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olitikaP

Ate!le Oynamak
Türk!ye, Kuzey Afr!ka müdahaleler!, Karaden!z 

ve Ege provokasyonları, Kafkasya’da Azerbaycan 
saldırılarına katılma ve Ortado"u’da Kürtlere yöne-
l!k sava# ve !#gal g!r!#!mler! sürerken #!md! de Orta 
Asya’ya yönel!k Afgan!stan senaryolarını devreye 
sokuyor.

Konunu !k! yanı var. B!r yandan bölgesel em-
peryal!st b!r güç olma haseb!yle sava#, !#gal ve 
sömürü yoluyla kend!n! güçlend!rmeye çalı#ıyor. 
D!"er yanıyla da Büyük Turan stratej!s!ne yönel!k 
adımlar atmaya çalı#ıyor. Kısacası Türk-$slam Sente-
z! ne gerekt!r!yorsa onu yapıyor.

Azerbaycan Ermen!stan çatı#masında yer ala-
rak Nahçıvan üzer!nden Hazar Den!z!’ne oradan da 
Kazak!stan üzer!nden “Do"u Türk!stan”a uzanacak 
b!r !st!kamet!n yolunu açmaya çalı#ırken, bugün 
Afgan!stan’dak! g!r!#!mler! !le alternat!f b!r yol ve 
cephe açmaya çalı#ıyor.

ABD ve AB emperyal!stler!n!n bölgede jandar-
malı"ını kend! bölgesel emperyal!st amaçları !le 
b!rle#t!rme amacı NATO üyes! b!r Türk!ye açısından 
kend! stratej!k planları !le uyumlu olab!l!r. Ancak 
Rusya Federasyonu ve Ç!n Halk Cumhur!yet! !le de 
çok c!dd! ve tehl!kel! kar#ı kar#ıya gel!#ler!n mesaj-
larını !çerd!"!n! de gözden kaçırmamak gerek!r.

Türk!ye devlet olarak bu stratej!k yönel!m! !le 
ate#le oynamaktadır. Ba#ta Türk!ye halkları olmak 
üzere burnunu soktu"u tüm toprakların halklarına 
kötülük yapmaktadır. Ortado"u’da Kürt halkının 
d!ren!#! yarın müdahale ett!"! tüm topraklarda kar-
#ısına çıkacak olan tepk! ve d!ren!#!n !#aret!d!r. Ama 
aynı zamanda bölgede barı# ve demokras!n!n tes!s 
ed!lmes!, d!ktatörlükler!n yıkılması, emperyal!st sö-
mürgec!l!k ve saldırganlı"ın sonlandırılması !ç!n de 
somut ve gerçek b!r umuttur.

“Emperyal!st sava#lar devr!mler!n #afa"ıdır” 
sözü önümüzdek! süreçlerde kanlı ve zorlu müca-
deleler!n nasıl sonuçlanaca"ının haberc!s!d!r. 
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q  Kemal ATAKAN

Ülkede geçtiğimiz günlerde 15 Tem-
muz kutlamaları gerçekleştirildi. Konuş-
malara bakılırsa her şey yolunda gidiyor 
izlenimi yaratılmaya çalışılıyor. Halk di-
linde buna pişkinlik deniyor. Aslında ülke 
sorunlarının üzerine kapkalın ve bir o ka-
dar da ağır bir battaniye örtülmüş durumda. 
Bir süre sonra battaniyenin altında kalanlar, 
iyice havasız kalacaklar. O zaman battaniye 
de çare olmayacak, çünkü ülke nüfusunun 
ezici çoğunluğu havasızlıktan boğulmamak 
için canhıraş bir şekilde avazı çıktığı kadar 
bağıracak ve hayatını kurtarmaya çalışacak. 

Yaşamın gerçekleri ile iktidardakilerin 
propagandaları arasında derin bir uçurum 
var. Hep anlatılır. Sovyet Kızıl Ordusu 
Berlin’e girip kurtarmadan daha birkaç 
gün öncesine kadar Alman faşistlerinin 
propaganda makineleri sanki Nazi ordusu 
Moskova’ya girmek üzereymiş gibi haber-
ler yayınlıyorlardı. Ama Sovyet Kızıl Ordu-
su Berlin’i kurtarınca gerçekler ortaya çıktı. 
Bizdeki de o hesap...

Bazen insanların bu sorunları göre göre 
kanıksadığı sanılıyor ama öyle değil. Çö-
züm bulamadıkları zaman susuyorlar. Önle-
rini görmedikleri zaman hareket etmiyorlar. 
Değilse yarın ayağa kalkacak olan insanlar 
yine aynı insanlar olacak. Hatta iktidar ve 
resmi muhalefet partilerine bugün destek 
verenler bu iktidarın ve işbirlikçi muhale-
fetin sonunu getirecek. Bu kesin!

Merak edilen konu, bunun nasıl ve ne 
zaman gerçekleşeceği. Ancak, bu da me-
rakla, edilgenlikle çözülecek bir sorun 
değil. Bu konuda etkin, girişimci, örgütçü 
ve aktif mücadele içince olmak gerekiyor. 
Kuşkusuz ki nesnel olarak sonuç böyle ola-
caktır. Fakat, yitirilen her gün ve saat bu 
ülke insanı, işçi, emekçi, yoksul ve sömü-
rülen halklar için bir kayıptır. 

***

Kendi içlerinden biri olan Peker, bir dizi 
ifşaat içeren ve yüz elli milyon izleyiciye 
ulaşan video serileri sürerken susturuldu. 
Suç ortağı olanların ifşaatları ve itirafları 
önemlidir. Başkalarının söylediklerine ben-
zemez. Şimdi Twitter’dan yayınlarına de-

vam etmesi yine bir takım yeni verileri or-
taya koyuyor. Özellikle “kayıp” silahlar ile 
ilgili yer, zaman ve şahıs bildirimi ile yaptı-
ğı paylaşımlar somut verilerdir. Ki Peker’in 
verdiği somut örnek AKP ve MHP’lilere 
dağıtılan silahların binde birini kanıtlıyor. 

Resmi makamlar, devletin hukuk ku-
rumları bu itiraflar ve ihbar niteliğindeki 
açıklamalar karşısında kılını kıpırdatma-
dı. Neden? Çünkü hukuk siyasal kontrol 
ve resmi makamlar bir siyasi gücün işgali 
altındadır. Fakat, bu noktada çoğumuzun 
atladığı önemli ve aslında belirleyici olabi-
lecek bir konu var. Meclis’teki resmi mu-
halefetin tavrı. Eğer CHP ve İP bu konuda 
ciddi tepki içeren adımlar atsalar, DEVA, 
Gelecek ve Saadet Partileri onları takip 
edecek, ve zaten böyle bir tepki içinde bu-
lunan HDP’nin ve TİP’in de katılmasıyla 
konular ülke gündemine rejimi zorlayacak 
şekilde oturtulabilecektir. CHP ve İP, mu-
halefet yapıyoruz dedikleri halde bu adım-
ları atmıyorlar. Nedense artık dolaylı olarak 
da diyemeyeceğimiz şekilde, doğrudan ikti-
darı destekler duruma geliyorlar. 

Bu durumdan çıkarılması gereken iki 
sonuç vardır. Birincisi; Peker’i susturan sa-
dece rejim ve onun kurumları olmamıştır, 
işbirlikçilikleri sayesinde resmi veya sözde 
olarak nitelendirebileceğimiz muhalefet, 
yani CHP ve İP, tepkisizlikleri ile susturan 
güçlerin içinde olmuştur. İkincisi; CHP ve 
İP’nin bu işbirlikçiliği ve sözde muhalifliği, 
onların tabanı ve seçmenleri tarafından des-
teklenecek türden bir davranış değildir. Bu 
konu CHP ve İP tabanı ve seçmenine anlatı-
lırsa taban ve seçmen CHP ve İP yönetimle-
ri üzerinde kuracağı baskı sonucunda tavır 
değişikliğine gidebilirler veya taban ve seç-
menlerinin bir bölümünü yitirirler. 

Başta CHP ve İP tabanı ile seçmeni ol-
mak üzere, AKP seçmeni de dahil, DEVA, 
Gelecek ve Saadet Partileri seçmeni arasın-
da yürütülecek böyle bir çalışma sonuç alıcı 
olacaktır. 

***

Bundan sonraki aşama tüm muhalefet 
partilerinin Meclis’ten çekilmesi talebi-
ni yükseltmek olmalıdır. HDP buna hazır. 
TİP’in de hazır olacağını düşünebiliyoruz. 
Sahadaki muhalefet ile Meclis’ten çekilme 

birleştiğinde bir yandan rejimle çelişkisi 
olan geniş yığınlar bunu aktif olarak müca-
delelerine yansıtacak, diğer yandan ise yeni 
bir seçim ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Doğru 
bir çalışma sonucunda HDP’nin bu seçim-
lerde ciddi başarı şansı olacak ve yeni kuru-
lacak bir hükümette yer alabilecek konuma 
gelecektir. Bu hükümet geçici olur veya 
kurucu olur. Ülkenin devrimci demokratik 
muhalefeti söz sahibi olacak konuma ula-
şacaktır.

Çok iyi biliyoruz ki, bu ülkede statü-
kocu devlet doktrini ortadan kalkmadığı 
sürece, köklü değişiklikler olması mümkün 
değildir. Ancak, hiç bir gelişme kendiliğin-
den olmuyor. Devrimci lafazanlık ile dev-
rimin ordusu yaratılamıyor. Devrime yak-
laşmak, güncel olarak en önümüzde duran 
görevlerin zamanında yerine getirilmesi ile 
mümkündür. Dünyadaki tüm deneyler bu-
nun kanıtıdır. Şabloncu bir biçimde sadece 

başarıya ulaşmış devrimlerin sonuçları üze-
rinden yorum yapılmaya kalkıldığında top-
lumsal mücadelenin bize dayattığı güncel 
görevleri göremeyiz. Devrimler her ülkede 
farklı yol ve yöntemlerle gerçekleşmiştir. 
Hiç biri diğerinin tekrarı olmamıştır. Do-
layısıyla Türkiye devriminin yolu da kendi 
koşullarına göre yaratıcılıkla çizilecektir. 

İktidarını kaybetme gerçekliğini göre-
cek olan rejim partileri ve devletin bürokra-
tik aparatları, yenilgilerini kolay kabullen-
meyeceklerdir. 7 Haziran 2015 seçimleri, 
16 Nisan 2017 Anayasa referandumu, 24 
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 
31 Mart 2019  yerel seçimleri bu konuda 
yaşanan canlı deneylerdir. AKP-Saray re-
jimi 7 Haziran 2015 seçimleri sonucunda 
kesin olarak yenilmiştir. Ondan sonra ger-
çekleştirilen referandum ve seçimler ma-
nipülasyon sonucunda “kazanılmış” oyla-
malardır. Devlet tüm kurum ve kuruluşları 
ile yenilginin üstünü örtmeye, seçim so-
nuçlarını tanımamaya yönelmiş ve de türlü 
senaryolar ile, ve de zor kullanarak ibreyi 
tekrar kendi yönlerine çevirmiştir. Zorla tu-
tulan mevzileri korumak için sansür, baskı 
ve terör artırılmış, hukukun kalan son ba-
ğımsız öğeleri de yok edilerek siyasallaştı-
rılmıştır. 15 Temmuz darbe senaryosunu da 
baskı rejimini kurumsallaştırmak için kul-
lanmışlardır. Bu süreç demokratik hiç bir 
uygulamaya tahammül olanağı tanımayan, 
faşist yöntemlerin kurumsallaştırılmasını 
gerektiren bir dönem olmuştur.

15 Temmuz öncesi ve sonrasında AKP 
ve MHP’li sivil güçlerin silahlandırıldı-
ğı sürekli basında konu edilmiştir. En son 
Peker’in itirafları kendi sıralarında da şüp-
heye yer vermeyecek şekilde konuyu tescil 
etmiştir. Rejime, iktidara karşı çıkan mil-
yonlar bu gelişmeler karşısında haklı olarak 
ürkmekte ve sinmektedirler. İktidarın da 
zaten amacı bu sonucu elde etmektir. An-
cak unutulmamalıdır ki, hiç bir silahlı güç 
halkların coşkun akan selinin karşısında da-
yanıklılık gösteremez. Ve göreceğiz, bu ik-
tidarın sonunu yine onu bugüne kadar des-
tekleyen kitle getirecektir. Kendiliğinden 
gelişmeyecek bu süreci örmek de ülkenin 
devrimci, demokrat, barış ve özgürlükten 
yana güçlerinin çabalarıyla mümkün ola-
caktır. Ezilen, sömürülen, istismar edilen, 
kandırılan yoksul halk kitleleri, kendilerine 
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Çıkı! Yolu
Devrimci lafazanlık ile 

devrimin ordusu yaratıla-
mıyor. Devrime yaklaşmak, 
güncel olarak önümüzde 
duran görevlerin zamanında 
yerine getirilmesi ile müm-
kündür. Dünyadaki tüm 
deneyler bunun kanıtıdır. 
Şabloncu bir biçimde sadece 
başarıya ulaşmış devrimlerin 
sonuçları üzerinden yorum 
yapılmaya kalkıldığında 
toplumsal mücadelenin bize 
dayattığı güncel görevleri 
göremeyiz. Devrimler her 
ülkede farklı yol ve yöntem-
lerle gerçekleşmiştir. Hiç biri 
diğerinin tekrarı olmamıştır. 
Dolayısıyla Türkiye devrimi-
nin yolu da kendi koşulları-
na göre yaratıcılıkla çizile-
cektir.



yönelecek namluların geri tepmesini sağla-
yacak iradeye ve güce sahiptirler. 

***
Toplumun her kesiminde memnuni-

yetsizlik hakim. Türlü entrikalar ve yalan 
senaryolar ile iktidar tabanını ve seçmeni-
ni tutmaya çalışıyor. Ancak toplumun her 
kesiminde biriken bu öfke ve tepki, tek bir 
kanala akıtılabilir. Emek alanında, ekolojik 
alanda, kadın ve gençlik alanlarında, işsiz-
ler ve emekliler alanlarında, köylü ve çiftçi-
ler alanında ekonomik ve sosyal nedenlerle 
oluşan tepkisel birikim doğru bir politik 
yöneldirme ile sonuç alıcı mücadeleler ni-
teliğine dönüşür. Parlamento içi ve parla-
mento dışı muhalefetin mücadelesinin uyu-
mu önemlidir. Sembolik hale gelen ve hiç 
bir işlevi kalmamış olan parlamento gerçek 
yaşama kulak vermelidir. Hiç bir şey dört 
duvar arasından görüldüğü gibi değildir. 
“Herkes gayri-memnun ama aynı zamanda 
boyun eğiyor ve sesini çıkarmıyor” tespi-
ti yanlıştır. Evet, öyle görülüyor olabilir 
ama onun değişmesi için ne yapılmaktadır. 
Onun için parlamentoda şu anda rejimin 
koltuk değnekleri haline dönüşen burjuva 
muhalefet partileri dahil tüm muhalefet 
partileri meclisten çekilmelidir. O zaman 
oluşacak olan politik kriz durumu ve yeni 
seçim ortamı koşullarında bugün sessiz gibi 
görünen milyonlar bir anda sorunlarına sa-
hip çıkacak, motive olacak ve çözüm yolu-
na yöneleceklerdir. Parlamenter mücadele 
ile parlamento dışı mücadelenin diyalektik 
birliği bu aşamada maddi bir güce dönüşe-
cek ve sonuç alıcı duruma gelecektir.

100 yıllık baskı ve diktatörlük rejim-
lerinin biriktirdiği tüm olumsuz sonuçlara 
karşın, HDK/HDP nezdinde sağlanan bri-
liktelik, ezilenlerin ve sömürülenlerin 100 
yıllık mücadele tarihinin en önemli kazanı-
mıdır. 100 yıllık bir süreç içinde bunun eşi 
benzeri gerçekleşmemiştir. Devlet ve ikti-
darın HDP’ye bu denli ve her yönlü saldır-
masının nedeni de budur. İlk defa kendisine 
yönelik ciddi bir tehlike oluştuğunu gör-
mektedirler. HDP ise kapatılarak veya üye-
leri, yöneticileri, vekilleri tutsak edilerek 
bitirilebilecek bir güç değildir. HDP top-

lumda 100 yıldır oluşan, devletin karşısına 
alarak bilinçlenmesine neden olduğu ve sü-
rekli büyüyen, güçlenen toplumsal ve siya-
sal tüm devrimci demokrat muhalefet güç-
lerinin birlikteliğinin ifadesidir. 1921’de 
Karadeniz’de katledilen Mustafa Suphile-
rin, komünistlerin, idam edilen, katledilen 
Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin, 
12 Eylül öncesi faşistlerce katledilen baş-
ta Kemal Türkler, Talip Öztürk, olmak 
üzere katledilen tüm devrimci gençlerin, 
Diyarbakır zindanlarında direnen Maz-
lumların, Kemal Pirlerin, Sakinelerin, 
ilk çakmağı çakan Mahsumların ve nice 
şehit edilen Kürt gencinin, Dersim, Koçgi-
ri, Maraş, Çorum, Sivas’ta katledilen Ale-
vilerin, inkar edilen ve imha edilmek ama-
cıyla köyleri boşaltılan, yakılan, katledilen, 
topraklarından göçe zorlanan, her aileden 
birden fazla şehit veren Kürtlerin, bu ülke 
topraklarında soykırıma uğrayan Ermeni ve 
Rumların, Süryani ve Ezidilerin, Lazların, 
Çerkeslerin partisidir. İşçinin, emekçinin, 
küçük esnafın, köylünün, çiftçinin, işsizin, 
emeklinin partisidir. Kadınların, gençlerin, 
ekolojistlerin partisidir. Siyasal olarak bu 
tarihsel süreçlerden etkilenen siyasal güç-
lerin, ve bu baskılara maruz kalan toplum-
sal kesimlerin devrimci demokratik müca-
deleyi güçlendirmek ve sonuca ulaştırmak 
için bir araya geldikleri partidir. Devlet ile 
bağlarını koparmış bu toplumsal kesim-
lerin siyasal temsilcisi olan partilerin, işçi 
sınıfının politik örgütünden, Kürt halkının 
siyasal örgütüne, devrimci demokratik ha-
reketlerden, ekolojist parti ve hareketlere 
kadar geniş bir siyasal yelpazeyi bir araya 
getiren veya onlar tarafından oluşturulmuş 
bir partidir. Bu parti, Türkiye’de gerçekleş-
tirilmesi ilk aşamada kendini dayatan ve 
koşulları verili olan demokratik devrim gö-
revlerinin partisidir. Bu koşullar bu derece 
olgun olmasaydı devlet ve iktidar HDP’yi 
bu düzeyde hedef almazdı. 

