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Her s›n›f›n kendi bayram› vard›r

ünya ve ülkemizdeki iflçi ve
emekçiler ve onlar›n örgütleri, 1
May›s haz›rl›klar›na bafllam›flken;
emperyalistler ve iflbirlikçileri, bafl-
ta Ortado¤u olmak üzere paylafl›l-
m›fl topraklar›n yeniden paylafl›m›
kavgas›n› t›rmand›r›yorlar. Bir sü-
redir m›zra¤›n sivri ucu Suriye’ye
çevrilmifl durumda. Toplant› üzeri-
ne toplant›, zirve üzerine zirve ya-
p›yorlar. Bunun da ev sahipli¤ini
Türkiye üstleniyor.

Son olarak 1 Nisan’da ‹stan-
bul’da “Suriye’nin dostlar›” toplan-
d›! Suriye halk›n› k›flk›rt›p, alevi-
sünni ayr›m›na oynayarak birbirine
düflürmeye çal›flanlar, ironik bi-
çimde kendilerine “Suriye’nin
dostlar›” diyorlar. Toplant› merke-
zinin önünde gösteri yapan Esad
rejimi savunucular›na gazl›-coplu
sald›ran Türk polisi, “Suriye muha-
lifleri” denilen ABD iflbirlikçisi ge-
rici göstericileri koruyarak, gerçek-
te kimin “dostlar›” olduklar›n› bir
kez daha kan›tl›yor. Toplant›n›n
içinde ise, ABD D›fliflleri Bakan›
Clinton ile samimi pozlar veren
Baflbakan Erdo¤an, “Esad’l› çö-
züm istemiyoruz” diyor. 

Daha düne kadar “komflularla
s›f›r sorun” politikas›n›n örne¤i
olarak gösterilen Suriye ile iyi ilifl-
kiler, son bir y›l içinde ad›m ad›m
bozularak, bu noktaya geldi. Bafl-
bakan Erdo¤an, “kardeflim” diye
hitap etti¤i Esad’a, bugün “O git-
meden olmaz” diyor. Ortado¤u’da
ABD’nin ç›karlar› do¤rultusunda
hareket etmenin çeliflkili ve bir o
kadar sanc›l› sonuçlar›n› yafl›yor-
lar.
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Çünkü Esad rejimi, ‹ran, Rusya ve Çin’den de
ald›¤› destekle de, ABD iflbirlikçisi muhalifleri bü-
yük ölçüde geriletmeyi baflard›. ABD ve AB emper-
yalistleri, Suriye’ye yapt›r›m konusunda Birleflmifl
Milletler’den (BM) istedikleri kararlar› ç›kartamad›-
lar. fiimdi eski BM sekreteri Annan’› devreye soka-
rak ad›na “Annan plan›” denilen “Esad’l› çözüm”
noktas›na geldiler. Elbette bu ABD aç›s›ndan bir
geri ad›md›. Ama gelinen aflamada baflka da çare-
si yoktu. fiimdi Baflbakan Erdo¤an’› “Esad’la ol-
maz” diye feveran ettiren, bu durumdur. Ama ‹stan-
bul toplant›s›nda da “Annan plan›”na -kerhen de ol-
sa- destek karar› ç›km›flt›r. 

* * *
Türkiye, “kraldan çok kralc›” kesilerek, Suriye

ile siyasi, ekonomik, diplomatik iliflkilerini en alt dü-
zeye indirmiflken ve tüm planlar›n› Esad rejiminin
y›k›lmas› üzerine kurmuflken, iyot gibi aç›kta kalma
tehlikesi ile karfl› karfl›yad›r. Elbette baflta ABD ol-
mak üzere emperyalistlerin Suriye üzerindeki plan-
lar› sürecektir. Ancak onlar de¤iflen koflullara göre
yeni pozisyonlar almakta Türkiye kadar zorlanma-
yacakt›r. Suriye ile komflu olan ve en uzun s›n›ra
sahip bulunan Türkiye’dir. Esad rejiminin durumu-
nu sa¤lamlaflt›rmas›ndan da en zararl› ç›kacak ül-
ke, Türkiye olacakt›r. Bunun ilk emareleri görülme-
ye bafllam›flt›r da…

Kore’de ABD Baflkan› Obama ile görüfltükten
sonra ‹ran’a uçan Baflbakan Erdo¤an, ‹ran Baflba-
kan› Ahmedinecad’›n hastal›¤› gerekçesiyle bir gün
bekletildi. Daha Erdo¤an uçakta iken, ‹ran, Suri-
ye’ye koflulsuz ve tam bir destek verece¤ini yinele-
di. Erdo¤an’›n ABD’nin isteklerini ‹ran’a iletmek için
geldi¤ini bildiklerinden, daha bafltan önünü kesip,
net mesajlar verdiler. Erdo¤an ‹ran’dan eli bofl ve
küçük düflürülmüfl olarak döndü. 

Bunun Türkiye halklar›na kesilen ilk faturas›
ise, do¤algaza yüzde 20 civar›nda yap›lan zamd›r.
Çünkü ‹ran, Türkiye’ye verdi¤i do¤algazda indirime
yanaflmam›flt›r. Benzine sürekli zam yap›lmakta,
dünyada en pahal› benzin Türkiye’de kullan›lmak-
tad›r. Keza Suriye ile kesilen iliflkiler, baflta s›n›r ti-
careti olmak üzere birçok alanda Türkiye’nin aley-
hine sonuçlanm›fl durumdad›r. Bunlar ilk eldeki
ekonomik sorunlard›r. Hem bu sorunlar giderek bü-
yüyecek ve zaten kriz alarm› veren ekonomik gös-
tergeler iyice tepetaklak olacakt›r. Hem de herhan-
gi bir çat›flma durumunda, Türkiye savafl›n ön cep-
hesinde yer ald›¤› için, sonuçlar›n› da en a¤›r flekil-
de ödeyecektir.     

* * *
Egemenler, daha fazla zam, daha fazla bask›

ve fliddetle, emperyalizme hizmetten do¤an fatura-
y› her zaman oldu¤u gibi yine iflçi-emekçilere, ezi-
len halklara kesiyorlar. Bayram›n› kutlamak isteyen
Kürt halk›na sald›r›yor; e¤itimin içeri¤ini daha geri-
ci hale getiriyor, tamamen paral› hale getirmenin
yollar›n› düzlüyor; buna karfl› duran ö¤retmenleri
ve ö¤rencileri ise, copla, gazla püskürtüyor. vb… 

Ad›na “yeni Kürt stratejisi” dedikleri, hiç de yeni
olmayan, halk›n taleplerini daha fazla terörle bast›r-
ma politikalar›n›n da Ortado¤u’daki emperyalist ka-
p›flma ile do¤rudan ba¤› vard›r. Bir yandan Irak’ta
süregelen kaotik ortam ve bunun bir sonucu olarak

Irak Kürdistan Bölgesi’nin her an ba¤›ms›zl›k ilan
etme durumu; di¤er yandan Suriye’de, Türkiye s›-
n›r›ndaki Kürtlerin özerk veya federatif bir yap›ya
ulaflma ihtimali, Türk egemenlerini fazlas›yla rahat-
s›z etmekte ve Kürt halk›n›n mücadelesinden daha
fazla korkar hale getirmektedir. “Yeni Kürt strateji-
si” ile Kürtleri oyalamay› sürdürürken, bu arada ola-
bildi¤ince zay›f düflür-
mek amaçlanmaktad›r. 

Bu “strateji”nin aç›k-
land›¤› günlerde, New-
roz’un milyonlar› bulan
kitlesellikle kutlanmas›
yasaklanm›fl, kutlamaya
gidenlere büyük bir vah-
flet uygulanm›fl, 6 bini
aflan tutuklu say›s›na ye-
nileri eklenmifl ve Özgür
Gündem gazetesi’ne bir
ay kapatma gelmifltir.
Uludere’de 33 kiflinin
katledilmesiyle ilgili,
üzerinden aylar geçti¤i
halde, istihbarat›n kimler
taraf›ndan verildi¤ine
dair, hala bir aç›klama
yap›lm›fl de¤ildir. Van
depreminden sonra
halk, son y›llar›n en so-
¤uk geçen k›fl›n› çad›r-
larda geçirir ve çad›r
yang›nlar›nda ölürken,
Suriye s›n›r›na iflbirlikçiler
için 20 bin kapasiteli konteyn›rlar infla edilmifltir. 

Bunlar Türkiye’nin Ortado¤u’da ABD emperya-
lizminin tafleronlu¤unu üstlenme sevdas›n›n, flo-
ven ve gerici karakterinin sonuçlar›ndan baz›lar›d›r.
Emperyalizme ba¤›ml›, iflbirlikçi tekelci burjuvazi
ve büyük toprak sahiplerinin iktidar›n›n, iflçi ve
emekçilere, ezilen halklara daha fazla sömürü ve
zulümden baflka verece¤i hiçbir fleyi olmad›¤›n›n
da göstergesidir.

* * *
fiimdi bu iktidar, sözde 12 Eylül ile hesaplafl›-

yor! 12 Eylül’ü iki generali yarg› önüne ç›kartarak
yarg›l›yor! Oysa iddianamesinden, savc›n›n sorufl-
turmas›na kadar her aflamada, 12 Eylül’ü aklama-
ya çal›fl›yorlar. 12 Eylül zihniyetini her olayda tek-
rar tekrar ortaya koyuyorlar. Bir kez daha yineleye-
lim ki, 12 Eylül’ü flu ya da bu hükümet de¤il, halk
yarg›layacakt›r!

‹flçi ve emekçiler, ezilen halklar, 1 May›s’ta
güçlerini ortaya koymal›, tüm faflistlerin, halk düfl-
manlar›n›n yüre¤ine korku salmal›d›r. Emperyalist
savafl ve krizin yükünü ödemeyece¤ini göstermeli-
dir. Artan hak gasplar›na, zamlara, iflçi cinayetleri-
ne, e¤itim ve sa¤l›¤›n tamamen paral› hale getiril-
mesine karfl› alanlara ç›kmal›, sa¤›r kulaklar› aç-
mal›d›r. Söz, eylem ve örgütlenme hakk›na sahip
ç›kmal›, t›ka-basa doldurulmufl olan zindanlar›n bo-
flalmas›n› sa¤lamal›d›r.

Bu ve benzeri taleplerini hayk›rmak için, 1 Ma-
y›s’ta 1 May›s alan›nda olmal›d›r! Söz art›k iflçi ve
emekçilerindir! 
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Merhaba,

Yo¤un ve eylemli bir Mart ay›n› geride b›rak-
t›k. 8 Mart, kad›n sorununa feminist yaklafl›m›n
daha yayg›nlaflt›¤› ve devrimci yaklafl›mla ayr›m
noktalar›n›n daha da belirginleflti¤i bir dönüm
oldu. 12 Mart’ta Gazi’de cemevi öncülü¤ünde
milletvekillerine anmada yer aç›l›rken, devrim-
cilerin ortak örgütledi¤i anma öne ç›kt›. 21
Mart bu defa “bayram” de¤il, “eylem” günüydü.
Devletin gaz›na-kurflununa, engelleme çabalar›-
na karfl›n, kitleler sokaklara akt›, Zeytinbur-
nu’nun tamam›n› eylem alan›na çevirdi. 

Sadece tarihsel y›ldönümü eylemleri de¤il;
Mad›mak’ta yak›lan ayd›n ve demokratlar›n da-
vas› “zamanafl›m›” bahanesiyle devlet koruma-
s›na al›nd›. 4+4+4 yasas› ile dinci-gerici e¤iti-
min köklefltirilmesinde önemli bir ad›m at›ld›.
Ancak gerek KESK’in Ankara’daki militan eyle-
mi, gerekse Alevi örgütlerinin ve devrimcilerin
Kad›köy mitingi, devletin sald›r›lar›na ve mah-
keme korumalar›na önemli bir cevap niteli¤i ta-

fl›yordu. 

fiimdi 1 May›s sürecine bafllam›fl
durumday›z. Devletin sadece si-
yasi-ekonomik tüm sald›r›lar›na
de¤il, ayn› zamanda ülkemizi sa-

vafla sokma çabalar›na karfl› da en
güçlü cevab› örgütlemek, taleple-

rimizi hayk›rmak, “bayram” de¤il
“kavga” gününü kutlamak amac›yla Taksim’e
akaca¤›z. 

Gündemdeki konulara iliflkin yaz›lar› dergi-
miz sayfalar›nda bulabilirsiniz.

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...
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ükümetin “Kürt aç›l›m›” fiyasko
ile sonlan›nca, flimdilerde “yeni
Kürt stratejisi” konufluluyor. As-
l›nda hiç de yeni olmayan sözde

çözüm önerileri tekrar s›ralanmaya baflla-
d›. Baflbakan Erdo¤an’›n “terör örgütüyle
mücadele, siyasi uzant›s›yla müzakere”
olarak yineledi¤i bu stratejiye göre, ne
PKK ne de Öcalan muhatap al›nacak!
“Müzakereler” parlamentoda yap›lacak!
Kürt hareketini parlamentoda temsil eden
BDP’yle muhatap olunacak! Tabi-
i BDP’yi istedikleri çizgiye çekebildikleri
koflulda…

“Yeni strateji”yi gazetecilere aç›kla-
yan Erdo¤an, BDP’ye aba alt›ndan sopa
göstermekten de geri kalmad›. BDP ile ya-
pacaklar› müzakereyi, “dürüst olmalar›”
flart›na ba¤lad›ktan sonra, bu flart› “kendi
adlar›na konuflmalar›” olarak aç›klad›.
“‹mral› veya Kandil’in a¤z›yla konuflur-
larsa, onlarla da konuflamaz duruma geli-
riz” diye tehditkar bir üslupla konufltu...

Bir yandan BDP’yi PKK’nin “siyasi
uzant›s›” olarak nitelerken, bir yandan
da PKK’nin sözcülü¤ünü yapmamas›n›
istemek, baflta Erdo¤an olmak üzere
tüm egemen s›n›f sözcülerinin çeliflkisi-
dir. Elbette bu sözler, kamuoyuna dönük,
iflin demagojik yan›n› oluflturuyor. Yoksa
PKK ve Öcalan ile görüflmeden “silahla-
r›n b›rak›lmas›”n› sa¤laman›n mümkün
olmayaca¤›n› onlar da biliyor. Zaten bu
“yeni strateji” yaygaras›n›n ard›ndan,
BDP ve DTK eflbaflkanlar›, bir kez daha
muhatap olarak Öcalan’› gösterdiler. Öca-
lan’› d›flar›da b›rakan bir çözümü, kabul
etmeyeceklerini tekrarlad›lar. 

PKK yöneticilerinden Murat Karay›-
lan da AKP’yi ve Baflbakan› kastederek,
“o bizi tan›m›yorsa, biz de onu tan›m›yo-
ruz” dedi. AKP’den ve Gülen Hareke-
ti’nden hiçbir beklentilerinin olmad›¤›n›
söyledi.

Oslo görüflmelerine tepki
Hat›rlanaca¤› gibi geçti¤imiz y›llarda

M‹T ve PKK üst düzey yöneticilerinin
Oslo’da görüfltükleri bas›na s›zm›flt›. Gö-
rüflmelere kat›lan dönemin Baflbakan
müsteflar yard›mc›s›, bugünün M‹T müs-
teflar› Hakan Fidan’›n, Baflbakan’›n bilgisi
dahilinde görüflmelere kat›lmas› ve di¤er
M‹T yetkililerin PKK’li yöneticilerle ko-
nuflma tarzlar›, floven kesimlerin büyük
tepkisine yol açm›flt›. 

Geçti¤imiz ay Hakan Fidan ve M‹T
görevlileri hakk›nda savc›l›¤›n soruflturma

açmas›, bu görüflme ile do¤rudan ba¤lan-
t›l›yd›. M‹T’in PKK’nin içine s›zd›rd›¤›
ajanlarla eylemlerin içinde yer ald›¤›, hat-
ta PKK’yi yönlendirdi¤i iddia ediliyordu.
Polisin PKK’li diye yakalad›klar›n›n ara-
s›ndan M‹T mensuplar› ç›k›nca, devreye
M‹T giriyor ve serbest b›rak›lmalar›n›
sa¤l›yordu! Bu durum, M‹T ile Emniyet
Teflkilat›’n› ve yarg›y› karfl› karfl›ya getir-
miflti. Gerçekte ise, emniyet ve yarg› için-
de örgütlenen Gülen Cemaati’nin AKP
hükümetiyle aras›nda ç›kan pürüzlerdi ya-
flanan. Bunlardan birini de Kürt sorununa
yaklafl›m oluflturuyordu.

Hakan Fidan ve M‹T üzerinden kopan
f›rt›nan›n ard›ndan, Kürt sorununda “ye-
ni strateji”nin aç›klanmas›, AKP ile
Gülen Cemaati aras›ndaki gerginli¤i gi-
derme çabas› olarak da yorumlan›yor.
Fettullah Gülen’in AKP hükümetini
Kürt sorununda esnek davranmakla
suçlad›¤›, daha fliddet yanl›s› bir politi-
ka izlenmesinden yana oldu¤u, son de-

meçlerinden de aç›¤a ç›km›flt›. Ancak
sadece Gülen de¤il, AKP ile klik çat›flma-
s›n› sürdüren “ulusalc›-laik” kesimlerin
de Kürt halk›n›n özgürlük talebinin
fliddetle bast›r›lmas›ndan yana oldu¤u
biliniyor. Y›llarca kirli savafl yöntemle-
riyle bu politikay› bizzat yaflama geçirdik-
leri de… 

Bu yönüyle “yeni strateji” egemen
s›n›flar içindeki klikler aras›nda bir
“uzlaflma”, üzerinde mutab›k kal›nan
bir “ortak zemin” izlenimini veriyor.
Her ne kadar farkl› emperyalist güçlerin
ve onlar›n iflbirlikçilerinin Kürt sorununda
farkl› yaklafl›mlar› varsa da, ezerek çöz-
mede; vermek zorunda kald›klar› haklar›
ise, olabildi¤ince küçültmede birlefltikleri
bir gerçektir. AKP’nin üç y›l önceki “Kürt
aç›l›m›” da, flimdiki “yeni strateji” de öz
olarak ayn› mant›¤›n ürünüdür. Sadece bi-
çimsel farkl›l›klar sözkonusudur ki, onun
da bölgedeki geliflmelerle do¤rudan iliflki-
si vard›r. 

Barzani’ye verilen görev
“Yeni strateji”nin en önemli ayakla-

r›ndan birini, Kürt Federe Bölgesi’nin
Baflkan› Barzani oluflturuyor. AKP hükü-
metinin sözcüleri, bu konuda Barzani’ye
görev düfltü¤ünü aç›k aç›k söylüyorlar. 

