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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Ankara Şubesi 11. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 

Cihan Kayıket, 28 Temmuz 2007 tari-
hinde düzenlenen “Ortadoğu ve Enerji 
Savaşları” konulu panel ile anıldı. Kayı-
ket anısına düzenlenen panelde, su ve 
petrol kaynaklarında sorunun paylaşım 
noktasındaki emperyalist ilişkilerden 
kaynaklandığı görüşü ön plana çık-
tı. Panel konuşmacıları Türkiye’nin 
Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerinin ABD 
güdümünde olduğuna dikkat çekerek, 
1 Mart Tezkeresi’nin reddi sürecinde 
yakalanan toplumsal birliğin yeniden 
oluşturularak, Ortadoğu’daki enerji 
savaşlarına karşı çıkılmasını istediler. 

Cihan Kayıket Anısına “Ortadoğu ve Enerji Savaşları” Paneli Düzenlendi…

ENERJİ SAVAŞLARINA KARŞI 
TOPLUMSAL BİRLİK ÇAĞRISI

İnsanlığın geleceği kurtarması için 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yö-
nelmek zorunda olduğunu ifade eden 
Pektaş, dünyaya egemen olan özelleş-
tirmeci, IMF’ci anlayışa karşı emekten, 
barıştan, halkların kardeşliğinden, 
bilimden yana olarak mücadele 
edilebileceğini kaydetti. Pektaş’ın ko-
nuşmasının ardından başlayan paneli 
Elektrik-Elektronik Mühendisi Kubilay 
Özbek yönetti. 

Küresel BAK Sözcüsü Tayfun Mater, 
Küresel BAK Aktivisti ve Mor ve Ötesi 
Solisti Kerem Kabadayı, Evrensel Ga-
zetesi Genel Yazı İşleri Müdürü Fatih 
Polat, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. 
Erdem Denk ise konuşmacı olarak 
panelde yer aldı. 

Panelistlerden Kerem Kabadayı, emek-
çilerin ve işçi hareketinin, ülkelerinin 
yanı sıra dünyadaki diğer sorunlar üze-
rine de çıkar birliği yapması gerektiğini 
vurguladı. 2007 genel seçimlerinde 
CHP ve MHP’nin savaş gönüllüsü 
bir koalisyon kuracakları izlenimi ver-
diklerini ifade eden Kabadayı, seçim 
sonuçlarının halkın savaşa ve Kuzey 
Irak operasyonuna sıcak bakmadığını 
gösterdiğini savundu. Operasyon 
düzenlenmesi durumunda bölgeye 
giren askerin, ABD’nin olası İran 
saldırısına kaydırılabileceğine dair 
endişeleri dile getiren Kabadayı, “Ku-
zey Irak operasyonuna karşı çıkmak, 
Türkiye’nin içindeki bir soruna karşı 
tepki göstermenin dışında Ortadoğu 
halklarının yanında olmak anlamına 
da geliyor” diye konuştu. 

EMO Ankara Şubesi’nin her yıl düzen-
lediği “Cihan Kayıket’i Anma Etkinlikle-
ri” çerçevesinde bu yıl ölüm yıldönümü 
olan 29 Temmuz Pazar günü mezarı 
başında yapılan törenin yanı sıra “Orta-
doğu ve Enerji Savaşları” konulu panel 
gerçekleştirildi. 

Kayıket anısına hazırlanan sinevizyon 
gösterimi ile başlayan panelin açılış 
konuşmasını yapan EMO Ankara Şu-
besi Yönetim Kurulu Başkanı Rama-
zan Pektaş, Ortadoğu Bölgesi’ndeki 
savaşların enerji kaynaklarının kontrol 
edilmesi amacını taşıdığını belirtirken, 
“Tonlarca petrol, tankerlerce gaz, in-
san kanından değerli değildir. Gelecek 
nesillere bırakamayacağımız bir dün-
yanın fiyatı yok ya da bırakacağımız 
yaşanmaz dünyanın ucuzu yok. Küre-
sel zorbaların dünyası yerine halkların 
dünyasını yaratmadıkça kurtuluşumuz 
olmayacağını biliyoruz” dedi.
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Dr. Erdem Denk 
ise iktisatçıların bir bölümünün “kaynak-
lar kıt, insan ihtiyaçları sonsuzdur” gibi 
bir söylemleri olduğunu hatırlatarak, 
“Bu söylem devlet politikasında var 
olabilir, ancak insanlar açısından ihti-
yaçların sonsuz olduğu söylenemez. 
Su ve petrol kaynakları da yeterlidir. 
Ancak sorun paylaşımında kullanılan 
emperyalist ilişkilerdedir” dedi. 