Bütün bu nedenlerden dolayı bugün 
tüm barış ve demokrasiden yana güçlerin 
öncelikli görevi HDP’nin kapatılması-
nı engellemek, kapatılırsa da mücadeleyi 
daha da büyüterek iktidara gerekli yanıtı 
vermektir. Kurulacak yeni bir demokratik 
iktidara ortak olmaktır. Ülkenin 100 yıldır 
biriken köklü sorunlarının köklü çözümüne 
yaklaşmak ancak bu yolla mümkün olacak-
tır. Değilse, sadece teorik olarak doğru ama 
toplumda hiç bir etkisi olmayan sözlerle 
zaman geçirmek sadece iktidarı güçlendire-
cek ve kendi bindiği dalı kesmek anlamına 
gelecektir. Tüm devrimci, demokratik, sos-
yalist ve komünistlerin tek bir amaca kilit-
lenmesi, tüm güç ve olanaklarıyla HDP’yi 
desteklemeleri, güçlendirmeleri, birlikte 
mücadele etmeleri sonuç alıcı tek güncel 
alternatiftir. Bu mücadele çıkış yolunu aça-
caktır. n
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TKP’den, DKP’ye Dayanı!ma Mesajı  

DKP Yasaklanamaz

Alman Komünist Partisi - DKP 
Merkez Komitesine

Ho%nung Str. 18 45127 Essen 
Federal Almanya

De"erl# Patr#k Köbele yolda!,

Sevg#l# yolda!lar,

Federal Almanya hukuk kurumlarının part!n!z! yasaklama g!r!#!mler!n! üzülerek ö"-
rend!k. DKP Merkez Kom!tes!’n!n açıklaması, bürokrat!k gerekçeler !ler! sürülerek part!n!n 
yasaklanmasının amaçlandı"ını bel!rtt!. Bu g!r!#!m Almanya’da Komün!st Part!s!’n!n yasak-
lanması yönünde üçüncü denemed!r. H!tler yönet!m!ndek! Naz!ler 1933 yılında Almanya 
Komün!st Part!s! - KPD’y! yasakladılar, KPD 1956’da Federal Anayasa Mahkemes! tarafından 
!k!nc! kez yasaklandı. Ve #!md! 2021 yılında b!r kez daha denemek !st!yorlar.

DKP, Demokrat!k Alman Cumhur!yet!’ndek! kar#ı-devr!m ve !lt!hak ed!lmes!nden sonra 
çok zor yıllar ya#adı. D!k duran komün!stler sayes!nde DKP bu sürec! sadece atlatmakla kal-
madı, !#ç! sınıfı, emekç!ler, kadınlar ve gençler arasında yı"ın ba"larını tekrar güçlend!rd!. 
DKP, parlamento dı#ı muhalefet güçler!n!n öneml! b!r b!le#en!d!r ve Alman Tekelc! Kap!ta-
l!zm!n! ürküten de bu olgudur.

DKP, sadece Alman !#ç! sınıfının de"!l, Almanya’da ya#ayan tüm d!"er m!ll!yetlere men-
sup !#ç! ve emekç!ler!n de part!s!d!r. Türk, Kürt ve d!"er uluslara mensup !#ç!ler temel hak-
larının savunulması ve sorunlarının çözümü  açısından DKP tarafından tems!l ed!l!yorlar. 
Türk!yel! ve Kürd!stanlı, Türk ve Kürt !#ç!ler DKP’y! haklarına sah!p çıkan güven!l!r b!r dost 
olarak görüyorlar. 

DKP, !#ç! sınıfının uluslararası mücadeles! ve dünya komün!st hareket! açısından öneml! 
b!r faktördür. DKP’n!n yıllardır süren sosyal!st Küba !le dayanı#ma kampanyaları emperya-
l!stler!n gözünde b!r d!kend!r. Türk!ye demokras! güçler!, DKP’n!n ülkem!z barı#, demokras! 
ve sosyal!zm güçler! !le yıllardır süregelen uluslararası dayanı#masına büyük de"er ver!yor-
lar. 100 yıldır  part!ler! yasaklı olan Türk!yel! komün!stler olarak Alman tekelc! sermayes!n!n 
DKP’y! neden yasaklamak !sted!kler!n! çok !y! anlıyoruz.

DKP !le köklü, sa"lam ve sava#kan dayanı#ma ba"ları olan TKP, yasaklama g!r!#!mler!ne 
kar#ı DKP !le dayanı#ma !ç!nde oldu"unu açıklıyor. B!r Komün!st Part!s!n! yasaklayab!l!rs!n!z 
ama !#! sınıfını yok etmeden !mha edemezs!n!z. KPD, DKP ve part!m!z TKP’n!n gelene"! bu 
konuda ya#ayan örneklerd!r. Bu dü#üncelerle s!z de"erl! yolda#larımıza Alman ve uluslarası 
tekelc! sermayeye kar#ı mücadelen!zde güç ve yen! atılımlar d!l!yoruz.

- Ya#asın Uluslararası Dayanı#ma !
- Ya#asın part!ler!m!z arasındak! dostluk !
- Ya#asın DKP !
- Ortak amacımız Özgürlük ve Sosyal!zm !ç!n $ler! !

En sıcak komün!st selamlarımızla. 

Sedat TANER
Türk!ye Komün!st Part!s!
Merkez Kom!tes! Genel Sekreter!

15 Temmuz 2021 / $stanbul
(www.türk!yekomün!stpart!s!.org  s!tes!nden alınmı"tır.)



q  Dr. Levent UYGUR

“Tanrı için tek bir şey imkânsızdır: 
Gezegendeki herhangi bir telif hakkı 
yasasında herhangi bir anlam bulmak.”  
   Mark Twain

Pandemi bir ‘Halk Sağlığı’ sorunudur 
ve halk sağlığı tekellere bırakılamaz.

Her şeyden önce Sağlık hakkı; “Ev-

rensel İnsan Hakları Beyannamesinde” 
açıkça tanınan ve insan haklarına ilişkin 
en temel çok taraflı antlaşmalardan biri 
olan “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak-

lar Uluslararası Sözleşmesi”nde de yer 
alan en temel haklardan biridir.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 1978 
tarihli ‘Öncelikli sağlık Hizmetlerine iliş-

kin Alma -Ata Bildirgesi’ sağlık hakkının 
temel bir insan hakkı olduğunun altını 
çizmiş ve mümkün olan en yüksek sağlık 
seviyesine ulaşılmasının dünya çapında-
ki en önemli toplumsal hedeflerden biri 
olduğunu ifade etmiştir.

Bu tanımlamalar ve uluslararası kabul 
ve onay görmüş anlaşmalar ışığı altında 
pandemiler bir halk sağlığı sorunu olup 
evrensel sağlık hakkı kapsamında değer-
lendirilmesi gereken bir konudur.

İnsanlık tarihi boyunca birçok salgın 
hastalık büyük kayıplar verdirmiş AIDS, 
EBOLA, yeni grip türleri gibi birçok bu-
laşıcı hastalığı şimdi de yeni bir Korona 
virüs türü olan COVID-19’u bu salgın 
hastalıklar listesine eklemiştir. 20. Yüzyıl 
başlarında gerçekleşen ve yaklaşık 50 
milyon kadar insanın ölümüne yol açan 
İspanyol gribi ile tam karşılaştırma yapıl-
ması henüz erken olsa da COVID-19’un 
insanlık açısından oldukça yıkıcı bir tah-
ribata yol açacağı öngörülmektedir. Hatta 
bu salgına hazırlıksız yakalansak da DSÖ 
2019 yılında yayımladığı küresel sağlığa 
en büyük on tehdit unsuru listesinde küre-
sel bir grip benzeri salgına yer vermiştir. 
Yani bilimsel olarak bu tarz bir salgının 
kapıda olduğu ortadaydı.

DSÖ küresel boyutta salgınlarla 
mücadelede Birleşmiş Milletlerin en 
büyük uzmanlık kuruluşudur ve bulaşıcı 
hastalıkla ve salgınlarla mücadele etmek 
üzere küresel sağlık meselelerine yönelik 

hukuki düzenlemelerin yapılması ve ge-
rekli uluslararası iş birliğinin sağlanması 
noktasında da kuşkusuz ki temel merci 
konumundadır.

Ama görünen tabloda her türlü kriz-
lerde kendine pay çıkarmayı ve erk sahibi 
olma hırsı içindeki güçlerin karşısında 
neredeyse bir emir eri gibi hizmet ettiği 
gözlendi ve yetersizlik noktasına geldi, 
organizasyon amacı tartışılır oldu. 

Tartışmanın göbeğinde ise asıl şu soru 
bulunuyor: Aşı patent haklarının kaldı-
rılması korona pandemisiyle mücadelede 
gerçekten işe yarar mı yoksa insanlık 
açısından hayati öneme sahip aşıların ge-
liştirilmesi ve üretilmesine engel mi olur?

İlaçlara daha kolay erişimi savunan 
Medicines Law & Policy adlı kuruluşun 
direktörü Ellen’t Hoen patent hakla-
rının askıya alınmasını sağlayan özel 
bir düzenlemeden yana. Hoen, “Büyük 
aşı üreticilerinin birçoğu yerleşik. Tüm 
üretim kapasiteleri kullanılmalı. Bu da 
know-how (bilgi birikimi) ve teknoloji-
ye sahip olanların bunu aktarmalarını 
gerektiriyor” diyor.

COVID-19 pandemisinden çıkış için 
insanlığa umut olan aşı, şirketlerin kar 
hırsı ve zengin ülkelerin aşı stokçuluğu 
yapması nedeniyle yoksullar için yeni 
bir eşitsizliğe yol açtı. 

Aşılar daha üretilmeden şirketlerle ön 
anlaşmalar yapıp nüfuslarından katbekat 
fazla aşıyı rezerve eden gelişmiş ülkeler 
aşılamaya başlarken yoksul ülkelerin 
çoğunda nüfuslarının %2-3 ü ancak aşıya 
ulaşabilmekte onlarda zaten az sayıda 
ki elitler sınıfı olmaktadır. (özellikle de 
Afrika ülkelerinde durum çok çarpıcıdır) 
. Bu durum salgını küresel olarak kontrol 
altına almayı da engelliyor. Dünya Sağlık 
Örgütü Direktörü küresel anlaşmalara 
dayanan yaptırım gücü ve koordinasyon 
görevini unutmuşçasına ‘Aşılamada 
ahlaki çöküş yaşanıyor’ ifadeleri ile olayı 
basitleştirmiş “her şeyi bilen ama hiçbir 
şey yap(a)mayan kurum” misyonuna 
bürünmüştür. 

Zengin ülkeler nüfuslarının birden 
fazla kez aşılanabileceği boyutlarda 
stoklar yaparken İngiltere merkezli bir 
çalışma dünya nüfusunun beşte birinin 

2022’ye kadar aşı olamayacağını söy-
lüyor.

Yoksul ülkeler güvenilirliği kanıtlan-
mış aşıları edinmekte zorlanırken, patent 
sözleşmeleri ucuz ve yaygın aşı üretimini 
engelliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
pandeminin başında kendini zoraki açık-
lama durumunda hissettiği uluslararası 
gönüllü bilgi havuzu için yaptığı daya-
nışma çağrısı, özellikle aşı geliştirmede 
önemli birikime sahip ABD, Britanya, 
Çin, Almanya gibi devletler ve ilaç şirket-
leri tarafından kabul görmedi.

Ancak, küresel aciliyet durumunda 
sağlık teknolojilerinin paylaşılmasını 
savunan örgütlenmeler de giderek çoğa-
lıyor.

Bu nedenle DSÖ devlet dışı aktörlere 
yani sivil topluma yönelik (meslek ör-
gütleri, sendikalar gibi) katılım olanakla-
rını arttırmalı, katılımları için olanaklar 
yaratılarak devletler üzerindeki sivil 
toplum denetimi uluslararası bir zeminde 
oluşturulması sağlanmalıdır.

Az gelişmiş ülkelerin ve sivil top-
lum örgütlerinin temsilcileri de Dünya 
Sağlık Örgütü’nün fikri mülkiyetle ilgili 
kurallarının yoksul ülkelerde aşı üretimi-
nin yayılmasının önünde bir engel teşkil 
ettiği görüşünde.

Yardım kuruluşları ise dünyada aşı 
dağıtımındaki eşitsizliği patent koruma 
haklarıyla ilişkilendiriyor. Alman yardım 
kuruluşu Brot für die Welt’in açıklama-
sına göre müreffeh ülkelerde her dört 
kişiden biri koronavirüse karşı aşılanırken 
yoksul ülkelerde bu oran her beş yüz kişi-
de bir. Açıklamada “Bu orantısızlık daha 
fazla aşı üretilmesi ve bunun için gereken 
fikri mülkiyet halklarının belirli koşullar 
altında askıya alınmasının acilen gerekli 
olduğunu ortaya koyuyor” denildi.

Pandemiden korunma için umut olan 
aşıya erişim aşı tekelleri yüzünden kal-
kınmış ülkelerin yurttaşlarına sunulan bir 
ayrıcalık olmuştur. Oysa küreselleşmiş 
bir dünyada küresel bir salgınla mücadele 
için dünyanın her yerinde, hiçbir kesimin 
ve bireyin göz ardı edilmeden önlemler 
alınması gereklidir. Özellikle kadınların 
COVID-19’la mücadeledeki kritik rolü ve 
mevcut krizin mülteciler ile çocuklar gibi 

kırılgan durumlardaki kişiler üzerindeki 
etkisinin asgariye indirilmesi gerekmek-
tedir. Fakat bugünlerde aşı üreten şirket-
ler tüm dünyaya aşıları eşit paylaştırmak 
yerine en çok parayı veren ülkelere aşıyı 
satmayı kendilerinde hak görmektedir. 
Çünkü aşı şirketleri kapitalist ekonomi 
gereği halktan toplanan vergileri kul-
lanarak ürettikleri aşılarda kendilerini 
insanlığa karşı değil hissedarlarına karşı 
daha doğrusu sermaye sahiplerine karşı 
sorumlu hissetmektedir. 

Aşı stokçuluğu ile dünya üzerinde 
eşitsiz bir dağılıma yol açan aşı politika-
ları aynı zamanda aşı milliyetçiğini de 
tetiklemektedir. Aşılama hızıyla rekor 
kıran İsrail’de, Doğu Kudüs’te yaşa-
yan Filistinliler aşı programına dahil 
edilirken, işgal altındaki Batı Şeria ve 
Gazze’deki yaklaşık 5 milyon Filistinli 
hariç tutuldu. Savaşlar veya çatışmalar 
sırasındaki mağduriyeti en aza indirmeye 
çalışan hukuk ilkelerine ve bu ilkeleri 
düzenleyen Cenevre Sözleşmeleri’ne 
açıkça aykırı olduğu halde, İsrail işgal 
altında yaşayan Filistinlilere COVID-19 
aşısının eşit ve adil bir şekilde dağıtıl-
masını sağlama konusundaki uluslararası 
yükümlülüklerini umursamıyor.

İlaç şirketlerinin ürettiği milyarlarca 
doz aşıya hızlı ve güvenli bir şekilde eriş-
mek, virüsün yayılma hızını kontrol altına 
almak adına büyük önem taşıyor. Bu 
aşıların eşit ve adil bir şekilde dağıtılması 
da bir o kadar önemli. Ancak, yeryüzün-
deki her insanı ücretsiz ve mümkün olan 
en hızlı ve güvenli şekilde aşılamak için 
ulusal ve uluslararası düzeyde koordi-
nasyon halinde yürütülecek bir çabaya 
duyulan ihtiyacın karşısına, devletlerin 
koruyuculuğu altındaki ilaç şirketlerinin 
kâr güdüsü çıkıyor. Aşılara küresel erişi-
min önündeki engeller yalnızca büyük bir 
kısmının hâlâ test aşamasında olmasından 
kaynaklanmıyor, aynı zamanda hükümet-
lerin ve ilaç şirketlerinin bu düzenlemeler 
konusunda adil fiyatlandırmadan adil 
dağıtıma kadar, şeffaf ve hesap verebilir 
olmaması da hayati bir rol oynuyor. 

Kapitalizm COVID-19 öncesi 
olduğu gibi milyarlarca insanı ölüme 
götürüyor. Oysa insanlığa dair kaygısı 

Halk Sa"lı"ı Söz Konusuysa 
Patent B#r Engel(m#)d#r?

Politika4 22 Temmuz 2021 SA"LIK



olan bilim insanları da insanlığın sağlı-
ğı ile ilgili gelişmelerde patent hakkının 
tekeline karşı.

Türkiyeli bir bilim insanı olan Prof. 
Dr. İzzettin Önder’in bir basın açıkla-
masındaki şu sözler çok çarpıcı ve ger-
çekleri yüzümüze çarpan bir yanıttır:

“... Aşı olayının kapitalizm bağla-

mında çeşitli görüntüleri yansımakta-

dır. Aşı üreticileri insanlığa haykırıyor, 
sanki “ya canını, ya malını ver” der 
gibi. Sistem burada çok net anlaşılmı-
yor mu?

... Savaşla pandeminin farkı şudur 
ki, savaşta sermaye de zarar görürken, 
pandemide sermaye kâr sağlamaktadır. 
İşte, savaşla savaş dışı hal arasındaki 
farkı belirleyen de, kamusal güçleri 
harekete geçiren de sermayedir. 

... Aynı sebepten dolayıdır ki, sa-

vaşta ölenlere şehit denir, pandemi ile 
savaşırken ölenlere ise ceset denir, çün-

kü sermayenin artık değerden buraya 
ayırmada bir çıkarı yoktur

... Dünya Sağlık Örgütü’nün de 
kapitalist devlet aygıtı benzeri davranı-
şıyla ne denli genel sistemin bir organı 
olduğu anlaşılmıştır.”

Bu tespitlere karşı çıkmak mümkün 
mü?

Yazımızı bir diğer bilim insanı olan 
çocuk felci aşısını insanlığa hediye 
eden Jonas Salk’ın slogan olmuş söy-
lemi ile bitirelim: “Güneşi patentleye-

mezsiniz. Ben bundan patent istemiyo-

rum. Bu aşı insanlığa aittir”

AstraZeneca, Moderna, Pfizer ve 
Sinovac gibi şirketlerin başındaki bilim 
insanlarından da bu tutumu sergile-
melerini beklemekteyiz. Çağrımız, 
aşı geliştirme aşamaları tüm dünyanın 
bilgisine sunulması ve ilaç üretim 
kapasitesi olan tüm üreticiler tarafından 
üretilmesinin sağlanmasıdır.