Ortado¤u’da Türkiye, ‹ran, Irak ve Su-
riye olmak üzere dört ayr› parçada yafla-
yan Kürtler, flu anda sadece Irak’ta ay-
r› bir devlete en yak›n pozisyondalar.
Bu durum, bölgenin baflkan› olan Bar-

zani’yi Kürt ulusu üzerinde etkili k›l›-
yor ve Kürt liderler aras›nda öne ç›ka-
r›yor. Baflta ABD olmak üzere emperya-
listler de, di¤er parçalardaki Kürtleri yön-
lendirmede Barzani’yi devreye sokuyor-
lar. 

Son olarak Suriye’de bulunan Kürt ör-
gütleriyle Barzani, geçti¤imiz günlerde
bir toplant› gerçeklefltirdi. Suriye’deki
Kürt örgütlerinin önemli bir k›sm› Suriye-
li muhaliflerle birlikte hareket etmiyor.
Esad rejimine karfl› olmakla birlikte, eflit
mesafede durmaya çal›fl›yorlar. Esad ya
da muhalif, hangi kesim kazan›rsa ka-
zans›n, Suriye’de özerk bir Kürt yöne-
timi istiyorlar. Ve her iki kesimden de
bu yönde sözler al›yorlar. Elbette ABD,
Barzani eliyle Kürt örgütlerini de Esad re-
jimine karfl› k›flk›rtmaya çal›fl›yor.

Türkiye’deki Kürt sorunun emperya-
listlerce çözümünde, Barzani-Talabani
ikilisi, her zaman önemli bir figür olmufl-
tur. Bugün de Barzani’nin ad› s›kça telaf-
fuz ediliyor. Plana göre; y›llard›r üzerinde
konuflulup bir türlü gerçekleflemeyen
Kürt Ulusal Konferans›’n›n Haziran
ay›nda yap›lmas› öngörülüyor. Konfe-
ransta Barzani’nin Kürtlerin haklar›n›n
demokratik yollarda almas› gerekti¤i üze-
rinde duraca¤›, PKK’n›n ve silahl› müca-
delenin meflruiyet zemininin kalmad›¤›n›
savunaca¤› bir konuflma yapmas› bekleni-
yor. PKK’den silah b›rakmas›n› isteyece-
¤i ve silah b›rakan militanlar›n Kürt Fede-
re Bölgesi’nde kalabilecekleri bir formül
oluflturuluyor.

Barzani ise, Newroz kutlamalar› dola-
y›s›yla yapt›¤› yaz›l› aç›klamada,
“Irak’taki kaos”tan bahsederek, bu durum
devam etti¤i taktirde “ba¤›ms›zl›k”lar›n›
ilan edeceklerinin sinyallerini verdi. “Mu-
hakkak bir gün bu müjdeyi verece¤iz” de-
di. Barzani’nin bu konuda ABD ve AB
emperyalistlerini “ikna etti¤i” ve New-
roz’da ba¤›ms›zl›k ilan edece¤ine dair ba-
s›nda yaz›lar ç›km›flt›. Irak’›n fiii Baflba-
kan› Maliki’nin ‹ran’la kurdu¤u yak›n-
l›k, ABD’yi rahats›z ediyordu ve “Kürt
Bölgesi’nin ba¤›ms›zl›¤›” kart›n› da
Maliki’yi hizaya çekmek için kullan›-
yordu. Anlafl›lan Barzani’ye “ba¤›ms›zl›k
ilan›” için henüz vize verilmemiflti. 

* * *
Tabii bunlar, emperyalistlerin ve ege-

men s›n›flar›n kendi içlerindeki planlar›,
hesaplar›… Ortado¤u’nun her an yeni de-
¤iflikliklere aç›k oldu¤u bir dönemde, bu
hesaplar›n ne kadar tutaca¤› bilinmez. Y›l-
lard›r bu yönde yap›lan planlar›n-hesapla-
r›n ak›betleri de ortada. ‹çinde halklar›n,
s›n›flar›n ve onlar›n mücadelesinin yer al-
mad›¤› planlar›n, ka¤›t üzerinde kalmas›
kaç›n›lmaz. 

Türk egemenlerinin gerçekte eski olan
“yeni stratejileri”nin flans›n›n bulunmad›-
¤›, bugünden belli olmufltur. Son Newroz
gösterilerinde, devletin tüm engellemele-
rine, fliddetine ra¤men, Kürt halk›n›n ken-
di talepleriyle meydanlar› doldurmas›, bu-
nun son ve en çarp›c› göstergesidir. Esa-
s›nda egemenler de bunun fark›ndad›r.
Özellikle son ortaya at›lan “yeni strate-
ji”nin kitleleri oyalamaya dönük oldu¤u
çok bellidir.

“Yeni strateji” ege-
men s›n›flar içindeki

klikler aras›nda bir “uz-
laflma”, üzerinde muta-

b›k kal›nan bir “ortak
zemin” izlenimini veri-

yor. Her ne kadar farkl›
emperyalist güçlerin ve
onlar›n iflbirlikçilerinin

Kürt sorununda farkl›
yaklafl›mlar› varsa da,

ezerek çözmede; vermek
zorunda kald›klar› hak-

lar› ise, olabildi¤ince
küçültmede birlefltikleri
bir gerçektir. AKP’nin

üç y›l önceki “Kürt aç›-
l›m›” da, flimdiki “yeni

strateji” de öz olarak
ayn› mant›¤›n

ürünüdür. 

H

“Yeni” 
Kürt Stratejisi!
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2 Temmuz 1993’te 35 kiflinin yanarak öldürüldü-
¤ü Sivas Katliam› davas› zaman afl›m›nda u¤rat›la-
rak düflürüldü. 13 Mart’ta görülen son duruflmada,
2 kiflinin ölmesi ve 5 kifli hakk›nda da karar verile-
memesi, zaman afl›m›na gerekçe gösterildi. 

Katliam› yapanlar›n elini kolunu sallayarak gez-
di¤i, k›rm›z› bültenle aranan Sivas san›klar›n›n em-
niyetin hemen yan›nda ikamet etti¤i, her türlü fatu-
ra-ehliyet-nikah ve hatta askerlik ifllemlerini yapabil-
di¤i bir durumda, verilen bu kararla, devlet katliam›n
sorumlusu oldu¤unu bir kez daha kan›tlam›fl oldu.
Dava süreci boyunca gerçekte yarg›lananlar, katlia-
m› yapanlar de¤il, katliamda katledilenler ve kurtu-
lanlar oldu. 

Katliam›n hemen ard›ndan devlet yetkilileri, “hal-
k› galeyana getirenler” diyerek, flenli¤e kat›lan ay-
d›nlar› ve sanatç›lar› suçlam›fl, “daha fazla ölü ola-
bilirdi” aç›klamalar›yla gözda¤› vermeye devam et-
miflti. Katliam süreci boyunca ortada görünmeyen
devlet yetkilileri, katliamdan sonra timsah gözyafllar›
dökmeye dahi gerek görmemifl, aç›ktan yananlar›
suçlam›flt›. Mad›mak Oteli’ni kebapç› yapma yüz-
süzlü¤ü baflta olmak üzere, Alevilerin her türlü tale-
bi görmezden gelindi¤i gibi, Aleviler içinde yaratt›¤›
iflbirlikçilerle devleti aklamaya devam etmifllerdi. 

Gelinen aflamada, Sivas’ta yakanlar›n üç-befl
yobaz de¤il, tüm kurumlar›yla devlet oldu¤u gözler
önüne serilmifl durumda. Aradan geçen 19 y›l, bu

katliamdan sadece hükümetlerin de¤il, bir bütün
olarak devletin sorumlu oldu¤unu ortaya koyuyor.
Zamanafl›m› karar›n›n verilmesi de bunun bir gös-
tergesi.   

Elbette Alevilerin kendi sorunlar›na yeterince sa-
hip ç›kmam›fl olmas› da önemli bir etkendir. Davaya
kitlesel ve militan bir sahiplenifl yaflanmam›flt›r. fio-
ven propagandan›n etkisi alt›nda kal›nm›fl, tepkiler
dinci partiler ile s›n›rl› tutulmufltur. Bu durum devle-
tin sald›r›lar›n› daha da pervas›zlaflt›rm›flt›r. Alevile-
re dönük sald›r›lar artmaktad›r. Geçti¤imiz günlerde,
Ad›yaman’da, Erzincan’da Alevi evlerine iflaretler
konulmas›, ‹çiflleri Bakan›’n›n “bunlar münferit olay”,
“üç-befl çocuk ifli” diyerek geçifltirmesi, durumun
ciddiyetini göstermektedir. Çünkü benzer örnekler,
’80 öncesinde Marafl’ta, Çorum’da yaflanm›flt›. Ayr›-
ca Kütahya’da Kürt iflçilerin kald›¤› çad›rla-
ra tekbirlerle sald›r›larak iflçilerin yak›lmak
istenmesi, Sivas benzeri örneklerin yafla-
nabilece¤ini bir kez daha göstermifltir.

Zaman afl›m›n› protesto eylemleri
Zaman afl›m› davas›n›n görüldü¤ü

gün, Ankara Adliyesi önünde toplanan
binlerce kifliye, polis azg›nca sald›rd›. ‹çe-
ride katiller aklan›rken, d›flar›da da resmi
katiller davaya tepki dahi gösterilmesini is-
temiyordu. Adliye önünde bekleyen kitle,
“Katil devlet hesap verece k”, “Faflizmi
döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z”, “Sivas’›n he-
sab› sorulacak”, “Yobazlar vuruyor, mah-
kemeler koruyor” sloganlar›n› att›. Alevi
kurumlar›, ilericiler ve devrimcilere yap›lan
polis sald›r› üzerine, Ankara sokaklar› ça-
t›flma alan›na döndü, barikatlar kuruldu.

Ankara’da al›nan karar›n ve kitleye ya-
p›lan sald›r›n›n ard›ndan Ankara, ‹stanbul,
‹zmir, Adana, Bursa, Mersin, Dersim’de

protesto eylemleri örgütlendi. 13 Mart’ta ‹stanbul’da
saat 19.00’da bir araya gelen 5 bini aflk›n kifli, slo-
ganlarla Galatasaray Meydan›’na yürüdü. PDD
okurlar›n›n da kat›ld›¤› eylem, Galatasaray Lisesi
önünde yap›lan bas›n aç›klamas›yla sona erdi. 

Pirsultan Abdal Kültür Derne¤i de (PSKAD), 17
Mart’ta Taksim Tünel’den Tramvay Dura¤›’na bir
yürüyüfl düzenledi. Sivas flehitlerinin resminin yer
ald›¤› 70 metre uzunlu¤unda pankart›n yan› s›ra çe-
flitli pankartlar ve flamalarla yürüyen kitleye devrim-
ci ve ilerici kurumlar da destek verdi. Sloganlar ata-
rak ve ajitasyon konuflmalar› eflli¤inde tramvay du-
ra¤›na gelen kitle, Sivas’ta ölenler flahs›nda sayg›
duruflu yapt›. Sonras›nda PSKAD Genel Baflkan›
bir konuflma yaparak davan›n takipçisi olacaklar›n›,
yeni eylemler  örgütleyeceklerini belirtti.  

Sivas’ta 1993 y›l›nda yaflanan katliam›n üzerinden 19 y›l geçti. Mad›mak
Oteli’nin yan›bafl›nda oturan bir katilin birkaç ay önce öldü¤ü haberini oku-
mufltuk gazetelerden. Devletin saatlerce yanmas›n› bekledi¤i 35 kiflinin ve in-
sanl›¤›n ba¤r›nda Sivas yang›n› devam ederken, 13 Mart’ta yap›lan mahke-
mede, hakim “zaman afl›m›” oldu¤una kanaat getirdi. Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada, san›klar Cafer Erçakmak ve Y›lmaz Ba¤'›n
ölmeleri; fievket Erdo¤an, Köksal Koçak, ‹hsan Çakmak, Hakan Karaca ve
Necmi Karaömero¤lu’nun ise bulunamamas› nedeniyle, davan›n zaman afl›-
m›na u¤rad›¤›n› ileri sürerek düflürülmesine karar verildi.

Onlar mahkemede bu karar› verirken, d›flar›daki kitle, “Sivas’›n ›fl›¤› sön-
meyecek” sloganlar›yla mahkeme önünü ç›nlat›yordu. Mahkemeden zaman
afl›m› karar› ç›k›nca, orada bekleyenler önce inanamad›, sonra mahkeme
önündeki yolu trafi¤e kapatt›. Polis kitleye gaz bombalar›yla sald›rd›. Tekrar
toparlanan kitle, ellerinde Sivas’ta katledilen ayd›nlar›n foto¤raflar›n›n oldu¤u
metrelerce uzunlukta bir pankart ve onun iki taraf›nda flamalarla, sloganlar
atarak yürüyüfle geçtiler. Pankart›n önündekiler metronun içine do¤ru yürüme-
ye bafllad›. Metronun içinden yürüyerek Abdi ‹pekçi Park›’na ç›k›ld›. Oradan
Mithatpafla Caddesi’ne do¤ru sloganlar eflli¤inde yürüyüfl devam etti. 

Arka taraftan sürekli ‘Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap vere-
cek’ slogan› at›l›yordu. Oysa Sivas katliam› 1993 y›l›nda yaflanm›flt› ve o y›l-
dan bu yana gelen hiçbir hükümet, di¤erinden farkl› davranmam›flt›. Bu katli-
am ve sonras›nda yaflananlar, hükümetler ötesinde devletin sorunuydu. Biz

de ‘Sivas’›n hesab› sorulacak’, ‘Katil
devlet hesap verecek’, ‘Faflizmi döktü¤ü
kanda bo¤aca¤›z’ sloganlar›n› att›k. Et-

raf›m›zdaki kitle de sloganlar› hep beraber hayk›rd›. Böylece Sakarya Meyda-
n›’na ulaflt›k. Öndeki Pir Sultan görevlisi, “kendi sloganlar›m›z d›fl›nda slogan
at›lmas›n arkadafllar” diye ba¤›rd›. “Sivas’›n hesab› sorulacak” slogan› at›ld›,
sonra “Katil devlet hesap verecek”, “Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z” slo-
ganlar›n› att›k, kitle de slogan› tekrarlad›. “Ortak sloganlar›n d›fl›na ç›k›lmas›n”
diye yap›lan uyar›lara, bu sloganlar›n Sivas’›n d›fl›nda olmad›¤›n› hat›rlatt›k.
Sakarya Meydan›’nda yap›lan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan eylem bitirildi. 

Kitle, Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan Pir Sultan Abdal Genel Merkezi’ne
gitmek isterken, Genel Merkez önünde yine bir sald›r› oldu. Koflup oraya va-
rd›¤›m›zda, bir grup çevik bir soka¤a do¤ru kofluyordu. Polisin oradaki bir kit-
leye sald›rd›¤›n›, gözalt›lar oldu¤unu ö¤rendik. Bu arada mahkeme önünde de
gözalt›na al›nanlar oldu¤unu duyduk. Pir Sultan yöneticileri, flehir d›fl›ndan ge-
lenlerin araçlar›na do¤ru gitmelerini söyledi. “Gözalt›ndakileri almadan nereye
gidiyorsunuz” diye karfl› ç›kt›k. “Eylemlerde insanlar› gözalt›larda b›rak›rsan›z,
bir dahaki eylemlere getirecek insan bulamazs›n›z” diyerek bu yanl›fl tutumu
elefltirdik. Bir görevli onlar için bir grup oluflturuldu¤unu, herkesin burada bek-
lemesine gerek olmad›¤›n› söyledi. “Hep beraber gelindiyse hep beraber gidil-
mesi gerekir” dedik. Di¤er insanlardan da bize hak verenler ç›kt›. Fakat gide-
rek azalan kitle, yavafl yavafl da¤›lmaya bafllad›. Biz de eyleme kat›lan di¤er
arkadafllar›m›z› bulmak için oradan ayr›ld›k.

Ankara’dan PDD okurlar› 

‹nsanl›k suçunda “zaman afl›m›” olmaz!

Sivas davas›n›n “zamanafl›m›”yla yokedilmesini, 4+4+4
yasas›n›, Alevilerin kap›lar›n›n iflaretlenmesini ve Alevilere
dönük her türlü bask›-asimilasyon politikas›n› protesto et-
mek amac›yla 31 Mart günü Kad›köyy’de bir miting düzen-
lendi. Mitinge onbinlerce kifli kat›ld›. Alevi kurumlar›n›n
temsilcilerinin konuflma yapt›¤› mitingde, P›nar Ayd›nlar,
Onur Ak›n, Sabahat Akkiraz parçalar›n› seslendirdiler. 

Sivas’›n ›fl›¤› sönmeyecek!
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4+4+4 yasa tasar›s›, KESK’li eylemcilere s›k›lan
tazyikli sular›n, at›lan gaz bombalar›n›n tozu duma-
n› alt›nda, meclisten geçti. fiimdi cumhurbaflkan›-
n›n onay›n› bekliyor. Onay verildi¤inde, her y›l ya-
p›lan düzenlemelerle yaz-boz tahtas›na çevrilen
e¤itim sistemi, bu defa daha köklü bir de¤ifliklikle
karfl›laflacak.

Milli E¤itim Bakan› Ömer Dinçer, yap›lacak de-
¤iflikli¤i “biz e¤itim sistemini altüst etmiyoruz, yap›-
sal bir de¤ifliklik yap›yoruz” cümlesiyle tan›mlam›fl-
t›. Gerçekte AKP, bu de¤ifliklikle adeta devletin ya-
p›sal kodlar›n› de¤ifltirmeyi önüne koymufl görünü-
yor. E¤itim sisteminde bugüne kadar dönemsel
pekçok de¤ifliklik yap›lm›fl olmas›na ra¤men, ilk
defa temel unsurlar› de¤iflikli¤e u¤rat›l›yor. Çünkü
okula bafllama ve “meslek seçme” yafl›n›n bu ka-
dar afla¤›ya çekilmesi, toplumsal dokuyu de¤ifltire-
cek bir rol oynuyor. 

Yap›lacak düzenlemelerle e¤itim sistemi daha
gerici ve daha paral› hale getirilecek. Çünkü amaç,
bir taraftan sermaye için daha ucuz iflçiler, ücretli
köleler yaratmak iken; di¤er taraftan dinci gericili-
¤in, ba¤nazl›¤›n daha çocuk yafllarda beyinlere ifl-
lenmesi, çocuklar›n yobazlaflt›r›lmas›d›r.

