu sıralamada ilk üç kaynak ülkemiz 
açısından önem ve ciddi potansiyel taşı-
maktadır. İlk dört maddeyi kısaca değer-
lendirerek avantaj ve dezavantajlarına 
değinelim.

1.Güneş Enerjisi: 
Dünya’ya ulaşan güneş  ışınlarının gü-

neş kollektörleri tarafından toplanarak ısı 
ve elektriğe dönüştürülmesi sürecini kap-
sar. Kullanım alanı giderek genişlemekte-
dir. Binaların uygun bölümlerinde mimari 
tasarımın bir parçası olarak değerlendiri-
lebilmekte ve binaların kısmi enerji ihti-
yacı karşılanabilmektedir. Büyük ölçekli 
kullanımlarda ise ciddi bir enerji üretme 
potansiyeli söz konusudur. Çevreye zararı 
olmadığı gibi yenilenebilir bir enerji türü-
dür. Ayrıca ülkemizin yıllık güneşlenme  
ortalamaları Avrupa ve dünya ülkelerinin 

bir çoğuna göre oldukça yüksektir. Bu-
günkü kurulu güneş enerjisi, ilgili tabloda 
da görüleceği gibi ihtiyacın yüzde birini 
bile karşılamamaktadır. Oysa, kış ayla-
rında güneşli saatler düşmekle beraber 
ülkemizin yıllık ortalaması günde 7.5 saat 
güneşlenme ortalamasına denk düşmekte-
dir. Dezavantajları ise tüm alternatif ener-
jilerde olduğu gibi ilk yatırım maliyeti 
yüksektir. Kayda değer enerji üretimi için 
bugünün teknolojisiyle geniş alanlara ihti-
yaç duyulmaktadır.

2. Rüzgar Enerjisi: 

Son yıllarda ülkemizde yaygınlaşan ve 
toplam üretim içerisinde %5’lere ulaşan 
Rüzgar Enerjisi teknolojisi rüzgarın, rüz-
gar tribünleri ile kinetik enerjiyi mekanik 
enerjiye daha sonradan elektrik enerjisine 
dönüştürme sürecidir. Temiz ve sürdürü-
lebilir bir kaynak olması, bölgesel olarak 
üretilebilmesi büyük avantajlarıdır. Tüm 
alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynak-
larında olduğu gibi ilk yatırım maliyeti 
yüksektir. Kuş ölümlerine yol açabilmesi 
ve görüntü kirliliği olumsuz yanları olarak 
sayılabilir.

3. Jeotermal Enerji: 
Yeryüzünün ısısından yararlanmak 

anlamına gelmektedir. Magma tabakasın-
da ısınan sular sıcak su ve buhar olarak 
yeryüzüne doğru yaklaşır. Ancak jeoter-
mal enerji yalnızca yüzeye çıkan suların 
enerjiye çevrildiği bir teknoloji değildir. 
Yer kabuk her kilometrede yaklaşık 30 
derece ısınmaktadır. Bu ısı ülkemizin bir 
çok bölgesinde çok daha yüksektir. Jeo-
termal enerji ısı pompaları aracılığıyla yer 
kabuğunda sondajlar yaparak ısı farkın-
dan yararlanmayı da kapamaktadır. Ülke-
mizin deprem kuşağında oluşu jeotermal 
potansiyelini çok zenginleştirmektedir. 
Yüzeye yakın suların ve su buharının de-
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ğerlendirilmesi yanı sıra yaklaşık 5000 
metre sondajla 250-300 derecelere ulaşı-
labilmektedir. Bir çok uzman ülkemizdeki 
potansiyelin tüm Avrupa’ya bile yeteceği 
doğrultusundadır. Rüzgar ve güneş enerji-
lerinden farklı olarak 365 gün 24 saat çalı-
şabilir bir sistem oluşturmak mümkündür. 
Güneş ve rüzgar enerjilerine kısmi yö-
nelişler olmasına rağmen ilk yatırım ma-
liyeti ve teknolojinin nispeten daha yeni 
olması nedeniyle Jeo Termal enerjiye ilgi 
çok daha azdır. Birçok ülkede çok sınırlı 
potansiyele rağmen devlet bu enerjiyi des-
teklemekte ve üretim için verilen birim fi-
yat desteği ilk yatırım maliyetlerini belirli 
süreleri sonrasında karşılamaktadır. Maki-
ne Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 
geçtiğimiz yıllarda yaptığı söyleşilerden 
birinde katılımcı olarak bulunan Avustral-
ya Quensland Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Halim Gürgenci Türkiye’nin Jeoter-
mal enerji potansiyelinin milyarlarca MW 
olduğunu bildirmekte. Var olan tüm alan-
lardaki kurulu gücümüzün 70000 MW 
biraz aştığı düşünülürse bu potansiyelin 
değeri daha da  anlaşılır olmaktadır.

 Alternatif enerji üzerine söylenebi-
lecek çok söz var.Ancak son söz olarak 
başta söylediğimizi tekrar ederek  güneş, 
rüzgar ve özellikle jeotermal enerji potan-
siyelinin ülkemiz için çok yüksek olduğu 
ve bu potansiyelin kullanımının yeterli 
olmaktan çok uzak olduğunu belirtelim. 
Küba‘nın 1990’lı yıllardan buyana çevre 
ve enerji konusunda önemli adımlar at-
tığını ve sürdürülebilirlik kavramının ilk 
savunucularından olduğunu biliyoruz. 
Küba, dünyada sürdürülebilir kalkınmaya 
ulaşan tek ülke olarak gösterilmektedir. 
Ülkemiz komünistlerinin savunduğu çizgi 
de çevreci ve sürdürülebilir enerji politi-
kaları olmalıdır.

Enerji üretimi üzerindeki kar hedef-
leri kaldırılmalı ve sürdürülebilir enerji 
kaynaklarına yönelinmelidir. Bu sadece 
teşvik politikalarıyla oluşacak bir durum 
değildir. Yasa ve yönetmeliklerin  özellik-
le de imar yönetmeliklerinin bu doğrultu-
da oluşturulması gerekmektedir. Özellik-
le büyük binalarda ve sitelerde alternatif 
enerjiye yönelmek zorunlu tutulması bu 
günden alınabilecek önlemlerdendir. An-
cak ülkeyi yönetenler var  olan enerji 
politikalarının kaçınılmaz olduğu yalanı-
nı yıllardır sürdürmekteler. Onların ter-
cihleri halktan ve emekten yana değildir. 
Tercihleri  temsil ettikleri sınıfın çıkarları 
doğrultusundadır. Bu tercihlerin bedeli ne 
olursa olsun, sermaye sınıfına ödettirilme-
diği sürece sorgulanamamaktadır.

Bu sorgulamayı bizler yapıyoruz, ya-
pacağız ve bu süreci  eninde sonunda de-
ğiştireceğiz.

Ölüm saçan sistem mahpusların 
yakasından el çekmedikçe, bizler de 
alanlardan eksik olmayacağız. İnsan 
Hakları Derneği üyeleri, aktivistleri 
ve yöneticileri olarak yine haykırmak 
için sokaklardayız...

Türkiye kamuoyu 7 Haziran 2015 
tarihinde yapılacak olan genel seçim-
lere kilitlenmiş durumda. Hemen her 
sohbette, her televizyon kanalında, 
her gazetede tek gündem seçimler ve 
seçilmeye aday olanlardır. Bizler in-
san hakları savunucuları olarak gün-
demin bu aldatıcı rüzgarına kapılmak 
istemiyoruz. Türkiye cezaevlerinde 
yaşama tutunmak için mücadele eden 
mahpusları haykırışımızla cesaretlen-
dirmek ve yalnız olmadıklarını gös-
termek istiyoruz. Hiçbir gündem ve 
koşulda cezaevlerinde bulunan hasta 
mahpusları unutmayacak, unutturma-
yacağız. Donarak ölmek üzere olan 
insanlığımızı uykuya teslim etmeye-
ceğiz!

7 Haziran 2015 tarihinde yapıla-
cak olan genel seçimlerde 165 bağım-
sız aday ve 20 siyasi partinin Türkiye 

çapında gösterdiği adaylardan oluşan 
binlerce insan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde halkı temsil eden millet-
vekili olmak istiyor. Hükümet ve dev-
let bürokrasisi ancak bir siyaset aracı 
olmaya müsait olması durumunda has-
ta mahpuslarla ilgili bir şeyler yapıyor 
ya da söylüyorlar. Siyasi partilere ses-
leniyoruz. Hasta mahpusların durumu-
nu sürekli gündeminizde tutun.

İHD verilerine göre Türkiye ce-
zaevlerinde 282’si ağır olmak üzere 
toplam 721 hasta mahpus ise yaşa-
mak için, hayatının geri kalanını sev-
diklerinin yanında geçirebilmek için 
duvarları aşmaya çalışıyor. Aşılmaya 
çalışılan sadece hapishane duvarları 
değildir. Hasta mahpusların yaşamı 
önüne set çekilen dünyanın en acıma-
sız barajlarıdır aşılmak istenen. Hasta 
mahpuslar temsiliyet ya da sosyal iti-
bar mücadelesi yürütmüyorlar, veka-
leten yönetmek için aday değiller, ta-
butları kırıp, zindanları aşıp en temel 
hak olan yaşama hakkını asaleten isti-
yorlar, bunun için mücadele ediyorlar.

TBMM’de yer alan 550 sandalye-

ye aday olan binlere sesleniyoruz, bir 
an için durun ve bir şey söyleyin hasta 
mahpuslar için. Hükümet, siyasi par-
tiler ve bürokratlara sesleniyoruz, se-
çimler nedeniyle her şeye gözlerinizi 
kapatmayın ve hasta mahpuslar için 
bir şeyler yapın.

Herkese sesleniyoruz; sandıklar 
açıldığında içerisinden çıkarılacak oy 
pusulalarından bahsetmiyoruz, tabut-
lar açılınca içerisinde görünen evlat, 
ana, baba, kardeş, yoldaş, insandır 
hasta mahpuslar!

Tekrar ve ısrarla belirtmek istiyo-
ruz. İHD verilerine göre 282’si ağır 
721 hasta mahpus başta olmak üzere 
tüm hasta mahpuslar Türkiye cezaev-
lerinde tahliye edilmeyi bekliyor. Her 
bir hasta mahpusun en az her birimiz 
kadar yaşama, sağlığına kavuşmak 
için tedavi görme hakkı vardır.

Tüm hasta mahpusları haykırı-
şımızla selamlıyor, ölmeyip de bir 
yerlerde gizleniyorsa eğer insanlığa 
sesleniyoruz, hasta mahpuslar serbest 
bırakılsın!

İHD İzmir Şubesi

Sandıklarınız Sizin Olsun, 
Biz Hasta Mahpusların 
Özgürlüğünü İstiyoruz!
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Bu sayımızda; tam da 
21 Mayıs 1864 Çerkes 
Soykırımı’nın 151. yılın-
da, Jıneps Gazetesi’ne 
misafir olduk ve söyleştik. 
Sizlerle paylaşıyoruz.

Politika: Gazetenizin yayın ha-
yatına girişi ve nedenlerini açıklar 
mısınız?

Yaşar Güven: Tabii. Kısa ve öz 
anlatmaya çalışayım. 10 yıldır biz 
yayındayız. 2005 yılı aralık ayında 
ilk sayımızı çıkardık. Ondan sonra da 
devam etti. Şöyle bir tespitle yayın 
çıktı. Biliyorsunuz Çerkesler sürgün 
bir halk, yaşadıkları soykırım sonu-
cunda Osmanlı topraklarına sürgün 
edilmişler. Yaşadıkları topraklarda 
da bir arada değiller. 800 civarında 
yerleşim yerinde, dağınık bir şekilde 
yaşıyorlar. Dağınık yaşayan, kültürel 
değerlerini yitiren, yitirmeye başla-
yan ya da asimilasyona açık bir halk 
ve aynı zamanda da beraber yaşadı-
ğı halklarla da iletişimi tam olarak 
kurulamamış bir halk. Bu tabii ki de 
devlet politikaları vs. halkın özeli, na-
sıl tanımlarsanız. Ama bir takım ek-
siklikler var. O eksiklikleri icazetsiz, 
minnetsiz, bağımsız bir duruşla bir 
iletişim kanalı üzerinden gidebilir mi-
yiz kaygısıyla yola çıktık. Biz gazete-
yi düşündük. Bu radyo ya da başka bir 

şey de olabilirdi. Dergi olabilirdi. Bu 
gazete ile biz, hakikaten Çerkeslerde 
mevcut olan birikimi bu coğrafyaya 
anlatmaya ve bu coğrafyadaki diğer 
halkların gerçeklerini de Çerkeslere 
anlatmaya bir köprü olmaya çalıştık. 
Bir kimlik bazında baktığınızda da ih-
tiyacı olan şey demokrasi, daha fazla 
demokrasiydi. Eksen olarak da, yayın 
kurulunun aldığı ilkelere baktığınızda 
çok basit, temel birşey söyleyebili-
rim; Türkiye’nin demokratikleşmesi 
üzerinden kurgulanan bir yayın po-
litikamız oldu. Türkiye gerçeklerini 
de yansıtmaya çalıştık ve en büyük 
sıkıntımız da bu gerçekleri yansıtır-
ken Çerkes kamuoyundan aldığımız 
tepkiler oldu. Ama Türkiye’nin de-
mokrat, devrimci kamuoyu tarafında 
ise kabul gören ve hani Çerkes deni-
lince, bir başvuru kaynağı haline geldi 
zaman içinde. Demokratik ve kültürel 
gelişmeyi, Çerkesler de dahil, salt bir 
etnik grubun değil, tüm Türkiye Halk-
larının ortak ihtiyacıdır temelinde al-
gıladık ve herkes için ve herkesle be-
raber olmak adına bir adım attık.

Politika: Çerkes Soykırımı (Tsit-
sekun) ile ilgili öne çıkarmak iste-
diğiniz vurgular var mı? Soykırımın 
tanınması yönünde ne tür eylemsel-
liklere gereksinim olduğunu düşü-
nüyorsunuz?

Yaşar Güven: Şöyle aktarayım. 
Soykırım meselesi de bir süre önce 
tartışıldı. Gerek Çerkes zihin hari-
tasında yerini alması gerekse dünya 
kamuoyuna açıklanır olması bir hayli 
zaman aldı. Önce göç üzerinden bir 
yürüdük. Sonra usul usul sürgün lafla-
rı söylemeye başladık. Sonra da bunun 
bir soykırım olduğunu dillendirmeye 

çalıştık. Soykı-
rım gerçeğinin, 
Ermeni ya da 
Yahudi soykırı-
mını ele alırsak, 
dünyanın tanı-
dığı bir soykı-
rımdır. Mesela 
Almanya, Willy 
Brandt’ın diz 
çöküp özür di-
lemesinden son-
ra Polonya’da, 
tazmini dahil 
olmak üzere 
resmi anlamda 

gereğini yaptığı için sıkıntı yok. Za-
man zaman bir takım ülkelerde, Kızıl-
derelilere karşı ABD, Aborjinlere kar-
şı Avustralya gibi özür hareketlerine 
giriyorlar. Olimpiyatlar ya da başka 
nedenlerden ötürü. Ermeni soykırımı 
meselesindeki gelişmeleri biliyoruz. 
Dünyada bu konuda şimdi elle tutulur 
şeyler yapıldı. Türkiye’de ise kabul 
ediliyor olmasına rağmen, devlet-par-
lamento düzeyinde sıkıntılar sürüyor. 
Ermeni soykırımının dünya kamuoyu 
tarafından kabul ediliyor olması çok 
daha değerlidir. Devletler de politik 
olmayan nedenlerden ötürü bunu ka-
bul ettiğinde değerli olacaktır. Yani 
bir iktidarın kabul ettiği diğerinin 
soru işaretli baktığı bir durum pek hoş 
değil. Çerkes soykırımında da ben-
zer bir durum var. Bir kere, Türkiye-
li Çerkeslere bu anlamda ciddi görev 
düşüyor. Çünkü en kalabalık olduğu-
muz ve en fazla birikimin olduğu yer 
aslında bu coğrafya. Kafkasya’dan 
da buraya gelip bir takım derlemeler 
yapıyorlar. Biliyoruz bunu. Böyle bir 
birikimin olduğu yerden yükselecek 
sesin, dünya kamuoyunda da karşı-
lık bulacağına inanıyoruz. Çok zor, 
zahmetli bir yol olduğunu biliyoruz. 
Hiç yarıştırmadan, halkların yaşadığı 
acılar ortak acılarımızdır inanışından 
yola çıkarak biz de kendi gerçekleri-
mizi ortaya koymaya çalışıyoruz. 

Bu olayın, demokratik sokak ey-
lemleri dışında kamuoyu ile payla-
şılmasının önemli olması sebebiyle 
1993 yılında ilk kez Kefken’de bir 
anma düzenledik. Yoksa Çerkesler ka-
palı, kendi içinde, bunu çok dillendir-
meyen bir halktı. Kamuoyu ile paylaş-
madan da bu gerçeği anlatamazsınız. 
Sonra Salacak, Beşiktaş derken Tak-
sim eylemleri başladı. Çünkü nereden 
bakarsak bakalım bu işin, Çarlık Rus-
ya’sının mirasını devralan muhatabı 
Rusya Federasyonu’dur. Bu çerçeve 
de bu tür eylemlerin bir önemi var 
idi. Devam da edecektir. Yanısıra bu 
soykırımın, akademik çevrelerde, ay-
dın çevrelerde dillendiriliyor olması, 
özellikle Çerkesler dışındaki insanlar 
tarafından dillendirilmesi ve ortaya 
getirilmesi ki Ermeni soykırımında 
biraz ben bunu da gözlemleyebiliyo-
rum. Böyle olduğunda değerli oluyor. 
Örneğin Rus aydınlarının, Tamara 
Polovinkina gibi insanların ortaya 

çıkıp “Bu bir soykırımdır.” demesi, 
Rus parlamentosu Duma’nın alacağı 
karardan bana göre çok daha değerli. 
O mirası kabul eden insan ya da in-
sanlar yığını olacak karşımızda. Daha 
çok artık entelektüel düzeyde, bilim-
sel düzeyde, akademik çevrelerde, 
bu işin kamuoyuna daha fazla male-
dilebilmesi anlamında yer alması ça-
lışmalarının sürdürülmesi gerekiyor.  
Bunun içinse her dilden soykırımın 
anlatılması gerekiyor.

Politika: Başkan Putin’in, çeşit-
li nedenlerle Çarlık Rusya’sı döne-
minde ülkeyi terkeden vatandaşlara 
tekrar davette bulunarak vatandaşlık 
vereceğini belirtmesi hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Yaşar Güven: Putin bunu Çerkes-
leri düşünerek yapmadı. Hatta, Rus 
olmayan halkları düşünerek yapmadı. 
Bu çok açık. Çünkü çok ağır şartlar 
var, Rusça bilmek gibi. 5 yıla yayılan, 
6 ayda bir giriş çıkış yapmak gibi gibi. 
Şimdi Çerkeslerin buradan bakış açısı 
böyle bir şey değil. 1997’de Birleşmiş 
Milletler Temsil Edilmeyen Uluslar 
ve Halklar Örgütü (UNPO)’nün aldı-
ğı karar gibidir. O karar da açık seçik 
Çerkeslerin soykırıma uğradığı, sür-
gün edildiği, tarihsel vatanlarına geri 
dönüş hakkının olduğu gibi koşulsuz 
bir haktan söz ediyorum. Bu yazılıdır. 
Hatta Rusya Federasyonu ve Çerkes-
lerin yaşadığı ülkelere de çağrı yapı-
yor UNPO, çifte vatandaşlık da hakla-
rıdır diyor. Putin’in çağrısı, 2. Dünya 
Savaşı döneminde savrulmuş olan ve 
kendisine sorun çıkarmayacak olan 
-başta Ruslar tabii ki.- halklaradır. 
Genç nüfus ihtiyacı da var bu kararda. 

Politika: Gürcistan, Çerkes soykı-
rımını tanıyan tek ülke. Ama bu ka-
rar içinde bir ironiyi de barındırıyor. 
Abhazya ve Güney Osetya’yı yalnız-
laştırma girişimi olarak değerlendi-
rebilir miyiz?