Tüm insanlığın güneşi olan aşıyı 
patentleyemezsiniz! n  

q Cem#l AKSU

Kapitalizmin 2008’den beri küresel 
olarak devam edegelen krizlerinin pan-
demi ile daha da derinleşmesi sonrasın-
dan şimdi her tarafta “post” tartışma-
ları belirginleşmeye başladı. ABD’de 
Biden’ın iktidara gelmesi ile de tüm 
dünyada yeni bir dönem başlayacağı 
beklentileri de yükseldi.  O kadar ki, 
dünyadaki post-Trump beklentilerinin 
izdüşümü olarak Trump’ın hempaları-
nın iktidarda olduğu ülkelerde oldu-
ğu gibi Türkiye’de de post-Erdoğan 
tartışmaları yürütülüyor. Bu durumun 
sadece psikolojik bir şey olmadığı-
nı, Biden’ın önce 40 dünya lideriyle 
yaptığı iklim zirvesi ile sonrasında 
da NATO zirvesinde “NATO 2030: 

Yeni bir Çağ için Birliktelik” strateji 
belgesinin kabul edilmesiyle gördük. 
Emperyalist dünya sistemi yeniden 
organize edilmesi adımlarının atıldığı-
nı, buna uygun olarak stratejilerin ve 
örgütlenmelerin kurulduğunu görmek-
teyiz. NATO zirvesi, açıkça yeniden 
“iki kutuplu bir dünya” tanımı yaparak 
Çin Halk Cumhuriyeti’ni “baş düşman” 
olarak belirlemesi, kapitalist dünyanın 
ABD’nin liderliğinde nasıl reorganize 
edileceğinin çerçevesini belirlemiş 
oldu. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 
yayınladığı 2020 yılı Küresel Risk 
Raporu’nda, dünyanın karşı karşıya 
kaldığı en yüksek 5 risk şöyle sıralanı-
yor: 1. Olağandışı hava koşulları, 2. İk-
lim değişikliğine karşı alınan önlemle-
rin başarısız olması, 3. Doğal felaketler, 
4. Biyoçeşitlilik kayıpları ve ekosistem 
tahribatı 5. İnsan kaynaklı çevresel 
zarar ve afetler (nükleer, kimyasal, 
biyolojik silahlar dahil). Bu seferki 
NATO zirvesinin “rutin” gündemlerin 
yanında bir de “yeşil” gündemi vardı. 
“NATO 2030: Yeni bir Çağ için Birlik-
telik” belgesinde “NATO’nun Siyasi 
Rolünün ve Araçlarının Güçlendirilme-
si” gerekçe olarak sayılan “Tehditler 
ve Zorluklar”ın arasında “terörizm”, 

Rusya ve Çin’in yanı sıra “Enerji Gü-
venliği”, “İklim ve Yeşil Savunma” ve 
“Pandemiler ve Doğal Afetler” başlık-
ları da yer aldı.

Biden’ın “Yeşil Yeni Düzen” prog-
ramı, NATO 2030 belgesi ve Avrupa 
Yeşil Mutabakatı gibi belgelere baktığı-
mızda “yeşil gündem”in dünya em-
peryalist kapitalist sistemin reorgani-
zasyonunda Rusya ve Çin kadar temel 
parametre olduğunu görüyoruz. Tıpkı 
11 Eylül saldırısından sonra “terörizm” 
üzerinden “Yeni Dünya Düzeni-YDD” 
inşasına girişmeleri gibi şimdi de 
“iklim krizi” ve “pandemi” üzerinden 
“yeşil gündem”in sistemde yeni bir iş-
bölümü, teknolojik yenilenme, yeni bir 
emek rejimi ve bütün bunlarla beraber 
yeni bir “doğa rejimi” inşa etmek için 
kullanıma sokulduğunu görüyoruz. 

YYD’nin sadece “iklim krizi” ile 
sınırlı olmadığının atını çizmek gereki-
yor. Aslında kökleri 1970’lerin “Büyü-
menin Sınırları” ile başlayan, sonrasın-
da Birleşmiş Milletler çatısı altından 
belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri” ile geliştirilen ve son olarak 
“iklim krizi” gündemi ile birlikte “fosil 
ekonomisi”nden “yenilenebilir enerji 
devrimi” vaadine  varan bir hareket söz 
konusu. Bu hareketin aynı zamanda 
“Yeşil Hareket”in tarihi ile örtüştü-
ğüne dikkat çekmek gerekir. Nitekim 
“Yeşil Yeni Düzen” program(lar)ı 
sadece Biden ya da AB yönetimi değil, 
çeşitli ülkelerdeki Yeşil Partiler, Noam 
Chomsky gibi aydınlar, İlerici Enter-
nasyonal oluşumu gibi birçok savunu-
cusu var. YYD programlarının temel alt 

başlıklarından biri “adil geçiş”, “temiz 
işler” gibi başlıklar. Bu başlıklar altında 
emek hareketine de yeni iş vaadlerinde 
bulunan, dolayısıyla işsizlik ve reel 
ücret düşüklüğü nedeniyle “ucuzla-
şan emek-gücü”ne de yeni vaadlerde 
bulunuyor, YYD. Avrupa’daki pek çok 
sendika konfederasyonunun da bu tar-
tışmanın içinde olduğunu görüyoruz. 

YYD, “yeşil fonlarla” yeni bir 
“yaratıcı yıkım” sürecini başlatmayı 
vaad ediyor. Tıpkı 1933’teki seçim-
lerden başarı ile çıkan Roosevelt’in, 
işsizliği azaltmak, satın alma gücünü 
artırmak ve ekonomideki talebi topla-
mak ve ekonomik krizle başa çıkmak 
için doğrudan kamu sektörüne istih-
dam yoluyla devasa istihdam yaratma 
programları hazırlaması gibi, şimdi de 
kamu kaynaklarının “yeşil fonlarla” 
şirketlere aktarılarak yeni istihdam, 
“adil geçiş” vaadinde bulunuyorlar. 
Yeşil madencilik, yeşil binalar, yeşil 
savunma, yeşil enerji... Yeşil fonlarla 
bağımlı ülkeler yeniden borçlandırarak 
mali-sömürge pozisyonları berkitilirken 
bu ülkelerde yeni bir inşaat, madencilik 
furyası da başlatılıyor. Bu aynı zaman-
da yeni teknoloji transferleri demek. 
Yani bağımlılık ilişkilerinin aynen 
korunduğu sadece maddesinin değiştiği 
bir döneme giriyoruz.

Bütün bu tartışmanın ekoloji ha-
reketi açısından son derece hayati bir 
önemi var. Sermaye yeşillenirken “yeşil 
hareketler” ne yapacak? İklim krizi 
tartışmasında hala “Paris Anlaşması” 
onaylansın ya da Anlaşmaya uyulsun 
diye kampanya yürüten, fosil yakıtlara 
karşı kampanyalarla “temiz enerji”yi 
savunan, bunlarla beraber fosil sektö-
ründeki azgın sömürüye maruz kalan 
emekçilerin ağzına da bir parmak bal 
çalan “adil dönüşüm”ü savunan bir 
“yeşil/ekoloji hareketi”nin Biden’ın ya 
da Merkel’in destekçisi olmaktan öteye 
bir geleceği olmayacağı açık. Bu açıdan 
YYD ile yeşil/ekoloji hareketinin de bir 
varlık/yokluk sorunu ile karşı karşıya 
kaldığının altını çizmek lazım. n

Yen# Dünya Düzen#nden 
Ye!#l Yen# Düzene...

Politika 22 Temmuz 2021 5EKOLOJ!

Çizim: Henry Wong



q  Mehmet TOSUN

Her birey bulunduğu yerden değer-
lendirir dünyayı. Yaşamın gerçekliğine 
bulunduğu yerden yürür. Değer yargı-
ları, bilinci, davranış biçimleri yaptığı 
işte, attığı her adımda parça parça 
şekillenir. Bozkırın hoyrat rüzgarında 
sertleşen, ovanın bereketiyle çoğalan, 
şehrin sokaklarında kavgayı öğrenen 
neslin öyküsüdür bu. Karlı dağların 
baharda eriyen pırıl pırıl akan suyuydu 
onlar; kirlettiler... Öfkeyle bakışları 
ondandır, yüksek sesle bağırtıları...

O sabah karara bağlanan davaları 
sonuçlanmış, evlerine yeni dönmüş-
lerdi. İki kız kardeşin alınlarına kara 
vuruldu diyordu komşuları. Aslında 
olan neydi. Tam olarak bunu açıkla-
yan da yoktu. Köşe başında bir araya 
gelenler yazık oldu gencecik kızlara 
diyordu. Bir yürek buruntusu ve acıma 
duygusuyla yazık olmuştu gencecik 
kızlara!.. İki kardeşin yaşadığı şehri, 
üstlerine yaranmak için ahlaki olmayan 
her şeyi yapabilecek despot bir bürokrat 
yönetiyordu.

Aylardır şehirde içme sularının has-
talık yaydığı, şehri bölen çayın tarlalara 
zehirli atık taşıdığı için, bölgede tarımı 
bitirdiğinden söz ediliyordu. Bu Ana-
dolu şehrinin ürkek bakışlı insanları her 
köşe başında, dolmuşta, mahallelerinde 
bu konuyu konuşuyordu. Hastaneler, 
sağlık ocakları hastalarla dolup taşmış, 
özellikle çocuk ölümleri çoğalmıştı. 
Buna rağmen hiç kimse sorunun kay-
nağına ilişkin somut bir değerlendirme 
yapmıyor, çözümüne ilişkin bir adım 
atılmıyordu. Birdenbire iki kız karde-
şin, daha ilkokul sıralarındaki kardeşi 
yaşamını yitiriverdi. Sanki kıyamet 
koptu ocaklarında. Ailenin tek oğlan 
çocuğu nedenini bilmedikleri ve ilgili 
kurumların açıklamadığı bir nedenle 
yaşamını yitirmişti. Bütün yürekleriyle 
dua ettiler ilkin. Sonra tanımadıkları 
biri geldi evlerine. Uzun uzun konuştu. 
Gözlerini ona dikmiş, mıhlanmış gibi 
yabancının esrarlı sözlerini dinlediler... 
Sonraki günlerde ilk önce komşularının 

kapılarını çaldı iki kız kardeş, sonra 
mahallenin ve diğer mahallelerin. Şehir 
onları konuşur oldu. Kimileri bize ne 
zaman gelirler beklentisine bile gir-
mişti. Şehri bölen çayın boyuna kurulu 
köylerde bile tanınır oldular... Çayın, 
yaşam alanlarına, içme sularına karış-
tırdığı zehrin yaşamlarını tehdit ettiğini, 
çocuk ölümlerinin bu nedenle çoğaldığı 
ve fabrikaların arıtımsız atıkları yüzün-
den tarımın yapılamadığı bir açıklama-
nın altına imza topluyorlardı...

Bir gün davranışlarıyla önemli biri 
izlenimi veren, bakışları sade, alçak 
gönüllü gözüküp ama gülüşleri sahte 
biri çaldı kapılarını. Başkaları da vardı 
yanında. Önemli gördükleri bir olayda 
nasıl gözdağı vereceklerini biliyorlardı. 
İmza toplama nedenini sordular önce. 
Devletin gerekeni yaptığı ve karışıklık 
çıkarmanın gereği olmadığını belittiler. 
Topladıkları imzaları istediler. İlgili 
kuruma kendilerinin vereceğinin ceva-
bını alınca, iyi şeyler değil yaptığınız 
tehdidiyle sahte babacan davranışlarını 
ve gülüşlerini bırakıp gittiler... Şöhret 
düşkünü ilin yöneticisi ilk günden göz-
letiyordu olan biteni. Gizlendiği önemli 
biri edası ardında, kenti zehirleyenlerin 
kapıkulu, açıkgöz kurnazlığıyla tır-
manmak istiyordu basamakları yuka-
rıya doğru... Birkaç gün sonra iki kız 
kardeş topladıkları imzaları vermek için 
gittiler devlet kapısına. Meraklı bakışlar 
arasında girdiler kapıdan. Sonra çıkma-
dılar. Yerel basın karışıklık çıkarmak, 
kentin huzurunu bozma gerekçesiyle 
tutuklandıklarını söylüyordu. İmza 
vermek için kapılarını açık bekleyenler 
kapattı kapılarını. Sonra yazık oldu 
kızlara dövünmeleri... Üç ay gözaltında 
kaldılar. Mahkemeleri yıl sürdü. Sonra 
suçsuzsunuz dediler. Ama şehrin insan-
ları aslında onmaz bir korkuyla, nede-
nini kendilerinin de bilmediği bir acıma 
hissini dışa vurarak kapattılar kapıla-
rını. Böyle biter zannettiler... İki genç 
kız çiçekli yollara yürüdüler. Unutuldu 
denilen bir zamanda, dudakları sıcaktan 
birbirine yapışmış köylülerin, işçilerin 
şaşkın bakışlarıyla şehrin orta yerinde 
korkusuzca söylediler türkülerini...

***
Korku ve karanlık... Karanlığın 

ardından bir çalı süpürgesi gibi izleri 
silerek büyür korku. Güneşin ateş yağ-
dıran ışıklarını unutursun. Çepeçevre 
ufuklar silinir, geçit vermeyen aşılmaz 
bir duvardır karanlık. İçselleşmiştir kor-
ku, yenilmez aşılmazdır artık...

Tarihte bütün despotik yönetim 
biçimleri ilk önce korkuyu ürettiler 
bunun için. Aşılmaz, yıkılmaz düzenle-
rini korku çitiyle çevirdiler. Karanlıktır 
asıl korkan aslında. Yaman bir kavcı 
korkusuyla titrek cılız bir mum ışığına 
yenilen... Kuşkusuz insanlar çok, güçlü, 
onurlu. Birlik olamamanın zayıflığında 
esir. Atılan her adım bir bilgi, öğrenme 
yolunda uzun bir süreç. Öğrendikçe 
çoğalır gözlerdeki ışık. Övünçsüz 
yola çıkılır sonra. Yukarıdan bakanla-
ra, uzaktan seslenenlere güvenilmez. 
Kendi meselesini yaşayarak, yazarak 
öğrenir. Açıkça düpedüz herkesin eşit 
olduğunu bilerek, özne olduğu yaşan-
mışlıklarından sağlam düşüncesini 
yaratır... Egemenler karanlık, çirkef 
dünyalarında korkuyu ürettiler önce. 
Sonra bilgisizliği, örgütsüzlüğü, birey-
ciliği... Korkunun yanına yalnızlaştır-
mayı eklediler...

Yaşar Kemal’in Zilli Kurt hikayesi 
anlatılır Güney Toroslar’da. Ezop ma-
sallarından uyarlanmış ülke koşullarına. 
Uzun kış gecelerinde çobanlar ahıra 
kapatırlar koyunlarını. Kış çetin. Gece 
aç kurtlar dolanır durur ahır etrafında. 
Bir yolunu bulup bütün güvenliği aşar, 
dalar sürünün içine. Kurt, gücü yete-
siye sıkar boğazını koyunların. Sonra 
birini alır gider. Sabah farkına varılır 
yapılan telefin. Sürü sahipleri topla-
nır. Atlar hazırlanır, silahlar kuşanılır, 
başlar sürek avı... Yakalanan kurtlar 
öldürülmez. Boyunlarına sağlam bir 
zincirle gürültülü bir zil takılır, bırakılır 
yeniden. Kurt boynundaki zilden kurtu-
lamaz. Avına yaklaşamaz, suya inse av 
olacak. Dolanır durur bozkırda. Günler 
sonra açlıktan bitkin düşer. Eziyetli bir 
ölümdür geleceği... Bu ülkenin duyarlı 
insanlarını, devrimcileri, komünistleri 

zilli kurt’a dönüştürmek istedi egemen-
ler. On iki martta, on iki eylülde bunu 
denedi. Sonra dili, özgürlüğü, esareti 
için mücadele veren insanları ve gide-
rek bir lokma ekmek parası için batı 
illerine çalışmaya giden bütün Kürtleri 
zilli kurda dönüştürmek istediler. Daha 
dün yapılan katliamlarla burjuvazinin 
karanlığına bir çakmak yakan örgütleri 
zilli kurda dönüştürmek istediler... Kor-
ku, yalnızlaştırma ve suçlu gösterme... 
Tarih boyunca despotların silahıydı bu 
yöntemler... Her şeye rağmen gözsüz 
kör bir karanlıkta korkuyu yenenler de 
çıktı, zilli kurt olmayı kabul etmeyenler 
de... Asıl olan iki kız kardeşin sıradan 
bir talebine karşılık hapsedilmesi so-
nucu “yazık oldu” yakınmalarıyla içine 
kapanan insanlarda, nasıl aşılmalı bu? 

Bahar istenmese de gelecek, 
mevsimler değişecek. Çiçekli yollara 
yürüyecek insanlar. Tıklım tıklım mut-
luluklarla dolacak dünya. Önce sevgi 
üretilecek. Halka, emekçilere karşı 
sevgiyi... Sonra omuz omuza yürünen 
yalansız bir dürüstlükle kucaklaşacak 
çocuklar. Güven büyüyecek... Sömü-
rü ve baskı dünyasında ormanlar ve 
fabrika bacaları arasından yükselen 
katranlı dumanların, suların, denizle-
rin üzerinde kocaman lekelerin yerini 
güçlü arkadaşlık bağıyla sarmaşan 
insanlar alacak... Masmavi bakışlar-
la yaprakların arasından esen inatçı, 
militan bir yüreklilikle yok edilecek 
karanlıklar... İnsanlık yeniden, nasırlı 
avuçlarına tükürerek dünyayı yaratan 
emeği sevmesini öğrenecek... Bunlar 
olacak, olmadan karanlıkları yara yara 
kapalı göz kapakları açılabilir mi?... 
Masumluk maskesi giyenlerin saldırgan 
bakışlarının gerçek yüzünü açığa çıkar-
madan, gülümseyen gökyüzü, denizler 
yaratılabilinir mi?

Güzel şeyler sırtlandık yarın için... 
Dağların dorukları serttir, fırtınalı-
dır... Soğutur yürekleri ama; ekme-
ğin, onurun, emeğin adına en güzeli 
bizimkisi...n  

 Öfkey# Acıya Bölmek, 
Ba"ırmak Sınıf K#n#yle...
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q  Süleyman HACIBEKTA$O%LU

Bu coğrafyanın tarihinde öyle acılar 
var ki neredeyse her güne bir anma düşü-
yor. Sivas katliamını anmadan yazıya baş-
lamak doğru olmazdı sanırım. Türkiye’nin 
en karanlık ve yaslı günlerinden biriydi. 
Bir Cuma günü namazdan sonra binlerce 
kişi yürüdü Madımak’a doğru. Dillerinde 
tek slogan vardı. Masum insanları yakmak 
için onları şeytanlaştırmak gerekiyordu. 

Tek bir ses Sivas’ta yankılandı. “Ya-
kın, yakın !  Dinsizlere ölüm !” diye. Ora-
daydım.

Ve sonrasında alevler yükseldi, sonra 
acı feryatlar. İnsanlık yanıyordu orada. 
Hem de devletin gözlerinin önünde. Bu 
acıyı bugün hala yüreğimizin derinlikle-
rinde hissediyoruz. Unutmak mümkün mü 
hem ölenleri hem de öldürenleri.

Sivas katliamının 28. yıldönümünde 
Sivas’ta kaybettiğimiz canları bir kez 
daha saygıyla anarak başlamak istedim.