Bu nedenle yasa karfl›s›nda devrimci-demokrat-
lar›n tutumu, “tarikatlara kul, sermayeye köle olma-
yaca¤›z” slogan›nda somutlaflt›r›ld›. Çünkü bu yasa
ile;

- E¤itim her düzeyde paral› hale getirilecektir.
Özel okullara verilen teflvikler bunun bir parças›d›r.

‹lk 4 y›ldan sonra e¤itim “devlet okulu-meslek oku-
lu-imam hatip okulu” üçlemesine ayr›lmaktad›r.
Devlet okullar›n›n içi zaten çoktan boflalt›lm›fl oldu-
¤undan, yobazl›¤›n cenderesinde yer almayan or-
talama her aile, tüm mali gücünü harekete geçire-
rek, çocu¤unu özel okula vermeye çal›flacakt›r. 

- En yoksul kesimler, çocuklar›n› 9 yafl›nda
meslek okuluna vermek zorunda kalacakt›r. Ç›rak-
l›k e¤itimi, çocuk iflçili¤ini yayg›nlaflt›racak ve ço-
cuklar, ucuz iflgücü olarak sermayenin köleli¤ine
sunulacakt›r. Meslek liselerinin özel sektöre devre-
dilmesi, fabrika patronlar›na çifte sömürü olana¤›
suncakt›r. Bir taraftan bu liselerde okuyan tüm ço-
cuklar› ç›rak (yar›-ücretli köle) olarak kullanmas›n›n
yasal olanaklar›n› olufltururken, di¤er taraftan, dev-
letten teflvik alacaklard›r. Hükümet flimdiden mes-
lek liselerini art›rma sözü vererek AB’den kredi al-
maktad›r. 

- Dershaneler daha da yayg›nlaflacak, çocuklar
daha erken yafllarda daha yo¤un biçimde okul-
dershane-s›nav cenderesine sokulacakt›r. Aileler
ise dersane ücretleri alt›nda ezileceklerdir. 

- Dini e¤itim, çocuk beyinlerini tarümar edecek-
tir. ‹mam Hatip okullar›n›n orta k›s›mlar›n›n aç›lma-
s› do¤rudan din e¤itimini güçlendirirken, “Kuran ve
peygamberin hayat›” gibi “seçmeli” oldu¤u iddia
edilen dersler arac›l›¤›yla, bütün ortaokullar “imam-
hatip okullar›”na çevrilecektir. Kuran dersi nedeniy-
le, okullara abdestane yap›lmas›ndan derste k›z
çocuklar›n›n bafl›n›n örtülmesine var›ncaya kadar

pekçok uy-
gulama
ile fiili bi-
çimde
dincilik
yay-
g›n-
laflt›r›-
lacakt›r. 

-
K›z çocuklar›-

n› 9 yafl›ndan itibaren
okuldan almak ve çocuk gelinler yayg›nlaflacak-
meflrulaflacakt›r. 

- Krefl düzeyindeki çocuklar, olgunlaflma düzey-
lerinin çok üzerinde ve haz›r olmad›klar› bir e¤itim
sistemiyle karfl› karfl›ya kald›klar› için, geliflim bo-
zuklu¤u yaflayacaklard›r. 

- E¤itim emekçileri, yeni sistemin do¤rudan
ma¤durudurlar. Çünkü okul öncesi çocuklar›n kifli-
sel ihtiyaçlar›yla do¤rudan ilgilenmek zorunda kala-
caklar, okul öncesi e¤itim ile ilkö¤retim aras›ndaki
cendereye s›k›flacaklar, okullar yeni sisteme haz›r
olmad›¤› için, çok daha kalabal›k ve sa¤l›ks›z s›n›f-
larda çocuklarla u¤raflmak zorunda kalacaklard›r.
‹lkokul 4 y›la düflürüldü¤ü için ö¤retmen fazlal›¤›
oluflacak ve onun sonucunda varolan s›n›f ö¤ret-
menlerinin yüzde 20’si fazlal›k oluflturacak ve yeni
sorunlarla karfl› karfl›ya kalacaklard›r.

- Anadilde e¤itim ve din dersinin seçmeli olmas›
gibi ulusal ve mezhepsel az›nl›klar›n talepleri za-
ten dikkate al›nmamaktad›r. 

4+4+4 düzenlemesine iliflkin tart›flmalarda öne
ç›kan konu, “dindar nesil” yetifltirilmesidir. Zaten
baflbakan öncesinde yapt›¤› çeflitli konuflmalarla,
tart›flman›n buna odaklanmas›na zemin haz›rla-
m›flt›r. Ancak bundan daha önemli olan, dindar›n-
dan laikine, tüm yoksul emekçi çocuklar›n›n ser-
mayenin ihtiyaçlar›na göre yetifltirilmesidir. E¤iti-
min tümden özellefltirilmesi ve paral› hale getiril-
mesinden, sanayiye ç›rak yetifltirilmesine kadar
bu böyledir. Bu sistemle ancak gerçekten zengin
olanlar›n çocuklar› düzgün bir e¤itim alabilecek,
di¤er çocuklar, düflüncede yobazl›¤a, meslekte ifl-
çili¤e mahkum edilecektir. “Dindar nesil” yetifltirme
derdinde oldu¤unu söyleyen AKP yöneticilerinin
hiçbirisinin çocu¤unun imam hatip okullar›na git-
miyor oluflu, yeterince çarp›c›d›r. 

Buna karfl› yap›lacak tek fley direnmek; para-
s›z, bilimsel, özerk, demokratik e¤itim hakk›n› sa-
vunmakt›r. KESK’in Ankara’da yapt›¤› eylem
önemlidir, ancak yetersizdir. KESK’li emekçiler
çok daha büyük sald›r›lar› gö¤üsleyebilecek bir
kararl›l›kla Ankara’ya yola ç›km›fl, ancak genel
merkezin reformist tutumuna tak›lm›fllard›r. Di¤er
taraftan, Kad›köy’de yap›lan “Adalet istiyoruz”
bafll›kl› Alevi mitingi de, kitlelerin tepkisini ortaya
sermesi yönüyle önemlidir. 

Ancak, bu kadar fliddetli bir sald›r›ya karfl› da-
ha örgütlü ve daha cepheden bir mücadele veril-
mesi zorunludur.  

Eğitim daha paralı, daha gerici...

4+4+4 yasa ta-
sar›s›ndan mesleki
olarak do¤rudan
etkilenmekte olan
E¤itim-Sen, yasa-
n›n meclise gelece-
¤i gün genel grev
yapaca¤›n›, yasa-
n›n kendileri için
genel grev sebebi
oldu¤unu duyur-
mufltu. Bu nedenle
28-29 Mart günle-
rini genel grev ilan eden E¤itim-Sen’liler, KESK
ile birlikte Ankara’da meclisin önünde bir eylem
gerçeklefltirmek için bütün illerden yola ç›kt›lar. 

Ancak eylem karfl›s›nda devlet de haz›rl›¤›n›
yapm›flt›, KESK’liler bütün illerde devletin kurdu-
¤u barikatlarla karfl›laflt›lar. KESK genel merkezi,
barikatlar karfl›s›nda geri bir tutum ald›. “Durdurul-
du¤umuz her yer eylem alan›d›r” diyerek, görünür-
de eylemci, gerçekte ise barikatlar karfl›s›nda geri
ad›m atmay› savunan bir aç›klama yapt›. KESK Ge-
nel Baflkan› Lami Özgen, “Baflka illerdeki arkadafl-
lar›m›z gelemiyorsa, biz de Ankara’daki KESK’li-
lerle eylem yapar›z” diyerek di¤er illerin Anka-
ra’ya gelmeyi zorlamas›n› daha bafltan durdurmufl
oldu. 

Onun bu tutu-
mu, illerde kalan-
lar›n kendi bölge-
lerinde yapacakla-
r› eylemleri de ris-
ke atm›fl oldu.
Çünkü kamu
emekçilerinin ken-
dilerine direnme-
yece¤ini  düflünen
polis, daha sald›r-
gan bir tutum ge-
lifltirdi; b›rakal›m

Ankara’ya gitmeyi, il içinde yap›lacak eylemler bi-
le fliddetli sald›r›ya u¤rad›. 

Buna ra¤men, birçok ilde KESK’liler barikatla-
r›n bafl›nda militanca çat›flt›lar. Özellikle ‹zmir’de,
gazbombalar›na ve tazyikli sulara ra¤men,
KESK’liler çat›flarak Konak Meydan›’na ç›kmay›
baflard›lar. Adana’da gözalt›lar yafland›.

Ankara’da ise fliddetli so¤uk ve sulu kar ya¤›fl›,
bir de polisin tazyikli sular›na, gaz bombalar›na ka-
r›flt›. Farkl› bölgelerden gelebilen kamu emekçileri-
nin birleflmesi devletin engeline tak›l›nca, K›z›lay
bölgesinde 4 ayr› direnifl noktas› olufltu. Sonra ey-
lemciler polis barikatlar›n› yara yara tek bir noktada
toplanmay› baflard›. Eylemi engellemeye çal›flan
devletle çat›flmalar burada da sürdü. 
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Bu y›l Newroz, daha gelmeden önce yalan ve
demagojilere, tehditlere, yasaklamalara sahne ol-
du. Günler öncesinden ev bask›nlar›yla yüzlerce ki-
fli gözalt›na al›nd›. Fakat Kürt halk›, tüm tehditlere,
yasaklara, tutuklamalara ra¤men bayram›n› yine
kendi bildi¤i flekilde kutlad›. Bir isyan ve direnifl gü-
nü olan Newroz’u ölümler pahas›na, anlam›na uy-
gun olarak direnifllerle geçirdi.

Günler öncesinden burjuva medya arac›l›¤›yla
Newroz’da provokasyon olaca¤› yay›ld›. Bakanlar,
AKP’nin temsilcileri, bu do¤rultuda demeçler verdi-
ler. Amaç; Newroz’a kat›l›m› düflürmek ve devletin
yasaklamalar›na meflru bir zemin yaratmakt›. Ar-
d›ndan BDP’nin Newroz’u 18 Mart Pazar günü kut-
lamak için yapt›¤› baflvurular, reddedildi. Güya
Newroz’u kendi tarihi olan 21 Mart’ta kutlamak ge-
rekti¤i gerekçesiyle… 

Oysa AKP’li belediyelerin Newroz kutlamalar›na
Pazar günü izin verilmiflti. Geçti¤imiz y›llarda Kültür
Bakanl›¤› Newroz’u bir hafta kutlama karar› alm›fl
ve hafta boyunca resmi “nevruz” kutlamalar› yap›l-
m›flt›. Sözkonusu olan devletin “nevruz”u olunca,
günü, yeri sorun olmuyordu. Ama halklar›n New-
roz’u tarihsel anlam›na uygun flekilde anmalar›, bir
biçimde engellenmeye çal›fl›l›yordu.

Bu y›lki gerekçelerden biri de, 18 Mart’›n Ça-
nakkale flehitlerini anmas›na denk gelmesi ve New-
roz kutlamalar›n›n Çanakkale anmas›n› gölgede b›-
rakaca¤› kayg›s›yd›. Kürt illerinde valiler, Çanakka-
le ile ilgili Kürtçe afifller haz›rlad›lar. Çanakkale za-
ferinin Türk ve Kürt halk›n›n birlikte mücadelesiyle
kazan›ld›¤›na dair söylevler verdiler. Ama bu çaba-
lar da halk›n Newroz’u Pazar günü kutlama karar›-
n› de¤ifltirmeye yetmedi.  

* * *
Newroz, Ortado¤u halklar›n›n bayram›d›r ve

onun hangi günde, nerede, ne flekilde kutlanaca¤›-
na halk karar verir. AKP hükümeti ise, ne 21 Mart’›
tatil ilan ediyor, ne de pazar günü halk›n bayram›n›
kutlamas›na izin veriyordu. Newroz’un pazar günü
kutlanmas›yla kitleselli¤i daha da artacakt› ve mil-
yonlarca kifli meydanlara ç›k›p taleplerini hayk›ra-
cakt›. AKP’nin engellemeye çal›flt›¤› fley buydu.

Bilindi¤i gibi Newroz, y›llarca yasakland›. Her
Newroz kutlamas›, tehditle, fliddetle, kanla bast›r›l-

maya çal›fl›ld›. Fakat Kürt halk› her koflulda, bayra-
m›n› kutlamad›. Bunun üzerine resmi “nevruz” kut-
lamalar›n› bafllatt›lar. Newroz’un asl›nda Türk bay-
ram› oldu¤unu yaymaya çal›flt›lar. Göbekli bürok-
ratlar, ele
ele tutuflup
ateflin üze-
rinden atla-
d›, demir dö-
vüp, yumur-
ta tokufltur-
du. Ama bu
da tutmad›,
sadece onla-
r› komik du-
ruma düflür-
dü. Kürt hal-
k› bayram›n›
kendi bildi¤i flekilde, yöresel k›yafetleri ve taleple-
riyle meydanlarda kutlamay› sürdürdü.

2006 y›l›ndan itibaren süregelen bu iki ayr›
Newroz kutlamas›, bu y›l yine yasaklamalarla birlik-
te ‘90’l› y›llar›n kutlamalar›na dönüfltü. Devlet, bafl-
ta ‹stanbul ve Diyarbak›r olmak üzere Newroz kut-
lamalar›n›n hepsine sald›rd›. Sadece resmi güçlerle
de yetinmediler, Zeytinburnu’nda oldu¤u gibi sivil
faflistleri de devreye soktular. Bayram›n› kutlamak
için soka¤a ç›kan Kürt halk›n› linç etmeye kalkt›lar. 

Devletin bu tutumuna karfl› Türkiye genelinde
yüzbinler, sokaklara döküldü, ‹stanbul, Diyarbak›r,
Mersin, Adana, fi›rnak, Van, Batman, Hakkari, ‹z-
mir, Ankara, Bursa baflta olmak üzere birçok yerde
halk, k›ran k›rana mücadeleler sonucunda Newroz
alanlar›na girmeye çal›flt›. Diyarbak›r gibi yerlerde
bunu baflard› da. Ama ‹stanbul baflta olmak üzere
polisin engeliyle karfl›laflt›¤› her yerde çat›flt›. Nere-
deyse ‹stanbul’un tüm emekçi semtleri Newroz ala-
n›na dönüfltü.

* * *
‹stanbul’da BDP’nin Newroz kutlamas› için iste-

di¤i miting alan› Kazl›çeflme’ye giden bütün yollar
tutulmufltu. Alana gitmek için yollara dökülen kitle-
lerin üzerine, gaz bombalar› ya¤d›, tazyikli su s›k›l-
d› ve silahla atefl aç›ld›. Bu fliddete maruz kalanlar
içinde BDP Arnavutköy ilçe yöneticisi Hac› Zengin

de vard›. Ast›m hastas› olan
Zengin, polisin att›¤› yo¤un
gaz bombas› sonucu yafla-
m›n› yitirdi. T›pk› Hopa’da
AKP protestosu s›ras›nda fle-
hit düflen Metin Lokumcu gi-
bi… 

Buna karfl›n ‹stanbul vali-
si, yapt›¤› aç›klamada Hac›
Zengin’in vücudunda herhan-
gi bir darp izi görülmedi¤ini,
“kalp krizi sonucu” öldü¤ünü
söyleyerek, normal bir ölüm-
müfl gibi göstermeye çal›flt›.  

Hac› Zengin’in katledilme-
sinin ard›ndan Taksim’de
protesto gösterisi yap›ld›.
Taksim Tramvay dura¤›nda
toplanan binlerce kifli, “B›ji

Newroz, Yaflas›n
Newroz”, “Hac› Zengin
ölümsüzdür”, “Katil
devlet hesap verecek”
sloganlar›yla yürüdü.
Emek ve Demokrasi
Güçleri imzas›yla ger-
çeklefltirilen yürüyüfle
Proleter Devrimci Du-
rufl okurlar› da destek
verdi. Yap›lan bas›n
aç›klamas›n›n ard›n-

dan kitle Galatasaray Meydan›’nda Newroz atefli
yakarak kutlama yapt›.

‹stanbul’da Aksaray, Çapa, Cevizliba¤, Bak›rköy
civar›nda yo¤un çat›flmalar yafland›, E-5 otoban›
trafi¤e kapand›. Polis Gazi Mahallesi, 1 May›s, Gül-
suyu, Tuzla, Ba¤c›lar, Avc›lar’›n girifl ç›k›fllar›nda
yo¤un abluka uygularken, kitleler çat›flarak bu böl-
gelerde de Newrozu kutlad›lar. 109 kifli gözalt›na
al›n›rken, 23 kifli tutukland›. Polisin bu vahfletine
karfl›, halk da bankalar› ve kamu kurumlar›n›, faflist
iflyerlerini tafllad›.    

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin “hasar bilan-
çosu”nda, k›r›lan camlar, tafllanan binalar ve bunla-
r›n maddi tutar› vard›. 1 milyon 80 bin liral›k zarar
oldu¤unu aç›klad› ve bu zarar› BDP’ye kesmeye
kalk›flt›. Ne yitirilen canlar, ne yüzlerce yaral›, gö-
zalt› ve tutuklama… Onlar›n “hasar bilançosu”nda
sadece para vard›.

* * *
Diyarbak›r’da ise yüzbinlerce kifli Newroz ala-

n›na girdi ve kutlamalar› fiilen yapt›. Sabah saatle-
rinden itibaren bafllayan çat›flmalarda, polisin tüm
önlemleri yerle bir edildi. GSM operatörlerine ait
araçlar›n yan› s›ra, polis arabalar› ve panzerleri de
yak›ld›. BDP eflbaflkan› Selahattin Demirtafl ve bir-
çok milletvekilinin konuflma yapt›¤› Diyarbak›r’da
Newroz, coflkulu biçimde kutland›.  

Sadece Diyarbak›r’da de¤il, di¤er Kürt illerinde
de Newroz kutlamalar› çat›flmayla geçti. Bat-
man’da polisin BDP’nin otobüsünün camlar›n› k›r›p
içine gaz atmas›ndan sonra, gaz›n etkisiyle d›flar›
ç›kanlar aras›nda milletvekili Ahmet Türk de bulu-
nuyordu. Ahmet Türk’ü bir polis yumruklamaya
bafllad› ve Türk’ün sol gözünde flifllik ve k›zarma
oldu. Fakat baflta Batman Valisi olmak üzere yetki-
liler, olay› örtbas etmeye çal›flt›lar. Halen Ahmet
Türk’e yumruk atan sivil polis tespit edilip mahke-
meye ç›kar›lm›fl de¤il. 

K›ran k›rana yaflanan ve kazan›lan Newroz’un
ard›ndan 21 Mart’ta da semtlerde Newroz ateflleri
yak›ld›. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Kürdistan illeri
baflta olmak üzere birçok yerde çat›flmal› geçen
Newrozlar›n kazan›lm›fl olmas›, coflkuyu art›rd›.
Proleter Devrimci Durufl okurlar› da Nurtepe, Gül-
suyu baflta olmak üzere bulunduklar› semtlerde
Newroz kutlamalar›na kat›ld›lar. 