Yaşar Güven: Düşmanına bir ta-
vır alış var. Rusya Federasyonu’na 
senin elinde Çerkes kanı var derken, 
Abhaz ve Osetlere saldırabiliyor. Ta-
mamen politik bir manevra. Gürcü 
çok arkadaşımız var. Kültürel özel-
likleri açısından çok benzeşiyoruz da. 
Gürcistan’ın aslında Kafkasya’nın bir 
örneği olduğunu biliyoruz. Orada ya-
şayan pek çok halk var. Çeçen, Laz, 
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Acara, Abhaz, Adige gibi. Çok renkli 
bir coğrafya. Sovyetler Birliği dağıl-
dığında konuşurken, bir şeyi hayal 
etmiştim. Gürcistan örnek ülke olabi-
lirdi Kafkasya’da. bağımsız cumhuri-
yet olan Abhazya, Güney Osetya ve 
Acarya’ya seslenebilirdi. “Buyrun ge-
lin, eşitler olarak masanın etrafına otu-
ralım. Federasyon, konfederasyon hiç 
önemli değil” diyebilecekken bir çeşit 
milliyetçiliğe soyundu. Emperyal an-
layışa devam ederek bu cumhuriyet-
lere saldırdı. Sovyetlerin kuruluşunda 
aslında çok güzel adımların atıldığını 
biliyoruz. Dili konuşan insanları, pozi-
tif ayrımcılıklar uygulanarak, %20’lik 
bir nüfusa parlamentoda çoğunluklar 
verilerek, halkları korumaya yönelik 
anlayışlar geliştiriliyordu. O anlayış-
lar da Sovyet dönemi dahil süreç için-
de terkedildi. Dağılma sonrasında da 
emperyal anlayış Kafkasya’da aynen 
devam ediyor. Emperyal oyunlardan 
sıyrılıp, inisayatif kullanıp, biz de bir 
şeyler yapabilir miyiz yönünde müca-
deleyi de sürdürmek gerektiğine ina-
nıyorum.

Politika: Sizce Abhazya, Çerkesle-
re neden vatandaşlık vermiyor?

Yaşar Güven: Bir seyahatimiz-
de doğrudan başvuru yaptım. Orada 
bize bir şey söylenmedi. Daha sonra 
açıklamasını şöyle yaptılar: “Rusya 
Federasyonu’na bağlı diğer Adige 
Cumhuriyetleri kendi vatandaşları-
nı korumalı” düşüncesinden hareket 
edildiğini bildirdiler. Bana çok inan-
dırıcı gelmiyor. Bu bölgede yoğun-
luklu bir çaba olacaksa Adigelerin de 
katkısıyla olacaktır. Burada kullanılan 
inisiyatifin doğru olmadığına inanı-
yorum. Bu bir ayrımcılık da. Biz kar-
deşler olarak görüyoruz kendimizi. 
Çerkes dendiğinde hiç birimizi ayır-
mıyorum. Aynı acılardan geçtik ve 
bir arada davranabiliriz. Abhazya’da 
ki savaşın komutanlarından biri de 
Adıge idi mesela. İbrahim Yağan. 
Rusya Federasyonu-Çerkesya arasın-
daki soykırım gerginliği, Abhazya’nın 
Rusya Federasyonu ile ilişkilerini et-
kiler düşüncesinin ağır bastığını dü-
şünüyorum bu kararda. Ya da Rusya 
Federasyonu’nun baskısı da olabilir. 
Kabul edilebilir bulmuyorum.

Politika: Çerkesler neden dağı-
nık?

Yaşar Güven: Neden dağınığız? 
Bunu, Türkiye’deki sosyalist hareket-
ler de dağınıktı. Kürtler de bir zaman-
lar şöyleydi vs. gibi nedenlerle açık-
lamak istemiyorum. Biz geçmişten 

ders çıkarmak, tarihe bakmak gibi bir 
iradeye sahip değil miyiz? Aynı şey-
leri düşünmek zorunda değiliz ancak, 
bizim bir yol haritamız olabilir. Bu 
yol haritasında olası bir yol ayrımına 
kadar beraber katedebileceğimiz çok 
uzun mesafeler olabileceği gerçeğini 
bizim görmemiz gerekir. Yürüyeceği-
miz çok uzun bir mesafe var. Biz buna 
rağmen, kendi küçük kalelerimizde 
mutlu mesut oturuyoruz. Bir şeyler 
yapmaya çalışıyoruz ama böyle dav-
randığınızda bir, kamuoyu sizi dikkate 
almaz. İki, siz kendinizi ifade eder-
ken zorlanırsınız. May21 bu anlamda 
birlikte hareket edebilmeyi sağlayan 
bir insiyatif olarak hiç olmazsa 21 
Mayıs’ta ortak bir sesi çıkarabilme-
yi hedefledi, iyi de oldu. Çerkeslerin 
iradi bir hareket göstermesi gerekiyor-
du. Burda ayrılacak, kimliğinden çok 
uzak kalmış insanlar vardır. Milliyetçi 
çevrelerde, güce yaslanma eğiliminde 
insanlar olabilir. İktidarlara muhalif 
tavır gösteremeyecekler de olabilir. 
Bunlar ayrı ve kendi kulvarlarında 
yürüsün. Ancak geriye kalan çok ge-
niş bir çevre var. Bunların yol haritası 
uzun ve birlikte bir şeyler yapabiliriz.

Politika: Gelişen süreçte Kürt 
Özgürlük Hareketi’nin ve Kürt siya-
setinin, demokratik özerklikle dillen-
dirdiği talepler ve bu talepler çerçeve-
sinde yürütmüş olduğu mücadelenin, 
Çerkeslerin kendi kimlik, anadil ve 
yaşam hakkı istençlerini yükselten 
bir etkisi oldu mu?

Yaşar Güven: Elbette. Kürt halkı-
nın mücadelesinin bu yönde bir etkiye 
yol açtığını hiç bir halk inkar edemez. 
Kültürün en başat taşıyıcısı anadildir. 
Fakat resmi tarihin ve devlet tezleri-
nin getirdiği bir şey var. Anadil adeta 
bölücülükle, terörle eşitlendiği için 
insanlar, “Biz anadilimizi istiyoruz 
ama onlar gibi değil” gibi ironik laflar 
ediyorlar. Kimler gibi değil? Kürtler 
gibi değil. Oysaki senin anadil lafını 
söyleyebiliyor olmanın altında yatan 
gerçektir Kürtler. Devlet ve medya 
baskısı Çerkesleri bu lafı da söyler 
konuma getiriyor. İç acıtıyor böyle bir 
şey. Kürt realitesi, Türkiye’de bir çok 
şeyi değiştirdi. Bütün Türkiye halkla-
rının mücadelesi ortak olmalıdır.

Politika: Bugün Türkiye’de Çer-
kes/Abhaz dilleri ne durumda?

Yaşar Güven: Vahim. Bu ülke bir 
anadile mezar oldu. Vubıh dili. 1992 
yılında son Vubıh olarak anılan Tevfik 
Esenç’i yitirdik. Seçmeli dersler bir 
aldatmacadır. Eğitim-Sen anadile dair 

araştırmalar yapmış, 
dünyadan örnekler 
vermişti. Anadil ko-
nusu yerel yönetim-
lerin inisiyatifinde 
yürüyor birçok ül-
kede. UNESCO’nun 
araştırmasında bi-
zim dillerimiz, kay-
bolmakta olan diller 
arasındadır ne yazık 
ki.  Şu an anavatan-
lardaki durum da 
çok iç açıcı değil. 
Türkiye’nin kimlik-
leri olağan şüpheli 
olmaktan çıkarması 
gerekir çözüm için. 
90 yıllık cumhuriyet 
tarihinde bu denli 
ezilen halkların bir-
den ayağa kalkması-
nı beklemiyoruz ve 
zaman alacak. Pek 
haz etmediğim bir 
sözcük ama, pozitif 
ayrımcılıklarla ola-
cak bir şey. Bütün 
halkların anadile sa-
hip çıkması gereki-
yor.

Politika:HDK/HDP sürecinde ko-
numlanışınızı ve seçim süreci ile il-
gili değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Yaşar Güven: Çerkes haklarını 
seçim bildirgesinde, tüzüğünde dil-
lendiren, laf ola beri gele değil de 
halkların özelinde sorunlarına deği-
nebilen siyasi hareketlerle bir arada 
durulabileceğine inandık hep. Çerkes-
lerin, Lazların, Kürtlerin... tek başına 
bu işi çözümleyemeyeceğine inançla 
hareket ettik ve Kürtler’de HDK sü-
recinde, “Bu iş Türkiye halkları ile 
bütünleşmeden olmaz.” diyerek tüm 
demokrat, sosyalist kamuoyuna, bü-
tün halklar, inançlar ve kimliklerin bir 
arada durma geleneğidir HDK dediler. 
Bu yapı bize diyor ki; “Kendin gibi 
gel.” Diğer partilerin tümündeki anla-
yış aksidir.

Mesela bir Çerkes nasıl MHP’li 
olabilir? Sen “Türksün” diyor. Bi-
zimki de kabul ediyor. O zaman kim-
liğinden muafsın sen. Siyaseten tavır 
alacaksan ve kimliğin adına hareket 
edeceksen, politika yapılabilecek bir 
tek alan var şu an. O da HDP. Talep-
lerimiz bugün HDP tarafından çıka-
rılan seçim bildirgelerinde yer alıyor. 
Bizim haklarımıza sahip çıkıyor. Çok 
açık. Gazete olarak söyleşiler yaptık. 

CHP Mehmet Bekaroğlu’nu işaret etti. 
HDP ise Selahattin Demirtaş’ı işaret 
etti. Aynı soruları sorduk. Abhazya’ya 
doğrudan ulaşım, Abhazya’nın ba-
ğımsızlığının tanınması, soykırımın 
kabulü gibi... Bu taleplere sadece 
HDP yer verdi. AKP ise söyleşi tek-
lifimize olumlu yanıt vermedi. Biz de 
Çerkeslere dönüp diyoruz ki: “Lütfen 
ezberlerinizi bozun.”

Politika: Röportajımızın sonunda 
söylemek istediğiniz son sözlerinizi 
alalım mı?

Yaşar Güven: Öncelikle bulundu-
ğum yerden baktığımda, güzel görü-
nen ve ben bunu okuyabilirim dedir-
ten Politika Gazetesi’ne, şahsınızda 
teşekkür ederim. Son bir sözüm olsun:

“Çerkesler, Türkiye ve dünya renk-
liliği içinde yer almak istiyorlar. Ne 
eksik ne fazla, bütün diğer halklar ka-
dar...”

Biz de Politika Gazetesi olarak 
Jıneps Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi 
Yaşar Güven’e röportaj için teşek-
kürlerimizi iletirken, 21 Mayıs 1864 
Soykırımı’nın mağduru olan Çerkes/
Abhaz halklarının mücadelesinde 
yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.
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“Delilleri Gizledik”

Cizre’de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın polis ateşiyle öldürül-

mesine ilişkin davanın ilk duruşması ikinci gününde devam ediyor. 

İfadesi alınan sanık polis H.V., “Emirleri amirlerimizden aldığımız 

için tüm delilleri gizledik” dedi.

“Biz unsur amirimizin emriyle birer gaz attık. Amirimiz ikinci 

kez gaz atmamızı istedi. İkinci gazı ben atmadım ancak tutuklu 

sanık M.N.G., aracın içinde olan bana ait silahı alıp hedef gözet-

meksizin çocuklara doğru ateş açtı. Bu esnada askeri araçlar da 

bölgeden geçiyordu ve o araçlardan da çocuklara gaz atıldı. Daha 

sonra bir çocuğun yere düşüp hastaneye götürüldüğünü gördük. 

Olay esnasında hiçbir şekilde yüzümü kapatmadım ve yürüyerek 

askeri karakola döndüm.

“Tutuklu sanık M.N.G. benden sonra geldi ve bazı gaz fişeklerini 

karakol bahçesindeki taşın altına sakladı. Daha sonra, unsur 

amirizimizin aramasıyla 3 komiserimiz karakola geldi. Amirimiz 

olayı anlattı ve dinlenmek için tank taburuna döndük. Orada un-

sur amirimiz olayla ilgili görüntülerin olduğunu söyledi. Perşembe 

günü karakola gittik.

“Karakolda unsur amirimiz rütbelilerle birlikte bir odaya gi-

rip görüntüleri izledi. Odadan 

çıktıktan sonra, görüntülerin sorun teşkil etmediğini ve olayın 

kapanacağını söyledi. Bizlere daha sonra araç içindeki görüntülerin de olduğunu ve bunların cumhuriyet başsavcılığına iletildiğini söyledi. 

Tutuklu sanık M.N.G. herhangi bir sorun olması halinde tüm gerçekleri anlatacağını ifade etti.

“Emirleri amirlerimizden aldığımız için tüm delilleri gizledik. Ben silahımdaki fişekleri eksik vermiştim. Herhangi bir tutanak da 

imzalamadım. Daha sonra bu durumu amirlerime söylediğimde, ‘Sen merak etme, biz senin yerine tutanak tutup imzaladık’ dediler. Ve o 

tutanağa göre silahımdaki fişekler tamdı. Amirlerimiz tüm bunlardan dolayı herhangi bir sorun yaşamayacağımızı söylemişti.

   Sosyoloji Bölüm    	Başkanı’nı	kınayan	 	üniversitelilere			 	soruşturma	açıldı
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı İsmail Coşkun, Tayyip Erdoğan’ın “akademisyen yemeğine” katılmış, Kolektif İsmail Coşkun’un kapısına kınama açıklaması yapıştırmıştı. Açıklamayı yapıştıran üniver-sitelilere soruşturma açıldı

“Yeni Türkiye” başlığı altında Tayyip Erdoğan akademisyenlerle bir yemek düzenlemiş ve yemeğin içeriğini basından saklamıştı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı İsmail Coşkun Erdoğan’ın verdiği bu yemek davetine katılmış, İÜ Felsefe-Sosyoloji Kole-ktifi kınama açıklamasını Coşkun’un kapısına yapıştırmıştı.İsmail Coşkun’un Kolektif’in kınama açılamasını toplattığı asistanı göğüslerini gererek “AKP’liyim ben” demiş, kınama afişini asan üniversitelileri soruşturma açmakla tehdit etmişti.Koridorlarda Kolektif’ten kaçan, “Erdoğan’la ne konuştunuz?” sorularına yanıt vermeyen Coşkun, kınamayı asan üniversitelilere soruşturma açtırdı.   Öğrenci	Kollektifleri

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve 
Hüseyin İnan’ı 6 Mayıs’ta Türkiye 

halkları, genç kız ve oğulları, bir 
kez daha alanlara çıkarak onbin-
lerle andılar. 
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“Daha güzel, daha yaşanabilir 
bir ülke özlemi duyanların, 
umutlarını ve hayallerini, 
en yalın haliyle ifade etme 
sözcüğüdür “devrim”. Ve bu tek 
kelimelik özlem, bir üniversite 
stadyumunun tam ortasında 
kendine yer buldu 1968 yılının 
ekim ayında. En uzun koşunun 
en güzel yüz metresini koşan 
yürekler, ODTÜ’nün en orta 
yerine, içlerinde yanan “devrim” 
ateşini işlediler bir gecede.

Aradan 47 yıl geçse de 
kimsenin gücü yetmedi o 
stadyumdan o sözcüğü söküp 
atmaya. Ne asker postalları 
ne de diktatör bozuntuları 
engelleyebildi gençliğin devrim 

ateşini. 
Ne emperyalizmin taşeronu 
oldu gençlik ne de faşizme 
karşı dimdik ayakta durmaktan 
vazgeçti. 6 Mayıs ‘72’de en 
önde yürüyenlerden üçü, Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan darağacına giderken bile, 
mücadelelerini haykırmaktan 
geri durmadılar.

Bugün diktatör bozuntusu 
amansızca saldırıyor 
hayallerimize.Televizyon 
ekranlarında kendinden olmayan 
herkese öfke saçıyor. Özgürlük 
namına ne varsa ortadan kaldırıp 
sadece kendisine biat edenlerin 
yaşayabileceği bir ülkeyi 
dayatıyor. Rektörler bilimsel 

çalışmalarına ve akademinin 
iradesine bakılarak değil, 
Tayyip’e bağlılıklarına göre 
atanıyor. Bilim hergün biraz 
daha gericiliğin cenderesine 
sokulurken, sanatı ucube olarak 
gören akıl, baskıyla kendine 
has bir “sanat” inşa etmeye 
çabalıyor. Kentlerimiz beton 
yığınlarına dönüşürken, dört 
bir yanımıza nükleer santraller 
inşa edilmeye çalışılıyor. 
Ayakkabı kutularıyla götürenler 
gününü gün ederken alın teriyle 
yaşamaya çalışanlar madenlerde, 
inşaatlarda ölümle burun buruna 
yaşamak zorunda bırakılıyor. 
AKP’nin kadın düşmanı 
politikaları yüzünden kadın 
katliamları artıyor.

Yeni bir 6 Mayıs yaklaşıyor 
şimdi. Ve ODTÜ bizleri 
Denizlerin yolundan daha güçlü 
yürümeye çağırıyor. Çünkü şimdi, 
yaşadığımız hayatı çekilmez bir 
hale getirmeye çalışanlara inat 
umudu ve hayallerimizi yeniden 
hatırlatmanın tam zamanıdır! 
Gençliğin gücünü katile, 
hırsıza, gericiye, faşiste, kadın 
düşmanına, AKP’ye, diktatöre 
göstermenin tam zamanıdır!

Şimdi sesimizi birleştirip,
Denizlerin yolundan devrime 

yürümenin tam zamanıdır! 
ODTÜ seni Denizlerin yolunda 
‘’devrim’’e yürümeye çağırıyor!”

 “ODTÜ Kamuoyuna;
Öncelikle şenlik sürecinde yanı-

mızda olan, imza veren, destekleyen 
herkese ve öğrenci topluluklarına te-
şekkür ederiz. ODTÜ Uluslararası Bahar 
Şenliği 28 yıldır ODTÜ’nün bütün bile-
şenleri tarafından emek ve özveriyle 
gerçekleştirilmektedir. Bu yıl şenliğe iki 
aydan daha az bir süre kala rektörlük 
temsilcileriyleyapılan toplantıda; aşırı 
alkol tüketimi, ODTÜ dışından katılım, 
çevre kirliliği, alt yapı problemleri nede-
niyle ODTÜ bileşenlerinin şenliği bu şe-
kilde istemediği söylenmiş ve şenliğin 
iki güne düşürülmesi dayatılmıştır. UGT 
üyelerinin rektörün de katılacağı bir 
toplantı talep etmesiyle iki hafta sonra 
rektörün katılımıyla toplantı yapılmış, 
toplantı sonucunda UGT’den çözüm 
dosyası sunması ve şenliğin formatının 
değiştirilmesi istenmiştir. Bunun ardın-
dan diğer topluluklarla alınan toplantı 
sonucunda oluşturulan çözüm dosyası 
rektörlüğe sunulmuştur. Fakat ciddiye 
alınmamış, format aynı kalsın şenlik iki 
gün olsun denmiştir. Bu süreçte topla-
nan 5000 bireysel, 78 topluluk dilekçe-
si rektörlük tarafında hiçe sayılmıştır. 
Ardından UGT üyelerince başlatılan 
‘Şenliği rektörlüğün önüne taşıma’ ey-
lemi toplulukların da desteğiyle 1 hafta 
sürmüş ve geçtiğimiz çarşamba günü 
öğrencilerden gelen yoğun talep üze-
rine rektör aşağıya inmiştir. Yapılan 
konuşma sırasında, toplulukların da-
nışmanları onayı olmadan fikir beyan 
edemeyeceğini ve bu yüzden toplu-
lukların ve danışmanlarının katılacağı 
bir toplantı düzenleneceği rektör tara-
fından belirtilmiştir. Daha sonrasında 
ise böyle bir toplantının gerçekleştiri-
lemeyeceği söylenmiş, UGT üyelerinin 
ve topluluk danışmanının katılacağı 
bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplan-
tıda, rektörlük tarafından uzlaşmacı 
tavır sergilenmemiş, sorunlara çözüm 
aramak yerine 2 gün dayatması devam 
etmiştir.

28 yıldır süregelen, ODTÜ’nün en 
köklü geleneklerinden biri olan ODTÜ 
Uluslararası Bahar Şenliği’nin, rektör-
lük tarafından yapılan baskı ve dayat-
malar nedeniyle bu yıl yapılamayaca-
ğını üzülerek belirtiyoruz.

Saygılarımızla,”

ODTÜ Uluslararası 
Gençlik 

Topluluğu

Valilik Emri:
“Dersi	olmayanlar	
mitinge”
Tekirdağ’daki tüm okul ve milli eği-

tim müdürlüklerinden personel ve 
öğretmenlerin Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan’ın Tekirdağ’da yapacağı mitin-

ge katılımının sağlanması istendi.

3 Mayıs tarihli valilik ’emri’, milli 

eğitim müdürlüğü aracılığıyla ildeki 

tüm resmi ve özel okullara ve kurum 

müdürlüklerine gönderildi.