Yaz sezonu başlayalı bizim buralar-
da daha iki ay olmadı bile. Son 15 yıldır 
AKP hükümetinin eliyle yaşam alanlarına 
saldıran şirketler hiç vazgeçmediler. Daha 
vadiler şenlenmeden, İkizdere’den baş-
ladılar AKP’nin o ünlü kalkınma modeli 
hikayeleri ile doğaya saldırmaya. Liman 
yapılacaktı ve Rizeli yurttaşlar bu liman 
sayesinde işsizlikten kurtulacaktı. Kalkın-
ma modeli buydu memleketin. Doğayı ta-
lan et, şirketlere peşkeş çek, siyasiler ve 
yandaşlar arasında parayı bölüş. Anladık-
ları kalkınma aslında kendi kalkınmaları 
ve kendi sermaye birikimlerini yapmak-
tı. Bugün bir çete liderinin, yani Sedat 
Peker’in yaptığı uzaktan yayınlarla  mil-
yon dolarların rüşvet olarak verilip milyar 
dolarların nasıl kazanıldığını, kendilerin-
den olmayanların mal varlıklarına nasıl 
konduklarını ve bu pis işleri için devleti 
nasıl kullandıklarını herkes gördü. 

B#z bunları b#lm#yor muyduk?
Elbette biliyorduk. Yıllarca bunları 

anlattık, inandıramadık. Ama içerden biri 
çıktı, çıkarlar çatıştı. Kullanılıp bir yere 
atıldığını fark etti ve anlattı. O anlattı, va-
tandaş dinledi. AKP’nin kirli yüzünün ne-
relere dayandığını  insanlar gördü. Uyuş-
turucudan, kaçak petrol ticaretine, silah 

kaçakçılığından birilerinin mal varlıkla-
rına konmaya kadar. Bütün kirli yüzleri 
ortaya saçıldı.

Doğaya, yaşam alanlarına saldırı da 
işte bu sermaye birikiminin bir parçası 
oldu. Yurt dediğimiz bu coğrafyada  para-
ya endekslemedikleri hiçbir şey bırakma-
dı AKP iktidarı. Ve bunları yaparken en 
iyi bildiği şeyi yaparak, insanları bölerek, 
ayrıştırarak, ötekileştirerek  yaptı. 

O kadar iyi biliyordu ki bölmeden ya-
pamayacağını, siyasi hayatına başlarken 
bile siz ve biz olarak başladı AKP. İnanan-
lar ve inanmayanlar, laikler ve dindarlar 
idi ilk ayrıştırma sloganları. Aynı şeyleri 
vadilerimizde de yaptılar. Kalkınmaya 
karşı olan “vatan hainler”i ve kalkınma 
ile bölgeye ekonomik refah geleceğine 
inandırılan  veya çeşitli ödüllerle kandırı-
lan, beslenen  “vatanseverler”  ortaya çıktı 
AKP’nin bu dili sayesinde.

Bugün Cengiz Holding’in eliyle yara-
tılan bu doğa katliamında devleti temsil 
edenlerin uğraşları sonucu İşkence Dere 
Vadisinde, İkizdere’de direnenlerin sayısı 
neredeyse parmak sayısına düştü. Onlarda 
orada çay bahçeleri olan ve geçimini çay-
dan karşılayan birkaç aile işte.

Çay demişken; bölgenin en büyük so-
runlarından biri olmaya başlayan en bü-
yük ekonomik kaynağı bölgenin. Son 4 
yıldır özelikle bölgenin en hassas konusu 
durumuna geldi. 210 bin üreticinin geçim 
kaynağı olan çayda problemler büyümeye 
başladı.

AKP hükümetinin ulusal tarım politi-
kalarının sonucu olarak tarımda şirketleş-
menin yarattığı problemler, tarım işinin 
de uluslararası şirketlerin tekeline veril-

mesi ve pek çok alanda devletin fabrikası 
olmaz, devlet tarım yapmaz propagandası 
ile yapılan özelleştirmeler sonucu çiftçilik 
Anadolu’da artık nasıl iflas ettiyse sıra çay 
üreticisine kadar geldi .

Adım adım, ilmik ilmik örülen bu süreç 
çayda lokomotif olan ve çay üreticisinin 
güvencesi, sigortası olan ÇAYKUR’un 
varlık fonuna devri ile sona yaklaşmıştı. 
Ama bölgede o kadar koyu bir AKP’cilik 
var ki, üretici bir türlü bu konuyu kabul-
lenemiyor. Kendisinin de çay üreticisi ol-
duğunu söyleyen Reis’e öyle bir güvenleri 
var ki onun çaya sahip çıkacağından hala 
umutlu bir üretici kitlesi var. Bu kitle son 
4 yıldır ÇAYKUR’un nasıl zarar ettirildi-
ğini bir türlü anlamak istemiyor.

ÇAYKUR genel müdürünün bile “ben 

de çayımı özel firmalara sattım. ÇAYKUR’u 
beklemedim” demesi artık bu işin sonuna 
gelindiğinin bir ifadesidir. Üretici ne ka-
dar kabul etmez gibi görünse de olayı fark 
etti, sadece sessizce olacakları bekler bir 
hali var.

Rize ve Artvin de bir çok yerde hükü-
metin çay politikalarını protesto eylemleri 
gerçekleştiyse de bunlar lokal kalmış, bir-
leştirilememiş eylemlerdir. Anlamlıdırlar, 
ses getirdiler. AKP iktidarı bölgedeki her 
eylemi önemsiyor ve  çay üreticisinin tep-
kisinin daha da büyüyeceğinden korku-
sundan yapılan bütün eylemlere yüzlerce 
polis ve jandarma göndererek eylemlerde 
sert tavırlar göstermelerini istiyor.

İkizdere’de halkın üzerine taş yuvarla-
yan, direnen kadınları biber gazı ile dağı-
tan aynı AKP hükümeti çayı için direnen 
kadınlara da jopla, biber gazıyla saldırı-
yor. Bölgenin ekmek isyanının büyüyece-

ğini ve tüm ülkeye yayılacağı korkusunu 
yaşıyor. Bu korku onları saldırgan yapı-
yor. Tıpkı Hopa’daki gibi.

Tam 10 yıl önce dönemin başbaka-
nı, şimdiki Cumhurbaşkanı R. Tayyip 
Erdoğan’ın Hopa’yı ziyaretinde, yaşam 
savunucuları yaşam alanlarını talan eden-
lere karşı verdiği mücadelede seslerini 
duyurmak ve iktidar partisi AKP’yi pro-
testo etmek için Hopa meydanında ey-
lemler düzenlemişlerdi. Yapılan eyleme 
polisin müdahalesi sert olmuştu. Sıkılan 
gaz bombalarından etkilenerek kalp krizi 
sonucu  emekli öğretmen Metin Lokumcu 
hayatını kaybetmişti.

Açılan davanın mahkemesi tam 10 yıl 
sonra görülmek üzere olayın gerçekleş-
tirildiği yerden kamu güvenliği gerekçe 
gösterilerek Trabzon’a taşınmıştı. 28 Ha-
ziran 2021 Pazartesi günü davanın ikinci 
duruşması Trabzon’da görüldü. İlk duruş-
ma da 2 ay önce aynı mahkemede görül-
müştü. İkinci mahkemede yetkisizlik ka-
rarı verilerek dava ağır ceza mahkemesine 
sevk edildi.

Dava neden Trabzon’a alındı?

Yetkililerin açıklaması kamu güven-
liği üzerine idi. Ama bu Lokumcu aile-
sini, dostlarını, yoldaşlarını tatmin eden 
bir açıklama değildi. Devlet mahkemeyi 
ailenin olduğu yerden uzaklaştırarak da-
vaya olan ilginin azalmasını, mahkeme-
ye katılacak yoldaşlarının önünü kesmek 
katılımı düşük tutmak istiyordu. Trabzon 
bunun için en iyi yerdi. Trabzon’un milli-
yetçi ve devletçi yanını da kullanabilece-
ğinin hesabını yaparak katılacak insanlar 
üzerinde olaylar çıkabilir algısı yaratmak 
istiyordu. Aynı şeyi Gazi Katliamı davası-
nı Trabzon’a taşıyıp burada mahkemenin 
sessiz sedasız geçmesini becermişlerdi. O 
Fethullahçıların işiydi ama taktik aynıydı.

Ama beklenen olmadı Trabzon ve böl-
geden insanlar, çeşitli barolardan katılan 
baro başkanları, siyasi parti milletvekil-
leri ve temsilcileri  Metin Lokumcu’nun 
davasına büyük bir katılımla sahip çıktılar.

Bölgeden bir panorama yapmış olduk. 
Fındık sorunu da bir başka sorun elbet. O 
sorunu da bir başka yazıda konu edelim.n

Karaden#z’de Neler Ya!anıyor?
Politika 22 Temmuz 2021 7YA#AM & ÇEVRE



Toplumun birçok kesimine ulaşarak ta-

lepleri ve mücadeleleri ortaklaştırmayı he-

defleyen ve “Ekmek, Özgürlük, Adalet” 
sloganıyla 24 Haziran’da İstanbul’da ger-
çekleştirilen Demokrasi Konferansı’nın 
sonuç bildirgesi açıklandı. “Bu ülkede ya-
şayan milyonlarız... Milyonlarca yaprağı-
mızla dokunuyoruz hayata, hiç susmayan 
arayış türkülerimizle” başlığıyla açıklanan 
bildirge Melda Onur ve Ayşegül Devecioğ-
lu tarafından okundu:

Bu Ülkede Ya!ayan M#lyonlarız... 
M#lyonlarca Yapra"ımızla Dokunu-
yoruz Hayata, H#ç Susmayan Arayı! 
Türküler#m#zle 

Biz halkız, işsizlik ve güvencesizlik korkusuyla üç 
kuruşa ölümüne çalışan emekçileriz... Üçte biri ne işte 
ne okulda olabilen, gerisi de gelecek kaygısıyla kıvranan 
gençleriz... Emeği yok sayılan, eve kapatılmak istenen, 
iktidar tarafından öldürülmesi, şiddete uğraması dert 
edilmeyen kadınlarız. Pandemide tek başına yoksulluğa, 
yok oluşa terk edilen esnaflarız. Özgürce bilim yapması 
engellenen bilim insanları, özgürce sanat yapması engel-
lenen sanatçılar, salgınla baş başa bırakılan sağlık emek-
çileri, eğitim emekçileri, traktörüne haciz gelen çiftçi, 
ayrımcılığa uğrayan, anadilleri yasaklanan, inançlarını 
ve inançsızlıklarını özgürce yaşamayan milyonlarız. Üni-
versitelerine kayyım atanan demokratik özerk üniversite 
mücadelesi veren öğrenciler, yoksulluğa, umutsuzluğa 
itilmiş çocuklar, paryanın paryası göçmen işçiler, toplum 
ve sistem tarafından engellenen engelliler, sosyal ölüme 
mahkûm edilmiş KHK’lılarız. Gökkuşağı bayrakları düş-
manlaştırılan, haklarında fetvalar yazılan, LGBTİ+larız... 
Yaşam alanları yağma, talan ve tahrip edilenleriz, doğa 
varlıklarının sermaye olarak görüldüğü iktidar anlayışına 
karşı yaşam alanlarını savunanlarız. Ve hepimiz mücade-
le etmekten, seslerini yükseltmekten bir an bile vazgeç-
meyenleriz. 

Salgının ağırlaştırdığı ekonomik kriz altında halk 
işsizliğe, her gün derinleşen bir yoksulluğa terk edildi. 
Bütün hak ve özgürlüklerimizi gasp eden Tek adam- Sa-
ray rejimi kamu kaynaklarını talan etmekle kalmıyor, 
halkın itirazını baskı ve zorbalıkla bastırmaya çalışıyor. 
Kayyımlarla seçme ve seçilme hakkımız gasp ediliyor. 
Kapitalizmin kâr hırsının, ekosisteme kendisini yeniden 
üretme olanağı bırakmayan aşırılığının ürünü olarak or-
taya çıkan pandemi tüm dünyada olduğu gibi piyasanın 
insafına terkedilmiş bir hayatın ne demek olduğunu bir 

kez daha gösterdi. Bu kâr hırsı, halkın demokratik gücü 
tarafından denetim altına alınmadığı sürece gezegenin 
bile hayatta kalma olanağı yok. 

Gelir adaletsizliği artıyor. Yoksulluk büyüyor. Geniş 
tanımlı işsizlik %30’larda. Ekonomi, 15 yıl önceki bü-
yüklüğüne gerilemiş durumda. Üzerinden geçilmeyen 
köprüler, uçak inmeyen havaalanlarına milyonlarca do-
lar garantili ödemeler tıkır tıkır yapılırken pandemi sü-
recinde halkına en düşük doğrudan gelir desteği veren, 
sosyal yardım ödeneklerini bile pandemide daha da kısan 
bir ekonomi yönetimi, mafya-bürokrasi-sermaye bloğu-
nun ülkeyi talan eden bir yağmayı sürdürmesinin önünü 
açıyor. Narkotik trafiğinden, kentsel rantlardan, mafyatik 
çökmelerden, garantili ihalelerden devşirilen servetler, 
giderek derinleşen yoksullukla büyük bir tezat oluştura-
rak büyüyor, büyütülüyor. Yoksul ve emekçi halkın bu 
krizi daha az hırpalanarak atlatmasına kullanılacak öz 
kaynaklar, sınır ötesi yayılmacı harekâtlarda tüketiliyor. 

Ormanlarımız, göllerimiz, derelerimiz, denizlerimiz 
bizim ve diğer canlıların yaşam alanları bu talanın, bu 
arsız yağmanın sonucunda can çekişiyor. Dört bir yanı-
mız müsilaj... Tarım çöküşün eşiğinde, kuraklık tarladaki 
ekini daha şimdiden bitirdi. Havanın suyun ve toprakların 
kirliliği, flora ve faunadaki biyoçeşitlilik yitimi, ülkeyi ve 
gezegeni yok oluşa sürüklemekte 

Kadınlar öldürülmeye, katilleri iyi hal indiriminden 
yararlanmaya, ülkeyi yönetenler kadınla erkeğin eşit ola-
mayacağına inanmaya devam ediyor. İstanbul Sözleşme-
si karşıtı gerici-tarikatçı erkek-bloğu ülkeyi kadınlar için 
cehenneme çevirmeye yeminli. 

Ülkenin 3. Büyük partisi HDP’nin kapatılması için 
düğmeye basıldı. İktidar meşruiyetini yitirdikçe 7 Hazi-
ran-1 Kasım senaryoları yeniden gündeme geliyor. Deniz 
Poyraz’ımız bir faşist katil tarafından aramızdan alınalı 
tam bir hafta oldu. Giderek semiren yandaş savaş serma-
yesi her ölüm haberine servetlerini büyütecek bir yatırım 

olanağı olarak bakıyor. Barış içinde bir arada yaşama 
hakkımız elimizden alınıyor. 

İktidarın ihvancı, yayılmacı saldırgan dış politikası-
nın sonuçlarını, ülkemizin emperyalist devletlerin oyun-
cağı haline gelmesiyle yaşıyoruz.  

Bugün yaşadığımız her sorun, ülkede demokrasinin 
yokluğuyla ilişkili.  

Demokrasinin yokluğu, esas olarak halkın, örgütlü bir 
güç olarak devlet ve sermaye karşısındaki güçsüzlüğünün 
bir tezahürüdür. Korku iklimi yaratma peşindekiler hal-
kın güçsüz, dağınık, çaresiz kalmasından beslenenlerdir. 

Bu ülkede barış içinde, adaletli, eşit, özgür bir yaşam 
sürmek istiyorsak, başarmamız gereken bütün zenginlik-
lerimizle, bütün farklılıklarımızla, hayallerimiz, umut-
larımız, zorbalığa karşı direnme geleneğimizle, bir an 
bile vazgeçmediğimiz mücadelemizi birleştirmek, halkın 
demokratik kurucu gücünü ortaya çıkarmaktır. Her taşı 
yerinden oynatacağız diye söz vermiştik yola çıkarken. 

Bizleri Demokrasi Konferansı’nda bir araya getiren 
ve heyecan duymamıza neden olan  inanç budur.  

Bu inançla aylardır çalışarak kendi sorunlarından da-
mıttıkları değerlendirmeleri, çözüm önerilerini, talepleri-
ni ve mücadele programlarını derleyen ve ortaklaştıran 
alanlarımızla şöyle sesleniyoruz: 

Hiçbirimizi faşizm karşısında dışarıda bırakmayacak, 
bu koyu karanlığı ancak  en geniş birlikteliği kurarak 
aşabileceğimize dair inancı güçlendirecek, aramızdaki 
önyargıları ve güvensizlikleri ortadan kaldıracak diyalog 
ve işbirliği sürecini örgütleyecek, sorunları tespit edecek, 
çözümleri önerecek ve önermekle de kalmayıp yeniden 
nefes alabilen, geleceğe güvenle bakabilen, kaynakları 
bir avuç sermayedarı, çete bozuntusunu zengin etmek 
için değil  hepimizin ortak iyiliği için ekmek özgürlük 
adalet başlığı altında seferber edecek bir yolculuğun ilk 
adımlarını attık bugün.  
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Demokras# Konferansı Sonuç B#ld#rges#: 
Bu ülkede ya!ayan milyonlarız



Artık, bütün mücadele deneyimlerimizi bağrında taşı-
yan bu umut verici sürecin sonunda ortak emekle yarattı-
ğımız birikimi, demokrasi mücadelesine güç verecek bir 
biçime kavuşturmanın sırasıdır. Bugün bütün mücadele 
alanlarından yaptığımız çağrı budur.  

Demokratik bir ülkede barış, eşitlik özgürlük ve adalet 
içinde yaşamanın yolu bu talan edilmiş güzel ülkeyi yeni 
baştan inşa edeceğimiz bir demokratik programı müca-
deleyle hayata geçirmektir. Bu programın ana hatları ve 
ipuçları alanların çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştır. 

Konferansımız hayatın içinden süzülmüş bilgiyi ortak 
bir süzgeçten geçiren 21 alanın tebliğleriyle somutlaştı-
rıldı. Ülkenin her köşesinde mücadele edenlerin taşı, top-
rağı, havayı, suyu ve canı korumak için gösterdikleri çaba 
geleceğe umutla bakabilmemizin yegâne dayanağıdır. 
Konferansımız Kendi yurdunda parya haline gelen hal-
kın gerçek halk egemenliği kuracağı halkçı/ demokratik/
laik/eşitlikçi ve sosyal bir cumhuriyete olan yolculuğuna 
katkıdır. 

Bulunduğumuz kavşakta uzun mücadele tarihimiz ve 
deneyimlerimiz, bize tek bir yolumuz olduğunu gösteri-
yor: Halkın bizzat kurucusu olduğu, yoksulluğa, işsizli-
ğe, emek sömürüsüne, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, 
doğa yıkımına ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleyi 
odağına alan bir halkçı seçenek yaratmak.  

Bizi boğmaya çalışan karanlığa karşı hep birlikte bir 
kez daha tekrarlıyoruz: Ne hayallerimizden, ne umutla-
rımızdan ne mücadelemizden vazgeçiyoruz. Bu ülkenin 
geleceğinde bizim de sözümüz var. 

Konferansa katılan 200’ü 
aşkın bileşenin ortak talepleri:
Bu Ülken#n Gelece"#nde B#z#m de 

Sözümüz Var 
Hukuk devleti ve bağımsız yargı demokrasinin asgari 

koşuludur. Adalet yaşamsaldır. Bireylerin evrensel hu-
kukça kabul gören temel hak ve özgürlüklerini koruyan 
ve geliştiren; yasama-yürütme-yargı erklerinin ayrılığı 
ile denge-denetim mekanizmalarını içeren; idarenin tüm 
eylem ve işlemlerinde hukukla bağlı olduğu bir ülke is-
tiyoruz.  