NEWROZ ATEfi‹ HER YERDE YANDI
Bu y›l yasakl› newroz kutlamalar›nda bir kifli hayat›n› kaybederken,

yüzlerce kifli yaraland›, onlarca kifli tutukland›. Pazar günü bunlar yaflan›r-
ken, 21 Mart akflam› ‹stanbul'un birçok semtinde tekrar newroz atefli yan-
d›. Biz de yap›lan bu sald›r›lar› k›namak ve bir direnifl günü olan newroz
ateflini harlamak için Güzeltepe'de newroz kutlamalar›na kat›ld›k. Akflam
saat 20.00 de bafllayan newroz kutlamalar› yak›lan ateflle bafllad›. Mahal-
le halk›ndan ve yak›n civardan gelenler, atefl bafl›nda halaya bafllam›fllar-
d›. Biz de halaya kat›ld›k. At›lan sloganlar newroz ateflinin sönmeyece¤ini,
zalimin zulmüne karfl› baflkald›r›n›n bitirilemeyece¤ini bir kez daha göster-
di. Yafll›lardan çocuklara kadar herkes newroz alan›nda yerini alm›flt›.
“Kürdistan faflizme mezar olacak”, “Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z”,
“Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i” , “Kürdistan goristan jibo faflistan”, “Biji b›ra-
tiya gelan” sloganlar› newroz alan›n› ç›nlatt›. Sonras›nda yap›lan aç›kla-
marda newrozun yasaklanamayaca¤›, yasaklansa dahi her zaman için
kutlanaca¤› üzerine k›sa bir konuflma yap›ld›. Ard›ndan halaylar tekrar
bafllad›. Saat dokuz buçuk gibi newroz kutlamas› yine halaylarla bitirildi.

Newroz direniflle kutland›
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Newroz’dan birkaç gün önce at›lan bütün
manfletler, yap›lan haberler, zaten yaflana-
caklar›n önceden habercisiydi. Bunun bilin-
ciyle sabah saat dokuz sular›nda evimden
ç›k›p Kazl›çeflme’ye do¤ru yola koyuldum…
Kazl›çeflme’ye do¤ru yaklafl›rken, birkaç oto-
büsün çevrilip kimlik ve üst aramas›na tutul-
du¤unu gördüm. Polisin y›¤›nak oluflturdu¤u
bir yerde floför herkesi üzülerek indirmek zo-
runda oldu¤unu söyledi. 

Tam bu s›rada polis 100 metre ilerideki
eylemcilere do¤ru gaz bombas› atarak sald›-
r›y› bafllatt›. Ben de önümdeki 6-7 kiflilik bir
grubla ara sokaklardan ilerleyerek futbol sa-
has› olan bir yere geldim. Burada yaklafl›k
100-150 kiflilik bir grup vard›. Bir süre sonra,
üzerimize gaz bombas› ya¤maya bafllad›.
Ara soka¤a do¤ru çekilirken, polisler tafllan-
d›. Bir grup genç de, cam flifle at›k deposu-
nu yere devirerek barikat kurdu. Yafll› bir
teyze, elindeki limonla gazdan etkilenenlere
yard›m ediyordu. 

Ard›ndan bir gaz bombas› daha yine ge-
riye do¤ru çekiliyoruz. Sonra ara sokaklar-
dan ilerleyerek kalabal›k uzun bir caddeye
ç›kt›k. Daha sonra edindi¤im bilgilere göre,
58. Bulvar’m›fl. Buradaki en büyük olay›n fiti-
li ise flöyle atefllendi: Lüks bir kafeden bir ki-
fli, (tahminen sahibi) söylentiye göre silah
gösterince, olan oluyor. Aral›ks›z 10 dakika
tafllar ya¤mur gibi ya¤›yor ve dükkan param-
parça. Ard›ndan siyah bir araba baflafla¤›
ters çevriliyor… 

Baflka bir yöne do¤ru ilerlemeye bafll›yo-
ruz. Bütün bankalar›n camlar›, güvenlik ka-
meralar›, ATM’leri, yoldaki otobüs duraklar›-
n›n camlar› tuzla buz olup yerlere dökülüyor.
Belediyenin dikti¤i a¤açlar yerlerinden sökü-
lüp atefle at›l›yor. Dükkanlar›n üst kat›nda
oturan aileler ise, camlar›na ast›klar› bayrak-
lar› korku ve telaflla toplamaya bafll›yorlar. 

‹lerlemeye devam ederken, geçen bir-iki
araba kornaya bas›p zafer iflareti yaparak
selam gönderiyorlar. Bir gaz bombas› daha
üzerimize geliyor. Yine ara sokaklara dal›yo-
ruz. Tam bu s›rada, aram›zdaki mesafeyi bir
hayli açm›fl olan bir arkadafl, çevik kuvvetin
yak›nlar›nda yuvalanm›fl 25-30 kiflilik faflist
güruhun “ya Allah, bismillah” ba¤›r›fllar›yla
ortalar›nda kal›yor. Birkaç dakika içinde kan
revan içinde b›rak›l›nca, polisler, faflistlerin
elinden al›yor. Birbirleriyle paslafl›yorlar ade-
ta. Faflistler polislerin dibinden ayr›l›p da
üzerimize gelme cesaretini bulam›yorlar. 

Son flahit oldu¤um olay ise, çevik kuvvet
polisleri, bir gaz bomba daha at›p bir süre
bekledikten sonra gitmeye çal›fl›rken, iki ar-
kadafllar›n› almay› unutuyorlar! ‹ki polis, so-
luk solu¤a koflmaya bafll›yor. Onlar koflar-
ken çevreden yuhalama sesleri geliyor… Ve
masmavi gökyüzüne simsiyah dumanlarlar
yükseliyor, bir de sloganlar… 

Sonuç olarak flunu söyleyebilirim ki, Kürt
halk› her türlü yasa¤a, gaz bombas›na ve
fliddete karfl›n boyun e¤memifl, öfkesini ve
mücadelesini dosta düflmana göstermifltir. 

Bir PDD okuru

Simsiyah dumanlarla 
sloganlar yükseliyor

Polsan bir ürün mar-
kas›n› ça¤r›flt›r›yor. Ama
de¤il. Polis teflkilat›na
ba¤l›, holdingleflmifl bir
flirket. Kendisine ba¤l› 8
flirketle turizmden akar-
yak›t da¤›t›m›na, inflaat-
tan silah ticaretine kadar
faaliyet yürütüyor. Nas›l
ki ordunun OYAK’› varsa,
polisin de Polsan’› var. 

Polsan (Polis Bak›m
ve Yard›m Sand›¤›) 1952
y›l›nda kurulmufl. Kurulufl tarihi hayli eski olmas›na ra¤-
men, ismi, varl›¤› pek bilinmiyor. AKP hükümetiyle be-
raber Polsan ç›k›fl yapt›, büyüdü, büyüyor. 97 bin
üyesi olan Polsan’da emniyet teflkilat› mensuplar›-
n›n yüzde 45’i bu sand›¤a üye. Ticari faaliyetleri ara-
s›nda; internet perakendecilik, turizm, akaryak›t da¤›t›-
m›, inflaat, portföy yönetimi, su, al›flverifl merkezleri ve
silah ticareti de bulunuyor. Toplam aktif varl›¤› 850 mil-
yon liraya (570 milyon dolar) ulaflt›¤›, geçen y›l 81 mil-
yon 425 bin 801 lira net kar elde etti¤i belirtiliyor. 

Polsan, ‹sviçre mal› Sin Saur silahlar›n›n Türkiye
distribütörü ayn› zamanda. Yine kendisine ba¤l› Pol-
tek isimli flirket, 2011 Temmuz ay›nda H›rvat may›n flir-
keti HCR-CTRO ile anlaflma imzalam›fl. TPDO (Türkiye
Petrolleri Da¤›t›m Afi) ile ticaret iflbirli¤ine girerek akar-
yak›t da¤›t›m istasyonlar› açm›fl. TOK‹ ile inflaat alan›-
na el atm›fl. 2000 y›l›nda Ankara Sigorta’y› sat›n alm›fl,
2003’te Ankara Emeklilik Sigortas›’na dönüfltürerek bir
süre ifllettikten sonra, Hollandal› Argon adl› sigorta flir-
ketine satm›fl. Polsan yak›n bir zamanda Albaraka Türk
Kat›l›m Bankas› ile anlaflma imzalayarak, polislere ve
efllerine “özel flartlarda” konut finansman› olana¤› sa¤-
lam›fl... 

AKP döneminde polis teflkilat›
AKP hükümeti döneminde yükselifle geçen Polsan,

ticaret ve yat›r›mlar›nda AKP hükümetinin sundu¤u
avantajlarla palazland›. Bunlar yetmezmifl gibi, bütçe-
den önemli bir pay, emniyet teflkilat›na ayr›ld›. Son büt-
çe görüflmelerinde, Emniyet Teflkilat›’n›n pay› 5 kat art-
t›r›larak, savunma giderleri içinde en fazla artt›r›lan bi-
rim oldu. Keza “Kanun Hükmünde Kararname” (KHK)
fleklinde yap›lan bir düzenlemeyle, 5 milyar TL’yi bulan
savunma fonundan M‹T ve emniyet teflkilat›na, de-
netimsiz yararlanma imkan› sa¤land›. Daha önce
sadece TSK’n›n yararland›¤› bu hak, AKP’nin son
gün KHK’s› ile M‹T ve polise de verildi. Böylece Ka-
s›m ay›ndan itibaren “güvenlik ve istihbarat”a iliflkin acil
ihtiyaçlar kapsam›nda, polis ve M‹T de bu fondan ya-
rarlanmaya bafllad›.

“Osmanl›da oyun çok” derler ya, kendilerini “Os-
manl›’n›n torunlar›” olarak gören AKP de oyun ve kur-
nazl›kta dedelerini geçti. Ç›karmak istedikleri bir yasal
düzenlemeyi, tepkilerden dolay› geri çekmek zorunda
kald›klar›nda, o yasal düzenlemeyi baflka bir paketin
içerisinde (tam gün yasas›n›, torba yasas›na koyduklar›
gibi) yasallaflt›r›p yürürlü¤e koymada ustalaflt›lar. M‹T
ve polisin savunma fonundan denetimsiz bir flekilde
faydalanmalar› düzenlemesi de, üst bafll›¤› AB Bakanl›-
¤› olarak görünen Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
içerisinde ç›kt›. 2 Kas›m’da yürürlü¤e giren bu düzenle-

meyle Emniyet ve M‹T
teflkilatlar› savunma fo-
nundan istedi¤i biçimde
harcama yapacaklar. Bu
harcamalar Say›fltay de-
netimine de tabi tutulma-
yacak. 2011 y›l›nda mer-
kez bütçeden 10 milyar
578 milyon TL pay alan
Emniyet Müdürlü¤ü, yeni
bütçe ile bugüne kadar
bütçeden en fazla pay

alan TSK’y› bile geçti. 
Hat›rlanaca¤› gibi AKP hükümeti bir dönem katliam-

lar›yla, gözalt› kay›plar›yla, iflkenceleriyle nam salm›fl
özel harekat timini, yeniden a¤›r silahlarla donatarak ve
yetkilerini artt›r›p faaliyet s›n›rlar›n› geniflleterek daha
aktif pozisyona getirmiflti. Ayr›ca ‹çiflleri Bakan›, polis
teflkilat›na insans›z hava araçlar› (‹HA) al›naca¤›n›
aç›klad›. Bunlar aç›¤a ç›kan, aç›klanan k›s›mlar. Bir de
bilinmeyen, gizlenen k›s›mlar› düflününce, polis teflkila-
t›n›n AKP eliyle giderek ne kadar güçlendirildi¤i anlafl›-
l›r. Yapt›klar› katliamlardan, iflkenceden aklanmalar›na
ise, hiç girmiyoruz. 

Polis neden güçlendiriliyor?
Peki AKP neden polisi bu kadar güçlendiriyor? Kufl-

kusuz ifl bafl›na gelen bütün hükümetler, polis teflkilat›
içerisinde kadrolaflma, tasfiye, kollama, koruma gibi ifl-
leri yapm›flt›r. Ama hiçbiri AKP düzeyine eriflememifltir.
AKP, di¤er hükümetleri aflm›fl durumda. 

AKP dönemi, burjuva klik çat›flmas›n›n en fliddetli
biçimde yafland›¤› bir dönem oldu. ‹lk bafllarda ordu
içerisinde rakip kli¤in etkisinin güçlü olmas›, AKP’yi po-
lis teflkilat›na yönlendirmifl, orduya karfl› polis teflkilat›-
n›n köfle bafllar›na kendi adamlar›n› yerlefltirerek polis
teflkilat›nda güçlenmiflti. Zaten Gülen cemaatinin polis
teflkilat› içinde uzun bir süredir örgütlendi¤i biliniyordu.
AKP dönemiyle birlikte, polis teflkilat› içinde terfi dahil
her tür karar›n cemaat taraf›ndan al›nd›¤› da, art›k s›r
de¤il. Geçmiflte bu cemaatin içinde yer alm›fl Hanefi
Avc› gibi bir polis flefinin “Haliç’te Yaflayan Simonlar”
kitab›n›n di¤er ad›, “Dün Devlet, Bugün Cemaat”tir. Ha-
nefi Avc›, polis teflkilat› içinde emirlerin, devlet ta-
raf›ndan de¤il, cemaat taraf›ndan verildi¤ini aç›kça
ortaya koymaktad›r. Bu kitab›n ç›kmas›ndan k›sa bir
süre sonra da tutuklanm›flt›r.  

AKP’nin polis teflkilat›n› güçlendirmesinin di¤er ve
belirleyici olan nedeni ise, yükselen iflçi ve emekçile-
rin mücadelesini, Kürt halk›n›n özgürlük taleplerini
bast›rmakt›r. En ufak bir hak arama eylemi, polislerin
pervas›z sald›r›s›na u¤ruyor. Kitlesel gözalt›lar, kitlesel
tutuklamalar ard› arkas› kesilmiyor. Bu da onlar›n kor-
kular›n› gösteriyor. 

* * *
Ancak ne polis teflkilat›n› güçlendirmeleri, ne de

TSK’y› yenilemeleri, baflta Kürt halk› olmak üzere iflçi
ve emekçilerin mücadelesini bast›rmaya yetmiyor. Son
aylarda iyice artan tutuklama terörü, katliam ve iflken-
celer, kitlelerin büyük bir tepkisi ve direnifliyle karfl›lafl›-
yor. Klik çekiflmesinde üstünlü¤ü ele geçiren AKP, poli-
si, ordusu, mahkemesiyle bask› ve zorbal›¤› artt›rsa da,
kitlelerin mücadelesini durduramayacakt›r ve AKP’nin
sonunu da bu mücadele getirecektir.  

POLSAN h›zla yükseliyor
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“Toplumlar tarihi, s›n›flar mücadele-
si tarihidir” der Marks. Köleci toplum-
dan, feodal topluma oradan kapitalist
sisteme; bütün sömürücü sistemlerde
iktidar› elinde bulunduran s›n›f veya ik-
tidar› almay› hedefleyen s›n›flar aç›s›n-
dan, hedeflerine ulaflmada tayin edici
güç, kitleler olmufltur. ‹ktidar› elinde
bulunduran s›n›f, onu korumaya, güç-
lendirmeye ve giderek iktidar alan›n›
geniflletmeye çal›fl›r. Bunun ideolojik, politik, kültürel
ayaklar›n› oluflturur. Fakat bütün bunlar› yaparken,
kitle deste¤ine ihtiyaç duyar. E¤er kitleleri yan›na
çekememiflse, onlar› “ikna” edememiflse veya kitle-
leri maniple edememiflse, iktidar›n› korumas› zordur.
Bu yüzden iktidar› elinde bulunduran sömürücü
s›n›f, sadece ç›plak zor, bask› uygulama ile ye-
tinmez, ideolojik sald›r› aya¤›n› da her daim sür-
dürür.   

Kapitalist sistemde de, burjuvazi kitleleri yan›na
almadan iktidar› elde edemedi. Yine kapitalist sis-
temden komünizme geçifl ve onun ilk aflamas› sos-
yalist sistem de kendili¤inden gelmeyecektir. Ancak
komünist partinin iflçi ve emekçi kitlelerle buluflmas›,
onlar› kendi bayra¤› alt›nda savaflt›rmas› sonucun-
da, iktidar› kazanacakt›r. Nitekim Rusya’da Ekim
devrimi, Asya’da, Latin Amerika’da ve Do¤u Avrupa
ülkelerindeki demokratik devrimler, kitlelerin devrim-
ci savafl›m›yla gerçekleflmifltir.

Kitlelerin gücü
Bugün Tunus’ta, M›s›r’da diktatörleri deviren de

kitlelerdir. Kitlelerin öfkesi o kadar güçlüydü ki, yay-
dan ç›kan ok gibi, diktatörleri devirmeden geri çekil-
medi. Bu öfke ve kararl›l›k karfl›s›nda ne diktatörle-
rin kurdu¤u zor ayg›tlar›, ne de onlar› himayesinde
bulunduran emperyalistler durabildi. 

“Wall Street’i iflgal et” eylemcilerini parktan ç›kar-
maya çal›flan Amerikan polisleri, kitlelerin kararl› du-
rufllar›n›n karfl›s›nda flaflk›nl›klar›n› gizleyemediler.
“Her fley kitlelerdir. Onlar› parktan att›¤›m›zda, ar›
kovan›na çomak sokmufl olduk” diyordu polislerden
biri. Bu, kitle gücünün karfl›s›nda korkunun göster-
gesi oldu¤u kadar; kitle gücüne hayranl›¤›, kitlele-
rin eylemi karfl›s›nda teslim oluflu ifade edi-
yordu.   

Karfl›-devrimin kolluk güçlerini en fazla korkutan
fleyin, kararl› kitleler oldu¤unu her yerde görüyoruz.
Ülkemizde de böyledir. Yasakl› Taksim 1 May›s ey-
lemlerinde polis telsizlerinden geçen “kontrol edemi-
yoruz, her taraftan ç›k›yorlar” konuflmas› hat›rlarda-
d›r. Elbette bunu polislere söyleten, sadece kitlelerin
kalabal›k oluflu de¤ildir. “Taksim meydan›na girmeyi
ara sokaklarda, kararl›ca militanca çat›flan kitlelere
borçluyuz” söylemidir. Kavgay› göze alamayan kit-
lelerin hiçbir hükmü olmaz, hedeflediklerine de
ulaflamazlar.