Belge Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün imzasını taşıyor. Bu belgeyi paylaşan kişi 

kamu personeli olduğu için belgede kurum kodu görünmüyor.

Yazıda ‘dersi olmayan‘ öğretmen ve diğer personelin miting alanına taşınması okul 

servislerinden yararlanılması, servis koyamayan okullardan gelecekler için kaymakamlı-

ğın araç sağlayacağı belirtiliyor.
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Düşünün ki, bir yazı yazmak istiyor-
sunuz, aklınızda konu var ama bununla 
yetinemiyorsunuz. Çünkü konu bir tane 
değil. Bir çok konu var. Size ayrı ayrı, 
birbirinden bağımsız konular gibi geliyor. 
Ama değil. Çok farklı gibi görünse de bü-
tün konular birbirine bağlı. Nasıl mı ? Her 
konu hakkında bir kaç satır yazalım. Ko-
nuların nasıl aynı kapıya çıktığını birlikte 
görelim.

Soma
13 Mayıs Soma’da 301 canın kar hırsı 

ve güvenlik yetersizliğinden dolayı top-
rağın altında kıvranarak ölmelerinin yıl 
dönümüydü. Ülke seçim sathı mahallin-
de. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan 
Davutoğlu kent kent miting yapıp AKP’ye 
oy istiyor. Acaba neden 13 Mayıs’ta So-
ma’da akıllarına seçim mitingi düzenle-
mek gelmedi?

Roboski
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan 

Davutoğlu “Kürtlerin yüzde ellisi bize oy 
veriyor, Kürt sorunu yoktur” diyor. Aca-
ba neden Roboski’de katledilen 34 sivil 
Kürt vatandaşının yakınlarından oy iste-
yemiyorlar? 34 sivili öldüren F16 jetleri 
kimden emir almıştı? Ne garip, hala resmi 
açıklama yok. Belki de TSK’da bu katlia-
mı kendi başına yapan pilotlar vardır. So-
nunda böyle bir açıklama yaparlarsa ona 
da şaşmamak lazım. Halk her dediklerine 
inanıyor ya...

Suriye
Sen kendi ülkende uluslara, ulusal 

azınlıklara, farklı din ve mezheplere ya-
şam hakkı tanıma. Ondan sonra kalk Su-
riye halklarına ayar vermeye çalış. Silah, 
para, eğitim ile islamcı kisveli terör ör-
gütlerini destekle. Komşu ülkenin iç işleri 
hakkında fikir yürütmeyi bırak, o ülkede 
iktidarı devirmek için somut stratejiler ge-
liştir. Komşu ülkede yüz binlerin ölümü-
ne, yersiz, yurtsuz kalmalarına, şehirlerin 
tarumar olmasına sebep ol. O ülkeyi böl-
mek için uğraş. Ondan sonra da özgürlük 
ve demokrasiden bahset.

Demirtaş
Uzun yıllardır ilk defa karşına ciddi 

bir muhalefet çıkıyor. Bu muhalefet, on-

larca partisi yasaklanmış, parlamentodan 
milletvekilleri çıkarılıp tutsak edilmiş bir 
geleneğin temsilcisi. Binlerce gencini bu 
mücadelede feda etmiş ve onların kıyme-
tini bilen bir muhalefet. Senin gibi, sen 
daha çok çalasın, kazanasın, iktidarını 
koruyasın diye, düşen binlerce halk ço-
cuğu askeri yüreği cız etmeden cepheye 
yollayan bir anlayış değil. Bir bakıyorsun, 
işçi sınıfının, ezilen, sömürülen halkla-
rın, dinlerin temsilcileri, barış, demokrasi 
ve özgürlük söylemi ile Yeni Bir Yaşam 
kurmak için HDP’de bir araya geliyor. 
Sözde sahte bir ihbar ile o Partinin Eş 
Genel Başkanı’nın ailesi ve çocukları ile 
oturduğu eve sivil polis gönderip kapısına 
dayanıyorsun. “Ben istersem seni evinde, 
gerekirse ailenle çocuklarınla öldürürüm” 
demek istiyorsun. Seçim yarışından, de-
mokrasiden işte bu kadar anlıyorsun.

 Evren
Evet, “sizin döneminizde Belediye 

Başkanı olsaydım İstanbul’u uçururdum” 
dediğiniz, binlerce devrimcinin kanına 
giren Evren’in seçim döneminde cenaze-
sine gitmek işinize gelmiyor ama “bağım-
sız” yargınız nedense, Evren’in ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis cezasını bir türlü 
onaylamadığı için resmi devlet töreni ile 
göndermeyi biliyorsunuz. Evren de sizin 
gibi, kurmak istediği diktatörlüğün koşul-
larını yaratmak için ülkede binlerce cana 
mal olan kanlı ortamı yaratmamış mıydı 
? Onun diktatörlüğü sermayenin bekçisi, 
“peygamber ocağı” ordunun diktatörlüğü 
değil miydi ? Binlerce İmam Hatip o dö-
nemde açılmadı mı ? Kısacası sizin bugün 
kurumsallaştırmaya ve sınır ötesine yay-
maya çalıştığınız karanlık, gerici diktatör-
lüğünüzün yolunu o size açmadı mı ?

Ruzi Nazar
Ne tesadüf değil mi ? Sovyet ülkesine 

70. Yılını kutladığımız Anayurt Savaşın-
da ihanet eden, saf değiştirip faşist Alman 
ordusunda SS subayı olan, ondan sonra 
ABD gizli servislerinin görevli piyonu 
olarak Evren ve şürekasına diktatörlüğün 
koşullarını hazırlayan, o kanlı dönemin 
fiili örgütleyicilerinden Sovyet ve Özbek 
vatandaşı Ruzi Nazar, çırağı Evren ile bir 
kaç gün arayla “yolcu” oldu. Enver Altay-
lı gibi, Alparslan Türkeş’in sağ kolu MİT 
ajanı MHP’li faşistlerin, hocası, amiri 
Ruzi Nazar acaba sizin için ne anlam ifade 
ediyordu, ne için teşekkür etmeniz gere-

kiyordu ki, son yıllarını Ege sahillerinde 
sayfiye yerinde geçirmesine izin verdiniz. 
Bir yandan 12 Eylül “yargılaması” senar-
yoları düzenlemek, öte yandan böyle mi-
safirperverlik... Bir sebebi olsa gerek.  

Erdoğan
İşte... “Tarafsız” ama “gönlünde bir 

parti yatan” Cumhurbaşkanı Erdoğan 
böyle bir geçmişi temsil ediyor ve bu-
gün de belirttiğimiz icraatlara imza atan 
kişi olarak, utanmadan, sıkılmadan, yüzü 
kızarmadan “milletinden” başkanlık için 
oy istiyor, destek istiyor. Din ve Bayrak 
simsarlığı hala prim yapıyor mu, ne kadar 
yapacak göreceğiz. 

Emperyalizm
ABD Genel Kurmay Başkanı, Başkan 

Obama ile periyodik olağan görüşme-
sinde ABD Emperyalizmi’nin dünyada 
üstünlük ve egemenliğini korumak ve 
geliştirmek için ne yapılması gerektiğini 
dikte etmiş. 1) Rusya ile gerginlik ya-
ratmak ve bu görevi F.Almanya’ya yap-
tırmak. Ukrayna örneği gibi. 2) Böylece 
F.Almanya’yı ABD çıkarları için kulla-
nırken Rusya Federasyonu karşısında nötr 
olmasını engellemek, ama ABD olarak 
Rusya Federasyonu ile kafa kafaya kar-
şı gelmemek. 3) Pasifik bölgesinde Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne göz dağı vermek ve 
caydırmak için Japonya’yı desteklemek, 
Hindistan’ı ÇHC ile karşı karşıya getir-
mek. 4) Ortadoğu’da var olan stratejiyi, 
hataları düzelterek ısrarla geliştirmek ve 
bölgede mutlak hakimiyeti güçlendirmek. 
“Ne kadar barışçıl ve demokratik bir stra-
teji” diyesi geliyor insanın... Erdoğan bu 
stratejinin neresinde acaba ?

Çerkes Soykırımı 
Bir yanda Ermeni Soykırımını redde-

den, Osmanlı mirasçısı geçinen bir Tür-
kiye, öte yanda Rus Çarlığını yıkarak, 
“Halkların Zindanını”, halkların kendi 
kaderlerini tayin ettikleri barış, dostluk, 
dayanışma ve özgürlüğün egemen olduğu, 
“Halkların Mozayiği” bir düzene eviren 
ve böylece Rus Çarlığının sürgün ve soy-
kırımına karşı en doğru yanıtı veren Sov-
yetler Birliği ve onun mirasçısı bugünkü 
Rusya Federasyonu. Çerkeslerin SSCB 
döneminde bir değil bir kaç özerk cumhu-
riyette, bölge ve idari bölgede kazandık-
ları ulusal özgürlüklerini sürdürmelerini 
engellemeyi göze alamayan, Abhazya’ya 

kendi döneminde Rusya Federasyonu’na 
bağlı Özerk Cumhuriyet statüsü veren bir 
yönetim.

Zafer Günü
Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan, Rusya 

Federasyonu Devlet Başkanı V. Putin’in 
Ermeni Soykırımı duruşunu protesto 
etmek için 9 Mayıs’ta davetli olduğu 
Moskova’da Kızıl Meydan’da düzenle-
nen Zafer Günü Törenlerine katılmadı. 
Sadece R.T.Erdoğan değil, batılı kapita-
list dünyadan, emperyalist merkezlerden 
hiç bir Devlet ve Hükümet Başkanı katıl-
madı. (F.Alman Şansölyesi A.Merkel’in 
10 Mayıs’ta Moskova’ya gidip Meçhul 
Asker Anıtı’na V. Putin ile çelenk kuyup 
saygı duruşunda bulunması uluslarara-
sı siyasi dengelerin gerektirdiği utangaç 
bir istisna). Ama Çin Halk Cumhuriyeti 
Devlet Başkanı ve Çin Komünist Parti-
si Genel Sekreteri Şi Jinping’in törenleri 
V. Putin’in yanı başında izlemesi kayda 
değer bir olgudur. Güney Afrika, Hin-
distan, Küba, Venezüella, Azerbaycan, 
Ermenistan, Özbekistan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Belarus Devlet 
Başkanları’nın katılımı ve Rusya Fede-
rasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
ABD’yi saldırganlık ve tek kutuplu bir 
dünyada güç gösterisi konusunda uyarıp, 
bu bağlamda dile getirdiği  “70 yıl aradan 
sonra tarih, bir kez daha ırksal ayrıma 
karşı aklıselim davranmaya davet ediyor. 
Bugün bir kez daha Nazilere karşı kazanı-
lan zaferin büyüklüğünü anlıyoruz. Bu ka-
ranlık gücü babalarımız, dedelerimiz yok 
ettiği için gurur duyuyoruz”  sözleri çok 
anlam içermektedir. Orak Çekiç amblemli 
kızıl bayrakların egemen olduğu törenler, 
seksenli yıllarda geliştirilen Sovyet aske-
ri teknolojisinin anlamını da anlayana bir 
kez daha göstermiştir.

Kıssadan Hisse
Umarız bir kaç satır ile kısaca değin-

meye çalıştığımız Türkiye, Orta Doğu ve 
Dünyamızı ilgilendiren  ayrı ayrı gibi gö-
züken kimi önemli konulara yaklaşımımız, 
7 Haziran seçimlerinde ülkemizdeki karan-
lık gidişata dur diyecek, Savaşsız ve Sö-
mürüsüz Bir Türkiye ile Dünya umudumu-
za bizi biraz daha olsun yakınlaştıracaktır.

Farklı Konular, Tek Sonuç

Politika Gazetesi’ni 
Oku, Okut!
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Bay Rockefeller,
Sizin var veya yok olduğunuzu tam 

olarak bilmiyoruz, çünkü cemaliniz ek-
ranlara yansımıyor. Arada bir sizin resim-
lerinizi görüyoruz, ama bu gerçekten siz 
misiniz, yoksa dublajınız mı bilemeyiz. 
Ama isminizi çok duyduk. Ne zaman bir 
toplumda zenginlik veya yoksulluktan 
söz edilse sizin isminiz, bir de size en ya-
kın yol arkadaşınız Bay Rotschild’in ismi 
geçer. Tabi sizin yanınızda Bill Gates, 
Warren Buffet gibi bir kaç zengin daha 
varmış dünyamızda, ama onlar sizin yanı-
nızda hiç denecek kadar sönük kalırmış. 
Hele son zamanlarda Türkiye’de ve “ka-
deri” Türkiye’ye benzeyen ülkelerde siz 
çok konuşulur oldunuz. Ee dünyanın en 
zengin bankeri olmak tabiki insanı şöhret 
yapar. Paran varsa tabiki dünyayı yöne-
tirsin. Sizin paranız sayılmayacak kadar 
çokmuş. Söylentilere göre 500 Trilyon 
Dolar nakit paranız varmış. Sizin paranızı 
saymak için bir kaç kuşağın ömrü yetmez-
miş. Ayrıca bütün ulusların merkez banka-
ları size aitmiş. Ve Napolyon’dan bu yana 
bütün savaşları siz örgütlemişsiniz. Ayrı-
ca bütün petrol kuyuları, dünyanın bütün 
medya araçları, devletlerin hükümetleri... 
kısaca, sizin gücünüz o kadar çokmuş ki, 
isteseniz dünyanın yarısını, devletiyle, 
malıyla, ahalisiyle, satın alabilirmişsiniz. 
Esasında size benzer on tane zengin, dün-
yanın yüzde doksanbeşine sahipmiş. Siz, 
bay Rockefeller, istediğiniz ülkede istedi-
ğiniz rejimi kurabilir, istediğinizi hemen 
indirebilirmişsiniz. Son zamanlarda Orta 
Doğu bölgesinde ortaya çıkan savaşlar, 
cinayetler, yıkımlar, ölümler de hep sizin 
eserinizmiş! Yakında depremleri de sizin 
çıkardığınız söylenirse hiç şaşmayalım. 

Kimilerine göre sizin Türkiye hakkın-
da da kötü planlarınız varmış. Dış mihrak, 
iç mihrak, bölücü, darbeci, paralel, dikey, 
yatay gibi siyasi oyunlarla bu güzelim 
ülkeyi bölmek istiyormuşsunuz. Planla-
rınızı gerçekleştirmek için de kapınızda 
birçok terörist besliyormuşsunuz. Hem 
dünyamızdaki bütün siyasetçiler ve de 
hükümetler hep sizin ağızınıza bakıyor-
larmış. Türkiye’de de siz ne derseniz o 
olurmuş. Ee, paranın gücü var tabi. Para-
sı olan emreder, olmayan da bir kul gibi 
efendisinin emrettiğini yapar. Siz düze-
ni böyle kurmuşsunuz. Bunu sıradan bir 
vatandaş veya bir memleketin en yüksek 

düzeydeki insanları da olsa biliyorlarmış. 
Türkiye Medyası da sadece sizin emrini-
ze çalışırmış. Türkiye’de örneğin, sizin 
emrinizde çalışan AKP Hükümet’i, hatta 
ana muhalefet ve onun başındakiler, hele 
de RTE, siz işeme deseniz işemezlermiş! 
Gülen gibi adamları da ayrıca gizli güç ve 
ajan olarak kullanırmışsınız. 

Bay Rockefeller, madem öyle, herşe-
ye gücü yeten tanrı niteliğinde bir insan 
olarak, biz sizin yerinizde olsak, yukarda-
ki söylemlere şöyle cevap verirdik: “Ey 
cemaat, sizinki doğrudan ağız ishalidir! 
Düşünün bir kere: Ben bir tek kişiyim, siz 
milyarlarca insansınız. Hadi ben çevrem-
deki bütün yalakaları da toplasam, belki 
bin kişi oluruz, ama siz yine milyarlarca 
insansınız... Eğer milyarlarca insanın bin 
kişiye gücü yetmiyorsa, o halde bu ancak 
şöyle açıklanır: demekki milyarlar, mil-
yarderlerin yalakalığını yapıyor ve ha-
yatından oldukça memnun. Öyle olmasa 
bir hamlede milyarderleri tahtından indi-
rir, malına el koyar, adaletli bir biçimde 
insanlara dağıtır ve böylece ebedi barışı 
sağlamış olurdunuz! Siz bunu başarama-
dığınız gibi kendi içinizde biz milyar-
derlerin çıkarlarını koruyan yüzbinlerce 
siyasetçiyi, ekonomisti, sosyologu, öğret-
meni, hükümetleri, askerleri, din adamla-
rını, hokkabazları, işbirlikçileri... bizzat 
kendiniz yetiştiriyor, besliyor, sonra da 
kalkıp tüm kabahati bana ve etrafımdaki 
bin kişiye buluyorsunuz! Evet, savaşları, 
mezhep çatışmalarını, soykırımları, sö-
mürüyü ve bilcümle küresel saldırıları biz 
isteriz, ama siz yapıyorsunuz! Siz önce 
hatanızı ve gerçek gücünüzü keşfedin, 
biz herşeyi size teslim etmeye razıyız! 
Türkiye’ye gelince: RTE ve adamlarıyla 
ben niçin doğrudan ilgileneyim ki? Ev-
rende düzeyi sıfır hiç bir zübük siyasetçi 
benim muhatabım olamaz. Türkiye’nin 
islamcı kadrosu için Suud Krallığı, Katar 
ve diğer Arap Emirlikleri var. Biz Vaha-
bi ailesini, 1400 yıllık gerici bir zihniyeti 
kullanarak, Orta ve Yakın Doğuda, hatta 
Avrupa ülkelerinde, gereken çalışmala-
rı yapması için görevlendirdik. Eğer siz 
halk olarak bu sarıklı, sümüklü, ilkel, yoz 
para sülalesine son vermek istiyorsanız, 
durumunuzu sadece on dakika mantık 
çerçevesinde düşünün kafi... Kimin, kim-
den ne istediğini hemen görürsünüz... 
Ama kendinizi düşünmeye on dakika bile 
harcamak size zor geliyorsa, ben Rocke-
feller sizin için ne yapabilirim ki? Eğer 

Türkiye’de istikrar ve barış ortamı isti-
yorsanız, Anadolu’nun tüm Halkları ve 
üreticileri bir araya gelmeli, tekilci değil 
çoğulcu düşünmeli, din yoluyla değil de 
bilim ve akıl yoluyla toplumsal bilincini 
yükseltmelidir. Bu noktaya geldiğinizde, 
hiç bir milyarder sizin demokratik ve öz-
gür bir toplum olmanızı engelleyemez!” 

Yanlış anlaşılmasın bay Rockefeller, 
maksadımız birer suç örgütü olan ban-
kaları veya sizin gibi bankerleri temize 
çıkarmak değil. Para sisteminin eskiden 
beri nasıl işlediğini biliyoruz. Özetle: 
Sami kavimlerin eski kültürlerden dev-
raldığı ve her Çağ’a göre yeniden uyar-
ladığı dinsel masallar, esasında ekonomik 
güce ve paraya hakim olanlar tarafından 
titizlikle hazırlanmış tuzaklardır. Pirami-
din ucundakilerin altta ne olup bittiğini 
bilmesi bile gerekmez. İbrahim, örneğin, 
eğer gerçekten yaşamış ise, bir çobandı. 
Gereğinden fazla hayvan sürüsüne hakim 
olduğu zaman görmüş olmalı ki, bu hay-
vanları ticarete dönüştürmek için bir plan 
lazım. O ki, İshak, bıçak, koç, kurban 
planını bize masal olarak kuşaktan kuşa-
ğa yüzyıllarca aktardılar. Ve böylece dört 
bin küsür yıldan bu yana kurban olarak 
hayvan boğazlamak ortaya çıktı ve hala 
devam ediyor. Kurban her yerde ve dai-
ma vardı. Nuh ile zeytin, firavun ile altın, 
Musa ile altın buzağı, kısaca her “pey-
gamber” ile egemenler kendileri ile halk 
arasına korkularla örülmüş bir duvar koy-
dular. O günden bu güne insan kendisine, 
üretimine ve içinde yaşadığı topluma ya-
bancılaştı. Günümüzün neoliberal dünya-
sında ise, kendi doğasını, yaşamın amacı-
nı, günlük icraatlarının zarar mı yoksa kar 
mı olduğunu bile anlayamaz hale geldi. 
Ama, bay Rockefeller, bir türlü bitmeyen 
ve bütün noktalarda bilimselliğe ters dü-
şen “kutsal” sayıldığı kadar ilkel olan ki-
tapları ve öğretileri bir kenara atarak yeni 
ve daha insancıl bir Çağ’a geçmenin za-
manı çoktan gelmedi mi? Sizin umudunu-
zu bilmeyiz, ama bizim umudumuz hala 
tükenmiş değil: “Ağır ellerini toprağa 
basıp” doğrulan işçiler, emekçi ve üreti-
ciler daha aydınlık bir dünya için gereken 
adımları atacaklar bir gün. İstikamet bel-
li: savaşsız, sömürüsüz, barışçıl, adaletli, 
demokratik ve özgür bir dünya toplumu 
yaratmak. İşte o zaman göreceğiz, bay 
Rockefeller sizi, tahtınızı, iktidarınızı 
kaybetmeye, köklü değişimlerin sonucu-
na katlanmaya ne kadar hazırsınız ?