Ülkenin yönetiminde halk doğrudan karar sahibi ol-
malıdır. Hesap verebilir, şeffaf, kamu tarafından denetle-
nebilen, halkın karar ve denetleme mekanizmalarına her 
aşamada katılabildiği bir demokrasi istiyoruz.  

Demokratik ve kültürel hakları anayasal güvence 
altına alan; tektipleştirmeye çalışmayan, hiçbir halkın 
kimliğinin, inancının, kültürünün ve anadilinin ötekileş-
tirilmediği, adaletin hüküm sürdüğü demokratik bir ülke 
yaratılmalıdır.  

Hakikat hakkı istiyoruz. Bu topraklarda etnisite ve 
din ayrımcılığına dayalı acıların ve katliamların bir daha 
yaşanmaması için cesaretle geçmiş ile yüzleşilmeli, gele-
ceğe dair yeni bir vizyon ve misyon belirlenmelidir.   

Devletin her türlü inanç ve inançsızlığa mesafeli dur-
duğu, din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye alan laik bir 
ülkede yaşamak istiyoruz.  
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Konferans Konu!tu 
Sıra Muhalefette
q  Veys$ SARISÖZEN

$stanbul’da geçt!"!m!z günlerde “Ekmek, Özgürlük, Adalet” ba#lı"ı altında yapılan konferans büyük yankı uyandırdı. Çok 
farklı kes!mler!n bu konferansta bulu#ması gerçekten de öneml!yd!. Neredeyse Türk!ye’n!n bütün sorunları masaya yatırıldı. 
Ve bu sorunlardan dolayı ma"dur olan kes!mler!n sözcüler! talepler!n! d!le get!rd!.

Bu g!b! etkenl!kler!n önem! ortada. Vatanda# bu konferans aracılı"ıyla feryat ed!yor. Açlı"a yuvarlanıyoruz, zorbalık altın-
da !nl!yoruz d!ye ba"ırıyor. Ba"ırdıklarını zaten b!l!yoruz. Konferans ba"ıranların “b!rle#t!kler!n!” göster!yor. Farklı part!ler!n, 
mezhepler!n, !deoloj!ler!n !nsanları bunlar.

Ne olmu# oluyor?

Konferans, b!r bakıma bugünkü rej!mden zarar görenler!n “send!kası” g!b! b!r !#lev görüyor. Daha do"rusu her somut 
talep etrafında toplanan ve her b!r! “ayrı b!r send!ka” g!b! talepler!n! duyurmaya çalı#anlar b!rle#!yor. B!r tür “send!kal b!rl!k” 
olu#uyor. &unu unutmayalım; “send!ka” dey!nce burada “!#ç! sınıfının send!kalarından” söz etm!yorum. Farklı görü#ten !nsan-
ların yanında bu “send!kaya”, ya da konferansa farklı sınıf ve toplumsal zümreler!n tems!lc!ler! katılıyor.

Böyle gen!# b!r b!rl!k fa#!st rej!me kar#ı mücadelede büyük b!r önem ta#ımakta.

Ta#ımakta ama, #u soruyu soralım: Bu konferans fa#!st rej!me kar#ı mücadelen!n merkez! olab!l!r m!?

Olamaz.

Olamayaca"ını anlatmak !ç!n konferansı “send!kaya” benzett!m.

Konferansa yüzlerce taleb! “ekmek, özgürlük, adalet” sloganında b!rle#t!rd!. “Ekmek, özgürlük, adalet”! k!mden talep ed!-
yor?

Sınırlı da olsa, parlamenter demokras!l! b!r rej!mde ya#asaydık, hükümete sesleneb!l!rd!k. B!ze “daha çok ekmek ver”, 
“daha çok özgürlük ve adalet sa"la” derd!k. Bu talepler!m!z! yer!ne get!r!rse onu destekler, yer!ne get!rmezse desteklemez-
d!k.

Fa#!st rej!mde böyle b!r muhalefet geçerl! de"!ld!r. Fa#!zm demek, zaten “devlet sen!n ekme"!n! küçültecek, özgürlü"ü-
nü el!nden alacak, ortada adalet kalmayacak” demekt!r. D!kta rej!mler!nden h!çb!r #ey !stenemez. Bunu b!ld!"! halde fa#!st 
rej!mden b!r #eyler !steyen k!#!, d!ktatörün o !stenen #ey! vereb!lece"!n! söyleyerek, rej!me me#ru!yet kazandırır.

O halde konferans Erdo"an rej!m!ne h!tap etm!yor. Ondan talepte bulunmuyor. Konferans muhalefete seslen!yor. Ek-
mek yok, özgürlük yok, adalet yok d!yor.

Konferans d!ktatörlükten b!r #ey !stem!yor ama, aynı zamanda “ekme"!, özgürlü"ü, adalet!” elde etmen!n yolunu da 
gösterm!yor. Bu yolun göster!lmes!n! muhalefet! olu#turan s!yas! part!lerden talep ed!yor. Do"rusu da bu.

Konferansta b!rle#en ma"durların tems!lc!ler!ne muhalefet ne d!yecekt!r?

“$kt!dara geld!"!m!z zaman ekmek de olacak, özgürlük de olacak, adalet de olacak” mı d!yecekt!r? Öyle de demekted!r.

Ama Konferans s!ze soruyor: $kt!dara nasıl geleceks!n!z? Ya da bu fa#!st rej!m! nasıl yıkacaksınız?

Muhalefet kend!nden em!n: Erken seç!m !steyece"!z, olunca da erken seç!mde Erdo"an’ı !nd!r!p, yer!ne b!z geçece"!z.

Çok yazık. Demokras! konferansı fa#!st rej!mden h!çb!r #ey !stem!yor, ama muhalefet fa#!st rej!mden seç!m !st!yor. Ya ver-
mezse? Muhalefet!n yanıtı yok. $#!n kötüsü yen! so"uk sava#ın e#!"!ne geld!"!m!z #u günlerde rej!m NATO’nun her !sted!"!n! 
mayın e#e"! g!b! yapmayı kabul etme kar#ılı"ında NATO’nun deste"!n! alıyor. Muhalefet!n kaybett!"! her gün Türk!ye’n!n 
örne"!n Afgan!stan ya da Ukrayna sorunlarında NATO tarafından maceraya do"ru !t!lmes!ne yol açıyor.

Bu durumda Demokras! Konferansına katılan gen!# yelpazel! güçler!n harekete geçmes! gerek!r. Muhalefetten #u talep-
te bulunmalıdır: “Erdo"an ve suç ortaklarına b!r ult!matom vermel!s!n!z, b!r ay !ç!n ya !st!fa eders!n!z, TBMM’de tüm part!ler!n 
katılımıyla b!r seç!m hükümet! kurulmasına ve erken seç!me, bu hükümet!n seç!m güvenl!"!n! sa"laması temel!nde razı 
olursunuz, ya da b!z TBMM’den çek!l!r!z, s!z! alanlarda m!lyonlarla b!rl!kte !st!faya zorlarız demel!s!n!z”.

Konferansa katılanlar talepler!n! muhalefete !lett!ler. &!md! görev muhalefet!n. Muhalefet Konferansta d!le get!r!len ta-
lepler! nasıl hayata geç!rece"!n! !nandırıcı b!ç!mde d!le get!rmel!d!r.

Send!kalar, s!v!l toplum örgütler!, Konferans g!b! g!r!#!mler emekç!ler!n, halkın, kadınların, alev!ler!n, Kürtler!n, aynı za-
manda do"anın talepler!n!  d!le get!r!r, bunlar u"randa yerellerde mücadele eder... Bu mücadele b!r tür send!kal mücade-
led!r.

S!yas! part!ler !se pol!t!k mücadeley! yürütür. Halk k!tleler!n!n talepler!n! sah!p çıkmakla yet!nemez. Bu talepler u"runda-
k! mücadeley! pol!t!k mücadeleye ba"lar, takt!k-stratej!k pol!t!k hedefe yönelt!r.

Bugün takt!k mücadelen!n hedef!, Erdo"an’ı adamlarıyla b!rl!kte !st!faya zorlamak, bunu önce TBMM’de, sonra TBMM’den 
çek!lerek sokakta yapmaktır. Stratej!k hedef !se fa#!st rej!m! devirmek ve demokratik cumhuriyeti kurmaktır. n

  *



Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi sorununu çö-
zebilmesi için barış sürecinin inşa edilmesi, savaşa karşı 
barış hakkının savunulması gerekmektedir. Kürt siyaset-
çilerin siyasi rehine durumuna son verilmeli, siyasi mah-
pusların derhal tahliye edilmesi sağlanmalıdır. 

Hak arayan tüm kesimlere yönelen erkek, devlet ve 
patron suçlarında yaygın bir cezasızlık pratiği ortadan 
kaldırılmalıdır. Yargı bağımsız olmalı, adil yargılanma 
hakkı herkese tanınmalıdır.. Savunma hakkına yönelik 
tüm  müdahaleler sona erdirilmeli, barolar bağımsız , 
avukatlar özgür olmalıdır.  

Kamu mülkiyetinin geliştirildiği, verimli, adil, etkin, 
ekolojik ve eşitsizlikleri gidermeyi önceleyen bir büyü-
meyi hedefleyen, bütçenin yapımına halkın katılabildiği, 
yeniden dağıtımcı, bölüştürücü,  eşitlikçi bir vergi politi-
kasına dayalı, yoksulluğu ve işsizliği önlemeyi ve kamu-
nun ihtiyaçlarını önceleyen bir ekonomi yönetimi kurul-
malıdır. Temel gelir güvencesi sağlanmalıdır. 

Yerel yönetimlerin malî bağımsızlığı sahiplenilmeli, 
şeffaf, hesap verebilir, halk tarafından denetlenen yerel 
yönetimlerle bir yerel ve yerinden demokrasi inşa edil-
melidir. Kayyımlar kaldırılmalı, hukuksuzca hapse atılan 
ve görevden alınan seçilmiş yerel yöneticiler görevlerine 
iade edilmelidir. 

Dış politikada ülke kaynaklarının savaş sermayesi ta-
rafından yağmalanmasına neden olan yayılmacı, saldır-
gan tutumdan vazgeçilmeli. “Yurtta sulh, cihanda sulh” 
ilkesi hayata geçirilmelidir.  

Emeğin sermayenin tahakkümü altında olduğu bir ül-
kede demokrasiden söz edilemez. Esnek temelli, kayıtsız 
kuralsız ve güvencesiz çalışma yasaklanmalıdır. İşçi ci-
nayetlerinin olmadığı, çarkların dönmesinin değil, emek-
çilerin güvenlik, sağlık ve onurunun gözetildiği, çalışma 
saatlerinin kısaltıldığı, kadınlara eşit ve nitelikli istihdam 
sağlandığı, örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin 
kaldırıldığı, bütün emekçilerin onurlu ve insanca bir ya-
şam sürmelerini sağlayacak bir ücret politikasının olduğu 

bir çalışma düzeni kurulmalıdır.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği yasalarda ve hayatın her 
alanında sağlanmalıdır. Kadınların kazanılmış haklarını 
ve mücadeleyle yazdıkları yasaları tehdit eden söylemle-
re ve girişimlere son verilmelidir.  

Engelli haklarının, insan hakları perspektifinde değer-
lendirilmesi, anadil olan işaret dilinin yaygınlaşmasından 
alternatif iletişim sistemlerinin desteklenmesine, özgür 
kent tasarımından eğitim, sağlık ve ulaşım benzeri sosyal 
devletin temel sorumluluklarına erişim keyfiliğe bırakıl-
mamalıdır.  

Tarımın şirketlerin faaliyet alanı olmaktan çıkarıldığı, 
gıda ve su güvenliğinin sağlandığı, tarım ve yaşam alan-
larının korunduğu, üreticinin ürünü üzerinde söz sahibi 
olduğu, endüstriyel tarım ve hayvancılığın engellendiği 
bir ülke istiyoruz. Tarım ve ormanlık alanların imara açıl-
ması başta olmak üzere inşaat, enerji ve maden şirketleri-
nin talan ve tahribine son verilmelidir.. 

Bütün savaş ve operasyonların durmasını, savaşa ve 
şiddete ayrılan kamu kaynaklarının halkın ihtiyaçları için 
kullanılmasını istiyoruz.  

Sanat alanı sanatçılar tarafından belirlenmelidir. Ön-
celik sermaye ve devletin değil, sanatçınındır. Sanatçıla-
rın özgürlük ve bağımsızlıklarının, kültür endüstrisi ve 
devlet karşısında korunmasının yolu, sanatın devletten 
ve toplumsal güçlerden bağımsızlığının kamu tarafından 
güvenceye alınmasıdır. 

Üniversitelerimiz, sermayenin kârını artırmak üzerine 
düzenlenen, öğrencileri intihara, güvencesiz çalışmaya 
ve işsizliğe sürükleyen yerler değil, öğrencilerin eğitimin 
nesnesi değil öznesi olduğu özgürce bilim üreten alanlar 
olmalıdır.  

Kamusal ve parasız, ekolojiye duyarlı, cinsiyet eşit-
liği sağlayan, ana dilinde, laik, etik ve estetik değerleri 
gözeten bir eğitim esas olmalıdır.  

YÖK kaldırılmalı, bilim özgürlüğü akademisyenin-

den, öğrencisine ve idari çalışanına dek tüm bileşenlerin 
oluşturduğu bağımsız özyönetim organlarıyla güvenceye 
alınmalıdır. Bireyci-rekabetçi bilgi üretimi yerine kolek-
tif bilimsel üretim; bilginin özel mülkiyeti yerine de top-
lumsal mülkiyeti esas olmalıdır. 

“İklimi değil sistemi değiştir” diyoruz. Piyasanın, do-
ğal ve tarihi varlıklar ve diğer canlılarla birlikte yaşam 
alanlarımız üzerindeki tahakkümü son bulmalıdır.  

Mültecilerin pazarlık aracı olarak kullanılmasına son 
verilmelidir. Tüm mültecilerin eşit bir şekilde insan hak-
larından faydalanmaları, statülerinin mülteci/göçmen/ka-
çak göçmen gibi ayrımlara bağlı olmaktan çıkarılmaları, 
sağlanmalıdır. 

Çocukların yaşamın doğrudan öznesi oldukları, uğ-
radıkları hak ihlallerinin cezasız bırakılmadığı, kapita-
lizmin ve neo-liberal politikaların dayattığı yoksulluk 
ve yoksunluk içinde yaşamak zorunda kalmadıkları bir 
toplum istiyoruz.  

Kimin gazetecilik yapacağına ve halkın hangi bilgiye 
sahip olacağına iktidarın karar vermediği, basın özgürlü-
ğü üzerinde sermayenin ve iktidar tekelinin kalktığı bir 
ülke istiyoruz. Tutuklu tüm gazeteciler derhal serbest bı-
rakılmalıdır.  

Küçük işletmelerin ve esnafın ağır ekonomik koşul-
lar altında iflasa terk edilmediği, iktidarın ideolojik bakış 
açısıyla cezalandırılmadığı, onurlu ve güvenceli bir iş ya-
şamı istiyoruz. 

Devletin, bu coğrafyada yaşayanları cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla hedef gösterme-
ye, suçlu ilan etmeye yönelik tüm politikalarına ve söy-
lemlerine son verilmeli, LGBTİ+’ların tanınma hakkı ve 
eşit yurttaşlık hakkı anayasal güvenceye alınmalıdır.  

Herkese ücretsiz, erişilebilir, nitelikli sağlık hizmeti 
sağlamak devletin görevidir. Aşıda patent uygulaması 
kaldırılarak tüm toplumun etkin ve güvenli aşıya ulaşımı 
sağlanmalıdır. Sağlıkçılık, tüm emek türleri ile beraber, 
insan ve doğayı bütünlüklü bir yaklaşımla ele alıp do-
ğayla uyumlu kullanım değeri yaratmayı amaçlayan bir 
üretici etkinliğe dönüşmelidir.  

Kolektif bir cezalandırma aracı olarak kullanılan 
OHAL/KHK’ları tüm sonuçlarıyla iptal edilmelidir. Tüm 
siyasi tutsaklar serbest bırakılmalıdır. 

Yaşam hakkı ihlalleri, işkence, kötü muamele, onur 
kırıcı davranış uygulamalarına, ifade, özgürlüğü, kişi öz-
gürlüğü ve güvenliği hakkı, toplanma gösteri hakkı ve 
örgütlenme hakkı ihlallerine, hapishanelerdeki hak ih-
lallerine son verilmesini istiyoruz. Siyasal iktidar yargıyı 
siyasi ve toplumsal baskı aracı olarak kullanmamalıdır. 
AİHM büyük daire kararları uygulanmalıdır.  

Sağlamcılık, cinsiyetçilik, ırkçılık, türcülük, yaşçılık 
ve homofobi gibi tüm ayrımcılıklardan arındırılmış bir 
ülke ve dünya istiyoruz. 

Militarizme karşı vicdani ret hakkının tanınmasını is-
tiyoruz. 
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q  Arma%an BARI#GÜL

Pandemi sürecinde işçi ve emekçilerin 
yaşamsal sorunları katlanarak arttı. Sorun-
ların başında her zaman olduğu gibi aş iş 
ekmek, sağlık, eğitim ve can güvenliği yer 
almakta. Emekçiler bu sorunlarının çözü-
mü için taleplerini haykırdıkça ona paralel 
olarak devletin, politik iktidarın baskı ve 
şiddeti artmakta. Yoksulluğa, haksızlığa, 
sömürüye ve asimilasyona karşı örgütlü-
lüğün gelişmemesi ve büyük yığınsal halk 
hareketlerinin ortaya çıkmaması için ser-
maye sınıfının örgütlü gücü olan devlet ile 
politik sözcüsü olan MHP destekli AKP-
Saray Rejimi tarafından her yol mubah 
görülmektedir.

İktidar pandemiyi sermaye sınıfının, 
işbirlikçilerinin ve yandaşlarının lehi-
ne bir fırsata çevirdi. Uluslararası büyük 
sermaye güçleriyle işbirliğini daha da ge-
liştirerek gücüne güç kattı. Sokağa çıkma 
yasağı adı altında insanları eve mahkum 
etti. “Hayat, eve sığar!”, “Hepimiz aynı 
gemideyiz!” gibi teranelerle yoksulların 
ve emekçi yığınların bilincini alt üst et-
meye çalıştı. “Biz üretimi durduramayız!” 
diyen iktidar çok ustaca bir politika yap-
makta. Uyguladığı politikayı sürdürmeye 
kararlıdır. 