Çat›fl›larak kazan›lan her mevzi, iflçi ve emekçi-
lerin hanesine bir de¤er katt›¤› gibi, burjuvaziye de
kaybettirir. Bu yüzden küçücük bir kazan›m bile, be-
del ödemeyi gerektirir. Ama kazan›lan korunup ona
yeni halkalar kat›lmazsa kaybedilir. Ayn› zamanda
hedefe parçalar de¤il, bütün çak›lmal›d›r. Bir kifli ya
da bir kurum de¤il, bir bütün olarak sistem hedeflen-
melidir. Kimi özel durumlarda kifli ya da kurumlar
öne ç›kabilir, fakat onun bütünle ba¤› mutlaka kurul-

mal› ve gerçek kurtuluflun ancak sistemin y›k›lma-
s›yla mümkün olaca¤› belirtilmelidir.

‹ktidar perspektifi
“Kitlelerin gözünde ölüm küçüldükçe zafer yak›n-

lafl›r” der Lenin. T›pk› Tunus’ta M›s›r’da oldu¤u gi-
bi….  Buralarda devletin tank› tüfe¤i, ölümü yenen
kitleler karfl›s›nda hükümsüz kald›. Ve diktatörleri
y›kt›lar, hedeflerine ulaflt›lar. Fakat iktidar olma bilin-
ci eksikti. Komünist ya da devrimci bir öncüden
yoksunluk, iktidar fikrinde çok yak›c› biçimde
kendini gösterdi. ‹ktidar, sadece diktatörler olarak
görüldü. Diktatörü devirmekle diktatörlü¤ün bitece¤i
san›ld›. Kuflkusuz diktatörlerin alafla¤› edilmesi çok
büyük bir baflar›yd›. Ama yeterli de¤ildi, iktidar›n
kendisi de¤ildi çünkü. ‹ktidar, mülksüzlefltirenlerin
mülküne el koyup, s›n›f olarak burjuvaziyi alafla¤›
etmekle kazan›lacakt›. 

M›s›r iflçi ve emekçileri, Mübarek’i devirdiklerinde
çok büyük bir coflku içindeydiler. Kale olarak seçtik-
leri Tahrir Meydan›’nda biriken çöpleri de kendileri
süpürdüler. Çöplerle birlikte, ayaklanman›n sembol-
lerini de kendi elleriyle silip süpürmüfllerdi. O anda
bunun fark›nda olmasalar da… “Devrimin ilk günle-
rinde dillerden düflmeyen slogan ‘Halk sistemi devir-
mek istiyor’ idi. 12 fiubat’ta ulaflt›¤›m›z tek fley bu
sistemin bafl›ndaki flahs› çekilmeye ve fiarm el
fieyh’e gitmeye zorlamak olmufltu. “Sistem” hala ye-
rinde duruyordu. Öyleyse Tahrir’de sloganlar›n üze-
rini badanalaman›n alemi neydi? Velhas›l böylece
devrimin çal›naca¤›na dair ilk kuflkular geliflmeye
bafllad› ve sonras›nda hepimizi yoklar oldu” fleklinde
yaz›yordu Amr Slakani 9 Eylül 2011 tarihli Radikal
gazetesinde. 

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur. M›-
s›r’daki ayaklanman›n içerik ve sonuç itibariyle dev-
rim olmad›¤› ortadad›r. “Halk sistemi devirmek isti-
yor” slogan› Mübarek’le s›n›rl› kald›. fiimdi “devrimi-
miz çal›nd›” diyerek, durumun fark›na varan M›s›r ifl-
çi ve emekçileri, eksik b›rakt›klar›n› tamamlamak
için yeniden sokaklara döndüler. 

‹ktidar bilinci eksik olan kitleler, kazan›mlar›n›
da koruyamazlar. K›r›nt›larla yetinip geri çekilirler.
Elbette diktatörleri devirmek, burjuvaziye geri ad›m
att›rmak veya burjuvazinin sald›r›s›n› püskürtmek
önemli bir baflar› ve kazan›md›r. M›s›r’da, Tunus’ta,

‹talya’da, Yunanistan’da, fiili’de kitle-
ler bunu gösterdi. Kitlelerin gücünün
neleri yapabilece¤ini pratikte sergile-
diler. Kitlelerin kendi gücüne güven
duymas›n› sa¤lad›lar. Fakat iktidar
perspektifinden yoksunluk, çok daha
fazlas›n› baflarabilecek durumda
iken, parçalarla-k›r›nt›larla yetinmeyi
getirmekte, bu da burjuvaziye soluk
ald›rtan, yeni manevralarla iktidarda

kalmas›n› sa¤layan bir zemin yaratmaktad›r.

Devrim günceldir
Dünyan›n neredeyse bütün ülkelerinde iflçi

emekçiler sokaklarda, eylem halindeler. ‹rili ufakl› ve
giderek militanlaflan bir seyir izliyor bu eylemler. So-
ka¤›n gücünün fark›na varan kitleler, mücadeleyi so-
kakta örüyorlar. 

Mesela Yunanistan iflçi emekçileri dalga dalga
grevlerle s›n›f mücadelesinin en etkili silahlar›ndan
biri olan grev silah›n›n nas›l kullan›laca¤›n› ö¤reti-
yorlar dünya iflçi emekçilerine. Burjuvazinin kilit nok-
talar› olan, bankalar›, bakanl›klar› iflgal ediyorlar,
polislerle çat›fl›yorlar. Hedeflerine, siyasi iktidar›n ki-
lit noktalar›n› koyuyorlar. Keza fiilili ö¤renciler ba-
kanl›klar› iflgal ederek, burjuvazinin karar mercilerin-
den birini, bir süreli¤ine de olsa ifllevsizlefltiriyor.
“Devrimimiz çal›nd›” diyen M›s›r halk›, bu kez ordu
ve parlamentoyu hedefe çak›yor. Parlamento binas›-
n› yak›yorlar. Siyasi erki elinde bulunduran burjuva-
zinin temsilcileri kaçarak canlar›n› zor kurtar›yor.
Burjuva iktidar›n›n kilit noktalar›ndan biri olan Wall
Street eylemcileri, kapitalizmin kalbini dövmeyi sür-
dürüyorlar. Sokaklara ç›kan Alman iflçi ve emekçile-
ri, “tarih boyunca devrimler olmufltur, flimdi de dev-
rimler zaman›” pankart›n› tafl›yor. 

“Devrimler tarihin lokomotifidir” diyordu Marks.
fiimdi bunu yeniden gündeme sokan, yükselen kitle
hareketidir. Burjuvazinin kabus görmesi bofluna de-
¤il. 

Devrim güncelli¤ini koruyor. Biz de devrimi gün-
cel yaflamal›y›z. Tüm faaliyetlerimize devrimin
güncelli¤i ruhuyla sar›lmal›y›z. Bir eyleme gider-
ken, bir faaliyeti gerçeklefltirirken, bir alan›-bölgeyi
örgütlerken, k›saca yapt›¤›m›z her iflte, iktidar pers-
pektifi ile hareket etmeliyiz. ‹ktidar perspektifi, yap-
t›¤›m›z her iflte, bulundu¤umuz her yerde iktidar›
hedeflemek, iktidar› ele geçirme bilinciyle çal›fl-
mak demektir. Devrimin temel ve güncel bir görev
oldu¤unu hiç ak›ldan ç›karmamak demektir. ‹ster bir
döviz haz›rlama olsun, isterse bir alan›n örgütlen-
mesi olsun, her ifle devrim fikriyle sar›lmakt›r. Ona
devrimci ruhunu katmakt›r. John Lothrop Motley’in
söyledi¤i gibi, “tafllar de¤il, yap›lan ifller an›tlar› olufl-
turur.” ‹ktidar bilinciyle faaliyetlere yöneldi¤imizde,
kopar›l›p al›narak sonland›r›lmas›, daha mümkün
olacakt›r. Küçük mevzilerden büyük mevzilere, ka-
zan›lm›fl en küçük haktan, daha kapsaml›lar›na do¤-
ru hedefler geniflleyerek yürünecek ve iktidar›n bü-
tününü ele geçirmede her biri bir kald›raç ifllevi gö-
recektir.  

Unutulmamal›d›r ki, bütün bunlar kitlelerle bafla-
r›l›r. Devrim kitlelerin eseridir. ‹ktidar, örgütlü kitleyle
ele geçirilir. Marks’›n deyifliyle, “Proletaryan›n sefa-
letinden yaln›zca sefaletin kendisini de¤il, eski toplu-
mu altüst edecek devrimci yan›n› da görmeliyiz.”

‹ktidar perspektifi ve 
DEVR‹M‹N GÜNCELL‹⁄‹

‹ktidar perspektifi, yapt›¤›m›z her iflte, bulundu¤umuz her yerde
iktidar› hedeflemek, iktidar› ele geçirme bilinciyle çal›flmak de-

mektir. Devrimin temel ve güncel bir görev oldu¤unu hiç ak›ldan
ç›karmamak demektir. ‹ster bir döviz haz›rlama olsun, isterse bir

alan›n örgütlenmesi olsun, her ifle devrim fikriyle sar›lmakt›r. 
Ona devrimci ruhunu katmakt›r. 
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‹flçiler, ad›na “ifl kazas›” dedikleri cina-
yetlerde ölmeye devam ediyor. Bu art›k bir
katliama dönüflmüfl durumda. Sadece fiu-
bat ay›nda 42 iflçi hayat›n› kaybetti.

Son toplu ölümler, Adana-Kozan ve ‹s-
tanbul-Esenyurt’ta gerçekleflti. Kozan’da
baraj inflaat›nda çal›flan 10 iflçi, Esen-
yurt’ta bir AVM inflaat›nda barakalarda
ç›kan yang›nda 11 iflçi katledildi. Daha
önce de Kahramanmarafl-Afflin kömür sa-
has›nda toprak kaymas› sonucu 10 iflçi öl-
müfltü. Ankara Ostim’deki patlamada 20 ifl-
çi, Davutpafla’da 23 iflçi... Rakamlar böyle
s›ralan›p gidiyor. Hepsi patronlar›n azami
kar dürtüsü ve onlar›n devletinin buna göz yumma-
lar› sonucu katlediliyorlar. 

Tuzla tersanelerinde ise iflçi cinayetlerinin sonu
gelmiyor. Neredeyse ölüm veya yaralaman›n ya-
flanmad›¤› gün yok. TMMOB Mimarlar Odas›’n›n
araflt›rmas›na göre, 2007-2012 (ilk dört ay›) aras›n-
da toplam 500 iflçi, bu cinayetlerde can vermifl. 

Ayn› araflt›rmada, Türkiye’de her y›l 1072 iflçi-
nin katledildi¤i belirtiliyor. Bu rakamlarla Türkiye,
Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü s›rada. Fakat
bu, kayda geçen rakamlar üzerinden yap›lan s›ra-
lama. Bir de kayda geçmeyenler var... 

‹nflaat sektörü birinci s›rada
Bunlar›n ilk s›ras›n› inflaat sektörü al›yor. Son

iki iflçi katliam› da inflaat sektöründe yafland›. Tür-
kiye’de yaklafl›k 2 milyon inflaat iflçisinin oldu-
¤u söyleniyor. Ve bunlar, son derece tehlikeli ifl-
lerde ve her an ölümle burun buruna çal›fl›yorlar.
Ne sigortalar› ne de sendikalar› var. Büyük bir bö-
lümü asgari ücretin alt›nda çal›fl›yor. (500 TL’den
az alanlar ço¤unlukta) Bunlar›n önemli bir k›sm›n›
Kürt bölgelerinden gelen iflçiler oluflturuyor. Bu ifl-
çiler, t›pk› Esenyurt’ta oldu¤u gibi, büyük al›fl-verifl
ma¤azalar› (AVM) gökdelenler, oteller, rezidanslar
yap›yorlar, zengin s›n›f›na mensup olanlar yesin,
içsin, e¤lensin diye... 

Bu binalar›n sahipleri ise, astronomik karlar el-
de ediyorlar. ‹flte son dönemin ünlü mütahhitlerin-
den Ali A¤ao¤lu, “Türkiye’nin en zenginleri” listesin-
de 10. s›raya yükseldi. Ama orada çal›flan iflçilerin
güvenli¤i için bir tek kuruflun hesab›n› yap›yorlar.
Esenyurt’taki iflçileri, konteyner yerine çad›rlarda
yaflatt›klar› gibi... 

Devlet, Van depremzedelerini zemheri so¤ukta
nas›l çad›rlara mahkum ettiyse ve o çad›r yang›nla-
r›nda onlarcas›n› katlediyse, patronlar da iflçileri
ayn› flekilde çad›r yang›nlar›nda katlediyorlar.
Esenyurt’ta ölenlerden birinin Van depreminden
sonra gelenlerden olmas›, yaflanan trajediyi çarp›c›
biçimde ortaya koyuyor. Ezilen ulusun ezilen s›n›f-
lar›n› her yerde ayn› ak›bet bekliyor. Ta ki örgütle-
nip haklar›n› söke söke alana dek...  

Bu sadece Türkiye’ye özgü de de¤il. Azami kar
dürtüsüyle çal›flan emperyalist-kapitalist sistemin
kendisi, bu sonucu do¤uruyor. Mücadeleler sonucu
kimi ülkelerde bu oran biraz daha azal›yor fakat
hiçbirinde tümden ortadan kalkm›yor, t›pk› iflsizlik
gibi, açl›k gibi... 

ILO (Uluslararas› Çal›flma Örgütü) Türkiye
temsilcili¤inin tespitlerine göre, inflaat sektö-
ründe dünyada her y›l 60 bin ölümcül kaza olu-
yar ve her on dakikada bir kifli, inflaatta hayat›-
n› kaybediyor. ‹stanbul ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i

Meclisi taraf›ndan aç›klanan rapora göre ise, 57 ifl-
çinin hayat›n› kaybetti¤i, yaklafl›k 2 bin iflçinin ise
yaraland›¤› Kas›m ay›nda, en çok ölüm inflaat sek-
töründe yaflanm›fl. Kas›m ay›nda 19 iflçi inflaatlar-
da hayat›n› kaybetmifl. Elbette önceki ve sonraki
aylarda da onlarca-yüzlerce iflçi yaflam›n› yitirdi.
Ve bunlar›n içinde inflaat sektörü birincili¤ini koru-
yor.

Türkiye’de her ay en az 55 iflçi ölüyor!
Emperyalist-kapitalist sistemde, iflçinin can› su-

dan ucuz! ‹flsizli¤in sürekli oldu¤u ve kriz dönemle-
rinde bunun kronik bir hal alarak iyice artt›¤› bir sis-
temde, ölen iflçilerin yerine yenisini bulmak, onlar
için hiç zor de¤il! Köleci toplumlarda bile köle
sahibi, kölesini ifl yapacak flekilde yaflatmakla
kendisini yükümlü hissederken; “ücretli kölelik
sistemi”nde patronlar bu yükümlülü¤ü bile
duymuyorlar! 

ILO raporuna göre, dünyada her y›l 250 milyon
“ifl kazas›” meydana geliyor. Ve her gün 5 bin kifli
bu “kaza”larda yaflam›n› yitiriyor. Türkiye’de ise,
her ifl saatinde 32 “ifl kazas›” gerçeklefliyor. 80 da-
kikada bir iflçi, “ifl göremez” duruma geliyor. 3 saat
içinde bir iflçi ölüyor. Ve buna hala “ifl kazas›” deni-
yor. Oysa “iflçi cinayetleri” kavram› bile yetersiz
kal›yor bu tablo karfl›s›nda. Gerçekte iflçi katlia-
m› yaflan›yor.

‹stanbul ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Mecli-
si’nden Marmara Üniversitesi ö¤retim üyesi Berna
Güler Müftüo¤lu’nun verdi¤i bilgilere göre, Türki-
ye’de Temmuz ay›ndan bu yana her ay en az 55
iflçi, ölümlü kazalarda yaflam›n› yitiriyor. Son 5 ay-
da 400 ile 450 aras›nda iflçinin yaflam›n› yitirdi¤i
belirtiliyor. Bu rakamlarla Türki-
ye, “ifl kazalar›”nda Avrupa’da
birinci, dünya üçüncü olma fle-
refini(!) elinde tutuyor.  

Günümüzde iflçiler 12-14
saat çal›flt›r›l›yor, bu süre içeri-
sinde daha çok ifl ç›karmak
için, daha h›zl› çal›flmaya zorla-
n›yorlar. ‹flyeri koflullar› son de-
rece sa¤l›ks›z, bazen bir sabu-
nun bile verilmedi¤i koflullarda
çal›flmak zorunda b›rak›l›yorlar.
Uzun çal›flma saatleri, sa¤l›ks›z
iflyerleri, düflük ücretler, ço¤u
kez bu ücretlerin bile verilme-
mesi, geciktirilmesi ve üstüne
üstük her tür hakaret-küfrün
savrulmas›, hem “ifl kazalar›”n›,
hem de “meslek hastalar›”n›
artt›r›yor. 

Müftüo¤lu da “insanlar›n ar-

t›k daha s›k› ve yo¤unlaflt›r›lm›fl bir
çal›flma ortam›nda olduklar› için
çal›fl›rken hastaland›klar›n›” söylü-
yor. Çal›fl›rken hastalanman›n en
önemli nedenini, “güvencesizlik”
olarak aç›kl›yor. Türkiye’de meslek
hastal›klar›n›n neredeyse yokmufl
gibi alg›land›¤›n› belirten Müftüo¤-
lu, Türkiye’de hali haz›rda 1000
hastal›¤›n meslek hastal›klar›
olarak tan›mland›¤›n›, oysa dün-
yada bu rakam›n 43 bin ile 130
bin aras›nda de¤iflti¤ini ekliyor.
Bunun üzerine Ulusal Sa¤l›k Kon-

seyi’nde meslek hastal›klar›n›n yüzde 500 artt›r›l-
mas› gerekti¤inin gündeme geldi¤ini belirtiyor.

Örgütlenmekten baflka çare yok!
Artan meslek hastal›klar›ndan ve ifl cinayetlerin-

den her gün befler-onar iflçilerin öldü¤ü bir ülkede-
yiz. Patronlar, daha fazla kar elde edebilmek için
iflçinin can›n› hiçe sayan çal›flma koflullar›n› daya-
t›yor. Buna karfl› örgütlenmeye çal›flan iflçileri, ifl-
ten atarak cezaland›r›yorlar. S›rtlar›n› devlete da-
yam›fl olarak, iflçiye her tür ekonomik ve ekonomi-
d›fl› zoru uyguluyorlar.