GÜNCEL

Bay Rockefeller’e Mektup Halklarımızın
Zaferi İçin
q  Armanç BARIŞ

Ülkemiz son yılların en önemli ve en 
heyecanlı genel seçimlerine tanık oluyor. 
%10 barajının halklarımız tarafından dar-
madağın edileceğini şimdiden hisseden 
burjuvazi, Halkların Demokratik Partisi’ne 
(HDP) şiddetle saldırıyor. Amaç, gelişen 
devrimci demokratik hareketi kırmaktır.

HDP barajı aşarsa veya aşmazsa ne 
olacak?  HDP’nin barajı aşması, herşeyden 
önce kitlelerde devrimci bir moral yarata-
cak. Özgüvenleri artacak, bundan sonraki 
çalışmalara dört elle sarılacaktır. HDK/HDP 
gerçekliği kökleşecektir. Bileşen olmayan 
çevreler yönünü HDK/HDP’ye çevirecek-
tir. Barajın aşılmasıyla Erdoğan ve AKP’nin 
diktatoryal hayalleri suya düşecek, ege-
men güçlerin saldırıları nispeten kırılacak-
tır. Yeni bir anayasanın hazırlanmasında 
emekçilerin talepleri yansıyacak, HDP’nin 
meclise sokacağı parlamenterler, demok-
ratik muhalefetleriyle ülkenin içinde ve 
komşularımıza karşı barışçıl bir dış politi-
kanın yürütülmesinde etkileyici olacaklar-
dır. Bunların bir sonucu olarak demokra-
tikleşme yönünde gelişme ve değişmeler 
yaşanacaktır.

HDP barajı aşmazsa ne olur? İyice bile-
lim ki kıyamet kopmayacak. Mücadele sü-
recek, mücadelenin daha da büyütülmesi 
gerektiği, kitlelerin bilincine kazınacak. 
Emekçi kitleler, burjuvazinin devletiyle, 
hükümetiyle, silahlı-silahsız bütün güçle-
riyle işçi sınıfına, emekçilere ve halkları-
mızın demokratik bir geleceğine karşı tek 
bir cephe olduğunu bir kere daha görmüş 
olacaklardır. Hani derler ya “Bir musibet, 
bin nasihattan iyidir” diye. Kitleler, zaferin 
sokakta olduğunu bunun için kitle eylem-
lerinin, direnişlerinin devrimci mücadele-
de belirleyici olduğunu öğrenecek ve bu 
mücadele çizgisi kabul görecektir. Bu da 
devrimcilerin, işçi sınıfının öncü kadroları-
nın önüne yeni görevler koyacaktır.

Politik başarılar, genel olarak eksiklik-
lerin, hataların ve kirliliklerin üstünü örter. 
Yenilgi ise tartışmaların, eleştiri/özeleşti-
rilerin ve yeniden yapılanmaların önünü 
açar. İşçi sınıfının devrimci hareketi, örgüt-
lülüğünü kapitalizmin nesnel koşullarına 
ve sosyalizmin geleceği üzerine kurarak 
her zaman çelik bir disiplin içinde eleştiri 
ve özeleştiri mekanizmasını canlı tutarak 
çalışır. Bütün çalışmalarında olduğu gibi 
7 Haziran seçim çalışmalarını da şansa 
bırakmıyor ve  yapılması gerekeni ardına 
koymuyor.

Seçim günü sandık başlarında oyları-
mıza sahip çıkarak çalışmalarımızı taçlan-
dıracağız. Gün ola, harman ola!..



q Murat ÇAKIR

Alman sermayesinin en önde gelen 
sözcülerinden FAZ gazetesi, son hafta-
larda islamist terör çetelerinin özellikle 
Suriye-Türkiye sınırındaki İdlib başta 
olmak üzere önemli bölgeleri ele ge-
çirmelerinin bir tesadüf olmadığını be-
lirtiyor. Gazetenin 9 Mayıs 2015 tarihli 
sayısında yayımlanan bir değerlendir-
mede, islamist çetelerin ve silahlı mu-
haliflerin ülkenin farklı bölgelerinde eş 
zamanlı gerçekleştirdikleri saldırılarla 
Esad’a bağlı rejim güçlerini zayıflatma 
taktiğine başvurdukları belirtilirken, bu 
taktiğin geçen Mart ayında Erdoğan ve 
Suudi despotu Selman’ın Riyad’da bu-
luşmalarından sonra start aldığı vurgu-
lanıyor. Görüldüğü gibi Batı’daki bur-
juva basını Suriye’deki iç savaşın asıl 
sorumlularını açıkça yazmakta bir beis 
görmüyor.

Suudi Arabistan’ın oldum olası dün-
ya çapında islamist terör şebekelerini 
desteklediği, kanlı mezhep çatışmalarını 
körüklediği ve emperyalist güçlerin en 
sadık taşeronlarından birisi olarak bölge 
egemenliğini ele geçirmeye çalıştığı bi-
liniyor. Dünya çapındaki petrol rezerv-
lerinin neredeyse dörtte birine sahip olan 
Suudi Arabistan, bu zenginliği sayesin-
de emperyalizmin her zaman desteğini 
yanında hissediyor. Ancak ülkedeki re-
jimin devamlılığını sürdürülebilir hâlde 
tutmak isteyen Suudi despotları, mütte-
fiklerinin onaylamakta güçlük çektikleri 
bazı adımları atmaktan da çekinmiyor. 
Geçen Nisan ayında yapılan veliaht de-
ğişikliği de Suudilerin saldırgan politi-
kalarını devam ettirmekte kararlı olduk-
larını gösteriyor.

Suudi despotu Selman Bin Abdüla-
ziz’in veliaht değiştirme kararı kimi Ba-
tılı burjuva medyasında “büyük siyasî 
deprem” olarak nitelendirilmişti. Aslın-
da söz konusu olan deprem falan değil, 
Suudi Arabistan’daki egemen sınıfın 
iktidarını sağlamlaştırmak, rejim kon-
solidasyonunu güvence altına almak 
için gerekli adımların atılmasıydı. Sel-
man, “yönetimin gençleştirilmesi” ge-
rekçesiyle birinci veliahtlığa 56 yaşın-
daki yeğeni Muhammed Bin Nayif’i 
getirirken, ikinci veliahtlığa ise henüz 
30 yaşında olan oğlu Muhammed Bin 
Selman’ı atadı.

Bölgeyi yakından tanıyan muhafaza-
kâr Alman gazeteci Reiner Herrmann, 
Suudi despotunun şimdiye kadarki ge-
leneksel çizgiden ayrılan bu adımlarını 
yürürlükteki devlet politikaları “betona 
dökülerek kalıcılaştırılıyor” değerlen-
dirmesini yaptı. Alman silah tekellerinin 
en büyük müşterilerinden olan Suudi 
Arabistan’daki “kuşak değişimini” des-
tekleyen Herrmann, aslında yaptığı de-
ğerlendirmede haklı.

Haklı, çünkü Selman’ın veliahtlığa 
getirdiği isimler, Suudi egemenlerinin 
en şahin kesimlerinin temsilcileri ve 
gerek ülke içinde, gerekse de dış po-
litikada sert ve saldırgan politikaların 
uygulanmasını savunan isimler. Hâlen 
içişleri bakanı olan birinci veliaht Mu-
hammed Bin Nayif, bilhassa Şii nüfusa 
kan kusturan sözde “anti-terör” uygula-
malarının baş sorumlusu. Ayrıca çağdışı 
Vahhabiliğin sözde “şeriat” yasalarını 
tüm şiddetiyle uygulayan ve en ufak 
reform taleplerine dahi sert tedbirlerle 
yanıt veren bir yönetici. 79 yaşındaki 
Selman’dan sonra kral olduğunda, Vah-
habi vahşetini şimdikinden daha büyük 
yetkilerle uygulayacağını açıkça ilân 
eden birisi.

Emperyalizmden tam destek
Savunma bakanı olan ikinci veliaht 

Muhammed Bin Selman ise, DAİŞ çe-
telerine her türlü lojistik ve mali desteği 
vermekten çekinmeyecek derecede dav-
ranan, hatta zengin Suudi aşiret vakıf-
larının dünya çapında islamist gruplara 
yaptıkları ödemeleri koordine eden bir 
isim. Aynı zamanda Yemen’deki Şii kal-
kışmacılara yönelik saldırıların ve askeri 
operasyonların mimarı olarak tanınıyor.

Despot Selman, eski Washington 
büyükelçisi Adil El Cubeyr’i dışişleri 
bakanlığına atayarak, kraliyet ailesinden 
olmayan bir ismi böylesi önemli bir gö-
reve getirmiş oldu. Katı bir Şii düşmanı 
olan Cubeyr, kraliyet ailesinin şahin ke-
simlerinin desteğini almasının yanı sıra, 
Beyaz Saray’a olan yakınlığı ile tanını-
yor ve Suudi Arabistan-İsrail ittifakının 
inşasında önemli roller üstlendiği bilini-
yor.

Selman, böylelikle hem despotik re-
jimin on yıllar boyunca yumuşama ihti-
mali olmadan devamını güvence altına 
almış oldu, hem de Cubeyr üzerinden 

ABD, oğlu ikinci veliaht üzerinden de 
Alman emperyalizmlerine olan sadaka-
tinin altını çizdiğini gösterdi. Selman’ın, 
elbette kraliyet ailesi ile dini liderle-
rin mutabakatını alarak gerçekleştirdiği 
rejim konsolidasyonu, sonuç itibariyle 
emperyalist güçler ile sıkı ittifakın, ülke 
içinde otokratik bir yönetim ve gerici-
vahşi Vahhabiliğin, dış politikada saldır-
ganlık ve bölge hakimiyeti çabaları ile 
dünya çapında islamist terör çetelerinin 
desteklenmesinin uzun bir süre daha de-
ğişmeden devam edeceğine işaret ediyor.

Suudi Arabistan emperyalist güçler 
için yaşamsal önem taşıyan bir ülke. 
Bunun çeşitli nedenleri var. Elbette en 
önemlisi, ülkedeki petrol rezervlerinin 
zenginliği. Bu rezervler kolay ulaşılabi-
lir olduğundan “ucuz petrol” olarak ni-
telendiriliyor ve dünya çapındaki petrol 
piyasaları nasıl gelişirse gelişsin, Suudi 
petrolü her zaman belirleyici olacak. Di-
ğer önemli bir neden ise ülkenin strate-
jik konumu. Almanya’nın devlet aklının 
şekillendirildiği bir merkez olan “Bilim 
ve Politika Vakfı” (SWP) kadrolarından 
Guido Steinberg bunu şöyle açıklıyor: 
“Şu anki yönetimin tek alternatifi, sü-
rekli istikrarsızlıktır. Suudi Arabistan’da 
Müslüman Kardeşlere yakın güçlü bir 
Sünni muhalefet ve ülkenin Doğu’sun-
da da güçlü bir Şii muhalefet var. Suu-
di kraliyet ailesi iktidarı kaybederse, o 
zaman ülkenin bölgesel ve mezhepsel 
çizgide üçe, belki de dörde bölünmesi 
söz konusu olabilir. (...) Suudi Arabistan 
uzun zamandır güvenilir bir müttefik. 
Çözülmesi bizim için bir felaket anlamı-
na gelir.”

Görüldüğü gibi Suudi Arabistan’da-
ki rejimin ayakta kalması, emperyalist 
güçler açısından yaşamsal önem taşıyor 
ve her iki tarafın çıkarları birbirleriyle 
örtüşüyor. Almanya bu nedenle, Alman-
ya kamuoyundaki tüm eleştirilere ve 
karşı çıkmalara aldırmadan, Suudilere 
son teknolojiyle donatılmış silah, araç 
ve gereç vermektedir. Ve bu silahlanma 
tam olarak rejimin ayakta tutulmasına 
hizmet etmektedir: Örneğin en son gön-
derilen Alman tankları, kent ve kasa-
baların dar sokaklarında rahat manevra 
yapabilecek şekilde modifiye edilen kısa 
namlulu tanklardır, ki böylesi silah, araç 
ve gereçler Suudilere gerek ülke içeri-
sinde, gerekse de Bahreyn’de olduğu 
gibi, komşu ülkelerdeki ayaklanmaları 

“etkin” bir biçimde bastırma yetisini 
vermektedirler. Steinberg, bu nedenle 
AB’nin nasıl bir politika izlemesi gerek-
tiğini şöyle vurguluyor: “Suudi Arabis-
tan yüksek istikrar riski olan bir ülkedir. 
Ancak Suriye, Libya ve en son Yemen’de 
gördüklerimiz, bölgedeki istikrar tanı-
mını yenilememizi gerektiriyor. Avrupa 
politikalarının hedefi, değişimleri ola-
naklı kılacak derecede dinamik olan bir 
istikrarı sağlamak olmalıdır. Bölgede 
partnerimiz olmak isteyen devletler, de-
ğişimlere hazır olmak zorundadırlar.”

Emperyalist hakimiyetin 
kalıcılık aracı: Rejim değişikliği

Steinberg’in söyledikleriyle, Kral 
Selman’ın rejim konsolidasyonu bir 
çelişki gibi görülebilir, ama çelişki de-
ğildir. Çünkü Suudi Arabistan’daki re-
jim emperyalist güçlerin uzun vadeli 
hakimiyet hedeflerine ve bu çerçevede 
gerçekleştirmek istedikleri politikalara 
– rejim değişikliği dahil – en iyi uyum 
sağlayabilen rejimdir. Çelişki gibi görü-
nenler, kısa ve orta vadeli adımlarla ko-
runmaya çalışılan çıkarlardır.

Örneğin Suudi egemenlerinin Arap 
dünyasında 2011’den itibaren vuku bu-
lan değişimlere verdikleri yanıt, doğru-
dan “oyun kuruculuk” rolüne soyunmak 
ve değişimleri olanaklı olduğunca ken-
di lehlerine devşirmeye çalışmak oldu. 
Bu yöndeki başarılarını Mısır’da göz-
lemlemek olanaklı. Suudiler, yanlarına 
Birleşik Arap Emirlikleri’ni ve Kuveyt’i 
alarak, Müslüman Kardeşleri ve Cum-
hurbaşkanı Mursi’yi alaşağı eden Ab-
dülfettah el-Sisi cuntasını desteklediler. 
Sisi cuntası, 2013 Temmuzunda darbeyi 
yaptıktan sonra, aslan payı Suudilerden 
olmak üzere, hibe ödemeleri, kredi ve 
yakıt sevkiyatı olarak toplam 23 milyar 
Dolarlık yardımı alabildi.

Suudiler açısından Mursi’nin alaşağı 
edilmesini desteklemenin iki temel ne-
deni vardı: Birincisi, Suudi Vahhabiz-
mine ideolojik olarak karşı çıkan Müs-
lüman Kardeşler örgütünün Mısır’da 
iktidarı ele geçirmesi, Suudi Arabis-
tan’daki Müslüman Kardeşlere yakın 
muhalefetin rejime karşı ayaklanma gi-
rişimini başlatması için cesaretlendirici 
bir gelişme olarak değerlendiriliyordu. 
Nitekim 2012 sonlarında Mursi taraftar-
ları ile Mısır muhalefeti arasında artan 
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kutuplaşma ve şiddet olayları, Suudi 
egemenlerini daha da kaygılandırmaya 
başlamıştı.

İkinci temel neden ise, Mursi yöne-
timinin – her ne kadar temkinli olsa da 
– Suudilerin bölgedeki etkinliği kırmak 
istedikleri İran’la ilişkiler kurması oldu. 
İran’a karşı Körfez Ülkeleri Konseyi ve 
Türkiye ile “Sünni Yayını” oluşturmaya 
çalışan ve İsrail ile stratejik işbirliğine 
giren Suudi egemenleri açısından bu ya-
kınlaşma kabul edilebilecek bir durum 
değildi. Sonuçta Mısır’daki darbe des-
teklendi ve Müslüman Kardeşler örgütü-
nün etkinliği büyük ölçüde kırıldı. Gerçi 
Sisi cuntası, Suudilerin İran politikala-
rıyla hayli uyumlu davranıyor ve Suudi 
Arabistan’daki Sünni muhalefetin ayak-
lanma örgütleyebilecek kudreti yok, ama 
Mısır’da kurulmak istenilen “istikrar” 
hedefine ulaşılamadı. Sisi cuntası, tüm 
sert tedbirlerine rağmen, islamist terör 
eylemlerini henüz kontrol altına alabil-
miş değil. Ayrıca Suudilerin müttefikleri 
olan Körfez ülkeleri giderek daha açık 
bir şekilde Sisi cuntasına olan güven-
sizliklerini dile getiriyorlar. Türkiye’nin 
Mısır politikası ise biliniyor.

Suudiler bu nedenle geleneksel ola-
rak Müslüman Kardeşlere yakın politi-
kalar izleyen Katar ve Türkiye ile olan 
ilişkilerini yeniliyorlar. Suudi egemen-
leri açısından bu yeniden yakınlaşma 
giderek daha da önemli hâle geliyor, 
çünkü Irak, Suriye ve Lübnan’dan son-
ra Yemen’de de mevzii kazanan İran’ın 
bölgedeki etkisi artıyor. Ayrıca ABD’nin 
İran ile yürütülen nükleer program gö-
rüşmelerinde İran lehine angajman ge-
liştirmesi ve Washington’da olası bir 
ABD-İran yakınlaşmasına sıcak bakıl-
ması, Suudi egemenlerinin işine gel-
miyor. Bu nedenle bölgedeki müttefik-
leri İsrail ve Körfez ülkeleriyle birlikte 
“oyun kurma” çabalarına girişiyorlar.

Kısa bir süre önce Yemen’e yönelik 
saldırıları bu çabaların arasında görmek 
gerekiyor. İran’a yakın duran Şii Husi 
gruplarının, Yemen devlet başkanı Man-
sur Hadi’nin kaçmasına neden olacak 
derecede başarı kazanmaları, Bağdat, 
Şam ve Beyrut’tan sonra dördüncü Arap 
başkentinin İran’ın etki alanına gireceği 
kaygısını derinleştirdi. Nitekim Suudi 
Arabistan öncülüğündeki bir koalisyon 
Yemen’e saldırdı. Anca kısa süre içinde 
hava saldırılarıyla sonuç alınamayacağı 
ortaya çıktı. Dahası, bombardımanlarda 
çok sayıda sivilin yaşamını kaybetme-
si, zaten sadece Yemen El-Kaidesi ve 
benzeri islamist terör gruplarına karşı 
savaşarak Sünni aşiretlerinin güvenini 
kazanan Husi gruplarına yönelik deste-
ğin Sünni nüfus arasında da artmasına 
ve Suudi egemenlerine yönelik nefretin 

çoğalmasına neden oldu. 10 ülkeden 
oluşan koalisyonda Suudilerle birlikte 
sadece Körfez ülkelerinin hava saldırı-
larına katılmaları ve bu beş ülkenin de 
kara harekatı yapabilecek durumda ol-
maması, Suudilerin “oyun kurucu” ro-
lünü zaafa uğrattı. Her ne kadar ABD 
Suudilerin hava operasyonlarını onayla-
mış görünse de, Yemen’e yönelik askeri 
müdahaleye sonuç alıcı bir destek çık-
madı. Hürmüz Boğazı’nın uluslararası 
deniz nakliyatının stratejik bir noktası 
olması ve ABD’nin bölgenin bütününe 
yönelik stratejik ajandası sonucunda Su-
udi egemenler geri adım atmak zorunda 
kaldılar.

Bu örnekten de görüldüğü gibi, ABD 
ve AB emperyalizmleri ancak kendi 
kontrolleri altında tutabildikleri rejim 
değişikliklerini önceliyorlar. Ancak bu 
gerçek, emperyalizmin her daim sadık 
müttefiki olan Suudi egemenlerinin ken-
di çıkarlarını kollamak için “oyun kuru-
cu” rolünü oynamaya devam etmelerini 
engellemiyor.