Göreceli olarak uyguladığı “İşten Çı-
karma Yasağı” süresinin 1 Temmuz 2021 
tarihinde sona ermesiyle birlikte toplu iş-
ten çıkarmalar başladı. Haksız bir uygula-
ma olan işten çıkarmalar devletin/iktidarın 
güvencesiyle yapılmakta. Kamusal özel-
leştirmeler hız kaybetmeden devam etti. 
Dahası kapılar, sokaklar yoksula emekçi-
ye kapalıyken talancıya, yalancıya, yanda-
şa, işbirlikçiye sonuna kadar açık tutuldu. 
Halktan gizlenerek kapalı kapıların ardın-
da ülkenin zenginliği, kamusal mallar ve 
değerler bir avuç zengin, holding, mafya, 
içi kirli dışı süslü püslü kesim tarafından 
bölüşüldü bölüşülmektedir. İnsanlığın yüz 
karası fuhuş, hırsızlık, uyuşturucu ticareti 
ve insan kaçakçılığı olağan hale getiril-
mektedir. Kirlilik içinde kirlilik yaratarak, 
havayı bulandırarak, sis içinde pusuya ya-
tarak işine ekmeğine, çevresine, doğaya 
ve ülkesine sahip çıkan her onurlu insan 

kıskaca alınmakta. Tek tek insanların bir 
araya gelerek el ele vermesi, omuz omuza 
durması ve irade birliği yaparak antifaşist, 
devrimci yığınsal çıkışların doğmaması 
için polis ve askeri önlemler çoğaltılmak-
ta ve sıkılaştırılmakta.

Bu kirlilik içinde işçi açlık sınırında 
yaşamakta, işsizlik katlanmakta, ürünü-
nü satamayan yoksul kır emekçisi geçim 
derdinde ve borç batağında, öğrenciler 
eğitim-öğretimden uzaklaşarak kopmakta. 
Gerçekleri dile getiren ilerici ve yurtsever 
yönetici ve parlamenterler baskıyla karşı-
laşmakta, ablukaya alınmakta, şipşak bir 
tempoyla haklarında fezlekeler düzenle-
nerek cezaevlerinin yolu gösterilmektedir.

Bugün kapitalist sistemin çarkları ri-
tim içinde çalışamıyor, dişliler birbirine 
uymuyor, her tamir bakım ister istemez 
kısa bir süre sonra fos çıkmakta ve istenen 
sonucu vermemekte. Doğal çalışamayan 
sistem zoraki yollarla yürütülmeye çalışıl-
maktadır. İşçi ve emekçiler bıçak kemiğe 
indikçe gerçekleri görmekte, bilinçlen-
mekte ve güzel bir yaşam için kolları sı-
vayarak örgütlenmeye doğru gitmektedir. 
Var olan örgütlenmeleri korumak, aktif 
tutmak ve güçlendirmek için yapılması 
gereken tek şey direniştir. Sınıf pence-
resinden bakarak emekçileri, yoksulları, 
gençleri ve kadınları sermayenin hege-
monyasının altından kurtararak emek 
güçlerini bir arada buluşturarak demokra-
si cephesini örmektir.

Sermaye sınıfı işini iyi biliyor! Halkın 
bilincini çarpıtmakta becerikli! Böl-yönet 
politikası uygulamakta, yığınların örgüt-
lenmesini engellemekte, direnişlerin kır-
mak için faşistçe davranmaktadır. Bugün 
polis, uzman çavuş, güvenlikçi, korucu 
olanlar yoksul ailelerin çocuklarıdır. Yok-
sulluğu yaratan açlığı dayatan da devlet-
tir, iktidardır. Onları işe alan, sınır ötesine 
süren ve kanları üzerinde kirli politikalar 
yapan da. Halk deyişinin belirttiği gibi, 
”Hem nalına hem mıhına” vurmakta.

Pandemi de yoksulların sağlık sorunu 
daha da arttı. Pandemiden dolayı hastane 
ve sağlık ocakları dolup taşarken kronik 
hastalar, diğer hastalar ve diş sorunu olan-
lar hizmet alamamakta/almakta zorlan-

makta. İstihdam alanları daraldı. Güven-
cesizlikten dolayı işsiz kalmak korkusu, 
aç kalmak Demokles’in kılıcı gibi emek-
çilerin tepesinde sallanmakta. Milyonlar-
ca insanı ‘Yarın ne olacak?’ belirsizliği 
sarmış bulunmakta. Belirsizlik güvence-
sizlik arttıkça korku büyümekte.

İşte, “Dişe diş bir mücadele” kavramı 
böyle kaoslarda kabuslarda önem kazan-
makta, karşılık bulmaktadır. Tepkilerin di-
renişe, direnişlerin dönüşüme ve devrimci 
atılımlar böyle iklimlerde doğar. Yoksa 
güllük gülistanlık bir yaşamı boğmak, ter-
sine çevirmek, karanlık dehlizler oluştur-
mak burjuvazinin, karanlığın, faşizmin işi 
olsa gerek! 

Açlık artıkça, işsizlik çoğaldıkça, ço-
cuklar ve gençler eğitim öğretimde uzak-
laştıkça, köylünün ürünü tarlada kalarak 
para etmedikçe, kadınlar şiddete uğraya-
rak katledildikçe, küçük esnaf iş yapamaz 
duruma geldikçe, yoksul ve ezilen halklar 
ayrımcılığa uğradıkça ve inançları istis-
mar edildikçe yaşamsal ekonomik, de-
mokratik ve toplumsal sorunları daha da 
büyüyecek çözümü zorlaşacaktır. Ülkenin 
geliri ve zenginliği savaşa ve güvenlik 
politikalarına harcandığı müddetçe halkın 
refah düzeyi yetersiz ve düşük olacaktır. 
Tarımın bittiği, göçlerin hızlandığı, dört 
tarafında savaş ocaklarının körüklendiği, 
demokratik taleplerin baskılandığı, doğal 
güzelliklerin talan edildiği bir ülke karan-
lığa mahkumdur. Geleceğinin aydınlık ol-
mayacağı apaçıktır.

Buraya kadar ülkedeki toplumsal ya-
şamın bir fotoğrafını ana hatlarıyla ortaya 
koymaya çalıştık. Fotoğrafın yüzü çirkin 
ve karanlık!  Bizim için önemli ve değer-
li olan fotoğrafı çizerek ortaya koymak 
değil, bu fotoğrafa çirkinlik ve karanlık 
veren gerçeğin ve olguların tersine çevril-
mesi, güzel ve aydınlık bir yüze dönüştü-
rülmesidir. 

Buradaki özne kimdir, ne yapmalı, 
nasıl yapmalı? ‘Tarihi yapan halk yığın-
larıdır. Büyük önder kişiler toplum içinde 
çok büyük rol oynar.’ Bu cümleyi her dev-
rimci insan bilmekte ve kabullenmekte. 
Kuşkusuz sorgulamak, öğrenmek ve dile 
getirmek önemlidir. Olmazsa olmazdır. 
Ancak bütün bunlar sorunların çözümü 

için bir adımdır. Yeteri adım değil! Yeteri 
kadar adımlar atılmadıkça sorun ‘sorun’ 
olarak kalır gider. Onun için sorunların 
çözümünü sağlayacak yeteri kadar güç-
lü, bilinçli ve mücadele azmiyle dolu bir 
öznenin ortaya çıkması ve işçi, emekçi, 
yoksul ve ezilen halk yığınlarının örgütle-
nerek iradesinin ortaklaşması gerekmek-
tedir. İş, barış, eşitlik, özgürlük taleplerini 
başa alan, el ele tutana ve omuz omuza 
duran en geniş yığınların birlikteliği ve 
pratiği! Ülkede akıl hocası çok, görmüş 
geçirmiş kadroların sayısı bir hayli fazla, 
bir birinden farklı duran, marjinal kalan 
ve yığınlarla bir türlü buluşamayan yapı 
ve örgütlerin sayısı kabarık. Dönemsel 
olarak ortaya çıkan devrimci demokratik 
yığınsal hareketlerin yükselişinin ardın-
dan çöken durgunlukla birlikte dağılma-
nın, tasfiyenin ve çürümenin olduğu açık. 
Lafazanların hiç bitmediği, her olumlu ça-
lışmaya çomak sokanların olduğu bilinen 
bir gerçek...

Krizin içinde devrimci çıkışın tohum-
ları da barınır. Devrimci dönüşümler kriz 
dönemlerinde gerçekleşmektedir. Kapita-
lizmin kriz dönemlerinde artan açlık, yok-
sulluk, adaletsizlik ve baskı koşullarında 
yığınlar kurtuluşu aramakta, bıçak kemiğe 
indikçe birbirlerine ses vermektedir. İşte 
bu noktada halkın nabzını duyan, elinde 
tutan, halkçı, devrimci, çelik disiplinli ve 
baş eğmeyen örgütlü bir güç, “Yığınlarla 
birlikte, yığınların önünde!” pratiğiyle ka-
ranlığı yararak aydınlığa kapıyı aralar.

Karadeniz bölgesinin doğal güzelliği-
nin talan edilmesine karşı duran, bedenini 
dozerlere siper eden kadınların, açlıktan 
sefaletten kendini yakan intihar eden on-
larca insanın, cinayetlere, şiddete ve te-
cavüze karşı sokağa çıkan kadınların yı-
ğınsal çıkışları, Adıyaman ve Malatya’da 
tütün üreticilerinin “Tütünüme Dokun-
ma!” belgisi altındaki yığınsal direnişi 
çok ciddi dersler vermektedir. İlerici, dev-
rimci, yurtsever halk ve işçi hareketlerinin 
asırlık karanlıkları yararak ülkeyi güneş 
ile buluşturacağına inanmaktayız. Burada 
sormalıyız kendimize, “Ne yapıyorum, ne 
yapmalıyım, katkımı nasıl artırabilirim!” 
Unutulmamalıdır ki insan bir kere dünya-
ya gelir! n
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q Mehmet DEM!R

Kobane direnişi ve Rojava’daki geliş-
meler,  Kürt Özgürlük Mücadelesini hem 
bölgede ve hem de dünyada yeni bir se-
viyeye çıkarmakla kalmamış; Kürtlerin 
mücadelelerinin önünü çok boyutlu ola-
rak açmıştır. Kürt Özgürlük Mücadele-
sinin, uluslararası ve bölgesel gericiliğin 
bir payandası olmayı kabul etmemesi, 
tam tersine bu çevrelerin bölge halklarına 
dayattıkları köleliğe karşı özgürlük bay-
rağını yükseltmeleri saldırıların değişik 
boyutlar kazanarak artmasını beraberinde 
getirmiştir. Bugün Kürtler çok boyutlu 
bir saldırı ile karşı karşıyadırlar. Bu sal-
dırıların boşa çıkarılması yine Kürtlerin 
kendi ellerindedir. Kürtler, kendileri için 
kolay olmayacak bir yola girdiler. Bu yol-
da birlikte yürüyenler kadar bu yürüyüşü 
boşa çıkarmaya çalışanlar da az değil. 
Kürt Özgürlük Mücadelesi bu nedenle 
bir çok cephede mücadele etmek zorun-
da kalmaktadır. Bu mücadeleye en büyük 
engel daha önceleri de defalarca belirtti-
ğimiz gibi Kürtlerin birlik olamamaktan 
kaynaklanan ayrılıklardır. Kürtlere dost 
gibi görünen bazı çevre ve kişilerin de 
bu ayrılığı derinleştirmek için ellerinden 
geleni arkalarına bırakmadıklarını da gör-
mekteyiz. Tüm bu çetrefilli oyunlara karşı 
Kürtlerin direnişi önem arz etmektedir. 
Bir bakıma bazı çevreler Kürt Özgürlük 
Mücadelesinin başarısızlığında kendi ge-
leceklerini görmektedirler. Bu çevrelerin 
sömürgeciler ile geliştirdikleri işbirliği 
Kürt halkının çıkarları ile çatışmaktadır. 
Aynı zamanda bu işbirliği ulusal birlik 
önünde de ciddi bir engel oluşturmaktadır.

Parçalanmışlığın Kürt Özgürlük Ha-
reketinin önünde temel engellerden biri 
olduğu bugün daha açık bir şekilde görül-
mektedir. Kürt siyaseti uzun yıllar süren 
bir mücadele sonucunda parçalar arasında 
ortak bir mücadelede birleşmenin  ve da-
yanışmanın tohumlarını atabildi. Kobane 
direnişi, Kürtlerde birlik olma ruhunu 
daha da geliştirmekle kalmadı, bunun 
nasıl sağlanacağı konusunda da bir çok 
soruya açıklık kazandırdı. Bu bakımdan 
Kobane ruhundan bahsederken Kürtlerin 
birliğine giden ortak bir ruhtan da bah-

setmekteyiz. Bu ruhun korunması kadar 
geliştirilmesi de önemlidir. Her yurtsever 
Kürdün kalbi Kobane’de atmakla kalma-
dı, aynı zamanda birlik olunca nelerin ba-
şarılacağına olan inançları da güçlendi.

Kürtler Anahtar Roller#n# 
Oynamalı

Uluslararası emperyalist güçler ve 
bölge gericiliği açısından bölgemizdeki 
en önemli tehdit Kürt Özgürlük Müca-
delesinin başarısıdır. Kürt siyaseti bugün 
çeşitli örgütlenmeleriyle bölgemizi bir 
çok bakımdan etkileyen en önemli bir güç 
odağı haline gelmiştir. Kendi içerisindeki 
ayrılıklara ve farklı siyasi örgütlenme-
lerine rağmen bölgenin sadece bugünü 
üzerinde değil geleceği üzerinde de etkili 
olan bir mücadele odağıdır. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra bölgeye giydirilen elbi-
senin dar gelmesinde ve bir çok yerinden 
parçalanmasında Kürt Özgürlük Müca-
delesinin tuttuğu yer çok önemlidir. Bu-
gün bölgenin yeniden dizaynından bah-
sediliyorsa Kürtler bunda önemli bir yer 
tutmaktadırlar. Bölge halklarına yeniden 
biçilen elbisenin daha giydirilmeden par-
çalanmasında Kürt Özgürlük Mücadelesi-
nin büyüyen direnişi inkar edilemeyecek 
bir ağırlıktadır. Sömürgeci devletlerin, 
içinde bulundukları sıkışmışlığın başlıca 
nedeni Kürt meselesini uluslararası em-
peryalist güçlerin çıkarları temelinde çöz-
mek istemelerindendir. 

Suriye ve Irak’ın istikrarsızlığı, Türki-
ye ve İran’ın yaşadığı siyasi ve ekonomik 

kriz Kürt meselesindeki çözümsüzlüğü 
sürdürmelerinden kaynaklanmaktadır. 
Kürt meselesinin çözümsüz bırakılması 
bölgemizin sorunlarının ağırlaşmasına yol 
açmakla birlikte demokrasinin gelişini de 
geciktirmektedir. Bölgenin çehresini de-
ğiştirecek bir potansiyeli içinde barındıran 
Kürt Özgürlük Mücadelesinin zaferi böl-
ge halklarını da uyandıracak ve demok-
rasinin yolunu açacaktır. Kürtler, anahtar 
rolünü oynadıklarında bölgenin diğer 
halkları da özgürlük yolunda ilerleyecek-
lerdir. Kürdistan, hiç bir ülkenin bölünme-
sine yol açmayacaktır. Tam tersine bölge 
halklarının dayanışmasını güçlendirecek 
ve demokrasinin yolunu açacaktır. 

Bazı çevrelerin Kürtlerde de kafa ka-
rışıklığı yaratmaya çalıştıklarını bilmek-
teyiz. Bölge halklarının mücadelesi ve 
dayanışmasını görmezden gelen, milli-
yetçi maskesini yüzlerine takmış  belirli 
çevreler  Kürtler sanki bu coğrafyada tek 
başınalarmış gibi davranmaktadırlar. Bir 
taraftan dini ayrılıkları diğer taraftan da 
milliyetçiliği körüklemekte ve Kürtlerin 
bu anahtar rolünü görmezden gelmekte ya 
da görmezden gelinmesine hizmet etmeye 
çalışmaktadırlar. Bir başka deyimle ege-
men güçlerin ayrılığı körükleme oyunla-
rına alet olmaktadırlar. Bugün Suriye’nin, 
Irak’ın istikrar içinde demokrasiye ka-
vuşması, Türkiye ve İran’ın halkların da-
yanışmasını zehirleyen sömürgeci saldır-
ganlıklarının son bulması, Kürt Özgürlük 
Mücadelesinin başarısı ile mümkündür. 
Bunun gerçekleşmesi bölge halklarının 

ortak dayanışmasının gelişmesi ile para-
lellik göstermektedir. Yıllar önce halklara 
rağmen çizilen sınırlar bugün ancak halk-
ların direnişi ile değişebilir  ya da yeniden 
çizilebilir, yani önemini kaybeder. Gerek 
uluslararası egemen güçler gerekse de böl-
gesel gerici, faşist güçler halkların kendi 
kaderlerini ellerine almalarını engellemek 
için yeni oyunlar tezgahlamaktadırlar.

Bütün bunlar Kürtlerin önemli siyasi 
güçleri tarafından da bilinmektedir. Orta-
mı bulandırmak isteyen bazı kesimler dı-
şında, Kürtler bu oyunları görmektedirler. 
Özellikle AKP-MHP’de ifadesini bulan 
faşist çetenin son zamanlarda Kürtlerin 
birliğini de zehirlemeye yönelik saldır-
ganlığının iyi görülmesi gerekmektedir. 
Bu saldırganlığın Kürt halkının kaza-
nımlarını yok etmeye yönelik olduğunu 
görmek gerekmektedir. TC’nin bugünkü 
faşist egemenleri yalan temeline ve büyük 
bir soygun üzerine kurdukları düzenleri-
ni devam ettirmek için bu saldırganlık-
tan medet ummaktadırlar. Barış masasını 
devirmenin sorumluluğundan kaçmaya 
çalışmakta ve son yıllarda giderek artan  
saldırganlığına yeni kılıflar üretmeye ça-
lışmaktadırlar. Kürt diline bile tahammül 
edemeyecek kadar ırkçılaşan bir çeteleş-
me yaratmış ve bunlar eliyle her alanda 
saldırılar gerçekleştirerek ömrünü biraz 
daha uzatmaya çalışmaktadır. Bu amacı-
na ulaşmak için kendisine işbirlikçilik ve 
maddi çıkarlar temelinde bağladığı belirli 
kesimleri de kullanmakta; böylece içerde 
ve dışarda gelişecek tepkilerin önüne geç-
meye çalışmaktadır.

AKP-MHP Fa!#st Rej#m# 
Kürt Dü!manıdır
Barış masasının devrilmesinden sonra 

ortaya çıkan gelişmeler bir kez daha gös-
terdi ki TC, Kürt meselesini demokrasi 
çerçevesinde çözüme kavuşturmaktan 
oldukça uzak durumdadır. Barış görüş-
meleri silahların susmasının mümkün ol-
duğunu ve Kürt Özgürlük Mücadelesinin 
de buna hazır olduğunu gösterdi. İktidarı 
çepeçevre sarmış bu örümcek ağı içerisin-
de yer alan çevreler bu adımlardan rahat-
sızlık duymaya başladılar. Demokrasinin 
yolunun açılması bunların eski saltanatla-
rının da sona ereceğinin göstergesi oldu. 