Küresel BAK Sözcüsü Tayfun Mater de 
Ortadoğu’da petrol savaşlarının her 
zaman Irak üzerinden yürütüldüğüne 
dikkat çekerek, Irak’ın da ambargo 
ve eski teknolojisi nedeniyle hep dış 
ülkelere bağımlı kaldığını vurguladı. 
Amerika’nın aslında Ortadoğu’daki 
enerji savaşını kazanamadığını ifade 
eden Mater, İncirlik Üssü’nün kapa-
tılmasına yönelik mücadele ettiklerini 
ve bu şekilde ABD’nin Ortadoğu’daki 
planlarına karşı çıktıklarını anımsattı. 

Evrensel Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Fatih Polat ise önümüzdeki 15-20 yıl 
boyunca emperyalist ülkeler arasında 
enerji açısından çatışma potansiyelinin <

yüksek olacağını dile getirerek,“ABD, 
enerji alanında ve olası savaşlarda 
Türkiye’yi kullanmak istemektedir” 
dedi. Enerji savaşlarının, bölgede 
aynı zamanda silahlanma savaşına 
dönüştüğüne dikkat çeken Polat, 
Türkiye’nin İran ve bölgedeki başka 
ülkelerle kurduğu ilişkileri de “ABD 
güdümünde” olarak değerlendirdi. 
Ortadoğu’da da halkın çıkarları doğ-
rultusunda bir gelecek hazırlamak 
gerektiğini kaydeden Polat, “1 Mart 
2003’te, savaş tezkeresinin onaylan-
maması sürecinde yakalanan birlik 
yeniden oluşturulmalı” diye konuştu. 

Kayıket Mezarı 
Başında Anıldı

Hem mesleki görevi hem de Enerji-
Sen’in örgütlenme çalışmaları için 
Kralkızı Barajı’na giderken 29 Temmuz 
1992 tarihinde geçirdiği trafik kazasın-
da hayatını kaybeden Cihan Kayıket 
için EMO Ankara Şubesi, Karşıyaka 
Mezarlığı’nda anma töreni düzenledi. 
29 Temmuz 2007 tarihinde düzenlenen 
törene Kayıket’in ailesi, EMO Yönetim 

Kurulu Yazmanı Cengiz Göltaş, EMO 
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aksöz, 
EMO Onur Kurulu Üyesi Mustafa De-
mirören, EMO Denetleme Kurulu Üyesi 
Giyasi Güngör,  EMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celebsoy, 
EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Tahir Çiçekçi,  EMO 
Ankara Şubesi yönetici ve üyelerinin 
yanı sıra çok sayıda çalışma arkadaşı 
da katıldı. 

1958 yılında Ankara’da doğan Kayıket, 
ilk, orta ve lise öğrenimini yine Anka-
ra’da yaptı. 1978 yılında Ankara Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisi gece 
öğretimine geçti. Okul döneminde 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde teknisyen 
olarak çalışan Kayıket, aynı dönemde 
Sağlık-Der’de görev yaptı. 1982 yılında 
Elektrik Mühendisi olarak DSİ Genel 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1992 
yılında Enerji-Sen’in kuruluşunda bü-
yük hizmetleri oldu. Sendikanın kuru-
cu üyesi olan Kayıket, Geçici Yönetim 
Kurulu Sayman üyesi olarak da görev 
yaptı. Kayıket, EMO Ankara Şubesi 
11. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevinde bulundu. 