Suriye senaryoları ve
Türkiye’yi bekleyen tehlike

Suudi despotlarının, en az AKP reji-
mi kadar Suriye’de kendi lehlerine olan 
bir rejim değişikliğinin gerçekleşmesi-
ni destekleri yeterince biliniyor. DAİŞ 
güçlerinin Kobanê’den geri püskürtül-
meleri ve DAİŞ’in giderek destek aldığı 
güçlerden bağımsızlaşarak, devlet yapı-
lanmasına gitmesi, ABD ve AB’nin ol-
duğu kadar, Suudi Arabistan’ın da kimi 
önceliğini değiştirmesine neden olmuş-
tu. Katar’dan başka hiç kimsenin deste-
ğini alamayan AKP rejiminin “değerli 
yalnızlığı” işte böyle ortaya çıkmıştı.

Ancak Suudi egemenleri Mısır ve 
Müslüman Kardeşler nedeniyle soğu-

maya yüz tutan Türkiye ve Katar iliş-
kilerini yeniden canlandırdılar. Nitekim 
Erdoğan ve Selman’ın Riyad’da buluş-
malarının hemen ertesinde Suriye’deki 
islamist terör grupları arasında cepheler 
oluşuyor haberleri gelmeye başladı. El 
Nusra Cephesinin öncülüğünde kuru-
lan “Fetih Ordusu” bilindiği gibi İdlib’i 
ele geçirdi ve katliamlar gerçekleştirdi. 
Suriye’nin Kuzeyinde “Fetih Ordusu” 
ve DAİŞ’in saldırılarını yoğunlaştırma-
larının, Güneyinde ise El Nusra Cep-
hesinin saldırıları ile İsrail’in Suriye 
topraklarına yönelik “güvenlik” ope-
rasyonlarını başlatmasının eş zamanlı 
yapılması, Esad’a bağlı güçlerin İdlib’i 
kaybetmelerinin en büyük etkeni.

İsrail’in desteğini alan Suudi Ara-
bistan ve Türkiye bu şekilde ABD’nin 
Suriye’deki iç savaşa çok daha aktif bir 
şekilde müdahil olmasını sağlamak isti-
yorlar. Suudiler “Esad rejimi savaşı kay-
bediyor” algısını güçlendirmeye çalışır-
larken, AKP rejimi de ABD ile birlikte 
karar altına aldığı “Eğit-Donat” progra-
mının acilen başlatılması için bastırıyor.

Anımsanacaktır; “Eğit-Donat” prog-
ramıyla Suriyeli muhaliflerden (!) olu-
şan 5 bin kişilik bir silahlı güç oluşturu-
lacak ve Suriye’deki iç savaşa katılarak 
Esad rejiminin alaşağı edilmesi sürecini 
destekleyeceklerdi. Ancak ABD kısa 
süre içerisinde programa katılmak için 
ilk başvuran 1.500 kişiden üçte ikisinin 
Suriye’deki islamist terör çeteleriyle 
bağlantılı olduğunu tespit etti. Şu ana 
kadar programa katılmaları onaylanan-
ların sayısının 450’yi aşmamış olması, 
Washington’u son derece rahatsız edi-
yor. Hâlen programın resmen başlatıl-
mamış olması, ABD’nin programı iptal 
etme yatkınlığında olduğuna işaret edi-
yor.

ABD’nin İran politikasından rahatsız 
olan ve olası bir ABD-İran yakınlaşma-
sının çıkarlarına ters düştüğünü düşünen 
İsrail ve Suudi Arabistan, ABD’nin Su-
riye’deki angajmanını artırması için el-
lerinden geleni yapıyorlar. Ancak ABD 
Esad rejiminin hâlâ toplumsal desteğe 
ve müttefiklere sahip olduğunu ve İsrail 
ile Suudilerin istediği gibi Esad devril-
se bile, Suriye’deki iç savaşın bitme-
yeceğini çok iyi biliyor. Bir kere Esad 
rejimine bağlı olan gruplar, Şii nüfus, 
İran, hatta komşu Lübnan’daki Hizbul-
lah, Esad alaşağı edilse dahi pes etme-
yecekler. Kaldı ki kendisini emperyalist 
güçlerin kuşatması altında gören Rusya 
da bir biçimde müdahil olmaktan çekin-
meyecek ve BM Güvenlik Konseyi’nde 
Çin ile birlikte veto hakkını – sadece 
Suriye için değil – kullanmaktan feragat 
etmeyecektir.

Obama yönetiminin bu nedenle ne 
İsrail’in, ne Suudilerin istemlerine, ne 
de ABD’li Cumhuriyetçilerin başkanlık 
seçimleri motivasyonuyla sarf ettikleri 
radikal söyleme pek kulak asmayacağını 
öngörebiliriz. Suriye’deki durumun rea-
list değerlendirmesi ve Ortadoğu’daki 
ABD çıkarları, ABD’nin Suriye’de için-
den çıkamayacağı bir maceraya girmesi-
ni engelleyecektir.

Peki, ya Suudiler? Suudi egemen-
lerinin çıkarları, şu anda uyguladıkları 
politikaları devam ettirmelerini gerekli 
kılmakta. Suudilerin Suriye’deki hedef-
lerine ulaşmaları zor görünüyor, ama ba-
şarısız olsalar dahi bundan pek etkilen-
meyecekler. Aksine iç ve dış politikada 
sürdürecekleri sert uygulamalarla ikti-
darlarını pekiştirecekler. Kaldı ki Suriye 
ile sınırı olmayan Suudi Arabistan’ın, 
elindeki doğal kaynaklar ve müthiş ser-
maye birikimiyle olası krizlere dayanma 
gücü yüksek.

Ama Türkiye için durum böyle değil. 
Aksine olası bir Suriye savaşı Türkiye 
açısından büyük riskler ve tehlikeler ba-
rındırıyor. Toplumsal desteğinde azalma 
olan ve bir yönetim krizi yaşayan AKP 
rejimi ve sermaye ihracı gerekliliği ne-
deniyle bölgesel emperyalizm hevesleri 
peşinde koşan Türkiye burjuvazisi, krizi 
bir savaş ile aşmayı düşünüyor olabilir, 
ki “Suriye’ye askeri harekat” dedikodu-
ları boş alanda ortaya çıkmıyor.

Elbette rasyonel düşünülürse, yıl-
da 60 milyar Doları enerjiye harcayan, 
ekonomisi ve siyaseti göbeğinden em-
peryalizme bağımlı olan, devlet bütçesi, 
ekonomisi ve toplumu borç batağında 
yüzen, toplumsal bölünmüşlüğü nefret 
düzeyine ulaşmış, kurulduğu günden 
beri kronikleşmiş sorunlarını çözeme-
miş ve kangrene dönüşmüş Kürt ulu-
sal sorunu olan bir ülkenin böylesi bir 
savaşa girmesi söz konusu olamazdı. 
Ancak AKP rejiminin iktidar hırsı ile 
içine düştüğü akıl dışılık (irrasyonalite), 
ülkeyi böylesi bir maceraya sürükleye-
bilir. Böylesi bir maceranın, Türkiye’yi 
dehşetli ve uzun yıllar kanlı bir biçimde 
sürecek bir mezhep çatışmasının içine 
sokması, hiç te hayali bir düşünce de-
ğil. Aksine, Türkiye’nin bugüne kadar 
görülmemiş bir kan gölüne dönüşmesi o 
zaman kuvvetle muhtemeldir. O nedenle 
AKP rejiminin geriletilmesi, antidemok-
ratik seçim barajının yıkılarak, HDP’nin 
meclise girmesi, geleceğimiz açısından 
büyük bir önem taşımaktadır. 7 Haziran 
seçimleri yakın tarihte olmadığı kadar 
özel bir önem kazanmıştır. HDP’ye ve-
rilecek her oy, diktatörlüğe ve savaşa 
karşı verilmiş sayılacaktır.
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“En güzel umut zorlu koşullarda yeşeren, en 
güzel yaşam uğruna kendini adayan, en güzel 
barış kahramanca elde edilendir.”

Bence Politika gazetemizin özü bu olsa 
gerek. Yeni olmanıza rağmen, şimdiden ba-
şardığınıza emin olmanız gerekir. Çünkü siz-
ler; emeğin savunucusu olan ahlaki ve politik 
toplumun, toplumsal yaşamdaki ifadesisiniz. 
Kapitalist modernitenin, pozitivist basın-ya-
yın anlayışına karşı emeğin ve emek sahipleri-
nin özgürleşmesini esas alan yayın anlayışıyla, 
aslında ulusal ve evrensel bir görevi en yalın 
ve objektif şekliyle yerine getiriyorsunuz.

Bana gönderdiğiniz 10. Sayı’yı aldım. Ön-
celikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler 
çeyrek asırdan beri zindanda olan devrimci 
insanlarız. Sizler gibi savaşsız ve sömürüsüz 
bir cihanı savunan entelektüel gazetelerin 
çoğaldığını gördükçe, direniş ve mücadele 
ruhumuzun daha da güçlendiğini hissedebi-
liyoruz. Çünkü sizlerde gerçeği arama felsefe 
ve düşüncesini görebiliyoruz. Bu yaklaşım 
çok anlamlı bir yaklaşımdır. Bir insanı ve bir 
gerçeği aramak aynıdır. Vazgeçtiğin an da 
hayat biter. Gerçek ve insan kavramları ayrıl-

maz bir bütündür. Her ikisinin de tarihsel ve 
toplumsal diyalektik ilişkileri hiç bir zaman 
kopmamıştır. Bu ilişkideki temel olgu ise ba-
rıştır. Barışın muhtevası ise; bolluk, bereket, 
sömürüsüz yaşam, ölümsüz ve imhasız güzel 
bir yaşamdır. Yani, savaşın olmadığı anlamlı 
bir dünyadır.

Zaten özgürlüğün en anlamlısı ve en kalı-
cısı, halklaşmış olanıdır. Politika gazetemizin, 
tüm bunların hem temsilcisi hem de sözde 
kalmayan öznesi olacağı/olduğu inancıyla, 
yayın hayatında üstün başarı dileklerimi su-
nuyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, sizleri en dev-
rimci saygı ve sevgilerimle selamlıyor, varsa 
bizden bir talebiniz, amade olduğumuzu bil-
menizi ister, özgür yarınlarda buluşmak umu-
duyla, yaşam ve Politika tadında kalın...

1 Mayıs’ın devrimci ruhuyla şahsınızda, 
tüm dünya işçi ve emekçilerinin işçi bayramı-
nı kutluyorum. Devrimci selam, saygı ve sev-
gilerimle.

Ahmet TAŞ
2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi Aliağa / İzmir   

Merhaba Değerli 
Arkadaşlar,
Selam, sevgi ve saygılarımı sunar, ya-

şam ve çalışmalarınızda üstün başarılar 
dilerim. Bin bir emek ve zorluklarla müca-
dele edip hazırladığınız Politika Gazetesi 
elimize ulaştı. Bizi düşünüp gönderdiğiniz 
için sonsuz şükranlarımızı sunarız. 

Gazetenizin bizde farklı bir renk ve 
heyecan yarattığını belirtebilirim. Biz de 
bundan sonra elimizden gelen katkıyı sun-
maya çalışacağız. 

Tekrardan selam-saygılarımı sunuyor, 
yaşam ve çalışmalarınızda başarılar diliyo-
rum. Kendinize çok iyi bakın.

Hıdır ARDİN
F Tipi Kapalı Cezaevi / Adana

Merhaba Arkadaşlar,
Gazetenizi ilk kez görüyorum. Gönder-

diğiniz için teşekkür ederim. 
1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele 

ve dayanışma gününüz kutlu olsun. Gaze-
te çalışanlarının da 1 Mayıs’ı kutlu olsun. 

İdeolojik olarak işçi sınıfı saflarında ol-
manıza sevindim.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Dostlukla, Sevgiyle...

 Adnan ÖZTEL
T Tipi Kapalı Cezaevi Bafra/Samsun
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Köşe oluşturan duvarların başları, birbirine 
değdirilmiş metale benziyorlar. Bu duvar-
lar sürekli, gizlice ve sinsice cinayet işleyen 
seri katiller gibi duruyorlar. Bu duvarları 
yapan ustanın tenine, merhamet damla-
cıkları düşmemiş. Acı bir hatıraya mealsiz 
bir kazanca dönüştürmüş, gaddarca yap-
mış. Hammaddenin içine kum tanecikle-
riyle kalınlaştırılmış ve bitimsiz bir boşlu-
ğun garezinde bırakmış. 

Doğanın kurumuş bir diğer yüzü çöldür. 
Duvar ise parallelik oluşturmuş, çatlakla-
rında nem yerleştiren böceklerin ve örüm-
ceklerin kozalarıyla dolu. Bir de yosundan 
yeşile çalan kısmı var. Yakından ve uzaktan 
görebilen dünyanın aydınlığını mat bir 
rengin zirvesinde sadelik uyandırmayan, 
nefesi daraltan, acıyı çoğaltan, zehir saçan, 
insani olan her şeyi her türlü koşullardan 
mahrum bırakan, esir adımları kısıtlayan, 
rüzgara düğüm vuran, karaktersiz ve şai-
beli duran duvarlara dışardan bakıldığında 
bir kaleyi andırıyorlar. İçeriden bakıldığın-
da ise zindan havasını estiriyorlar. Bu kale 
ve zindan içine sıkıştırılan insan hayatı var. 
Duvarlara sığınmış sesler var. Önderlik 
sabrına tutunmuş dervişçe duran fedakar 
hastalar var. Vicdan ve imana çağrı var. 
Bunu görmeyen, duymayan en az bu du-
varlar kadar tehlikeli zihniyet vardır.

Çürüyen bedenler, duvarlara sığınmış ses-
lere benzerler. Zindan duvarları içinde 
yankılanan, havalanan ve dağılan bir ses, 
kendi ekseninde dönüp dolaşan sestir. Bu 
ses bir matem yaratır, bir yer kanatır ve içi-
mizde bırakır. Vicdan imana ses verdiği va-
kit, kanunlar susturur. Ölümle pençeleşen 
bir insan için hangi yasa olabilir ki? Olsa 
olsa bağışlama yasası olabilir. Yirmi yirmi 
beş yıl bir zindan geçmişi ve direnişi içinde 
olan, çok değerli arkadaşlarımızın onurlu 
dik duruşlarını, sabrın sembolü olan Eyüp 
peygamberin sabrına benzer. Dervişçe du-
ruşlarıyla, direnişçi anlayışlarıyla, zindan 
tarihimizin masumane yönünü oluşturdu-
lar. Bu yüzden zindan duvarları içinde, zin-
danda kaldılar. Duvarların ceberrut sura-
tına yaslanmadan direndiler, direniyorlar. 
Zindan duvarları kalın ve yüksek olsa da 
aşmak için dirençli olmak şarttır.

Merhabalar, 
Böylesine anlamlı bugünlerde bizi, cezaevle-
rindeki yoldaşlarınızı, dostlarınızı hatırlamış 
olmanızdan dolayı teşekkür ederim. Pek çok 
arkadaşımız çeşitli gerekçelerle cezaevine 
atılıyor, devrimcilik yapmaları engelleniyor. 
Sizin de Kürt ve sosyalist dostlarınızı selam-
lama duruşunuz çok anlamlıydı, bunun için 
siz devrimci dostlarımızın, yoldaşlarımızın 
yanında olacağımızı ve bu yönüyle gücü-
müz oranında desteklerimizi esirgemeyece-
ğimizi belirtiyorum. Çalışmanızı çok anlamlı 
buluyor, çıkarmış olduğunuz gazete, gerek 
eğitsel gerek güncele ilişkin yazı ve değer-
lendirmeler, nitelik olarak da çok örgütsel 
ve güçlü olduğunu hatırlatmak ve bilmenizi 
isterim. Sizi, çalışmalarınızda emeği geçen 
arkadaşları selamlıyor, çalışmalarınızda ba-
şarılar diliyorum.

Ergül İNCE
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi

Kandıra/Kocaeli

Hapishane 
Duvarları

Merhaba,
İyi olmanız dileğiyle, selam ve saygılar 

göndererek başlamak istiyorum.

Gazetenizi göndermişsiniz, ilgi ve eme-
ğiniz için teşekkürler. Gazetenizi duymuş-
tum ama okuma şansım olmamıştı. İlk 
defa elime alıp okuyorum. Elinize sağlık, 
dünyaya ve meselelere doğru yerden bakı-
yorsunuz. Zevkle okudum. Bundan sonra 
da okumak isterim. Bilirsiniz; içeride oku-
mak, hele ki doğru şeyler okumak, bizim 
için hayat suyu gibidir. Ama ne yazık ki bu 
hayat suyu bize doğru çok az akıyor :(

Ben çok okuyan biriyim. Yaklaşık yirmi 
iki yıldır içerdeyim, okuma hevesim hâlâ ilk 
günkü gibi en üst düzeyde. Ama materyal 
konusunda bir sıkıntı söz konusu. Bu ra-
hatsız edici bir durum. Daha da zor olanı, 
ya da rahatsız edici olanı ise kendi para-
mızla kimi süreli yayınlara abone olmak 
istediğimizde, yazdığımız onca mektuba 
cevap verme nezaketi bile gösterilmiyor. 
Kimi yayınevlerinden kitap talebinde bu-
lunuyoruz (Tabii karşılığını ödemek koşu-
luyla). Ya istediğimiz kitaplar temin edilip 
gönderilmiyor ya da bıktırıcı bir gecikmey-
le karşı karşıya kalıyoruz...

Neyse, kendi sıkıntılarımızla sizleri bu-
naltmayayım. Sonuçta bu mektup herhan-
gi bir şikayette ya da talepte bulunmak için 
değil, tamamen bir teşekkür metni olarak 
düşünülmüş ve o saikle yazılıyor. Gazeteni-
zi hiçbir karşılık beklemeden göndermeniz, 
devrimci dayanışma adına örnek bir dav-
ranış olduğu gibi insani duyarlılık adına da 
ince bir davranıştı. Tekrardan teşekkürler.

Şahsınızda yüreği solda atan bütün 
dostlara selam ve sevgilerimizi gönderi-
yoruz.

Cengiz EKER
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi

Sincan/Ankara 

Merhaba, Sevgili Politika

Değerli Dostlar 
Merhaba,
Öncelikle selam ve sevgilerimizi gön-

deriyor, dostlukla kucaklıyoruz sizleri. 
Göndermiş olduğunuz Politika Gazetesi’ni 
(10. Sayı) aldık. Gazete şahsında siz 
dostlarımızla tanışmış olmak son derece 
mutlu etti bizleri. Sonsuz teşekkürler.

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen işçi, 
emekçi, ezilen halkların Birlik-Dayanışma 
ve mücadele günü 1 Mayıs’ın devrim 
ve sosyalizm mücadelemizde zaferi 
müjdeleyen güçlü  mevzilere dönüşmesi 
temennilerimizle 1 Mayıs’ınızı kutluyor, 
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs !
Bijî Yek Gulan!
Devrimci selamlar, sevgiler...
TDP Tutsakları

Resul KOCATÜRK
F Tipi Kapalı Cezaevi / Kırıkkale

Sevgiyle selamlıyorum,

Gecenin en tenha demlerinde başlarken 
hakikat yolculuğuna veya özgür yaşamla 
anlam bulan düşlerin dünyasına, kendimi 
her zaman huzurlu ve coşkulu bir ruh 
halinde hissediyorum. Özellikle mev-
simin bahar olması itibarıyla doğanın 
canlanması, suların akması, güzelimsi 
gül ve çiçeklerin filizlenmesini içine 
kattı mı bu bende daha da coşkulu ve 
sevinçli duyguları yaşatıyor. Bir de bunun 
yanında canlanan hayatı muştulayan 
kuşların kanat çırpmaları, bülbüllerin aşk 
melodilerinin ötmesi, eriyen karın pınar 
halinde sevgiyle akmasının tüm güzelliği 
ve anlamsallığıyla sizi canı gönülden 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve sonsuz 
sevgilerimi gönderiyorum.