Barı!ı Savunmak
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Bugün Kürtler çok boyutlu bir saldırı ile karşı karşıyadırlar. 
Bu saldırıların boşa çıkarılması yine Kürtlerin kendi ellerindedir. 
Kürtler, kendileri için kolay olmayacak bir yola girdiler. Bu yolda 
birlikte yürüyenler kadar bu yürüyüşü boşa çıkarmaya çalışanlar 
da az değil. Kürt Özgürlük Mücadelesi bu nedenle bir çok cephe-
de mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bu mücadeleye en bü-
yük engel daha önceleri de defalarca belirttiğimiz gibi Kürtlerin 
birlik olamamaktan kaynaklanan ayrılıklardır. Kürtlere dost gibi 
görünen bazı çevre ve kişilerin de bu ayrılığı derinleştirmek için 
ellerinden geleni arkalarına bırakmadıklarını da görmekteyiz. 



Kürt halkının kendi özgür iradesini ortaya 
koyması ve işbirlikçiler ile aralarındaki 
mesafeyi genişletmeleri korkularını derin-
leştirdi. TC yıllardır inkar temeline dayan-
dırdığı ve çeşitli oyunlar ile bu güne kadar 
devam ettirdikleri sömürgeci yapının da-
ğılmasını engellemek için yeniden şiddet 
düğmesine bastı. 

Şiddetin boyutu azalmadığı gibi her 
geçen gün daha da artış gösterdi. Baş-
ta Efrin’in işgali olmak üzere Rojava’ya 
dönük saldırılar, TC’nin karanlık yüzü-
nün bir diğer yönüdür. Efrin’in işgali 
döneminde bazı işbirlikçi Kürt çevrele-
rinin  komiteler kurarak TC’den beklenti 
içerisine girdiklerini biliyoruz. Fakat bu 
beklentileri kısa sürede boşa çıkmakla 
kalmadı, Efrin’e girmeleri bile yasaklan-
dı. Efrin’deki Kürt nüfusu önemli oranda 
göçe zorlandı ve bunların yerine DAİŞ 
artığı çeteler yerleştirildi. Uluslararası in-
san hakları örgütleri TC’nin Efrin ve daha 
sonra işgal ettiği  Rojava’nın diğer bölge-
lerinde soykırıma varan uygulamalar yap-
tıklarını defalarca dile getirdiler. Efrin’in 
demografik yapısı değiştirilerek bölge 
Kürtlerden arındırılmak istenmektedir. 
Buradaki Kürtlerin mallarına el konul-
makta, kadın ve kızlar kaçırılmakta ve her 
türlü kanunsuzluk uygulanmaktadır. Bu 
saldırılar azalmadığı gibi her geçen gün 
daha da artmaktadır. Yıllar önce ‘bın wxet 
ser wxet’ olarak bölünen Rojava ile Bakur 
arasına çeteler yerleştirilmekte ve bölge 
Kürtlerden arındırılmak istenmektedir. Bu 
saldırıların amacı, bölgede Kürtlerin nefes 
bile alamaz bir duruma getirilerek kaza-
nımlarının yok edilmesidir.

Rojava örneğini yeniden hatırlatma-
mızın nedeni, sorunun sadece PKK, PYD 
veya HPG, YPG olmadığının anlaşılması 
içindir. Başur Kürdistan’daki bağımsızlık 
refarandumuna en saldırgan bir tutumla 
karşı çıkan AKP-MHP faşist rejimi ol-
muştur. Bakur, Rojava ve Başur’da bu 
gün TC’nin topyekün bir savaşla Kürt-
lere karşı sonu gelmez bir saldırganlık 
içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bunun 
için kendilerince bahaneler yaratmakta ne 
kadar oyunbaz olduklarını da bilmekte-
yiz.  Ekonomik ve siyasi krizin içerisinde 
debelenen egemen güçler, halkın dikkati-
ni dağıtmak ve içerde baskılarını rahatça 
sürdürebilmek için savaş bayrağını elle-
rinden düşürmemektedirler.

Ba!ur D#ren#!#, Ulusal B#rl#k
Yolunda Yen# B#r Kav!ak

Başur Kürdistan’da PKK’nin üslen-
me alanlarına yönelik Başur’u işgal giri-
şiminin 24 Nisan’a denk getirilmesi bir 

tesadüf değildir. Ermenilere karşı yapılan  
soykırımın bir benzeri  Kürtlere de da-
yatılmaktadır. Topyekün saldırının ama-
cı bu. Eğer bu amaçlarına ulaşamazlarsa 
da Efrin’den Kandil’e kadar olan alanda 
Kürtsüz bir coğrafya oluşturmak istemek-
tedirler.  Bu amaçlarına ulaşmak için de 
öteden beri kullanageldikleri işbirlikçile-
rini devreye koymaktadırlar. Bu kesim-
ler, TC’nin saldırgan yüzünü gizlemeye 
hizmet ettiklerini görmelidirler. TC’nin 
Kürdistan’ın insanına, doğasına düşman-

lığı, yakıp yıktıklarının ortaya çıkması ile 
görülmektedir. TC, Kürde ait ne varsa ona 
karşı düşmanlık yapmaktadır.

TC’nin işgal saldırılarının Başur’da ve 
tüm Kürdistan’da son bulması önem arz 
etmektedir. Bu saldırılar nasıl son bula-
caktır? Neler yapılması gerekmektedir. 
Kürt siyasetinin temel yörüngesini be-
lirleyen güçlerin birbirlerini suçlamaları 
ve dayanışmadan kaçmaları Kürtler için 
en kötü senaryodur. Sömürgecilerin Kürt 
halkının dostları olmadıkları şu son bir 
kaç aylık gelişmelere bakılınca bile gö-
rülmektedir. PKK’nin Başur’daki varlığı 
çağdışı bir saldırganlığa hiç bir şekilde 
gerekçe yapılamaz. Kaldı ki 2015 barış 
görüşmeleri sürecinde de görüldüğü gibi 
Kürtler barıştan yana irade gösterdiler. Bu 
nedenle TC’nin onlarca uçak, helikopter, 
ağır top ve zırhlı araçlarla savaşa girme-
sinin sebebi Kürtlerin bu barış iradesinin 
TC’nin kirli yüzünü açığa çıkarmasıdır. 
Barışın yanında olmadıklarını eskiden ol-
duğu gibi Kürtleri oyalayarak sonuca git-
mek istediklerini gösterdiler.

PKK ile KDP arasında 1982 yılında 
imzalanan  protokol ile Başur’a gerilla 
güçleri konumlanmaya başladılar. Zaman 
içerisinde görüşme ve ilişkiler devam etti. 
Bırakujileri saymaz isek Kürt siyasi güç-
leri arasında belirli bir ilişki devam etmiş-
tir. Son yıllarda gerek Mesut Barzani’nin 
açıklamaları ile gerek de diğer tüm Kürt 
örgütlerinin kararlı tavırları ile Kürtler 
arasında Bırakuji bir daha yaşanmadı. 
Yaşanmaması için de bu gün büyük bir 
çaba gösterilmektedir. Buna karşı TC’nin 

ortamı zehirleyen ve Kürtleri birbirleriyle 
çatıştırmak isteyen girişimleri son Başur 
işgali ile yoğunlaşmaya başladı. Başur 
Kürdistan’ın gerilla mücadelesi için el-
verişli olan koşullarında TC’nin modern 
hava gücü ve silahları başarılı olama-
makta ve güçleri belirli alanlara sıkışıp 
kalmışlardır. Bu sıkışmışlığı aşmanın bir 
yolu olarak Kürtler arası bir savaşı dayat-
makta ve bunun için çeşitli provokasyon-
lar yapmaktadırlar. Başta KDP olmak üze-
re Başurlu güçlerin bu oyunları görmeleri 
ve ona karşı tavır almalıdırlar. TC ile iş-
birliği temelinde kendilerine bir gelecek 
yaratmak isteyen işbirlikçilerin her türlü 
provokasyonlarına karşı da uyanık olmak 
zorundadırlar.

Çatışmaya sürüklenmek istenen peş-
merge ile gerillanın bu oyunlara gelme-
meleri ve dayanışma göstermeleri tüm 
senaryoları bozacaktır. Bu çatışmala-
rın engellenmesi aynı zamanda TC’nin 
Başur’u işgal etme ve buraya yerleşme 
planlarını da bozacaktır. Kürtler kendi 
aralarına bir hançer gibi sokulmak istenen 

Kürtsüz bölgenin oluşmasına karşı daha 
yüksek sesle karşı çıkmalıdırlar. TC’nin 
Başur’da işgalci olduğu her platformda 
dile getirilmelidir. KDP TC’nin saldırıları 
karşısında uluslararası bir destekle daya-
nışmaya yönetilmeli, Başur’un özgürlüğü 
Bakur direnişinin başarısına bağlı oldu-
ğunu da görmelidir. TC, çeşitli siyasi ve 
ekonomik ilişkiler ve askeri baskılar ile 
KDP üzerinde bir baskı oluşturarak hep-
si olmasa da bir kesimini savaşa sokmak 
istemektedir. Bu senaryo başarılı olursa 
kaybeden tüm Kürtler olacaktır. 

TC’nin saldırılarının boşa çıkması için 
KDP zehirlenmek istenen kardeşlik ruhu-
nu yaşatmalıdır. Kürtler bu defa bırakuji 
tehlikesine karşı daha aktif hareket etmek-
tedirler. Sanatçılarından aydınlarına ve bir 
çok siyasi örgütlenmelerine kadar hep-
si çatışmanın kıvılcımlarının yanmadan 
söndürülmesi için seferber oldular. Kürt 
sanatçılarını temsilen bir heyet Başur’u 
ziyaret etti ve görüşmelerde bulundular. 
‘Defend Kürdistan’ adıyla Kürdistan’ı 
savunma komiteleri kuruldu. Kürtler eski-
den olduğu gibi iç çatışmalara karşı ses-
siz kalmayacaklardır. Bu konuda suçları 
olanlar Kürt halkından gerekli karşılığı 
fazlası ile bulacaklardır. 

Uluslararası alanda Kürtlerin dostu 
olan çevreler de devreye girmeli ve bir iç 
çatışma ihtimali bile akıllara getirilmeme-
lidir. Bu konuda Kürtlere gerçek dostluk 
ellerini uzatanların yapacakları çok işler 
vardır. Bu çevreler Kürtler arasındaki iliş-
kilerin sağlam bir zemine oturması için de 
önemli bir rol oynayabilirler. Bunlar za-
man geçirilmeden atılması gereken adım-
lardır. TC’nin barıştan ne kadar kaçtığını 
ve ömrünü biraz daha uzatmak için ne tür 
oyunlar tezgahladığını ve tezgahlayacağı-
nı bilmekteyiz. Saplandıkları bataktan çı-
kamadıkça Kürt Özgürlük Mücadelesine 
saldırmakta ve giderek de dozajını artır-
maktadır.

Tüm bu saldırılar Kürtlerin gündemin-
den bir türlü düşmeyen ve her zamanda 
güncelliğini koruyan ulusal birlik yö-
nünde atılacak adımlarla engellenebilir. 
Kürtler ulusal birliği sağlamadan tüm bu 
saldırıları önleyemezler. Sömürgeciler 
karşısında direnişin başarıya ulaşmasının 
yolu birliğin gerçekleşmesinden geçmek-
tedir. Bu dönemde Kürt siyasi hareketleri 
bu nedenle ulusal birliği öne almalı ve bu 
konuda mutlaka adımlar atmalıdırlar. Bu 
şekilde her türlü oyun bozulacak ve Kürt-
ler bölgedeki rollerini oynayabilecekler-
dir. n
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19 Temmuz 2012’de Rojava’da başlayan devrim, Orta Doğu, Suriye ve Kürdistan tari-
hinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.



q Murat ÇAKIR

Cornwall’de gerçekleştirilen G7 – Zir-
vesi, ardından Brüksel’deki NATO Lider-
ler Toplantısı ve ABD Başkanı Biden’in 
yaptığı görüşmeler sonrasında, merke-
zinde Türkiye’nin bulunduğu Ortado-
ğu – Kafkaslar – Balkanlar Üçgeni yeni 
çatışmalara gebe kaldı. Türkiye’deki fa-
şist MHP destekli AKP-Saray-Rejiminin 
geleceğini belirleyecek olan bu çatışma-
ların bölgeyi gerçek anlamda yangın ye-
rine çevirmesi büyük bir olasılık. Aslında 
Türkiye ve bölge ülkelerini doğrudan et-
kileyecek olan gelişmeler daha büyük bir 
resmin, yani emperyalist-kapitalist dünya 
düzeninin içinde debelendiği krizler orta-
mının bir parçası. Ancak bu gerçeğe rağ-
men Ortadoğu – Kafkaslar – Balkanlar 
Üçgeni dünya çapındaki iktisadi, siyasi 
ve askeri gelişmeler açısından olumsuz et-
kide bulunacak bir faktör olarak kalmaya 
devam ediyor. Türkiye’deki AKP-Saray-
Rejimi de bu bağlamda her türlü “günahı” 
işlemeye hazır bir işbirlikçi aktör konu-
munda – toplumsal desteği zayıflamış, iç 
ve dış politikada sırtı duvarda ve devlet 
aparatı içinde/egemen sınıflar arasında 
yeni müttefikler arayan ve tam da bu zor-
lukları nedeniyle her şeyi göze alan tehli-
keli bir aktör olarak. Gerek ABD emper-
yalizmi gerekse de Avrupalı emperyalist 
güçler rejimin mutlak sadakatle istenilen 
biçimde kullanıma hazır kıvama geldiğini 
gördüler ve NATO Zirvesinde askeri-siya-
si ve ekonomik desteklerinin karşılığında 
yerine getirmesini istedikleri “görevleri” 
vererek, rejimin daha tehlikeli hâle gelme-
sini sağladılar.

Açık faşist diktatörlüğe dahi hazır ol-
duğunu kanıtlayan AKP-Saray-Rejimi 
şüphesiz bölge halkları, ezilen ve sömü-
rülen sınıflar için son derece tehlikeli bir 
rejimdir. Ancak karşı karşıya kaldığı duru-
mun, yarattığı büyük tehlikelerin yanı sıra, 
aynı zamanda Türkiye’deki ve bölgedeki 
ilerici güçler açısından bazı fırsatları içer-
diğini söyleyebiliriz. Barışçıl ve demokra-

tik bir gelişme yolunun önünü açabilecek 
bu fırsatları tanımlayabilmek için, önce 
genel resme bakarak bir durum değerlen-
dirmesi yapmamız gerekiyor.

De"#!#m havası mı es#yor?
Biden yönetiminin işbaşına gelme-

sinden bu yana burjuva basınında sürekli 
uluslararası politikada olumlu bir değişim 
havası esiyormuş gibi haberler yayınlanı-
yordu. G7 ve NATO Zirvelerinde de ben-
zer bir resim sergilenmeye çalışıldı. Aslına 
bakılırsa emperyalist güçler ve kurumları 
açısından herhangi bir değişim söz konu-
su değil. Elbette Biden selefi Trump gibi 
patavatsız bir tavır sergilemiyor, ancak o 
da belirgin olan çıkar çelişkilerini gizleye-
miyor.

Gene de son zirvelerde belirli bir – 
kırılgan – uzlaşıya varıldığı söylenebilir. 
Bir kere öncü emperyalist güçler savaş 
aygıtları olan NATO’ya ortak çıkarların 
ve uzlaşıların koruyucusu olarak sahip 
çıkmaktadırlar. Ve görüldüğü kadarıyla 
NATO’nun, dolayısıyla emperyalist saldı-
rı savaşları ve işgallerinin maddi yükünün 
paylaşılması konusunda anlaştılar. Bun-
larla birlikte ABD’nin “Rusya’yı NATO 
üyesi ülkelerle kuşatma stratejisi” NATO 
askeri yapılanmasının yeni düzenlenmesi 
ve özellikle Baltık bölgesi ile Karadeniz 
ülkelerine konuşlandırılmasıyla NATO 
stratejisi hâline getirildi. Bu uzlaşı ve an-
laşmalar bir tarafta Avrupalı NATO üye-
si ülkelerde, ama özellikle Almanya’da 
Transatlantikçilerin güçlenmesi, diğer ta-
raftan da Biden yönetiminin verdiği “gü-
ven” ve istikrarlı iş birliği vaatleri sonu-
cunda gerçekleşebildiler.

Ancak kamuoyuna verilen birlikte-
lik resmi de ABD emperyalizmi ile Al-
manya ve Fransa arasındaki ciddi çıkar 
çelişkilerinin üstünü örtmeye yetmedi. 
Biden yönetiminin tüm vaatlerine rağ-
men Trump döneminde başlatılan “Önce 
Amerika” politikasını belirli bir yumuşak 
söylemle devam ettirmesi, askeri güçleri-
ni Ortadoğu’dan çekerek Pasifik Bölgesi-
ne yönlendirmesi, Çin Halk Cumhuriyeti 

(ÇHC) ile olan ticaret savaşını kızıştırma-
sı ve Rusya Federasyonu’nu düşman ilân 
etmesi Almanya ve Fransa öncülüğündeki 
Avrupa’nın ekonomik çıkarlarına ve uzun 
vadeli stratejik hedeflerine ters düşüyor. 
Ama Avrupa buna rağmen, çıkarlarını ko-
ruyabilecek askeri güce erişemediğinden 
ABD emperyalizmine göbeğinden ba-
ğımlı ve Biden yönetimi ile uluslararası 
politikada iş birliğine mahkûm. Tersinden 
de bir bağımlılık söz konusu, çünkü ABD 
emperyalizmi Afrika, Akdeniz ve Ortado-
ğu’daki Batı hegemonyasının korunması 
ve olası “sorunların çözümü” için gerekli 
olan görevleri Avrupalı müttefiklerine ve 
bölgedeki işbirlikçilerine devretmek zo-
runda.

İşte bu karşılıklı bağımlılıklar ve ve-
rili koşulların yarattığı zorunluluklar, ara-
larında var olan tüm çelişkilere rağmen, 
ABD ve Avrupa’yı NATO çerçevesinde 
birlikteliğe zorlamaktadır. Kaldı ki em-
peryalist-kapitalist dünya düzeninin deva-
sa meydan okumaları karşısında birlikte 
hareket etme zorunluluğunun yanı sıra, 
emperyalist güçleri birbirlerine bağlayan 
ortak çıkarlar mevcudiyetlerini hâlâ ko-
rumaktadırlar. Bu ortak çıkarlara güvenen 
Biden yönetimi karşılıklı anlaşmalara dair 
verdiği vaatler ve Avrupa’nın ABD ordu-
sunca korunma garantisi sayesinde NATO 
Zirvesinde müttefiklerini yanına çekerek, 
kamuoyuna “birlik resminin” verilmesini 
sağlayabildi. Burjuva medyasında yapı-
lan yorumlarda bu “birlik resmi” olumlu 
görülmekle birlikte, Avrupalı hükümetler 
arasında hâlâ Trump politikalarına geri 
dönüşün olacağına dair kaygıların var ol-
duğu da belirtiliyordu. Nihâyetinde arka 
planda birikmeye devam eden çelişkiler 
henüz çözülebilmiş değiller.