Her iflçi cinayetinden sonra devletin yetkilileri,
ya “takdiri ilahi” diyerek geçifltiriyor, ya da s›k›flt›k-
lar› yerde “sorumlulardan hesap sorulaca¤›” üzeri-
ne konuflmalar yap›yorlar. Oysa bugüne dek hesap
sorulan tek bir patron yok! Yasalar›n eksikli¤inden,
mevzuattan dem vurup duruyorlar. ‹stedikleri za-
man istedikleri yasay› nas›l ç›kartt›klar›n› herkes
görüyor oysa. Ayr›ca mesele “yasal mevzuat” me-
selesi de de¤il! Sözde “ifl müfettiflleri” var ve bunla-
r›n görevi, iflyerlerini denetlemek! Bu müfettifller ne
kadar denetliyor ve varolan durumu ne kadar do¤-
ru yans›t›yor? Müfettifllerin raporuna göre kaç pat-
ron ceza alm›fl? 

Bu sorular›n cevab› ortada. Dan›fl›kl› dövüfl ya-
p›yorlar, o da çok s›k›flt›klar› yerlerde. Gerçekte ise
patronlar ve onlar›n devleti kol kola girerek katledi-
yorlar iflçileri, emekçileri...  

Bu zalim çark›, iflçilerin can›-kan› pahas›na dö-
nen bu çark› durdurabilmenin tek yolu, birleflmek-
ten ve örgütlenmekten geçiyor. Aksi halde bizi da-
ha fazla sömürü, açl›k ve ölüm bekliyor…

BU KAÇINCI 
‹fiÇ‹ KATL‹AMI

Esenyurt’ta bir AVM inflaat›nda çal›flan iflçilerin kald›¤› çad›rlarda ç›kan yan-
g›nda 11 iflçi yaflam›n› yitirdi. ‹flçilerin ölümü, kapitalizmin azami kar h›rs›n›n bo-
yutunu bir kere daha gözler önüne serdi. Yang›n, çad›rlar›n naylonlar› ve so¤uk-
tan ›s›namayan iflçilerin ranzalar›n etraf›na battaniye sermesi gibi etkenlerle iki kat
h›zl› yay›lm›fl ve daha fazla iflçinin ölümüne neden olmufltu. ‹flçiler barakalarda
kalsayd›, ya da çad›r brandalar›, metrekare fiyat› 5 TL daha fazla olan ama “yan-
g›n geciktirici” özelli¤i bulunan brandalardan olsayd›, bu ölümler gerçekleflmeye-
cekti. Bu kadar küçük önlemler bile ifl cinayetlerini büyük oranda azaltacakt›r.

?
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30 Mart günü Taksim’de gerçeklefltirilen eylemde, K›z›ldere’de fle-
hit düflen THKP-C militanlar› an›ld›. Anma ilk defa devrimci örgütle-
rin ortak anmas› biçiminde gerçeklefltirildi. Siper yoldafll›¤›n›n çarp›c›
bir ifadesi olan K›z›ldere direniflinin 40. y›ldönümünde, yine siper yol-
dafll›¤› ve devrimci dayan›flma öne ç›kt›. 

Eylemde okunan metni k›saltarak yay›nl›yoruz. 

KIZILDERE, EMPERYAL‹ZME KARfiI MÜCADELEN‹N
VE S‹PER YOLDAfiLI⁄ININ YÜKSELT‹LD‹⁄‹ GÜNDÜR!

K›z›ldere, emperyalizme karfl› iflçi-emekçi halklar›m›z›n direnifl
bayra¤›n›n yükseltildi¤i gündür. K›z›ldere’de katledilen devrimciler
yok edilememifl; kendilerinden sonraki kuflaklar›n da yolunu ayd›nla-
tacak olan devrim ve sosyalizm meflalesini tutuflturmufllard›r. Onlar›n
yakt›¤› bu meflale, bugün halen yolumuzu ayd›nlatmaktad›r.

Bundan tam 40 y›l önce, 30 Mart 1972’de, K›z›ldere’de, on dev-
rimci, devlet taraf›ndan katledildi. Mahir Çayan, Cihan Alptekin,
Ömer Ayna, Ertan Saruhan, Sinan Kaz›m Özüdo¤ru, Hüdai Ar›kan,
Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Nihat Y›lmaz ve Ahmet Atasoy, Deniz
Gezmifl, Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan’›n idamlar›n› engellemek ama-
c›yla, NATO’ya ba¤l› Ünye Radar Üssü’nden, ‹ngiliz emperyalizmi-
nin üç askerini kaç›rd›lar. On’lar bu yola ç›karken canlar›n› Deniz,
Yusuf ve Hüseyin için ortaya koydular. Bu yüzden K›z›ldere, devrimci
dayan›flman›n ve kardeflli¤in, efline az rastlan›r örneklerinden biridir.

6 May›s 1972’de as›larak katledilen üç karanfilimiz; Deniz, Yusuf
ve Hüseyin, dara¤ac›nda devrimci birer an›ta dönüflmüfl ve son sözle-
riyle Marksizmin-Leninizmin ideolojisini yükseltmifller ve halkalar›n
kardeflli¤i vurgu yapm›fllard›r.

18 May›s 1973’te, doksan gün süren iflkenceler sonucu katledilen
‹brahim Kaypakkaya, dünden bugüne direnmenin ne demek oldu¤unu
hepimize ö¤retmifl; düflman›n zindanda da yenilebilece¤ini gösterir-
ken, iflçi, köylü, emekçi halklar›m›z›n yüre¤inde hak etti¤i yeri alm›fl-
t›r. (...)

Emperyalistler ve onlar›n iflbirlikçi ve uflaklar› bilmelidir ki, birgün
ülkemizdeki emperyalist tahakkümü mutlaka ortadan kald›raca¤›z.
Baflta Malatya-Kürecik’te kurdu¤unuz ve Ortado¤u halklar›na aç›k bir
savafl ilan› olan “Radar Üssü”nüz olmak üzere, bütün sald›r› araçlar›-
n›z› çöpe ataca¤›z. Bu yüzden, siz emperyalistler ve onlar›n ülkemiz-
deki iflbirlikçileri ve uflaklar›, 6. Filo’yu sak›n unutmay›n!

K›z›ldere’den Çorum’a, Marafl’tan Sivas’a de¤in, emekçi halklar›-
m›za katliamdan baflka hiçbir fleyi reva görmeyen dünün egemenleri
ile bugünkülerin aras›nda öz itibariyle hiçbir fark yoktur. (...) Sivas’ta
35 can›m›z› yakanlarla, o katilleri bugün ‘aklayanlar’, Uludere’de 35
Kürt köylüsünü bombalayarak katledenlerle, halklar›m›z›n New-
roz’unu kana bulayanlar ve K›z›ldere’de yoldafllar›m›z› katledenler ay-
n› düzenin birbirini tamamlayan parçalar›d›rlar.(...)

‹flte bu yüzden, burada bulunan devrimciler olarak diyoruz ki; tüm
bask› ve katliamlara ra¤men, bedeli her ne olursa olsun Mahir’ler, De-
niz’ler ve ‹brahim’ler gibi yaflayacak, onlar gibi mücadeleye devam
edece¤iz. Devrim ve sosyalizm mücadelesini yükseltece¤iz. Biz hal-
k›z, halk›n katledilerek tükenmeyece¤ini dosta da düflmana da göstere-
ce¤iz! (...)

Demokratik Haklar Federasyonu, Devrimci Hareket, Emekçi
Hareket Partisi, Emek ve Özgürlük Cephesi, 

Kald›raç, Proleter Devrimci Durufl

K›z›ldere için ortak anma

Bo¤aziçi Üniversitesi’nde devrimci ö¤renciler, 26-30 Mart tarihleri aras›nda “Bo-
¤aziçi Bar›fl ve Adalet Haftas›” düzenledi. Bu nedenle pek çok etkinlik, söylefli, atöl-
ye çal›flmalar› ve film gösterimleri yap›ld›.

Bu kapsamda, dergimiz yazarlar›ndan Nevin Berktafl da etkinli¤e davet edildi.
“Bir Sindirme Mekan› Olarak ‘Hapishaneler’” adl› atölye çal›flmas›na kat›l›mc› ola-
rak Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Denis O’Hearn de bu-
lundu. Hem ABD hem de ‹rlanda’dan örnekler vererek, hücre tipi hapishaneleri ve
direniflleri anlatt›. Özellikle arkadafl› da olan Baby Sands’i etkili bir flekilde anlatmas›
dinleyenleri heyecanland›rd›.

Nevin Berktafl da Metris Askeri Cezaevindeki direniflten ve ‘84 y›l›ndaki Ölüm
Orucu eyleminden söz ederek, Baby Sands ve arkadafllar›n›n direnifllerinden ve
Sans’›n “Hücremde Bir Gün” kitab›ndan nas›l etkilendiklerini anlatt›. Kitab›, minicik
yaz›larla zuladan okuduklar›n›, Baby Sans’›n da kitab›n› iflkenceli günlerde yazd›¤›n›
ve zulalayarak d›flar› ç›kard›¤›n› belirtti.

‹ki konuflmac› da, devrimci tutsaklar›n, hücre tipi hapishanelerin duvarlar›n› dire-
niflleriyle yard›klar›n› anlatarak, dünya hapishaneleri aras›nda dolaflt› ve hapishaneleri
sindirme arac› olarak kullanan burjuvazinin duvarlar aras›nda da yenilebildi¤ine vur-
gu yapt›.

Gazi katliam›n›n
17. Y›l›nda Gazi Ma-
hallesi’nde Gazi flehit
aileleri,  devrimci ve
ilerici kurumlar tara-
f›ndan anma yürüyüfl-
leri düzenlendi. 12
Mart’ta s›ras›yla Gazi
12 Mart Platformu,
flehit aileleri, Halk
Cephesi ve HDK bile-
flenleri ayr› anmalar
gerçeklefltirdi. Sabah
saatlerinden itibaren

Eski Karakol’da toplanmaya bafllayan kortejler, sloganlarla bekleyifllerini sürdü-
rürken, aileler Alibeyköy mezarl›¤›nda anma yapt›.

Proleter Devrimci Durufl, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu, Demokratik
Haklar Federasyonu, Kald›raç ve Mücadele Birli¤i Platformu’nun oluflturdu¤u
Gazi 12 Mart Platformu “Katil devlet hesap verecek” ana pankart›n›n arkas›ndan
kortejler oluflturarak 10.40’ta yürüyüfle geçti. Yürüyüfl sürecine kadar kortejlerden
ortak olarak “Gazi flehitleri ölümsüzdür”, “Katil devlet hesap verecek”,  “Devrim
flehitleri ölümsüzdür”, “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i” vb. sloganlar at›ld›. 

Proleter Devrimci Durufl okurlar› da “Asla unutmayaca¤›z, asla ba¤›fllamaya-
ca¤›z” pankart›n›n arkas›nda flamalar›yla kortej oluflturdular. “Yaflas›n Gazi dire-
niflimiz”, “Tafl, yürek, barikat, yaflas›n Gazi direniflimiz”, “Zeynep-Hakan yoldafl-
lar ölümsüzdür”, “Yaflas›n devrim ve sosyalizm”, “Katil devlet hesap verecek”
sloganlar› at›ld›. Ayr›ca “Orak-Çekiç-silah-y›ld›z bayra¤›m›z”, “Yaflas›n T‹KB
(Bolflevik)” , “T‹KB (Bolflevik) Savaflt›, savafl›yor” sloganlar› at›ld›¤› duyuldu. 

So¤uk hava ve kar ya¤›fl› alt›nda yap›lan yürüyüflün ard›ndan, mezarl›kta Gazi
flehitlerinin mezar› bafl›nda yap›lan sayg› durufluyla anma program› bafllad›. Plat-
form ad›na metin okundu. Eme¤e Ezgi grubunun söyledi¤i marfllar ve at›lan slo-
ganlardan sonra, daha güçlü sahiplenme ça¤r›s› yap›larak anma bitirildi. Tekrar
kortej oluflturan Platform bileflenleri, cemevine kadar yürüyüfl yapt›. 

12 Mart Platformu, anma öncesinde de Gazi Mahallesi’nde yayg›n bir flekilde
afiflleme, bildiri da¤›t›m› ve stant çal›flmas› gerçeklefltirerek, kitlelere Gazi anma-
s›n› sahiplenme ve hesap sorma ça¤r›lar› yapm›flt›. 

Bu y›l anmaya kat›l›m geçen y›llara göre düflük olurken, parçal› bir anma tab-
losu bir kez daha kendisini gösterdi. Bu parçal› yap›n›n bir an önce giderilmesi
için sorumlu davran›lmal› ve birliktelikleri zedeleyici tutumlardan kaç›n›lmal›d›r.
Anmaya kat›l›m›n artmas› da, ailelerin gittikçe devrimcilerden uzaklaflarak
CHP’lilere ve liberal kesimlere bel ba¤lamalar›n›n önüne geçilmesi de, buradan
geçmektedir. 

Gazi Direnifli’nin 17. y›ldönümü

Boğaziçi Üniversitesi’nde 
“Hapishaneler” söyleșisi
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‹lk toplant›s›n› Tunus'ta yapan "Suriye'nin Dostlar›", ikinci toplant›s›n› 1
Nisan'da ‹stanbul'da Harbiye'deki Kongre Merkezi'nde yapt›. 

Emperyalistler ve iflbirlikçilerinin Suriye'yi iflgal planlar›n› görüfltü¤ü top-
lant›ya emper-
yalist ülke d›-
fliflleri bakan-
lar›n›n da için-
de oldu¤u 80
ülke kat›ld›.
"Suriye'yi de-
mokratiklefltir-
me" diyerek
halklar› kand›-
ran emperya-

listler ve iflbirlikçilerinin bu toplant›s›, ilerici ve devrimci
güçler taraf›ndan protesto edildi. 

Proleter Devrimci Durufl'un da bileflenlerinden oldu¤u
Nato ve Füze Kalkan› Karfl›t› Birlik(NFKB) saat 14.00'de Taksim Tramvay
dura¤›nda toplanarak Kongre Merkezi'nin bulundu¤u Harbiye'ye yürüdü.
"Onlar Suriye'nin dostlar› de¤il halklar›n düflman›d›r! Emperyalistler ve iflbir-
likçi uflaklar› Ortado¤u'dan defolun" pankart›n›n arkas›nda flamalarla kortej
oluflturan NFKB, "Katil ABD'de Ortado¤u'dan defol", "Emperyalizm yenilecek
direnen halklar kazanacak", "Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i", "Emperyalistler,
iflbirlikçiler 6. filoyu unutmay›n", "NATO'dan ç›k›ls›n emperyalist üsler da¤›t›l-
s›n" sloganlar›yla yürüdü. 

Polisin kongre merkezi civar›n› abluka alt›na ald›¤› görülürken, yap›lan
bas›n aç›klamas›nda "Suriye'nin dostlar›" diyerek yalan söyleyenlerin amac›-
n›n Suriye'yi iflgal etmek oldu¤u vurguland›. 

Eyleme Mücadele Birli¤i de kat›ld›. Yap›lan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan
kortej tekrar sloganlarla Taksim meydan›na yürüyerek eylemi sonland›rd›.
Eylemin ard›ndan reformist partiler bir eylem gerçeklefltirdiler.

Devrimci 1 May›s Platformu emperyalist sava-
fla, sömürü ve zulme karfl› 1 May›s’ta Taksim’e
ç›kma ça¤r›s› yapt›. 

30 Mart günü Makine Mühendisleri Odas› ‹s-
tanbul fiubesi’nde yap›lan aç›klamada, emperya-
list savafla, sömürüye ve zulme karfl›; birleflik, kit-
lesel bir 1 May›s’›n devrimci özüne uygun bir flekil-
de kutlanmas›n›n önemi vurguland›. Okunan metni
k›saltarak yay›nl›yoruz.

Bas›na ve Kamuoyuna..
2012 1 May›s’› yaklafl›yor. Geçen y›l, Tak-

sim’de bir araya gelen yüz binlerin kutlad›¤› kitle-
sel ve coflkulu 1 May›s’›n ard›ndan iflçi-emekçile-
re, ezilen  halklara sald›r›lar›n artarak devam etti-
¤i; her türlü yöntemin mübah say›ld›¤› bir tarzda
bask›lar›n dizginlerinden bofland›¤› koflullar alt›n-
da 1 May›s’› kutlayaca¤›z..

Bölgemizde, emperyalist sald›rganl›k ve iflgal-
lerin Libya’dan sonra Suriye ve ‹ran'› hedef ald›¤›;
yan› bafl›m›zda T.C egemenlerinin Suriye'ye karfl›
savafl k›flk›rt›c›l›¤› yapt›¤›;

Tüm bölgeyi kapsayacak emperyalist bir sava-
fl›n haz›rl›klar›n›n aç›k bir flekilde sürdürüldü¤ü,
bunun için ‹zmir Nato üssünün bölgeye müdahale-
nin merkezi haline getirildi¤i, Malatya Kürecik'e
Füze Kalkan› radar›n›n yerlefltirildi¤i;

Kapitalist-emperyalist sistemin devam eden
krizinin maliyetini milyonlarca iflçi-emekçiye y›ka-
cak sald›r› yasalar›n›n art›k yasalaflma aflamas›na
getirildi¤i;

Bunun için Ulusal ‹stihdam Stratejisi ad› alt›n-
da, k›dem tazminatlar›n›n gasp›, özel istihdam bü-
rolar›, bölgesel asgari ücret, gibi uygulamalar›n
yasalaflt›r›laca¤›;

K›saca, iflçi emekçi halka güvencesiz ve gele-
ceksiz kölece yaflam koflullar›n›n dayat›ld›¤›;

En son 4+4+4 yasas›nda oldu¤u gibi, sürekli
yeni düzenlemelerle e¤itimde, sermayeye ucuz ifl-
gücü sa¤lamak için bilim d›fl› ve itaatkâr bir nesil
yetifltirme hedefinin derinlefltirildi¤i;

Sa¤l›kta, Genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamalar›-

n›n 2012 bafl›ndan itibaren hayata geçirilmesi
ile sa¤l›¤›n paral› hale getirilmesinde önemli
ad›mlar›n at›ld›¤›;

Emekçi kad›nlara, evde, iflyerinde vb. ya-
flam›n her alan›nda hayat›n cehenneme çevril-
di¤i, kad›n cinayetlerinin art›k s›radan vakalara
dönüfltü¤ü; (...)