Merhaba,

Başta yaşam ve çalışma hayatınızda size 
ve tüm emekçi “Politika” gazete ekibinize 
her daim başarılarının devamını diliyo-
rum. Ayrıca bana göndermiş olduğunuz 
Politika Gazetesi’nden dolayı teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Eğer ki koşullarınız elverirse gazetenizi 
takip etmek isterim. Arada size yazı yazdım 
okursunuz. Uygun bulursanız devamlı 
yazmaya çalışacağım. Tabii siz uygun 
görürseniz. Böylelikle sizden gelecek cevabı 
bekliyor olacağım. Tekrardan sizi-sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Rıdvan TANIŞ
T Tipi Kapalı Cezaevi / Şırnak
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q Ahmet ÇAVLI

Savaşsız, sömürüsüz, baskısız politik 
ve ahlaki toplum düzeni olan Sosyalizmi 
kurma amacından daha ahlaki, daha hü-
manist bir amaç olabilir mi? İnsanı araç 
değil, amaç edinmiş, Sosyalizm’de çağdaş 
insanın geldiği ahlaki değerlerin daha et-
kin kılınması, ya da Sosyalizm gibi hüma-
nist bir toplum düzeni kurmayı amaçla-
yan devrimciler, komünistler arasında bu 
değerlerin daha büyük önem taşıması ise 
son derece önemli ve doğal bir durum-
dur. Ahlakın ilginç bir özelliği de, varlığının 
çoğu kez fark edilmemesi. İnsanlarımızın, 
çalışkan, özverili, onurlu, dürüst paylaşım-
cı, hoşgörülü, kendini yetiştirmiş, okuyan, 
okuduğunu kitleyle, toplumla dürüstçe 
paylaşan hoşgörülü olanlarını/oldukları-
nı hangimiz ne kadar fark ediyoruz? Bu 
niteliklere sahip, çalışkan, okuyan insana 
ne kadar değer veriyoruz? Ama bencillik, 
yalancılık, dedikoduculuk, yıkıcılık, düzen-
bazlık ve benzeri özellikler açtığı yarayla 

hemen fark ediliyor ve bu insanlar kendile-
rini gündemde tutmayı başarıyorlar. 

Devrimci Ahlak

Devrimci ahlak insanlığın geldiği üst 
evredir ve özüne uygun olmayan hiçbir 
davranışı kabul edemez, onaylayamaz. 
Sömürüyü, baskıyı, yalanı, iftirayı, hak-
sızlığı, ihaneti, bozgunculuğu, hizipçiliği 
özünde, doğasında, içinde barındırmaz. 
Kültürel yozlaşmadan, lumpenlikten, söz-
de sol etiketli kişilik bozukuluğu taşıyan 
yasal kitle partilerinde, demokratik kitle 
örgütlerinde, sırf kendi egolarını tatmin 
etmek için sol sosyalist hareketten gelen 
insanları karalamak, üstünü çizmek, grup 
ve çevrelerde yarattıkları olumsuz etki, 
ahbap çavuş ilişkileri, dar grupçu zihniyet, 
akrabalık ilişkileri, az olsun benim olsun 
mantığı, gündelik çıkarlar uğruna görmez-
den gelinmemelidirler. Sınıf değerlerinden 
uzak, hasta insanlar bu hastalıklarını bu-
lundukları parti veya sendikalara gruplara 
taşımaya, oraları da kendilerine benzetme-
ye çalışıyorlar. Hatta partileri, sendikaları 

kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor-
lar. Toplumdaki hasta kişilik yapısı örgütlü-
lüğümüze, toplumsal özgür geleceğimize 
etki yapmamalıdır. Devrimci ahlak burada 
öne çıkmalıdır, bu tür sapmalara, kişiliklere 
dur denmelidir.

Devrimci Kadro

Devrimci kadro bilinçlidir, araştırandır, 
değişimdir, değiştirendir, kendini sürekli 
geliştiren, yenileyendir. Düzeni iyi kavrar, 
dönemini iyi izler, düşmanı iyi takip eder, 
görevlerini çalışmalarını sürekli gözden 
geçirir, bunları yaparken gerçekten sami-
midir, dürüsttür, açık sözlüdür, düşmana 
karşı kendini köprü yapar halkını kurtarır 
kendini imha eder. Devrimci kadro duygu 
bakımından, düşünce bakımından, kollek-
tif yapıyı kullanma bakımından güçlüdür, 
kapitalist sömürüye karşı yeteneklidir, ger-
çek kadrodur. Devrimci kadro stratejik ve 
taktiksel hedefleri iyi belirleyendir, döne-
min hedeflerini iyi koyandır. Bu hedeflere 
ulaşmak ve başarılı olmak günlük pratikle, 
çalışmayla olur. Günlük mücadeleyi boş 

verenler başarılı olamazlar. Tabii ki günlük 
başarıyı belli bir taktik plana ve stratejik 
hedefe bağlamak gerekir. Devrimci kadro-
nun kitle önderi olarak saygınlığı ve etkisi, 
işinde, toplumsal yaşamında, yaşama bi-
çiminde örnek olmasına bağlıdır. Bir kad-
ronun saygınlığını, kendini beğenmişlik, 
duygusuzluk, insanlara karşı kırıcı, üstten 
bakması, biçimsel ve bürokratik bir tavır 
takınmak kadar hiçbir şey bozamaz, tahrip 
edemez. Devrimci kadro yüksek karekter-
li, ahlakça saf ve temiz olmalıdır. Devrimci 
kadronun ahlak ilkelerinin tümüne uyması 
ve toplumun çıkarlarını kendi dar bireysel 
çıkarlarının üzerinde tutması zorunludur. 
Bir devrimci kadronun yoldaşlık ve parti-
lilik duygusu, ideolojik, politik inancı, par-
ti davasına kendini vermesi, güçlüklerle 
mücadelede ve onların üstesinden gel-
me, yeteneğine bakılır, denenir. Bir kadro 
mücadele sağlamlılığı, söz ve eyleminin 
birbirine uygunluğuyla ölçülür. Devrimci 
kadronun, partili olma özelikleri doğuştan 
gelme nitelikler değilidir. Bu nitelikleri par-
ti içinde kollektif çalışma tarzı, devrimci il-
keleri gözetmesiyle, bir dizi teorik ve pratik 
deneyim sonucunda kazanır. Birbirleriyle 
kaynaşmışlık, yoldaşça yardım, kişisel so-
rumluluk, ilkelere uyma, bütün bunlar bir 
politik kadronun, savaşçının, etkin bir mili-
tanın normal özelikleri olmalıdır. 

Komünist Olmak

Yaşamını, mücadeleye, harekete bağlı 
olan bölüm ve şahsi, kişisel yaşam olarak 
ikiye ayıran kişi komünist kadro olamaz. 
Toplumsal mücadeleyi, hayatı, bir bütün 
olarak ele alan, algılayan, sorgulayan, ger-
çek bir devrimci böyle bir ayırım yapamaz, 
yapmamalıdır. Her komünist devrimcidir, 
ancak her devrimcinin komünist olama-
masının nedenleri bunlardır. Bu özellikleri 
kazanmış ve komünist olabilmiş kadro da 
kendini her gün yenilemek zorundadır. 
Böyle kadrolar olmadan da bırakın Sos-
yalizm için mücadele etmeyi, görece de-
mokratik bir toplum için mücadelede dahi 
sonuç elde edilemez. Çünkü ancak böyle 
kadrolar, savaşçı militanlar düşmanla uz-
laşmaz, yoldaşını, partisini göz bebeği gibi 
korur ve çelik gibi sağlamdır. İster dışarıda, 
ister tutsaklık koşullarında hayatı yeniden 
üretir, umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmaz. 
Geçmişte ve bugün cezaevlerinde, işken-
cede, uzun tutsaklık dönemlerinde diri 
kalmış kadrolar bu özellikleri taşıyan kad-
rolardır. Onları ayrıca selamlıyoruz. 

Barış, demokrasi, özgürlük ve Sosya-
lizm mücadelemizde daha çok bu nitelikte 
kadroya, komünistlere ihtiyacımız vardır. 
Bu çağrıya kulak verin.

Devrimci Ahlak, Kadro ve Komünist

q Armağan BARIŞGÜL

Seçimler, egemen sınıf burjuvazi 
ile devrimci demokratik güçlerin, 
ezilenlerin ve işçi sınıfının kıyasıya karşı 
karşıya geldiği, kapitalizmin bütün “kirli 
çamaşırlarının” ortaya döküldüğü, geniş 
halk kitlelerinin hızla politikleştiği bir 
süreçtir.

Seçimlerde egemen güçler göreceli, 
kısıtlı, göz boyacı ve sözde “demokratik 
ortamda” iktidarlarını sürdürmek amacıyla 
halkın önüne sandıkları koyarlar. Sandık 
sonuçlarının lehlerine “açılması” için 
seçim döneminin başından sandıkların 
açılmasına kadar devletin bütün 
olanaklarını kullanırlar. Sermaye sınıfı, 
mafya çevreleri, faşist ve ırkçı güçler, ayrı 
partilerin adı altında seçim çalışmaları 
yapmaları, kıran kırana bir iç çekişme ve 
dalaşmanın içine girmelerine rağmen  
sınıfsal çıkarları gereği demokratik güçlere 
karşı ittifak yapmaktan kaçınmazlar. 
Asıl hedefleri devrimci demokratik 
halk muhalefetini engellemektir. HDP 
seçim bürolarına, seçim araçlarına ve 
çalışanlarına yapılan saldırılar bunu 
doğrulamıyor mu? Bu anlamda 7 Haziran 
Seçimleri, ezen-ezilen, sömüren-sömürül-

en, zalimlerle mazlumların arasında sıcağı 
sıcağına geçen bir süreçtir. Bu süreçte 
halklarımızın demokratik talepleriyle 
seçime giren HDP’nin elde edeceği başarı, 
çok önemli ve değerli olacaktır.

Seçimler için iki ana güç yarışıyor. 
Birincisi; sistemin değişik kanatlarını 
temsil eden burjuva partileridir. İkincisi ise; 
Kürt halkının özgürlüğünü destekleyen, 
halkların eşitliğini savunan, barış, de-
mokrasi ve özgürlük yanlısı güçlerin 
desteklediği Halkların Demokratik Partisi 
(HDP)’dir. Seçimin odak noktası, devleti, 
tekelci sermayeyi ve AKP iktidarını gerilet-
mektir.

HDP’nin Programı ve Seçim Bildirgesi, 
anti-emperyalist demokratik bir düzenin 
asgari taleplerini içermekte ve devrimci bir 
öz taşımaktadır. Çalışmalara katılan sem-
patizanlar, militanlar, arkadaşlar, yoldaşlar, 
yöneticiler, milletvekili adayları ve eş 
başkanlar, halkçı ve devrimci bir dilin sa-
hibi olmalıdırlar. Devrimci literatür, emek-
çilerin, ezilenlerin, kadınların ve gençliğin 
ruhudur, yaşam kaynağıdır.  Devrimci, 
bilinçli ve kararlı kitlelerle toplumsal 
ilerleme olur. Devrim yürüyüşü başlar. 
Bilinçsiz, kararsız ve popülizme bayrak 
açan kitlelerin bir süre sonra hangi tarafa 
kayacağı belli olamaz. Kapitalizm evrim 

yoluyla kendiliğinden ortadan kalkmaz. 
Burjuvazi, özel mülkiyetini kendi isteğiyle 
“mülksüzler”e bırakmaz, dağıtmaz. Bugüne 
kadar dünyanın hiçbir yerinde böyle bir 
değişim yaşanmamıştır.

Seçim kürsülerinde elinde Kur’anı 
Kerim ile halka hitap etmeyi huy haline 
getiren Erdoğan, dini kesimler nezdinde de 
hızla güven yitirmektedir. İliklerine kadar 
sömürüldüklerini gören, bıçağın kemiğe 
dayandığını hisseden işçi sınıfının ve düşük 
gelirli kır emekçilerinin AKP iktidarına karşı 
hoşnutsuzluğu artıyor, öfkeleri büyüyor. 
Bu öfkeyi örgütleyerek  sömürü düzeninin 
temeline yönlendirmek gerekmektedir 
Bu da devrimci bir politika ve kitlelere 
devrimci bilinç aşılamakla olur. Sömürü 
çarklarının parçalanmasını doğurmayan 
ve kendiliğinden gelişen kitlelerin eylemi, 
ne kadar büyük olursa olsun bir süre sonra 
koca bir balon gibi sönmeye mahkumdur.

 Ülkemize baktığımızda Kürtlerin 
çoğunluğu, emekçilerin çoğunluğu, 
ezilenlerin çoğunluğu, kadın ve gençliğin 
çoğunluğu, burjuvazinin politikasının 
etkisindedir. Bu kocaman çoğunluk neden 
kendisi için bir “çoğunluk” olmasın?  Bunun 
için ne yapmalıyız?

Soru bu!

Seçimler ve Devrimci Politika
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Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 
resmi işsiz sayısı 2014 yılı Tem-
muz döneminde 2 milyon 867 bin 
kişiyi buldu. Aynı dönemde işsizlik 
oranı erkeklerde yüzde 8.8, kadın-
larda ise yüzde 12 düzeyine ulaştı. 
İş bulmakta güçlük çekenlerden 
üç üniversite mezunu Sonay Baş, 
Balıkesir’de geçici işler yaparak 2 
oğlu ve 2 kızı ile yaşam mücadelesi 
veriyor.

Son olarak İŞKUR’un Toplum 
Yararına Çalışma Projesi’nde iş bulan So-
nay Baş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 
çalışmaya başladı. Kentin çeşitli yerlerinde 
yeşillendirme çalışmaları kapsamında diki-
lecek çiçekler için kimi zaman kazma kürek 
sallayıp, kimi zaman da tırmık çekerek ze-
min hazırlayan Baş, 3 üniversite diploması-
na rağmen yaptığı işten hiç gocunmadığını 
kaydederek şunları anlattı:

“Konya Ereğli’de liseyi bitirdikten son-
ra evlendim. Bir süre bu şehirde kaldıktan 
sonra eşimin görevi nedeniyle Muş’a taşın-
dık. Burada Muş Meslek Yüksekokulu’nun 
Çocuk Gelişimi Bölümü’nü bitirdim. Daha 
sonra Anadolu Üniversitesi’nin iki yıl-
lık Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdim. 
Bu zaman zarfında çocuklarım oldu. 5 yıl 

önce Balıkesir’e geldik. Bu arada eşimden 
ayrılıp çocuklarımla kaldım. Bu aşamada 
bir kozmetik firmasının ürünlerini satar-
ken, bilgisayar kursundan, biçki dikiş na-
kış kursuna kadar pek çok kursa katıldım. 
KOSGEB’den girişimcilik sertifikası aldım. 
Kantin işletmeciliği kursunu tamamladım. 
Balıkesir’de bir özel güvenlik şirketinde 
yöneticilik, SGK’da güvenlik müdürlüğü 
yaptım. Yerel bir TV’de reklam bölümünde 
çalıştım. Bu işleri yaparken Anadolu Üni-
versitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdim. Fa-
kat dersler, kurslar ve çocuklarımın bakımı 
nedeniyle KPSS’de 71’den fazla not alama-
dım.”

“İnşallah iyi bir iş çıkar ve ben de ha-
yallerime kavuşurum. Allah bana da hayırlı 
bir emeklilik nasip eder.”

Politika / Balıkesir - Ayvalık

Aydın’da dekoratif ev mobilyası üre-
ten bir işletme, özellikle kadınlara yönelik 
ürettiği ürünlerin yapımında kadınlara yer 
veriyor. Genelde erkek mesleği olarak nite-
lenen marangoz atölyelerinde gelir darbo-
ğazını aşmak için çalışmak zorunda kalan 
öncenin tarım işçisi ev kadınları bütün iş 
süreçlerini yerine getiriyorlar.

Günümüzde kadın-erkek ayrımının 
kalmadığını erkeklerin yaptığı pek çok 
işi kadınların yapabildiğini belirten Derya 
Çoban, işinin olması ve işi sayesinde kendi 
ayakları üzerinde durmasından dolayı çok 
mutlu olduğunu söyledi.

Aynı işyerinde çalışan ve 3 çocuğunu 
çalışarak daha iyi bir gelecek hazırlamaya 
çalıştığını belirten Zehra Çelik ise, erkek 
mesleği gibi gözükmesine rağmen kadınla-
rın mobilya sektöründe de oldukça başarılı 
olduğunu ve yıllardır marangozluk yaptı-
ğını söyledi. İş seçmediklerini ve bazıları 
tarafından yadırgansa da işlerini çok sev-
diklerini belirten Zeliha Uçaravcı ise “Bir 
anneyim. İşim olduğu için çok mutluyum. 
Çocuklarım için bir şeyler yapabilmek ba-
şarabilmek çok güzel bir duygu. Çocukla-
rım için çalışıp üretiyorum” dedi.

Politika /Aydın

Üniversite mezunu kazma sallıyor

KADINLARIN SESİ

Solucanla 
Gübre Üreten 
Kadın

Bandırma’da yaşayan İlknur Pazar-
cık, eşiyle birlikte araştırma yaparken 
dünyada yaygın olarak üretimi yapılan, 
ancak bir çok insanın bakmaya cesaret 
edemediği solucan gübresine ilgi duy-
du. 2012 yılında KOSGEB’ten (Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi) aldığı kredi ile bu 
projeyi yaşama geçiren Pazarcık, işini 
genişleterek Edincik Mahallesinde tesis 
kurmayı başardı. Halen 5 milyon adet so-
lucanın bulunduğunu ve bunlardan ortala-
ma 20 ton gübre ürettiğini söyleyen İlknur 
Pazarcık, AB ve ABD’nin ülkesinde solu-
can gübresi üretimine destek verildiğini 
söyledi. 

Türkiye’nin bu sektöre teşvik ver-
mesini isteyen İlknur Pazarcık, tamamen 
organik olan solucan gübresinin özellikle 
seralarda kullanımının çok önemli oldu-
ğunu dile getirdi. İşini severek yaptığını 
belirten Pazarcık, “Verimi en az ortalama 
yüzde 30 artırırken, 10-15 gün erken ha-
sat imkanı sağlıyor. Solucanların organik 
artıkları tükettikten sonra ortaya çıkardığı 

atık olan ‘solucan gübresinin’ hiç bir kim-
yasal madde içermemesi nedeniyle tarım-
da doğal, organik üretim açısından büyük 
önem taşıyor. Toprakta kimyasal kirliliği 
ortadan kaldıran, verimi ortalama yüzde 
30 artıran, toprağı yenileyen, rehabilite 
eden ve su tutma kapasitesini artıran solu-
can gübresini, her çiftçi üretebilir” dedi. 

Solucan gübresi üretiminin artırılması 
ile birlikte kimyasal gübre üretiminde dışa 
bağımlı olan Türkiye’nin önemli döviz 
tasarrufu sağlayacağını belirten Pazarcık, 
“50 yıldır dünyada kullanılan bu çok kıy-
metli ürün, Türkiye’de yaygın olarak bi-
linmiyor ve kullanılmıyor.” dedi. 

En önemli müşterisinin ise Çay-Kur 
işletmeleri olduğunu belirtti.

Politika / Bandırma

Mevsimlik Tarım İşçileri
Tarım işçisi aileler, kapsamlı 

ve ulaşılabilir sağlık hizmetine 
kentsel alanların dışında tarla-
larda yaşamaları, sık yer değiş-
tirmeler, sağlık güvencelerinin 
olmayışı, sağlıklarını koruma 
bilgilerinin olmayışı ve özellik-
le kadınların okur yazar olma-
yışları ve dil farklılığına bağlı 
iletişim sorunları nedeniyle 
hizmete erişememektedirler.

Güvenli annelik, hijyen, cinsel   
yolla bulaşan enfeksiyonlar, 
riskli gebelik, erken evlilik, cin-
sel şiddet, istismar, istenmeyen 
gebeliklerin önlenmesi vb.)   yeterince karşılanamayan ihtiyaçlarıdır. Özellikle bu grupta yer 
alan genç insanlar için riskler ve karşılanmamış ihtiyaçlar daha fazla öne çıkmaktadır.

Tarım işçisi kadınlar doğum öncesi ve sonrası bakım alamamakta, istemsiz düşükler, ölü 
doğumlar, aşırı doğurganlık, adölesan gebelikler ve gebelikle ilişkili sağlık sorunları açısın-
dan önemli risk grubudur. Bir araştırmada kadınların hastalıklarını çadırda kendi kendileri-
ne tedavi etmeye çalıştıkları ve çalışmayınca para kazanamayacaklarından dolayı işi bırakıp 
hastalık nedeniyle sağlık kurumlarına gidemeyeceklerini bildirmişlerdir. 