NATO Konsept#n#n etk#ler#
NATO’nun Liderler Toplantısında ka-

bul ettiği “2030 Stratejik Konsepti” hiç 
kuşkusuz Ortadoğu-Kafkaslar-Balkanlar 
Üçgenindeki gelişmeleri doğrudan olum-
suz etkileyecek. Çünkü NATO Konsepti 
öncelikle Rusya Federasyonu’nu “aske-

ri hedef” hâline getiriyor ve dolayısıyla 
Rusya Federasyonu’nun bu üçgendeki 
etki alanını kısıtlamayı hedefliyor. Son 
dönemde gerek Karadeniz’de gerekse de 
Baltık ülkelerinin Rusya sınırında ger-
çekleştirilen askeri tatbikatlar, Rusya Fe-
derasyonu tarafından provokatif eylemler 
olarak değerlendiriliyor, ki haksız da de-
ğil. Örneğin en son Britanya’nın bir savaş 
gemisiyle Kırım sularında Rus ordusunu 
reaksiyon göstermeye zorlayan provokas-
yonunun hemen ardından, 28 Haziran’da 
ABD ve Ukrayna öncülüğünde 32 savaş 
gemisi ve 40 savaş uçağının katıldığı “Sea 
Breeze 2021” deniz kuvvetleri tatbikatı 
gerçekleştirildi. Bu tatbikata yenilenen 
NATO Stratejik Konsepti gereğince henüz 
NATO üyesi olmayan ülkeler de katıldı. 
Avustralya, Brezilya, BAE, Fas, Güney 
Afrika, Japonya, İsrail, Pakistan, Tunus ve 
Senegal’in asker gönderdiği bu tatbikat, 
her yıl gerçekleştirilen “Defender Europe” 
tatbikatının hemen ardından başlatıldı. 
ABD emperyalizmi böylelikle NATO ve 
NATO üyesi olmayan müttefiklerle Rus-
ya Federasyonu’nu sürekli baskı altında 
tutmaya ve Karadeniz’de hakimiyeti ele 
geçirmeye çalışmaktadır.

Aynı şekilde ABD’nin askeri güçlerini 
Ortadoğu’dan çekerek Pasifik Bölgesine 
yönlendirmesinin de Ortadoğu-Kafkas-
lar-Balkanlar Üçgeninde olumsuz etkileri 
olacaktır. Daha önce de yazdığımız gibi, 
ABD emperyalizminin Pasifik Stratejisi-
nin temel hedefi başta Güney Çin Denizi 
olmak üzere, Hint Okyanusu ve Pasifik’te 
deniz nakliyat yollarını kontrol altına al-
maktır. ABD-ÇHC ticaret savaşının kızış-
masının temel nedeninin bu hedef olduğu-
nu söyleyebiliriz. Hindistan, Avustralya ve 
Japonya ile bir “Pasifik NATO’su” oluş-
turmaya çalışan ABD, bu bütünsel yakla-
şımlarıyla Rusya Federasyonu ve ÇHC’ni 
sınırlayacak güce erişmek istemektedir. Ve 
başta Almanya olmak üzere, Avrupa’daki 
emperyalist burjuvaziler arasında Transat-
lantikçi fraksiyonların güç kazanmasıyla 
Biden yönetiminin hareket alanı daha da 
açılmaktadır. Bilhassa Almanya’da açık 

Yangın Yer#
Emperyal$st z$rveler sonrasında 
Ortado%u – Kafkaslar – Balkanlar Üçgen$
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Rusya düşmanı ve ÇHC’nin geri püskür-
tülmesine yönelik söylemleriyle Yeşiller 
Partisinin 2021 Eylül’ünde yapılacak Fe-
deral Parlamento Seçimlerinin ardından 
hükümet ortağı olma olasılığının artması, 
Avrupa’nın daha da militaristleştirilme-
sine ve ABD planlarının daha çabuk uy-
gulamaya sokulmasına neden olacaktır. 
Neticede Rusya Federasyonu’na yönelik 
saldırgan politikanın Avrupalı NATO üye-
leriyle NATO üyesi olmayan ülkelere dev-
redilmesi, ABD’nin Pasifik’teki girişimle-
re yoğunlaşmasını kolaylaştıracaktır.

Bu gelişmelerin Ortadoğu-Kafkaslar-
Balkanlar Üçgeni üzerindeki etkilerine 
gelince, şöylesi bir öngörüde bulunmak 
olanaklıdır: Bir kere başta bu üçgen olmak 
üzere, dünya çapındaki farklı ihtilaf bölge-
lerinde çatışmalar ve savaşlar hız kazana-
caktır. İkincisi, Baltık Denizi ve Karadeniz 
sürekli gerçekleştirilen askeri tatbikatlarla 
sıcak savaş tehdidini artıran militarist böl-
geler hâline gelecektir. Üçüncüsü, Akde-
niz ve Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar 
ve Balkanlar Almanya ve Fransa öncülü-
ğündeki AB askeri güçlerinin cirit attığı, 
bölgedeki işbirlikçi ülkeleri kışkırttıkları 
bir ihtilaflar bölgesine dönüşecektir. Kı-
sacası, Rusya Federasyonu ile ÇHC’nin 
dünyanın muhtelif coğrafyalarındaki etki 
alanlarını sınırlandırmak isteyen emperya-
list güçler Ortadoğu-Kafkaslar-Balkanlar 
üçgeninde taşeron güçlere yetki devrede-
cek, etnik ve dinsel çatışmaları körükleye-
cek ve nihâyetinde burada da aynı dünya 
çapında olduğu gibi, silahlanma bütçe-
lerinin yeni rekorlar kırmalarını sağlaya-
caklardır. Sonuç itibariyle bu gelişmeler 
sadece Akdeniz ve Karadeniz’i değil, tüm 
dünyayı yangın yerine çevirebilecek bir 
tehdit potansiyeline dönüşmektedir. Çün-
kü hedef tahtasına konulan RF ve sınırlan-
dırılmak istenen ÇHC, ellerindeki nükleer 
cephanelere olan güvenleriyle sert yanıtlar 
vermekten çekinmeyeceklerdir.

Pek#, ya Türk#ye?

Bilindiği gibi Türkiye, başta Almanya 
olmak üzere Avrupalı emperyalist güçler 
ve ABD emperyalizmi açısından yaşam-
sal önem taşıyan bir coğrafyanın mer-
kezinde durmaktadır. Bu coğrafya, yani 
Ortadoğu - Kafkaslar - Balkanlar Üçgeni 
üzerinde hakimiyet sağlanması ve sürek-
li kılınması için Türkiye’deki egemen 
sınıflar ve onların siyasi temsilcileri em-
peryalist güçlerin vazgeçilmez ortakları 
konumundadırlar. Türkiye’nin Karadeniz 
ve Kafkaslara, Ortadoğu ve Orta Asya’ya 
açılan bir köprü olmasının yanı sıra, Ha-
zar Denizi Havzasının ve Ortadoğu’nun 
doğal gaz ve petrolünü Avrupa’ya taşıyan 

boru hatlarının geçtiği bir enerji tedarik ve 
nakliyat merkezi olması, ülkeye emsalsiz 
bir jeopolitik - jeoekonomik - jeostratejik 
önem kazandırmaktadır. Bu gerçek ise 
Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana 
Türkiye’deki erk sahipleri tarafından hep 
koz olarak kullanılmış, 1980 sonrasında 
Türkiye tekelci burjuvazisinin emperyalist 
emellerini kamçılamıştır – ki bu konuda 
Ortadoğu’nun hammadde kaynakları ile 
piyasalarına açılan kapı olarak Kürdistan 
kilit rol oynamaktadır.

12 Eylül darbesiyle güçlü sınıf düşma-
nı ile devrimci güçleri nötralize ederek ne-
oliberal birikim rejimini inşa eden tekelci 
burjuvazi, ülkenin 1923’ten beri kangren 
hâline gelmiş ve çözülememiş tüm so-
runlarını egemenlik araçları olarak kulla-
narak, iktidara gelen bütün siyasi temsil-
cilerine sabit bir çerçeve içinde hareket 
serbestisi tanımıştır. O açıdan faşist MHP 
destekli AKP-Saray-Rejiminin, 12 Eylül 
dahil, tüm seleflerinin doğrudan devamcısı 
ve tekelci burjuvazinin emperyalist emel-
lerinin taşıyıcısı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu tespitimizi bir örnekle açalım: 1997 
Kasım’ında Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğı “Açık Denizlere Doğru” başlıklı bir 
strateji belgesi yayınlamıştı. Belgede, 
“Ege Denizi, Karadeniz ve Akdeniz Tür-
kiye açısından yaşamsal önem taşımakta-
dırlar. Hazar Denizi, İran Körfezi, Kızılde-
niz ile Cebelitarık’ın Atlantik yakınlaşma 
suları TSK’nin ilgi alanlarıdır” denmek-
teydi. Gerek bu belgeyi gerekse de Yeni 
Yüzyıl gazetesinin 17 Mart 1998 tarihli 
nüshasında yayımlanan “Küresel Ordu-
muz” yazısının içeriğini, AKP-Saray-
Rejiminin “Mavi Vatan Doktrini” ile kar-
şılaştırdığınızda, arada herhangi, bir fark 
bulamazsınız.

Askeri ve sivil bürokrasisi, burjuva 
partileri, hükümetleri ve sermaye sınıfıyla 
Türkiye egemenleri her zaman aynı ajan-
dayı takip etmekte ve emperyalizmin sa-
dık işbirlikçiliğini sürdürmektedirler. Bu 
işbirlikçilik ilişkisi doğası gereği zikzaklı 
bir çizgi izlemekte ve konjonktürel duru-
ma göre farklı gerilimlere yol açmaktadır. 
Ancak bu gerilimler ve Türkiye’deki erk 
sahiplerinin birbirleriyle çelişen söylem-
leri, Türkiye’nin askeri, siyasi ve iktisadi 
olarak kopmaz biçimde emperyalizme 
bağımlı olduğu gerçeğini değiştirmemek-
tedir.

Nitekim AKP-Saray-Rejimi son NA-
TO Liderler Toplantısında sadakatini ve 
işbirlikçiliğe devam etmek istediğini gös-
termiştir. Rejim bizzat Başkanı üzerin-
den Afganistan’da NATO bekçisi olmayı 
kendisi önermiş ve NATO’nun yenilenen 

Stratejik Konseptinin gerekli gördüğü tüm 
görevleri gönüllü üstleneceğini deklare 
etmiştir. İç ve dış politikada sırtı duvarda 
olan AKP-Saray-Rejimi şüphesiz bu şekil-
de Batılı müttefiklerinin askeri, siyasi ve 
iktisadi desteğini alabileceğini hesapla-
maktadır ve alacaktır da. Bilhassa Alman 
emperyalizmi AKP-Saray-Rejiminin en 
önemli destekçisi olarak kendisini göster-
mektedir. Alman devleti, Merkel’in bir hü-
kümet açıklamasında yaptığı “Türkiye’yi 
desteklemek ulusal, stratejik ve ekonomik 
çıkarlarımızın gereğidir” söylemini devlet 
aklı hâline getirmiştir. Her ne kadar Alman 
emperyalizminin Avrupa’daki en önemli 
partneri olan Fransa ile Türkiye konusun-
da belirli gerilimleri olsa da, Almanya’nın 
Türkiye’deki egemen sınıflara yönelik 
destek politikası bu gerilimlere kurban 
edilemeyecek önemde ve aynı zamanda 
NATO politikaları açısından da sürdü-
rülmesi gereken ivediliktedir. Kaldı ki, 
geçenlerde rejimin destekçisi faşist MHP 
ile Türkiye kapitalizminin en örgütlü ve 
emperyalist-kapitalist dünya düzeniyle en 
uyumlu sermaye kesimlerini temsil eden 
TÜSİAD arasında gündeme gelen geri-
limde görüldüğü gibi, Türkiye’deki tekel-
ci burjuvazi bu desteğin sürdürülmesi için 
gereken baskıyı da yapmaktadır. Dolayı-
sıyla AKP-Saray-Rejimi Ortadoğu-Kaf-
kaslar-Balkanlar Üçgeninde NATO’nun 
ve emperyalist güçlerin stratejik yönelim-
leri çerçevesinde üstlendiği görevleri yeri-
ne getirecek, karşılığında da onların açık 
askeri, siyasi ve iktisadi desteğini almaya 
devam edecektir.

Ancak bunun da ağır sonuçlara yol 
açacağı şimdiden söylenebilir. Bir kere re-
jim en başta Kürdistan’ın dört parçasında 
savaşı kızıştıracak ve işgal politikalarına 
hız verecektir. Savaş ve işgal politikaları 
ülke içinde faşizan uygulamaların artması 
ve toplumsal bölünmenin derinleşmesiyle 
paralel yürüyecektir. Aynı şekilde Kafkas-
larda, Karadeniz’de ve Suriye’deki çatış-
macı yaklaşımların ve Rusya-İran karşıtı 
saldırganlığın artacağından da hareket 
edebiliriz. Gene bu saldırganlık rejimin 
sırtı duvarda olduğu gerçeğini değiştirmi-
yor. Ve asıl görevin Türkiye işçi sınıfının 
devrimci güçleri ile Kürdistan Özgürlük 
Hareketine düştüğü gerçeğini de. Eğer on-
lar farklı direniş ocakları arasında köprü 
kurma ve ortak çıkarlar için ortak mücade-
leyi örme basiretini gösterebilirlerse, işte 
o zaman Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu 
için umutlu bir yolun önü açılabilir. Bölge 
halkları, ezilen ve sömürülen sınıflarının 
barışçıl ve özgür geleceği bu basirete bağ-
lıdır. n
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Değerli Dostlar ve Yoldaşlar;

Mustafa  Suphi  Vakfı,  Eylül  2014’de  şu  anda  bulunduğumuz  yapıda  
1. Katı tutarak çalışmaya başlamıştı. Bu katta, Vakıf bürosu, Politika Gaze-
tesi bürosu ve terastan bozma 50 kişilik bir toplantı salonumuz mevcut idi.

Daha sonraki yıllarda 2. Katı da kiraladık. Bu katta şu anda Politika Ha-
ber redaksiyonu çalışmaktadır. Sonrasında ise Lojman olarak kullandığımız 
3. Katı (çatı katını) kiraladık.

Temmuz 2021’den geçerli olmak üzere binanın giriş katı (zemin) ve 
onunla bağlantılı zemin altı olarak adlandırdığımız katları da kiraladık. Gi-
riş katını Mustafa Suphi Vakfı lokali, zemin altı katını da toplantı ve eğitim 
salonu, tiyatro sahnesi ve gençler için spor salonu olacak şekilde çok amaçlı 
kullanabileceğimiz bir hale getirmeyi planladık. 

Bugüne kadar otopark olarak kullanılan binaya ait bahçeyi de düzenle-
yerek Cafe ve bodrum kata bir Mutfak inşa ederek, Lokal’e ve bahçedeki 
Cafe’ye servis yapacak şekilde bir planlama yaptık.

Kısacası 4,5 kat ve bahçeden oluşan yapının Ağustos’ta tadilatının ta-
mamlanmasıyla en geç 10 Eylül 2021’de yapacağımız bir etkinlikle Mustafa 
Suphi Vakfı binası olarak hizmet verecek şekilde resmi açılışını yapabilme-
yi hedefliyoruz. 

Binanın zemin, bodrum ve 
bahçesini amaca uygun şekil-
lendirmek için bir tamirat ve 
kısmi inşa çalışmasına başlı-
yoruz. Bunu yaşama geçir-
mek için sizin dayanışmanı-
za ihtiyacımız var. Yapılacak 
işlerin emek kısmı üyele-
rimiz ve çevremiz tarafın-
dan dayanışma olarak ger-
çekleşecek. Ancak yine de 
bazı işlerde işçilik ve özellikle 
malzeme alımı için kaynağa 
ihtiyacımız var.

Mustafa Suphi ve bugüne kadar toprağa düşen tüm yoldaşlarımızın anı-
larını yaşatmak, onların uğruna toprağa düştükleri ve bu nedenle tamamla-
yamadıkları görevleri tamamlamaya katkıda bulunmak gibi önemli ve bir o 
kadar da şerefli bir görevimiz var.

Bu nedenle sizleri dayanışmaya davet ediyoruz. Büyük, küçük, az, çok, 
elimizden ne geliyorsa katkıda bulunacağınıza inancımız sonsuzdur.

Ülkenin dört bir köşesindeki ve yurt dışındaki dostlarımıza ve yoldaşla-
rımız sesleniyoruz; 

HAYDİ DAYANIŞMAYA... BİR TUĞLA DA SEN KOY!
MUSTAFA SUPH& VAKFI

YÖNET&M KURULU
BANKA HESAPLARIMIZ:
MUSTAFA SUPH$ VAKFI, T. $& BANKASI NAUT$LUS &UBES$

YURT &Ç& TRANSFERLER& &Ç&N:
TRL HESABI IBAN: TR35 0006 4000 0011 2090 2226 00

YURT DI$INDAN TRANSFERLER &Ç&N:
EUR HESABI IBAN: TR56 0006 4000 0021 2090 1268 66
USD HESABI IBAN: TR46 0006 4000 0021 2090 1268 52

YURTDI#INDAN TRANSFERLER !Ç!N BIC/SWIFT CODE: ISBKTRIS

Önemli not: !&siz, emekli, engelli, ö%renci ve devrimci siyasi tutsaklara ücretsiz abonelik
Kurucu Sahibi ve !lk Sorumlu Müdürü: K. Tayfun Benol 

(10.10.2015’de Ankara Katliamı’nda Kaybettik)

Hayd# Dayanı!maya... 
Bir Tu"la da Sen Koy!

#mtiyaz Sahibi : Mustafa Suphi Vakfı #ktisadi #!letmesi  
                               adına S. Kemal Atakan
Sorumlu Yazıi!leri Müdürü : Arma"an Barı!gül

Yönetim Yeri : #brahim A"a Cami Sk. No:11/1 Kadıköy-#st.
Telefon  : 0216  428 10 21   Telefax : 0216  428 10 22
E-posta : bilgi@politikagazetesi.org
Web adresi : www.politikagazetesi.org
Avrupa Tems. : Kemal Çelik  Tel: +49 172 53 17 333
Basıldı"ı yer : Kuzey Veb Ofset San. Tic. Ltd. $ti.
  Tayakadın Köyü/Arnavutköy- #stanbul      
  Telefon: 0212  682 61 62 
Gazetemizde yayınlanan makale ve yazıların hukuki 
sorumlulu"u yazarına aittir.

Yıllık Abone Ba"ı!ı : 60- TL 
Yıllık Abone Ba"ı!ı  : 60,- EUR / - USD
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
Hesap sahibi : Mustafa Suphi Vakfı #ktisadi #!l.
Banka : Türkiye #! Bankası, Tepe Nautulius  
   AVM $ubesi - #stanbul / Kadıköy
SW#FT : ISBKTRIS
TRL IBAN : TR64 0006 4000 0011 2090 2611 69
EUR IBAN : TR51 0006 4000 0021 2090 1947 59
USD IBAN : TR58 0006 4000 0021 2090 1947 30

olitikaP
SAVA!SIZ VE SÖMÜRÜSÜZ B"R DÜNYA "Ç"N

On be# günlük süreli yayın