Hapishanelerde, disiplin soruflturmalar› vb.
her türlü yolla keyfi bir biçimde tecrit uygula-
malar›n›n derinlefltirildi¤i, hasta tutsaklar›n ölüme
terk edildi¤i, en son Pozant› Cezaevi'nde yafland›-
¤› gibi çocuklara insanl›k d›fl› sald›r›lar›n gerçek-
lefltirildi¤i;

Kürt halk› baflta olmak üzere halklara dönük
imha ve inkâr politikalar› sürdürmek için, ›rkç›l›¤›n,
milliyetçili¤in yükseltildi¤i, Uludere'de, Newroz kut-
lamalar›nda oldu¤u gibi katliamlar, cinayetler ve
kitlesel gözalt›, tutuklamalarla devlet terörünün
tüm ç›plakl›¤› ile devam ettirildi¤i;

Alevilere dönük, en son Sivas katliam› davas›-
n›n zamanafl›m›na u¤rat›lmas›, evlerin iflaretlen-
mesi gibi geliflmelerle katliam tehditlerinin sürekli
gündemde tutuldu¤u;

Tüm bunlara karfl› ç›kan toplumsal güçlere diz-
ginsiz gözalt›lar, tutuklamalar, yay›n durdurma ce-
zalar›, toplatma ve kapatma cezalar› ile devlet te-
rörünün her yolla uyguland›¤›;

Bu yaflananlara ra¤men yeni, demokratik bir
anayasa ad› alt›nda halk düflman› bir anayasa ça-
l›flmalar›n›n sürdürüldü¤ü bir dönemde 1 May›s'›
karfl›l›yoruz.

Bununla birlikte, tüm dünyada, sömürüye ve
bask›ya karfl› umudu büyüten halk isyanlar›n›n
patlak verdi¤i; ‹çeride, iflçi-emekçi direnifllerinin lo-
kal boyutu aflamasa da, sürdü¤ü ve giderek bir
kararl›l›k kazand›¤›, halklar›n kimliklerini, inançlar›-
n›, kültürlerini özgürce yaflama aray›fllar›n›n artt›¤›
bir dönemde 1 May›s’› karfl›l›yoruz.

Böylesi bir dönemde kutlayaca¤›m›z 2012 1
May›s’›n›n birleflik, kitlesel olmas›n›n yan›nda,
devrimci özüne uygun bir flekilde kutlanmas› ha-
yati önemdedir.

1 May›s 2012, kapitalist-emperyalist sitemin
askeri, ekonomik,  kültürel ve ideolojik sald›r›lar›na
karfl› mücadeleyi büyütmenin bir ad›m› olmal›d›r. /
1 May›s 2012, bölgemizde yeni boyutlar kazanan
emperyalist sald›r› ve iflgallere güçlü bir karfl› du-
ruflun ortaya kondu¤u bir gün olmal›d›r. / 1 May›s
2012, yukar›da belirtti¤imiz tüm sorunlara karfl›,
kendi taleplerimizin ve önerilerimizin gündemleflti-
rildi¤i bir gün olmal›d›r. / 1 May›s 2012, bu toprak-
larda yaflayan, üreten, hayat› her gün yeniden ya-
ratan ama yok say›lan emekçi halklar›n tüm cofl-
kusu, kitleselli¤i ile kendini ortaya koydu¤u bir mü-
cadele günü olmal›d›r.

Uzun y›llar süren ve bedeller ödedi¤imiz müca-
dele sayesinde, yeniden 1 May›s alan› haline ge-
tirdi¤imiz Taksim'de kutlanacak 2012 1 May›s'›n-
da, emekçi halklar›m›z aç›s›ndan temel konu, sal-
d›r›lara yan›t olacak içerikte, devrimci özüne uy-
gun bir 1 May›s’›n örgütlenmesidir.

Bunun yolu, emekten ve halktan yana tüm
devrimci, ilerici güçlerin bir araya gelerek, böyle
bir devrimci 1 May›s’› nas›l örgütleyece¤ini birlikte
tart›flarak netlefltirmesidir. Bu sorumluluk hepimi-
zindir. (...) Bizler 2012 1 May›s’›n›n yukar›da çizdi-
¤imiz çerçevede geçmesi için her türlü çabay›
gösterece¤imizi deklare ediyoruz. Tüm devrimci
yap›lar›, sendika ve kitle örgütlerini güçlerini birlefl-
tirmeye ve ortak davranmaya ça¤›r›yoruz.

EMPERYAL‹ST SAVAfiA, SÖMÜRÜ VE
ZULME KARfiI 1 MAYIS'TA TAKS‹M'E!

30 Mart 2012  
Devrimci 1 May›s Platformu

Devrimci 1 May›s Platformu
1 May›s’ta Taksim’e ça¤›rd›

"Suriye'nin Dostlar›" toplant›s› protesto edildi
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8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar› Günü, 2005 y›-
l›ndan bu yana iki ayr› etkinlikle kutlan›yor. Birini
“Kad›n Platformu” ismini tafl›yan feminist platform,
di¤erini ise Devrimci 8 Mart Platformu gerçekleflti-
riyor. 

Ancak 2005’teki ayr›flmadan bugüne çok fley
de¤iflmifl durumda. Elbette diyalekti¤in do¤as›d›r;
hiçbir fley ayn› kalmaz, de¤iflmeyen tek fley de¤i-
flimdir. 8 Martlar›n da hep ayn› kalmamas›, bu do-
¤aya uygundur. Fakat ne yaz›k ki, bu de¤iflim, ileri
ve olumlu yönde de¤ildir. Reformizmin güç kazan-
mas›na paralel olarak, onun kad›n sorunundaki te-
zahürü olan feminizm de her geçen gün güç ka-
zanmaktad›r. 

Ayr›flma,
Devrimci 8 Mart
Platformu’nun,
hem feministlere
hem de devlete
karfl› büyük bir
çat›flma ile ka-
zand›¤› mevzi
üzerinden ger-
çekleflmiflti.
Devrimcilere izin
verilmeyen alan,

gaz bombalar›na, coplara ra¤men fethedilmifl ve
bu tablo günlerce bas›n› meflgul etmiflti. Devrimci-
ler, kazanm›fl olman›n özgüveni ile 8 Martlara, ha-
ketti¤i devrimci ruhu yeniden kazand›rm›flt›. 

Ancak geçen süre içinde, feminist ideoloji-
nin güç ve etki alan› ad›m ad›m geniflledi. 2012
8 Mart› ise, feminizmin artan etkisini, onun so-
nuçlar›n›, net bir biçimde ortaya koydu. Femi-
nist sald›rganl›¤›n ve hegemonya oluflturman›n
en ak›l almaz d›flavurumuna tan›kl›k etti. 

8 Mart günü ifl b›rakma eylemi yapan KESK’li-
ler, ifl b›rakman›n bir parças› olarak yürüyüfle ka-
d›nl›-erkekli bir kortej olarak geçtiklerinde, feminist

KESK’liler, “hepiniz ta-
cizcisiniz, defolun bura-
dan” diye ç›¤l›klar atarak
KESK’li-erkek mesai ve eylem

arkadafllar›na sald›rd›lar. 
11 Mart günü gerçekle-

flen feminist 8 Mart
mitinginde,

erkek
simit-
çiler ve
erkek
muhabir-
ler, alandan
kovuldu. Mi-
tinge davet
edilen kad›n
sanatç›lara,
arkalar›nda sahne
alan erkek saz heyetinin
yerine kad›n saz heyeti olufltur-
mas› dayat›ld›. Direniflteki Hey Tekstil iflçilerini fe-
minist 11 Mart mitingine davet ederken, Devrimci 8
Mart Platformu’nun gerçeklefltirece¤i mitinge kat›l-
ma yasa¤› kondu. Kad›n-erkek birlikte mücadele
etmek gerekti¤ine inanan devrimci KESK’lilerin,
Devrimci 8 Mart Platformu’nun mitingine kat›lmala-
r›n› engellemek için “sendikal yapt›r›m” tehdidi
savruldu. 

Devrimci 8 Mart Platformu’nun mitingi ve etkin-
likleri genel olarak yok say›ld›. Feminist platformun
bas›n organlar›nda yer alan tek haber ise; kad›nla
erke¤in kolektif mücadelesini, erkeklerin kad›n so-
runlar›n› sahiplenerek alanlara ç›kmas›n› afla¤›la-
maya çal›flan bir üslupla verildi. Bu konuda burju-
va bas›nla ayn› zeminde bulufltular. Burjuva bas›n
da Devrimci 8 Mart Platformu’nun mitingini gör-
mezden gelmeyi tercih etti.  

Di¤er yandan devrimci-demokrat bir tabana sa-
hip, mücadeleci bir çizgide durmaya çal›flan kimi
iflçi sendikalar›, bugüne kadar her platformda dev-
rimcilerle birlikte hareket etmifl olan kimi yöre der-
nekleri, feminist 8 Mart’a kat›larak bu ak›l almaz
tabloya ortak oldular. Neyi güçlendirdiklerinin fark›-
na bile varmadan, nereye düfltüklerini anlamadan,
bütün bu düflkünlü¤ün alt›na imzalar›n› att›lar.  

Feminist ideoloji,
feminist örgütlerden ibaret de¤ildir
En büyük yan›lg›, feminist ideolojinin sadece

feminist örgütlerce savunuldu¤u, feminizmin sade-
ce bu örgütler nezdinde yaflam buldu¤u düflünce-
sidir. Feminist örgütlerin say›ca az, tabanlar›n›n
küçük, kadrolar›n›n s›n›rl› oldu¤unu görmek, femi-
nizmin s›n›rlar›n›n da dar oldu¤u yan›lsamas›n› ya-

‹ki ayr› 
8 Mart

8 Mart devrimci bir tarzda kutland›
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, 10 Mart 2012’de Kad›köy’de yap›lan mitingle kutland›.

Proleter Devrimci Durufl’un da bileflenlerinden oldu¤u Devrimci 8 Mart Platformu taraf›ndan düzen-
lenen miting so¤uk havaya ra¤men coflkulu ve devrimci bir hava içinde gerçekleflti. Kad›n ve erkek
emekçilerin omuz omuza yürüdü¤ü kortejlerden yükselen devrimci sloganlar, burjuvaziye karfl› oldu-
¤u kadar, onun propagandas›ndan etkilenerek  8 Mart’›n özünü boflaltan ve s›radan bir “kad›n günü-
ne” indirgeyen  feminst ve liberal yaklafl›mlara karfl› da bir cevap oldu. 

Saat 15’ten itibaren Tepe Natulius önünde kortejlerini oluflturan Platform bileflenleri, sloganl› ve
halayl› bekleyifllerinin ard›ndan 15.30’da yürüyüfle bafllad›lar. “8 Mart k›z›ld›r k›z›l kalacak”, “Yafla-
s›n 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü”, “8 Mart tatil ilan edilsin”, “Kad›n erkek elele mücadele-
ye”, “Kad›n olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kad›n kurtulmaz”, “‹flçilerin birli¤i sermayeyi
yenecek”, “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i”, “B›ji bratiya gelan” sloganlar› at›ld›. Kortejlerde a¤›rl›kl›
olarak komünist kad›n önderlerin yan› s›ra devrim mücadelesinde flehit düflenlerin resimleri tafl›nd›. 

Proleter Devrimci Durufl okurlar› da mitinge pankartlar›, dövizleri ve flamalar›yla kat›ld›. Coflku-
lu sloganlarla yürüyen kortejden “Yaflas›n 8 Mart dünya emekçi kad›nlar günü”, “8 Mart k›z›ld›r k›-
z›l kalacak”, “Yaflas›n devrim ve sosyalizm”, “Kad›n olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kad›n
kurtulmaz”, “8 Mart tatil ilan edilsin”, “Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz”,
“Kahrolsun ücretli kölelik düzeni”, “Zeynep Nilgün yoldafllar ölümsüzdür”, “Selma-Songül yoldafllar
ölümsüzdür”, “Devrim flehitleri ölümsüzdür”  sloganlar› at›ld›. 

Kortejlerin alana girmesinin ard›ndan program devrim flehitleri için yap›lan sayg› durufluyla bafl-
lad›. Mitinge kat›lanlar selamland›ktan sonra Platform ad›na konuflma yap›ld›. Direniflteki iflçilerin
konuflmalar›n›n yan› s›ra hapishanelerden tutsak kad›nlar›n mesajlar› okundu. Program Grup Adal›-
lar, Bilgesu Erenus, P›nar Sa¤ ve Grup Yorum Korosu’nun söyledi¤i marfllar ve halaylarla son bulur-
ken, miting alan›ndan ayr›lanlar, 8 Mart’› devrimci bir özde kutlaman›n mutlulu¤unu yaflad›lar. 

11 Mart’ta ise HDK bileflenleri ve feminst gruplar›n mitingi yap›ld›. Miting feminist söylemlere
bo¤ulurken, BDP’li kad›nlar›n kat›l›m› yo¤undu. Ayr›ca, Ankara, ‹zmir, Adana, Mersin, Diyarbak›r,
Bursa illerinde de miting ve bas›n aç›klamalar› yap›ld›. 

Yasemin Karada¤’a ziyaret
Devrimci 8 Mart Platformu 23 Mart günü hasta tutsak Yasemin Karada¤’›n tutuk-

lu olarak sa¤l›k kontrolünün yap›ld›¤› Samatya Hastanesi’ne bir ziyaret
gerçeklefltirdi. Platform bileflenlerinden PDD, HC, EÖC, BDSP ve Kald›raç’›n
kat›ld›¤› ziyaret s›ras›nda, hastanenin önünde nöbette olan TAYAD’l›larla birlikte
bas›n aç›klamas› yap›ld›. Platform ad›na Ümit Efe k›sa bir konuflma yapt›. Ayn› gün
akflam saatlerinde Yasemin Karada¤’›n tahliye oldu¤u haberi geldi. 
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ratmaktad›r. Oysa sorun bundan çok daha boyut-
ludur. 

Feminizm burjuva ideolojisidir. Kad›n sorunu-
nun burjuva ideolojisi do¤rultusunda yorumlanma-
s› ve kad›nlara düzeniçi çözümler sunulmas›d›r.
Kimi zaman sadece ç›plak-do¤rudan burjuva pro-
paganda olarak varolur. Mücadelenin yüksek, dev-
rimci etkinin güçlü oldu¤u dönemlerde feminist
propaganday› görmek ve ona karfl› mücadele et-
mek daha kolayd›r. Ancak mücadelenin geriye
düfltü¤ü dönemlerde, durum farkl›lafl›r. 

Devrimci etki zay›flad›¤›nda, siyasette refor-
mizm, s›n›f mücadelesinde ekonomizm, kad›n
sorununda feminizm güç kazan›r. Burjuvazi,
yenilgi dönemlerinde bu ak›mlar›n önünü açar,
destekler ve palazlanmas›n› sa¤lar. Çünkü
bunlar›n hepsi, özünde burjuva ideolojisidir.
Hepsi düzeniçi çözümler sunmaktad›r. Dolay›-
s›yla hiç biri, burjuvazinin s›n›fsal iktidar›na
karfl› bir tehdit oluflturmazlar.

‹flte bu nedenle feminist ideoloji, feministlerden
ibaret de¤ildir; reformistler ve reformizmin etkisi
alt›nda bulunan devrimciler, ekonomizmden
muzdarip devrimci-demokratlar, kad›n soru-
nunda feminist kulvara girmeye meyillidirler.
Reformist dalgan›n bask›n oldu¤u anlarda, o
kulvara kolayca iltihak ederler. 

Bugüne kadar Devrimci 8 Mart Platformu’nda
yerald›¤› halde bugün ayr›lan devrimci yap›lar›n
durumu da budur. Bu devrimci yap›lar, neden
Devrimci 8 Mart Platformu’ndan ayr›ld›klar›n›
ve neden feminist platforma dahil olduklar›n›
aç›klayabilecek durumda de¤illerdir. Bu konuda
dergilerinde yazd›klar› birkaç sat›r, ya da sözlü
olarak söyledikleri birkaç cümle, böylesine büyük
bir ideolojik farkl›laflman›n aç›klamas› olamaz. So-
runu sadece “erkekli-erkeksiz” tart›flmas› olarak
yans›tmak ve bunu “flekilcilik” olarak addetmek,
bugüne dek feministlerden ve bilumum reformist-
sa¤c› anlay›fllardan s›kça duydu¤umuz demagojik
argümanlard›r. Hat›rlanaca¤› gibi, 1 May›s’ta Tak-
sim alan›n›n devrimciler taraf›ndan zorlanmas›, re-
formist partilerce, “alan sorunu” olarak gösterilmifl
ve y›llar y›l› “biçim” denilerek küçümsenmiflti. Oy-
sa 1 May›s’lar› resmi tatil yapan da, Taksim’i 1
May›s’lara açan da, devrimcilerin bu “biçim”deki
›srar› olmufltu. Gerçekte “biçim”, özün yans›ma-
s›d›r. O yüzden de her “biçimcilik-flekilcilik”
küçümseyifli, özü saklama çabas›n›n ürünü
olarak karfl›m›za ç›kar.  

“Özgür Gelecek” 22 fiubat-6 Mart tarihli say›-
s›nda, “erkeklerin mitinge kat›l›m›… bizim aç›m›z-
dan tamamen biçimsel ve talidir”(abç) diyor. Ve
“kad›n tek bafl›na oldu¤u zaman ‘feminist’, yan›na
erke¤i yerlefltirdi¤inde ‘devrimci’” (sf 12) diyerek
dalga geçiyor! Gerçekte ise, durumu bu denli basi-
te indirgeyerek üstünü kapat›yor. “Bizim için ilke,
kad›na dair politikalar›m›z› 8 Mart’ta en güçlü ne-
rede ifade edebilmektir. Bu dün Devrimci 8 Mart
Platformu idi, bugün kad›n platformu, yar›n da tek
bafl›m›za… Bu konular dogmatik ele al›nacak ko-
nular de¤il” (sf 13) derken, yani ünlü “dün dündür,
bugün bugündür” pragmatizmiyle hareket eder-
ken, “dogmatik”lik olarak gösterdi¤i fleyin gerçekte
“ilkesellik” oldu¤unu görmezden geliyor ya da çar-
p›t›yor. Ayn› flekilde, “kad›nla erke¤in birlikte yürü-

mesi ideolojik bir yaklafl›m de¤ildir” deyip, bunu
“flekilcilik” olarak küçümserken;  birkaç cümle al-
t›nda “kad›nla erke¤in birlikte yürümesinde ›srar
etmek, ideolojik bir zaaft›r” diyebiliyor. Neden plat-
form de¤ifltirdi¤ini aç›klayabilmek için, birbiriyle
çeliflik, kendi kendini yalanlayan cümleleri alt alta
s›ral›yor böylece. “Kad›nla erke¤in birlikte yürüme-
si” ona göre “ideolojik bir yaklafl›m de¤il”(!) Fakat
bunda “›srar”, “ideolojik bir zaaf”(!) Asl›nda ilk
cümlede, kendisinin bugüne kadar savundu¤u te-
mel do¤rular›, özelefltirisini bile vermeden geçifltir-
me çabas› varken; ikincinde, Devrimci 8 Mart Plat-
formu’na sald›r› sözkonusudur. 