Mevsimlik tarım işçileri her tür sosyal güvenceden yoksun ve katmerli bir emek sömürüsü 
koşullarında çalışmaktadırlar. Bu sömürü ve yaşam koşullarına son vermek, ancak ülkede 
sömürü düzenine son verilmesi ve ekonominin tümünün olduğu gibi, tarımın da yeniden 
örgütlenmesi ile mümkündür. Temel tarım alanlarda toplumsal mülkiyetin geçerli kılınması 
ve komünal çapta tarım kooperatifleri yoluyla, kapitalizmde topraksız ve az topraklı yoksul 
köylülerin, kooperatifler çatısı altında örgütlenerek az topraklı köylülerin eşit fırsatlar elde 
etmeleri, topraksız köylülerin ise tüm sosyal haklardan yararlanan tarım işçileri olarak ya-
şamlarını sürdürecekleri koşulların yaratılması gerekmektedir. Sosyalizmde köyler komünal 
anlamda eğitim, sağlık, kültür ve tüm sosyal-siyasal aktivitelerin eksiksiz yerine getirildiği 
idari birimler olarak köy ve kent arasında kapitalizmdeki büyük fark uçurumunun kapa-
tıldığı yerleşim birimleri olarak ifade edilirler. Kadınların eşit haklara sahip olduğu ve top-
lumsal yaşamın bütün olanaklarından yararlandıkları, genç kız ve erkeklerin ise öğrenim ve 
çalışma hayatında daha farklı olanaklar elde etmek için köylerini terk etmelerinin ortadan 
kalkacağı böyle bir toplum düzeni için mücadele bugünden kırsal alanlarda köylüler, tarım 
emekçileri ve mevsimlik tarım işçileri arasında yürütülecek bir çalışmaya bağlıdır.

Marangoz Kadınlar
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 q Ayla BORAN

Halen sofrasında Karadeniz’den çıkan balı-
ğı yiyemeyenlerin öyküsü

Kendi tarihinde 1915’e dönemeyen, bu-
gününe bakamayan bir coğrafyada yaşama 
tutunma inadına ve rengine sahip halklar 
olarak, iktidar aygıtının kapitalizmde coğraf-
yası olmayan bir benzeyişler bütünü olduğu-
nu anımsatacak bir başka tarihi not düşmek 
gerekiyor.

21 Mayıs 1864... Kayıtlara düşen ilk soykı-
rım tarihidir 21 Mayıs.

280 bin kişilik, ağır silahlarla donatılmış 
Çarlık Rusya’sı ordularına karşı Adige (Çerkes)/
Abhaz  halklarının, tarifi güç nice kanlı savaşta-
ki direnişi sonrasında Rus orduları Kafkasya’yı 
işgal eder. Kafkasya Savaşları’nın bitişi ise 21 
Mayıs’ta ilan edilir ve sürgün başlar.

Bugün Rusya Federasyonu’nun kendi 
kenti olarak tanıtımını yaptığı ve 2014 Kış 
Olimpiyatları’nı düzenlediği Soçi iskelesi baş-
ta olmak üzere Karadeniz limanlarına topla-
nan Adige/Abhazlar, salgın ve ölüm kokan bir 
bekleyişe itildiler çoluk çocuk...

Köhne teknelere tıkıştırılan, Rus olma-
maktan başka bir suçu olmayan, dili ve kül-
türüyle bir yaşam istenci taşıyan Çerkesya 
halkları Karadeniz’in hırçın sularına bırakıldı-
lar. Osmanlı tekneleriyle karşı kıyıya can paza-
rında geçmeye çalıştılar. Sayısı istatistiklerde 
bulanıklaşan, 1.5 milyona yaklaşan bir sayıyla 
açıklanan onca insan, öteki olmanın bedelini 
hırçın dalgalarda ödediler.

Kuduran dalgalardan kurtulanlar bu kez 
yeni acılarla, bugün 151 yıldır süren hüzünle-
riyle yığıldılar başta Samsun, Trabzon, İstan-
bul olmak üzere karşı limanlara... Ve dünyanın 
dört bir yanına dağıldılar ardından... Diaspora 
Çerkesleri ve Kafkas halkları yerinden yur-
dundan sökülüp atılmanın yükünü 151 yıldır 
taşıyor.

O günlerin tanıklıkları
bile insanın kanını 
dondurabiliyor:
Y. Abramov: “Dağlılar her türlü eşya ve em-

laktan yoksun, sefil ve muhtaç halde Anapa ve 
Novorossiysk limanlarında bekliyorlardı... Açlık 
ve hastalıklardan her gün yüzlerce dağlı yaşa-
mını yitiriyordu. Karadeniz’in kuzeydoğu kıyısı 
boydan boya cesetle doluydu, sayısız cenazeyi 
gömecek olanak bile yoktu. Hayatta kalmış di-
riler, ölüler arasında bekliyorlardı. Bu korkunç 
faciayı görenlerin anlattıkları insanın kanını 
donduruyor; ölmüş annelerinin göğüslerini 
emen sabi çocuklar, ölmüş çocuklarını kuca-
ğından ayıramayan anneler, soğuktan donma-
mak için adeta birbirine yapışmış ve donarak 
tepe gibi vahim bir görüntü oluşturan cesetler”.

Lev Tolstoy: “Köylere gece karanlığında 
dalıvermek adet haline gelmişti. Gece karanlı-
ğının örtüsü altında Rus askerlerinin, ikişer üçer 
evlere girmesini izleyen dehşet sahneleri öylesi-

neydi ki, bunları hiçbir rapor görevlisi aktarma-
ya cesaret edemezdi...”

A.Fonvil: “Akçakale’ye 15 bin kişi indirildi. 
Öldürücü soğuğa ve yağmura karşın ağaç alt-
larından başka barınma olanakları yok. Eğer iyi 
yürekli birileri çıkıp kuru ekmek vermiyorsa, yi-
yecek hiçbir şeyleri yok. Sıtma ve veba hastalık-
ları her gün onlarca kişiyi öldürüyor. Dua oku-
duktan sonra üç, dört kişi ölüyü sırtlıyorlar ve 
arkalarından yalnızca birkaç yakını yürüyor. ”

Y.D. Felisin: “Bu, gerçek ve acımasız bir sa-
vaştı. Yüzlerce Çerkes köyü ateşe verildi. Ekin ve 
bahçelerini imha için atlara çiğnettik, sonuçta 
bir harabeye dönüştü.”

Jan Karol: “Rusya’nın Kafkasya’yı fethi, ça-
ğımızın barbarlık tarihinin en feci tablosunu 
oluşturur. Kafkas dağlılarının direnişini kırabil-
mek için 60 yıllık askeri terör ve kıyım gerekti...”

St. Petersburg Gazetesi: “Savunmaları ile 
ölümsüzleştirdikleri sahillerden kaçış başladı. 
Çerkesya artık yok. Dağlardaki artıkları da as-
kerlerimiz yakında temizleyecek ve savaş kısa 
zamanda sona erecek...”

Çerkes Soykırımı
Rusya’dan göçle 
bitmiş midir?
Osmanlı bu yeni göçmen nüfusu asimi-

lasyona tabi tutmuş, sürgünü devam ettir-
miştir. Kalanların ne adı, ne sanı, ne dili ne de 
yaygınlaşan kültürü kalmıştır. Osmanlı’dan 
bugüne bu halkın dili, kimliği yok sayılmıştır.

O denli yok sayılmıştır ki, bugün Çerkes 
Soykırımı yeni kamuoyu yaratmaktadır. Nere-
deyse nüfusun yüzde sekseninin katledilerek, 
sürgün edildiği bir soykırıma, 151 yıldır sus-
kun kalan bir dünyada sesini duyurmaya ça-
lışan Çerkesler, dünyanın eşitsiz koşullarında 
yerleşik görünen bir göçebedir, yaraları tanın-
madıkça ve sarılmadıkça... Çerkeslerin büyük 
kısmının zorunlu meskeni olan Osmanlı’da, 
ya da yayıldıkları coğrafyalardaki asimilasyon 
politikalarının başarısının altındaki nedenleri 
de düşünmek ve değerlendirmek gerekiyor. 
Toplumsal bir varlık olarak içinde yaşadığınız 
koşullar doğal bir asimilasyonu, devletin be-
lirginleşen müdahaleleri olmaksızında gerçek-
leşir. Ancak bu asimilasyon azınlığı etkilediği 
kadar çoğunluğu da etkiler kültürel anlamda. 
Buna rağmen diliyle, kültürüyle, yaşayışıyla 
öteki olmaktan kurtarmaz sizi. Ezen ulus milli-
yetçiliği sahneyi doldurur. Siz dört duvar ara-
sında kendiniz, dışarıda ise içselleşemeyecek 
zorunlu bir uyumun parçasısınızdır.

Halklar sorunu ya da sürgün ve soykırım 
halkları için bakılırsa eğer, asıl asimilasyonun 
yakıcılığı ve erkin başarısı, devlet eliyle doğ-
rudan yürütülen politik asimilasyondur. Os-
manlı ve devamcısı T.C bunu büyük oranda 
başarmıştır. 

Adige/Abhazlara, Osmanlı kucak mı aç-
mıştır? Elbette ki hayır. Kapitalizmde her 
devlet, azınlıkların olası başkaldırılarından 
korkar. Ezilen ulusların her zaman, yenilgiler 

de yaşasa başkaldırmaları mümkün ve kaçı-
nılmazdır. Devlet ise, asimilasyon politikalarını 
yürütmek için milliyetçi hatta ırkçı söylemleri 
yükseltir. En yüce olanın kendi kültürü ve ırkı 
olduğu dayatmasını her kurumu ve yönüyle 
işler. Karşılaştığı tehdidin derecesine göre ya 
toptan yok etmeye ya da tüm değerlerini elin-
den alarak kimliksizleştirmeye çalışır. İkincisi 
daha kolay ve sorunsuz gelir. Dil ve toprak bü-
tünlüğü yoksa asimilasyona karşı durmak ne-
redeyse imkansızlaşır. Dili, kültürü, tarihi inkar 
edilir, yeni bir tarih aldatmacası ile büyür yeni 
kuşaklar. Dağlı ve hain Çerkesler gibi... 

Çerkesler, Osmanlı topraklarına ayak bas-
tığı andan itibaren Osmanlı’nın planlı bir yer-
leşimine tabii tutulmuşlardır. Samsun, Amas-
ya, Tokat, Yozgat, Sivas Uzunyayla (Kayseri), 
Maraş, Çukurova, Hatay’dan yani Kuzey’den 
Güney’e inen bu hat Türkiye’de Kürt ve Türk 
olmak üzere iki önemli etnik grubu ayırır. 
Ayrıca Çerkeslerin Balkanlarda, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Hıristiyan tabakalarıyla 
Türkler arasına yerleştirilmiş olmaları ve Bal-
kanlardaki çatışmalar sırasında kullanılmış 
olmaları da bir tesadüf değildir. Osmanlı’nın 
asimilasyon politikaları 1880’lerden itibaren 
Çerkesleri devletin vurucu gücü konumuna 
getirmiştir. 

Marks’ın 151 yıl önceki direnişlerine iliş-
kin New York Times’a verdiği demeçte belirt-
tiği gibi: 

“ ... Avrupa HALKLARI!  Bağımsızlık ve öz-
gürlük için nasıl savaşılacağını kahraman Kaf-
kasya Dağlılarından öğreniniz. Onlar bu ilkele-
rin en belirli, en saygıdeğer temsilcileridir.”

Dağlı, savaşçı, direnen ve kültürel değer-
leri yüksek bu halkları, Osmanlı’nın kendi 
lehine kullanması, gün gelip de karşısına al-
maktan çekincesi, asimilasyonu hızlandırmış-
tır. Orduya insan kaynağı, bataklık ve verimsiz 
topraklarını işletmek, demografik dengeyi 
lehine kurmak isteyen Osmanlı için, Çerkesler 
biçilmiş kaftandı. Açlık, sefalet ve göç koşul-
larında Çerkeslerin orduya gönüllü katılımları 
da kolaylıkla sağlanabilirdi.

1880’lerde Gürcülerle birlikte Rumlara 
karşı, 1915 Ermeni Soykırımında Zeytun ve 
Der-Zor’da Kürtlerle birlikte Ermenilere karşı 
konumlandırılmaları tarihin bir diğer ger-
çekliğidir. Soykırımı devletlerin yapacağını 
ya da yaptığını unutmadan, faturayı halklara 
kesmeksizin fakat dillendirilebilmesinin de 
bir sorumluluk ve samimiyet olduğunu kabul 
etmek gerekir. Bir soykırım halkının bir diğer 
üstelik de Kafkas halkının soykırımında kul-
lanılması anlaşılır ve kabul edilebilir değildir. 
Devlet içinde tarihin öznesi olamadan nes-
nesi haline dönüştürülen bir takım Çerkesler 
vardı ve varlar da. Ancak aynı dönemde Kürt 
ve Çerkes halkı, Ermenileri evlerinde saklamış 
hatta ailelerine de almıştır. Bu da bir diğer 
yönüdür gerçekliğin. O yüzdendir ki halkların 
karşıtlanması sistem pratiğidir. Halkların ise 
bu oyunu bozması gerekir.

Çerkes Soykırımı’nın 151. yılındayız. Bu-
gün dünyada bu soykırımı kabul eden tek 
ülke Gürcistan’dır. Bu yanıltıcı olmamalı. 
Gürcistan’ın bu kabulü politik bir manevra-
dır. Abhaz ve Osetlere karşı yürüttüğü savaşı 
açıklamalıdır önce. ABD politikalarının gölge-
sinde, Kafkasya’nın emperyal bir aktörü olma 
çabası bir yana diğer yandan da Abhazya ve 
Güney Osetya’yı diğer Kafkas halkları nezdin-
de yalnızlaştırma politikasıdır. Soykırım öz-
nesi sadece dilleri farklı Adige ve Abhazların 
arasında makası açmak da planın bir başka 

parçası. Çerkeslere vatandaşlık vermesi de bu 
bağlamda değerlendirilebilir. Daha da önem-
lisi Rusya Federasyonu’nun Kafkaslardaki 
politikalarını geriletmek de temel amacıdır. 
Türkiye’nin Gürcistan’la politik yakınlığı sebe-
biyle Abhazya’yı bir devlet olarak tanımaması 
da aynı yaklaşımdır. Kendi coğrafyasında “asla 
kardeş olamazsınız” dediği Abhazların yaşa-
dığını da yok sayıyor sanırız.

Sorun şudur ki kapitalizmin doğası ve 
burjuva düzen tanımı içinde halklar sorunu 
sınıf temelinden koparılmaya, kültürel özerk-
lik düzeyinde taleplere yanıt verebilecek sığ 
politikalara endekslenmektedir. Hiçbir coğ-
rafyası farklı olmayan bir dünya düzeninin 
yaşama ve insana dayattığı eşitsizlik ancak sı-
nıfsız bir toplumsal düzende son bulacaktır. O 
güne kadar bize düşen ise, ezilen, soykırıma 
uğrayan tüm halkların kendi yaşam istençle-
rini ve mücadelelerini ikircimsiz tanımaktır.

Bütün soykırım öznesi halklara bakın... 
Kendilerini nar tanelerine benzetir. Dağılmış 
nar taneleri gibidirler. Rengi; yaralarının, acı-
larının rengidir.

21 Mayıs, Karadeniz’in en hırçın oldu-
ğu gündür. Ölülerini, dirilerini, geleceğini 
bilmedikleri yaşamlarının limanlara taşıyan 
Çerkeslerin, 151 yıldır dinmeyen çığlıklarının 
en hüzünlü günüdür. Bu hüznün kendi dili ve 
kimliğini arayan, bunun için mücadele veren 
örgütlü bir güce dönüşmesi elzemdir. Diren-
meyen, yan yana durmayan, sesini duyurma-
yan, zoru göze almayan hiçbir halk kapitalizm 
koşullarında bir yaşamda özgürleşemeyecek-
tir. Tıpkı kapitalizm koşullarında yaşayan her 
insan gibi... Asi, hırçın, savaşçı ve onurlu Çer-
kes ve Kafkas halklarını selamlıyoruz!

Başta Rusya Fedarasyonu olmak üzere 
tüm dünyaya ve Türkiye’ye sesleniyoruz.

Yahudi Soykırımı (Holocaust), Ermeni 
Soykırımı (Genocide), Süryani Soykırımı (Sey-
fo), Dersim Soykırımı (Tertele) ve Çerkes Soy-
kırımı (Tsitsekun)’nı tanıyın!

21 Mayıs 1864. Unutmamalı... Unutturul-
mamalı...

7 Haziran seçimleri arifesinde, halklar 
için umudu yükselten HDP Merkez Yürütme 
Kurulu’nun 20 Mayıs 2014 tarihli bildirisinde 
ifadelendirdiği Çerkeslerin güncel talepleri ile 
yazıyı tamamlıyoruz.

“Çerkes kimliğinin ve kültürünün yaşatılma-
sının önündeki engellerin ortadan kaldırılması,  
Ana dilinde eğitim hakkının sağlanması, üniver-
sitelerde akademik programların açılması,

Çerkesçe TV ve radyo yayın hakkının sağ-
lanması,

l  Çerkes köylerine eski isimlerinin verilmesi, 
çocuklara Çerkes dilinde isimlerin konulabilmesi,

l  Çerkesleri hain olarak anlatan veya in-
kar eden tüm ırkçı ifadelerin ders kitaplarından 
ayıklanması haklı taleplerini sahipleniyoruz.

Türkiye, halkların birbiri içinde eritildiği, 
eritilemeyenlerin düşman ilan edildiği, birbirine 
karşı önyargı ve nefretle eğitildikleri bir tarihin 
ağırlığını taşıyor. Çerkes soykırımının büyük 
acısını paylaşıyor ve Çerkes halkının anadili, 
kültürü ve inancıyla özgür, eşit ve demokratik 
yaşam mücadelesini mücadelemiz kabul edi-
yoruz.”

* Soykırım
   Kaynaklar
   Yamçı Dergisi, Mayıs 1977-Şubat 1978, s.97

GÜNCEL

Tsitsekun*



q Sinan DERVİŞOĞLU

Bu sene Mayıs ayında dünya pro-
letaryasının büyük öğretmeni, ölüm-
süz düşünür ve devrim savaşçısı Karl 
Marx’ın 187. doğum yılını kutluyo-
ruz. Onun hayatını ve eserini anmak, 
“sosyalizm öldü” yalanının ve küstah-
lığının yaygınlaştığı günümüzde, daha 
da büyük bir önem kazanmaktadır.

İlk yıllar ve 
Hegelci Dönem
1818’de doğan Marx’ın babası 

Hristiyan olmuş bir Yahudi avukattı. 
Antisemitistlerin “Yahudi Marx” id-
dialarının aksine, Marx hiçbir zaman 
Musevi din eğitimi almadı. Babası, 
Aydınlanma çağının ideallerine yü-
rekten bağlı demokrat bir kişiydi ve 
oğlunun eğitimine önem verdi. Ön-
celeri hukuk okuyan Marx, kısa za-
manda felsefenin cazibesine kapıldı 
ve bugün bizler için de büyük önem 
taşıması gereken şu fikri benimse-
di: “Felsefe olmadan ne hukuk, ne 
tarih, hiçbir şey olmaz!” Marx’ı en 
çok etkileyen, kısa zaman önce öl-
müş olan ve çağına damgasını vurmuş 
büyük Alman filozofu G.W.F.Hegel 
oldu. Hegel, dünyayı kökünden sar-
san büyük bir olayın, 1789 Fransız 
Devrimi’nin etkisi altında, antik bir 
düşünce olan diyalektiği geliştirdi ve 
“değişimin felsefesi” ‘ni yarattı. Din 
başta olmak üzere o güne kadar kabul 
görmüş bütün düşünce sistemlerini 
eleştirel düşüncenin süzgecinden ge-
çirerek yorumlayan Hegel, sonunda 
(bir akademisyen olarak) Prusya mo-
narşisi ile uzlaştıysa da, eserleri top-
lumsal değişim özlemi taşıyan genç 
devrimci kuşakların bayrağı haline 
geldi. Marx,1837’de Hegel’in düşün-
celerini devrimci bir değişim perspek-
tifiyle benimseyen “Genç Hegelciler” 
grubuna katıldı. Burada, materyalizmi 
benimseyen Feuerbach’ın görüşleriy-
le tanıştı.

Engels’le tanışma: 
Sosyalist militanlık 
başlıyor 

Burjuva akademisyenlerin ortaya 
attığı “Marx öncelikle bir düşünür 

müydü, yoksa bir siyasetçi mi?” so-
rusunun yanlışlığını en iyi ortaya ko-
yan, bizzat Marx’ın yaşamıdır. Onun 
komünist ajitasyon, siyasal tartışma 
ve liderlik aktivitesi ile araştırmacı ve 
filozof yönü hayatının her döneminde 
hep iç içe oldu ve birlikte gelişerek 
olgunlaştı. 1844’de bir Alman sosya-
listi olan Friedrich Engels’le tanıştı-
ğında hayat boyu sürecek muazzam 
bir iş birliğinin ve yoldaşlığın temeli 

atılmış oldu. Her ikisi, tanışana kadar 
birbirlerinden bağımsız olarak “yeni 
bir toplumun kurucu öznesi işçi sı-
nıfı olacaktır” sonucuna varmışlardı. 
Birlikte örgütledikleri Komünistler 
Ligası’nın programı olarak , 1848’de 
tarihin en etkileyici politik el kitap-
larından biri olan “Komünist Parti-
si Manifestosu” ‘nu kaleme aldılar. 
Kapitalizmi son derece özlü bir dille 
tanımlayan ve mahkum eden, sınıf 

mücadelesi kavramını netleştiren ve 
tarihin merkezine koyan, ve işçi sını-
fı önderliğinde bir komünist devrim 
fikrini olgunlaştıran bu eser, aradan 
geçen 167 yıla rağmen haklılığını ve 
güncelliğini korumaktadır.

Marksizm nedir? 
Lenin “Marksizmin 3 Kaynağı” 

adlı çalışmasında, bilimsel sosyalizm 
olarak adlandırılan Marksist düşün-
cenin 3 bileşenine işaret eder: Alman 
felsefesi, İngiliz ekonomi politiği ve 
Fransız sosyalizmi. Bundan daha ge-
nel bir şekilde, daha yukardan baktığı-
mızda şunu söyleyebiliriz: Marksizm, 
çağın en ileri ve gelişkin bilimsel, fel-
sefi ve politik düşünce birikimini ku-
caklamanın, bunu diyalektik düşün-
cenin süzgecinden geçirilerek işçi ve 
emekçi sınıfların yararına sunmanın 
düşünsel çerçevesi ve siyasi platfor-
mudur. Marx ve Engels, çağlarındaki 
tüm büyük düşünce akımları ve buluş-
larla yakından ilgilendiler ve onlarda-
ki olumlu özü eserlerine yansıttılar. 
Bu çerçevede, o dönem biyolojide 
devrim yaratan Darwin’in evrim teo-
risinden Hindistan tarihine, canlı hüc-
renin keşfinden ilkel kabileler üzerine 
yapılan ilk antropolojik araştırma-
lara, ABD’deki kölelik sorunundan 
Osmanlı’nın paylaşımını hedefleyen 
“Doğu Sorunu”na kadar her konuyla 
ilgilendiler; bu konularda uluslararası 
işçi sınıfının çıkarlarını başa koyarak 
analiz yaptılar ve görüş geliştirdiler. 
Bugün bizlere yol göstermeye devam 
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Lenin, “Marksizmin 3 Kaynağı” adlı çalışmasında, bilimsel 
sosyalizm olarak adlandırılan Marksist düşüncenin 3 bileşe-
nine işaret eder: Alman felsefesi, İngiliz ekonomi politiği ve 
Fransız sosyalizmi. Bundan daha genel bir şekilde, daha yu-
kardan baktığımızda şunu söyleyebiliriz: Marksizm, çağın en 
ileri ve gelişkin bilimsel, felsefi ve politik düşünce birikimini 
kucaklamanın, bunu diyalektik düşüncenin süzgecinden geçi-
rilerek işçi ve emekçi sınıfların yararına sunmanın düşünsel 
çerçevesi ve siyasi platformudur. 



eden Marksist teorinin bu sağlamlığı-
nın ardında, bu muazzam zenginlik ve 
düşünsel birikim yatmaktadır. 

Sefalet ve acı içinde 
doğan başyapıt: Kapital 
Uzun süren baskılardan sonra 

Marx 1849’da Londra’ya yerleşti ve 
ömrünün sonuna kadar orada kaldı. 
Önüne koyduğu temel hedef “kapi-
talist ekonominin iç mekanizmalarını 
açığa çıkarmak”tı. Aylar boyu ünlü 
British Museum’un kütüphanesine 
kapanan  Marx, yüzlerce kitabı, bin-
lerce sayfalık üretim raporlarını ve 
istatistiği elden geçirdi. Bu dönemde 
büyük maddi sıkıntı çeken, evi sık 
sık alacaklılar tarafından hacze uğra-
yan, eşyalarını satmak zorunda kalan 
Marx’a bir tek yoldaşı Engels destek 
sundu. Yaşam şartlarının kötülüğü, 
kendi sağlığı kadar çocuklarını da et-
kiledi. Eşi Jenny’den olan 7 çocuğun-
dan 4’ü ergenlik çağına varamadan 
öldüler.

Kapital’in yazılış dönemi, Marx 
için yoksulluk, hastalık ve evlat acı-
sı ile damgalanmış bir dönemdir. Bu 
büyük yapıtın ilk cildini bitirip yayın-
ladığında, Marx önce burjuva bası-
nında bilinçli bir sessizlikle karşılaştı. 
Kimse bu iddialı yapıt hakkında ko-
nuşarak onu gündem konusu yapmak 
istemedi. Sonunda Engels ve birkaç 
arkadaşı sahte isimler altında “eleşti-
riler” yayınlayarak sessizlik duvarını 
kırdılar ve eseri gündeme getirdiler. 
Üç yıl içinde ise Almanya’da bütün 
baskısı tükenecekti.

Siyasi militan ve 
önder olarak Marx 
Marx’ı siyasi faaliyetin dışında 

kalmış “eli temiz bir aydın” olarak 
gösterme çabaları gerçek dışı kalma-
ya mahkumdur. Avrupa’yı bir dev-
rim dalgasının kapladığı (bu yüzden 
“Avrupa Halklarının Baharı” olarak 
anılan) 1848’de, yeni ölen babasından 
miras kalan paranın yarısını Marx, ta-
banca, tüfek ve cephane almaya har-
car. Bu silahlar kendi grubu ve ayak-
lanmaya hazırlanan Belçikalı işçiler 
içindir. Gençliğinden itibaren yazdığı 
yazılarla kovuşturmaya uğramış, de-
falarca yargılanmış, ülkeden ülkeye 
kovulmuştur.  1864’de kurulan Ulus-
lararası İşçiler Derneği, kısaca Birinci 
Enternasyonal’in yönetimine girer ve 
orada küçük-burjuva sosyalisti Proud-
hon’cular ve anarşist Bakunin’cilerle 
mücadele eder. Bütün bu süreç için-

de verdiği siyasi kavganın, bugünkü 
deyimle “sağ ve sol sapmalara karşı 
mücadele” ‘nin fikirlerinin olgunlaş-
masında belirleyici katkısı olmuştur. 
Bu süreçte, yalnızca işçi hareketi ile 
değil, aynı zamanda İrlanda ve Po-
lonya’daki ulusal sorunla da ilgilen-
miş, ”bu işçi sınıfını ilgilendirmez” 
diyen anarşistleri şiddetle reddetmiş,  

bu halkların İngiltere Krallığı’na ve 
Çarlığa karşı verdiği mücadeleyi işçi 
hareketinin doğal müttefiki sayarak 
desteklemiştir.

Marx’ın Eseri:
Hala güncel

20. yüzyılda oluşan gelişmeler 
ışığında Marx’ın eserlerinin yeniden 
okunması tüm devrimci kadrolar ve 
komünistler için büyük önem taşı-
maktadır. “Geçerliliğini yitirdi” deni-
len Kapital, Batı dünyasında yaşanan 
son 2009 ekonomik krizi ile yeniden 
gündeme gelmiş, son dönemde tüm 
Avrupa ve ABD kitabevlerinde ne-
redeyse “yok satmış”, burjuva düşü-
nür ve siyasetçiler dahi onun kapita-

lizm hakkındaki öngörülerine şapka 
çıkarmak zorunda kalmıştır. Onun 
“Fransa üçlemesi” olarak bilinen 
“Fransa’da Sınıf Mücadeleleri”, “Lo-
uis Bonaparte’ın 18. Brumaire’i” ve 
“Fransa’da İç Savaş”  adlı kitapları, 
hala bilimsel sosyalist politika ana-
lizi ve devlet-sınıflar-siyasi partiler 
ilişkisi konusunda bir temel eser ve 

başyapıt olmaya devam etmektedir. 
Yeni kurulan Alman Sosyal Demokrat 
partisi için yazdığı “Gotha Programı-
nın Eleştirisi”, sosyalist bir toplumsal 
projenin temel özelliklerine ilişkin 
güçlü bir referanstır. Dünyanın de-
ğişik bölgelerinde feodalite ve köle-
ciliğin yanı sıra oluşan farklı toplum 
düzenleri için yazdığı “Kapitalizm 
Öncesi Üretim Biçimleri” (Formen) 
Batı Avrupa’dan farklı bir tarihsel ge-
lişim yolu izleyen toplumlar (bu arada 
Osmanlı dahil Doğu toplumları) için 
önemli gözlemler içeren ve özellikle 
1961-71 döneminde Türkiye Solu’nda 
çok tartışılmış bir kitaptır. Erken dö-
nemde yazdığı “Alman İdeolojisi” ve 
Kapital’in öncesinde yazdığı “Ekono-
mi Politiğin Eleştirisine Katkı”, tarihi 

materyalist bakışın temellerinin atıl-
dığı son derece önemli eserlerdir. 

Marx’ın değişik Avrupa ve Ame-
rikan gazetelerine yazdığı yüzlerce 
sayfalık ve o dönemin güncel politi-
kasına ışık tutan makaleleri ayrı bir 
önem taşımaktadır. İngiltere, Çarlık 
Rusya’sı ve batılı devletlerin Osmanlı 
Devleti’ne yönelik politikalarının ana-
lizini içeren yüzlerce sayfalık  “Doğu 
Sorunu” yazıları, bugün Türkiyeli 
komünistler tarafından derinlemesine 
bir değerlendirilmeyi beklemektedir.

Devrimci mücadele içinde yer alan 
her militan, bu eserleri yeniden oku-
duğunda dahi, yaşadığı pratik ve kafa-
sındaki soruları cevaplama açısından 
yepyeni görüş ve yaklaşımlar keşfet-
mekte ve bakış açısını tazelemektedir. 
Bu açıdan Marx’ın eserleri, komünist-
ler için ufuk açıcı özelliklerini tüm 
çarpıcılığıyla bugün de korumaktadır.

Kaliforniya’dan 
Sibirya’ya... 

Marx 1883’de Londra’da öldü-
ğünde, “vatansızlar mezarlığı” olan 
Highgate’e gömülür ve cenaze töreni-
ne, yakınları ve arkadaşları olarak sa-
dece 10 kişi katılır. Engels yaptığı ko-
nuşmada “Kaliforniya’dan Sibirya’ya 
kadar tüm dünya işçileri büyük bir 
dostlarını ve öğretmenlerin kaybetti-
ler” der. Ölümünden kısa süre sonra 
onun öğretisi bütün Avrupa ve dünya 
işçi sınıfı partilerinin resmi öğretisi 
olur. 

1917’de Lenin’in  önderliğinde 
Bolşevikler, onun fikirlerini iktidara 
taşırlar. 1945 sonrasında, sosyalizm 
bir dünya sistemi haline geldiğinde  
onun dehası, tüm ülkelerde siyasetten 
akademik hayata, sanayiden tarıma, 
edebiyattan sinemaya, bilimden fel-
sefeye, hayatın tüm alanlarına damga-
sını vurur. Marx’ı yok saymak, artık 
kimsenin haddi değildir. 

Yüz milyonlarca insan onu fikir-
lerini kendi kavgalarına; bağımsızlık, 
barış, demokrasi ve sosyalizm müca-
delelerine bayrak ettiler, etmeye de 
devam ediyorlar. 

Türkiye komünistleri olarak onun 
187. doğum yılını, onu daha iyi oku-
mak, daha derinlemesine kavramak 
ve kendi pratiğimizi onun eseriyle 
zenginleştirmek için bir fırsat olarak 
görüyor, bu büyük öğretmenin anısı 
önünde saygıyla eğiliyoruz.
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büyük önem taşımaktadır. “Geçerliliğini yitirdi” denilen Ka-
pital, Batı dünyasında yaşanan son 2009 ekonomik krizi ile 
yeniden gündeme gelmiş, son dönemde tüm Avrupa ve ABD 
kitabevlerinde neredeyse “yok satmış”, burjuva düşünür ve si-
yasetçiler dahi onun kapitalizm hakkındaki öngörülerine şap-
ka çıkarmak zorunda kalmıştır. 



Maksim Gorki (1868-1936)’nin yaşa-
mı, yoksulluk ve acı içinde geçer. Ekme-
ğimi Kazanırken, kendi yaşamından esin-
leyerek yazdığı otobiyografik bir kitabıdır. 
Kitap, on yaşındayken ayakkabıcı çırağı 
olarak işe başlamasından üniversitede 
okumak için Kazan’a gitmesine kadar 
olan dönemi anlatır. Maksim Gorki, çalış-
ma boyunca Rus işçi sınıfının durumunu 
gözlemler.  Lümpen kesimlerin davranış-
larını, ahlaki, sosyal ve politik yanlarını 
irdeler.

Ekmek, uğruna dişe diş mücadelelerin 
verildiği çok değerli bir varlıktır.  “Ekmeği-
mi Kazanırken” de bu değerli varlığın bir 
öyküsüdür, ona adanan bir mücadelenin 
destanıdır.

Çarlık Rusyası’nın okullarında ancak 
birkaç ay okuyabilen Maksim Gorki, eği-
timini Rus halkının ve işçi sınıfının içinde 
çalışarak, görerek ve gözlemleyerek ta-
mamlar. Yetiştiği ortamı, başından geçen 
olayları ve politik bilincinin nasıl biçimlen-
diğini anlatır. M. Gorki der ki, “Sayın okur, 
siz uydurma dehşetlerden hoşlanırsınız, 
korku öyküleri okumaktan zevk alırsınız, 
duygularınızın, hırpalayıcı kurgularla gıdık-
lanması hoşunuza gider, bundan hiç çekin-
mezsiniz. Ama ben gerçek korkunç olaylar 
biliyorum, günlük yaşamın dehşetli olay-
ları bunlar işte, onları sizlere anımsatmak 
duygularınızı zevksizce gıdıklama hakkımı 
kullanıyorum, böylece nerede ve nasıl yaşa-
dığınızı kesinlikle anlayabilirsiniz.”

Çok ağır çalışma koşullarına aldırma-
dan çok okuyan M. Gorki, okuma alışkan-
lığını kaliteli eserleri okumak sayesinde 
kazandığını belirtir.

Büyük şairimiz Nazım Hikmet: “Yer-
yüzündeki bütün gerici güçlerin, barış ve 
ulusal bağımsızlık düşmanlarının, faşist-
lerin ve her çeşit yalancı, düzmece demok-
ratların en çok korktukları yazarlardan biri 
de Gorki’dir. Neden? Çünkü M. Gorki, yalnız 
kendi halkına değil, bütün halklara yurtla-
rını, hürriyeti, barışı ve birbirlerini sevmeyi 
öğretir.” der.

Kapitalistler, her şeyi özel mülkiyete 
göre değerlendirir. Gorki, kapitalistlerin 
kâr hırsları için yaptıkları ikiyüzlülüğü, 

onların ahlaki normlarını ve işçiye ahlaki 
yaklaşımlarını çok iyi bir dil ile okuyucu-
nun önüne koymaktadır.

“Artık kendi ekmeğimi kendim kazanı-
yorum. Şehirde ana cadde üzerindeki ‘Mo-
da Ayakkabı Mağazası’nda çırağım.”

“Bir kadın, ayakkabıya ihtiyacı olmasa 
bile, hoşuna giden tezgahtarı görmek için 
ayakkabı alabilir. Senin kafan bunu almı-
yor! Çok işimiz var seninle!”  

“Bir kadın müşteriyi kibar bir şekilde 
selamlayıp, tatlı sözlerle uğurladıktan son-
ra, utanmadan arkasından demediklerini 
bırakmazlardı. İçimden, sokağa fırlayıp 
koşarak kadına yetişmek ve hakkında neler 
söylediklerini anlatmak gelirdi.”

“Bir gün mağazaya kırmızı yanaklı, göz-
leri ışıl ışıl parlayan genç bir kadın gelmiş-
ti. Üzerinde, yakası siyah kürklü kadife bir 
manto vardı ve yüzü, eşi benzeri olmayan 

bir çiçek gibi kürkün üzerinde parlıyordu. 
Mantoyu sırtından çıkarıp Şasa’nın eline 
bıraktığında güzelliği sanki bir kat daha 
artmıştı. Kulaklarındaki pırlantalar göz ka-
maştırıyor ama gri mavi bir elbisenin sım-
sıkı sardığı zarif vücudunun yanında sönük 
kalıyordu. Masallardaki kadar güzel diye 
düşünmüştüm. Valinin karısı olmalıydı, 
bundan emindim. Kadını sanki bir tanrıçayı 
karşılarmış gibi önünde eğilip, tatlı iltifat-
lara boğarak, özel bir saygıyla karşıladılar. 
Üç adam mağazanın içinde oraya buraya 
koşuşturmaya başlamıştı. Dolapların cam-
larına yansıyan görüntüleri sanki tutuşup 
eriyor, başka başka şekillere dönüşüyordu. 
Kadın oyalanmadan pahalı bir ayakkabı 
seçip gider gitmez patron, dudaklarını bü-
zerek ıslak çalar gibi: ‘Kancık’ dedi.

Tezgahtar ise hor gören bir tavırla, ‘Tek 
kelimeyle şırfıntı’ diye söze girdi. 

Sonra birbirlerine kadının aşıklarını, gö

nül maceralarını anlatmaya başladılar.”

“Ekmeğimi Kazanırken” kitabından 
aldığımız bu satırlar, burjuvazinin, özel 
mülkiyet sahiplerinin para kazanmak 
adına yaptıkları iki yüzlülüğü ayan beyan 
gözler önüne sermektedir. 

İçinde yaşadığımız kapitalist düzende 
her gün buna benzer sayısız örnekle haşır 
neşir olmuyor muyuz?

Kapitalizmin temel çelişkisi, emek ile 
sermaye arasındaki çelişkidir. Bu çelişki, 
somut olarak kavranmadan sömürünün 
ne olduğu açıklanamaz. 

Ezen, sömüren ve egemen sınıf olan-
burjuvazi, diktatörlüğünü sürdürebilmek 
için halk kitlelerini din olgusuyla, bencil 
ve çürümüş değer yargılarıyla, basın-ya-
yın ve medya aracılığıyla egemenliğinin 
altına alır. Kendi öz çıkarları için örgütle-
nerek mücadele vermesi gereken emekçi 
kitleler, burjuva sınıfının ideolojisinin et-
kisinde kalır. 

Burjuvazinin gerici ideolojisinden 
arınmanın yolu, devrimci içerikli eserler 
okumaktan geçmektedir. Bu açıdan Mak-
sim Gorki’nin Ekmeğimi Kazanırken ro-
manı, vazgeçilmez bir kaynaktır.
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EKMEĞİMİ KAZANIRKEN
Ünlü Rus yazarı Aleksey Mak-

simoviç Peşkov ya da herkesin 
bildiği adıyla Maksim Gorki, 1868’de 
Novgorod’da doğdu. Küçük yaşta 
yetim kaldı, okuyamadı. Uzun süre 
başıboş, yoksul bir hayat sürdü. ‘Acı’ 
anlamına gelen Gorki takma adını 
alması bu yüzdendir. Yazarlığa ro-
mantik öykülerle başladı; öykülerinde 
gururlu, özgürlüğü seçmiş kahra-
manların başkaldırışları anlatılır. İlk 
romanı Foma (1899) ve özellikle Ayak 
Takımı Arasında (1902) adlı oyunu 
ona dünya çapında ün sağladı. Daha 
sonra Çar yönetimiyle uyuşmazlığa 
düştüğü için hapsedildi; hapisten 
çıkınca en büyük devrimci yapıtı olan 
Ana’yı yazdı. 1917’deki Büyük Rus 
Devrimi’nden sonra, sağlık sorunları 
nedeniyle bir süre İtalya’ya gönderil-
di. Kendi hayatını anlatan kitaplar yazdı: Çocukluğum (1913-14), Ekmeğimi Kazanır-
ken (1915-16), Benim Üniversitelerim (1923). Maksim Gorki gerek Lenin gerekse de 
Stalin ile yakın dost ve Sovyet Sosyalizminin ateşli bir savunucusu, bir komünist idi. 
1936 yılında karşı devrimci Troçkist kliğin kirli planları doğrultusunda NKWD Baş-
kanı Jagoda tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde, Sovyet Yazarlar Birliği Birinci 
Sekreterliği görevini yürütüyordu. Mezarı Kızıl Meydan’da, Kremlin Sarayı’nın önünde  
Lenin Mozolesi’nin yanında bulunmaktadır, adı da doğduğu kente verilmiştir.

Maksim Gorki 