Elbette bu tür argümanlar, sadece “Özgür Ge-
lecek” dergisine ait de¤il. Yukar›da da belirtti¤imiz
gibi, kendisine “sol” ya da “sosyalist” diyen femi-
nistlerden çok daha fazlas›n› y›llard›r duyuyoruz.
“Özgür Gelecek”in fark›, bu platforma kat›lan
son bileflenlerden olmas› ve daha düne kadar
Devrimci 8 Mart Platformu’nun içinde yer al-
mas›d›r. Feminizmin devrimci saflara kadar
uzanan etkisini göstermesi yönüyle önem tafl›-
maktad›r.

‹ki ayr› platform, iki ayr› ideoloji
8 Mart’larda ortaya ç›kan iki ayr›

platform, kad›n sorununa bak›flta iki
ayr› dünya görüflü, iki ayr› ideolojidir.
“Kad›n Platformu”na “feminist plat-
form” dememiz bofluna de¤ildir. ‹çin-
deki feminist örgütlerin küçük ve az
say›da olmas›, devrimci saflarda gör-
dü¤ümüz, çeflitli platformlarda birlikte
hareket etti¤imiz yap›lar›n orada bu-
lunmas›, bu durumu de¤ifltirmemekte-
dir. O platformda devrimci ideoloji-
nin de¤il, feminist ideolojinin güç
ve etkinli¤i vard›r çünkü. 

“Kad›n platformu”nun daha önceki
eylemleri ve görüflleri bir yana; 8 Mart
mitinginde alandaki erkek simitçiler bi-
le kovuluyorsa, 8 Mart günü yap›lan
iflb›rakma eyleminde KESK’li devrimci
erkeklere “hepiniz tacizcisiniz” diyerek
sald›r›l›yorsa, kad›n sanatç›lar›n erkek
saz ekibi reddediliyorsa ve devrimciler
buna hiçbir tav›r koymuyorsa, yay›n
organlar›nda bile elefltirmiyorsa, -sa-
dece bu kadar› bile- o platforma kat›-
lan örgütlerin, kad›n sorununda femi-
nist ideolojinin çekim alan›na girdi¤ini
gösterir. 8 Mart’›n rengi “mor”arm›fl-
sa, bir mücadele gününden ziyade
“kad›nlar matinesi”ne bürünmüflse,
davullar-tefler, trampetlerle karna-
vala dönüflmüflse, 8 Mart’›n içi bo-
flalt›lm›fl, burjuvazinin “kad›n gü-
nü”ne çevrilmifl demektir. Böyle bir
mitinge de -içinde kimlerin yer ald›-
¤›ndan ba¤›ms›z olarak- feminist
miting denir. Çünkü damgas›n› vuran
onun ideolojisidir.

Devrimci 8 Mart Platformu, bugüne
kadar hatt›n› temel ML do¤rular çerçe-
vesinde oluflturmufltur. Ve bu hat,
burjuva ideolojisine (yani femi-

nizme) karfl› mücadele içinde çizilmifl, devletin
sald›r›lar› alt›nda s›nanm›fl bir mücadele hatt›-
d›r. Bafllang›ç noktas›, 8 Mart’›n “kad›n” günü mü
yoksa “emekçi kad›n” günü mü oldu¤u mücadele-
sine kadar uzan›r. Bu do¤rultuda, merkezinde ka-
d›n sorununun devrim ve sosyalizm mücadele-
sinin bir parças› olarak çözülebilece¤i, bu mü-
cadelede kad›nla erke¤in birlikte yürümesi ge-
rekti¤i, kad›n sorununun öncelikle s›n›fsal bir
sorun oldu¤u gibi temel ideolojik do¤rular bu-
lunmaktad›r. 

Oluflturulan feminist bask›ya karfl›n, tüm bu
do¤rular, bundan sonra da güçlü bir flekilde savu-
nulmal›d›r. Di¤er taraftan, feminist platformun
çekim alan›na giren devrimci örgütlere, kitle
örgütlerine, yöre derneklerine ve muhalif iflçi
sendikalar›na hatalar› gösterilmelidir. Çok da
fark›na varmadan, yükselen reformist dalgan›n et-
kisi alt›nda oraya kayan bu kurumlar›n hatalar› dü-
zeltilmelidir. Devrimci 8 Mart Platformu, kad›n so-
rununa ML bak›fl aç›s›n› daha genifl kesimlere
yaymal›, emekçi kad›n mücadelesini devrimci ze-
minde yükseltmelidir.

“Hücreler” kitabı üzerine 
Londra’da söyleși

Dergimiz yazarlar›ndan Nevin Berktafl, Londra G‹K-
DER’de, “Hücreler Dava Dosyas›” kitab› üzerine bir söylefli
yapt›. “Sosyalist Kad›nlar Birli¤i”nin düzenledi¤i bu etkin-
lik, son derece canl› bir ortamda geçti ve karfl›l›kl› sorular
fleklinde sohbete dönüfltü. 

‹ngiltere’de 2011 Kas›m›’nda gerçekleflen gençlik ey-
lemlerine kat›ld›¤› için bir y›ll›k hapis cezas› verilen Özgür
Akbaba, bir sunum konuflmas›yla etkinli¤in aç›l›fl›n› yapt›.
“Sosyalist Kad›nlar Birli¤i”ni temsilen yap›lan ikinci konufl-
mada ise “devrimci tutsaklar onurumuzdur” dendi ve arala-
r›nda Ölüm Orucu direniflçisi Hatice Güden’in de bulundu-
¤u kat›l›mc›lara ve Nevin Berktafl’a teflekkür edildi.

Etkinlikte, hapishanelerin dünü ve bugünü konufluldu,
içerdeki direniflin d›flar›daki mücadele ile birleflmesi üzerin-
de duruldu. Öncelikle hasta tutsaklar›n d›flar›da tedavi ola-
bilmeleri için çabalamak gerekti¤i üzerinde duruldu. Yase-
min Karada¤’›n serbest b›rak›lmas› için imza topland›. Ay-
r›ca göçmen gençlerin durumu ve mücadeleye kat›l›mlar›na
vurgu yap›lan sohbette, örgütlenme ça¤r›lar› yap›ld›. 

Etkinlik, Nevin Berktafl’›n kitab›n› imzalamas›ndan son-
ra sona erdi.



“Her s›n›f›n sevdi¤i öz bayramlar› vard›r” di-
yor Stalin. “Asiller kendi bayramlar›n› yürürlü¤e
koyuyor ve bu günlerde köylüleri ya¤ma etme
‘haklar›n›’ ilan ediyorlard›. Burjuvalar, kendi bay-
ramlar›na sahipler ve bu günlerde iflçileri sö-
mürme ‘haklar›n›’ akl›yorlar. Papazlar›n da ken-
di bayramlar› var ve bu günlerde çal›flanlar›n
sefalet içinde çürüdükleri, fakat asalaklar›n lüks
içinde sefahate dald›¤› mevcut durumu övüyor-
lar.”

‹flçi ve emekçilerin de bayram› var! Fakat
onlar›n bayram›, taleplerini hayk›rd›klar›, s›-
n›f mücadelesini yükselttikleri günün ad›d›r.
O yüzden “kavga günü” denmifltir. Çünkü ifl-
çi s›n›f›n›n tarihsel rolünü ortaya koymas›, yani
kendisi için s›n›f haline gelmesi, büyük kavgala-
r›n ve çarp›flmalar›n sonucunda gerçekleflmifltir.
Nas›l savaflaca¤›n› bilmedi¤i günlerden Lyon
barikatlar›na, Paris Komünü’nden Ekim Devri-
mi’ne uzanan mücadele seyrinde büyük bedel-
ler ödemifl; bu tarihi kan›yla yazm›flt›r. 

1 May›s’› ortaya ç›karan da, iflçi s›n›f›n›n
haklar›n› burjuvaziden kopar›p almak için giriflti-
¤i militan ve kitlesel kavgad›r. ‹flçi s›n›f›, insanca
yaflama hakk›n› sadece ve sadece kavgayla ka-
zanm›flt›r. Onun umudu, ekme¤i, sevdas›d›r,
kavga... Kavgan›n rotas›ndan ç›kmak, bar›flç›l
beklentilere girmek, ona hep kaybettirmifltir.
Yaln›z ekonomik anlamda de¤il, siyasal özgür-
lüklerini, kiflili¤ini, onurunu da eritmifltir. “‹flçi s›-
n›f› ya devrimcidir, ya hiçbir fley” sözünün anla-
m› da, burada yatar... 

1 May›slar, burjuvazi ile proletaryan›n,
devrim ile karfl›-devrimin en aç›k bir flekilde
karfl› karfl›ya gelifli ve birbirlerini s›nama gü-
nüdür. Bir s›n›fsal hesaplaflma, güç gösteri-
sidir. Y›l boyunca yaflananlar›n bir günde top-
lanmas›, kristalize olmas›d›r. Sonraki dönemde
s›n›flar mücadelesinin nas›l seyredece¤inin ifla-
ret fifle¤idir. 

O yüzden de her iki karfl›t s›n›f, 1 May›s’lara
özel olarak haz›rlan›r. Proletarya ve onun müt-
tefikleri, kendi içinde birli¤i, dayan›flmay› pekiflti-
rir ve egemenlere karfl› mücadele azmini, karar-
l›l›¤›n› büyütürken; burjuvazi ve onun çanak ya-
lay›c›lar› da, iflçi ve emekçileri parçalayarak, bir-
birine düflürmeye, 1 May›slar›n kendisi için bir
tehlike olmaktan ç›kmas›na çal›fl›r. Bin bir türlü
önlem alarak s›n›f›n üretimden gelen gücünü or-
taya koymas›n› engellemek, milyonlar›n bir ›r-
mak gibi alanlara akmas›n› durdurmak ister.

Ama yüzy›l› aflk›n süredir burjuvazinin tüm
engelleme çabalar›na ra¤men 1 May›slar, iflçi
ve emekçiler taraf›ndan bir biçimde kutlanm›flt›r.
Çünkü 1 May›s, iflçi ve emekçinin günüdür.
Kendi içinde bayram›, burjuvaziye karfl› savafl›-
d›r. Çünkü 1 May›s, iflçi s›n›f›n›n 8 saatlik ifl-
günü için burjuvaziyle girdi¤i amans›z müca-
delede, 4’ü as›lmak üzere yüzlerce s›n›f kar-
deflini yitirdi¤i gündür. 1886 y›l›nda gerçekle-
flen bu büyük direnifl ve bu direnifli bast›rmak
için burjuvazinin giriflti¤i provokasyon ve katli-
am, 1889 y›l›nda Enternasyonal taraf›ndan tüm
dünya iflçileri için “birlik, mücadele ve dayan›fl-
ma günü” olarak ilan edilir. 

O günden bu yana 1 May›slar, iflçi ve emek-
çinin “kavga bayram›”d›r. Ve egemen s›n›flar›n
tüm engelleme çabalar›na ra¤men kutlan›r. Ba-
zen yakaya tak›lan bir k›rm›z› karanfil, bazen
fabrikada okunan bir bildiri, bazen flalterlerin in-
mesi ve bir sel gibi alanlara akmas› fleklinde,

ama mutlaka kutlanacakt›r.
‹flçi ve emekçiler, iflte böy-
lesine benimsemifl, sahip-
lenmifllerdir günlerini… Ve
1889’dan bu yana her 1
May›s’ta ona yeni halkalara
ekleyerek büyütmüfller,
egemenleri bu günü tan›-
mak zorunda b›rakm›fllar-
d›r…

* * *
Türkiye’de de Osmanl›’dan bu yana kutlan-

maktad›r 1 May›s! Ne bask› ve fliddet, ne “ba-
har bayram›” aldatmacalar›, ne de katliam ve tu-
tuklamalar, 1 May›s’lar›n kutlanmas›n› engelle-
yebilmifltir. 1977’de Taksim alan›nda gerçekle-
flen provokasyon ve katliam baflta olmak üzere,
egemenler birçok kez 1 May›s’› kana bulad›lar.
Y›llarca 1 May›s’› ve Taksim’i yasaklad›lar
ama her y›l artan say›da iflçi ve emekçi, 1
May›s’› kutlad› ve yasakl› Taksim alan›n› zor-
lad›. 

Onlarca flehit, binlerce yaral› ve tutuklamalar
pahas›na, sonunda 1 May›s resmi bayram ilan
edildi ve Taksim alan› 1 May›s’a aç›ld›. Ancak
halen ’77 1 May›s›’n›n katilleri yarg›lanm›fl
de¤ildir. AKP hükümetinin sözde darbecilerle,
kontrgerilla ile mücadelesi, ’77 1 May›s’› dahil,
iflçi ve emekçilere dönük hiçbir katliama dokun-
mam›flt›r. O sadece kendisine karfl› olanlar› yar-
g›lam›fl ve halka düflmanl›kta rakipleriyle hiçbir
sorunu olmad›¤›n› ortaya koymufltur. 

AKP’nin “demokrasi” balonu, her defas›nda
1 May›s’larda söndü. Onca yasaklamaya, tutuk-
lamaya, hatta ‹stanbul’da fiili s›k›yönetim uygu-
lamalar›na ra¤men kitlelerin 1 May›s’› Tak-
sim’de kutlama iradesini k›ramad›lar. Sonunda
pes ederek Taksim’i açmak zorunda kald›lar, fa-
kat 1 May›s’lar onun ve tüm sömürücülerin ka-
busu olmaya devam ediyor. Çünkü 1 May›s’lar
egemenlerin icazetine s›¤maz! Her defas›nda
onlar›n s›n›rlar›n› aflar gider! 

Sar› sendikalarla 1 May›s’› karnavala çevir-
me, içini boflaltma çabalar› da tutmam›flt›r! 1
May›s, son 3 y›ld›r Taksim’de, ad›na lay›k bi-
çimde kutlanmaktad›r. Alana 1 May›s’›n k›z›l
rengi damgas›n› vurmakta, devrim ve sosyalizm
sloganlar› yükselmektedir. Çünkü bu alan,
devrimcilerin önderli¤inde iflçi ve emekçile-
rin kazand›¤› bir aland›r. Çünkü 1 May›s, tüm
dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de komünist
ve devrimcilerin çabalar›yla meflrulaflm›fl ve
tüm s›n›f›n, yüre¤i s›n›ftan yana atan herke-
sin günü olmufltur.

* * *
2012 1 May›s›’na bu kazan›mlarla giriyoruz.

Buna karfl›n iflçi ve emekçilere dönük sald›r›lar,
tüm h›z›yla sürüyor. Can ve kan bedeli elde edi-
len haklar, bir bir gaspediliyor! En son k›dem
tazminat›n›n gasp›na gelip dayand›lar. Bu yön-
deki haz›rl›klar›, yükselen tepkilerle geri çekilmifl
görünse de, kapal› kap›lar ard›nda devam edi-
yor. 

Bundan 116 y›l önce kazan›lan 8 saatlik ifl-
günü, flimdi 10-12 saate ç›km›fl durumda.
Temel ihtiyaçlar astronomik rakamlarda artar-
ken, ücretler komik art›fllarla gerçekte sürekli
düflüyor. Böylece yoksulluk ve açl›k daha da ar-
t›yor. Zaten sa¤l›k ve e¤itim, ayr›cal›kl› ke-
simlerin yararlanabilece¤i bir hizmet haline

getirildi. “Paran yoksa
öl” diyorlar. ‹flçi ve
emekçilerin çocuk-
lar›na meslek lise-
lerinden ötesi im-
kans›z k›l›n›yor.
“Kesintili e¤itim” ile
bir yandan dini
e¤itime a¤›rl›k verili-
yor, bir yandan da
“çocuk iflçiler”le sö-
mürü çark›na yeni
kanlar tafl›n›yor.
Artan ifl cinayet-
leriyle boflalan
yerleri doldur-
mak için… 

Neredeyse
her gün bir ifl ci-
nayeti yaflan›-
yor art›k. ‹flçiler
birer birer ve
topluca katle-
diliyorlar. Ya
Adana-Ko-
zan’da oldu¤u
gibi bo¤ularak,
ya ‹stanbul-Esen-
yurt’ta oldu¤u gibi
yanarak… Günlerce,
aylarca cesetlerine bile
ulafl›lam›yor… ‹flçinin sa¤l›-
¤› ve güvenli¤i “maliyet” hesab›yla
patronlar›n kar h›rs›na kurban edilirken, devlet
yetkilileri her defas›nda timsah gözyafllar›yla du-
rumu ört-bas etmeye kalk›yor.

“Kentsel dönüflüm” ad› alt›nda iflçilerin göç
ettikleri flehirlerde bafllar›n› soktuklar› gecekon-
dular da y›k›m tehlikesi alt›nda. Kapitalizm iflçi
ve emekçiyi açl›k s›n›r›nda yaflatt›¤› gibi, bar›n-
ma hakk›n› da elinden al›yor. Onlar›n kendi ça-
balar›yla kurdu¤u kulübeleri de bafllar›na y›k›-
yor. 

Bütün bu sald›r›lara karfl› örgütlü bir tepkinin
önünü bafltan kesmeye çal›fl›yor. Öyle ki zaten
son derece s›n›rl› üyeye sahip olan sendikalara
karfl› yeni bir sald›r› tasla¤› haz›rlanm›fl durum-
da. ‹flçilerin sendikaya üye olmas›n› zorlaflt›-
ran 12 Eylül yasalar›n› aynen koruyarak sen-
dikal baraj› muhafaza ettikleri gibi, tafleron
çal›flmay› yayg›nlaflt›rarak sendikalar› daha
da ifllevsizlefltirme, güçsüzlefltirme peflinde-
ler.

K›sacas› AKP hükümetinin 3. dönemi, iflçi ve
emekçilere, onlar›n çocuklar›na topyekün bir
sald›r› dönemidir. Baflbakan Erdo¤an, bu döne-
mi “ustal›k dönemi” olarak bofluna nitelememifl!
Rakip kliklere indirdi¤i darbelerle devletin tüm
kurumlar›n› ele geçirmifl olarak, sald›r›lar›n› da-
ha da pervas›zlaflt›r›yor. 

Sadece ekonomik sald›r› da de¤il, siyasi-
kültürel çok yönlü bir sald›r› sözkonusudur.
En küçük hak arama mücadelesi copla-gazla
bast›r›l›yor. En son Newroz ve e¤itim emekçile-

rine karfl› polisin uygulad›¤› vahflet,
ölümlere varacak raddeye gelip

dayand›.
Baflta Kürt halk› ol-
mak üzere tüm muha-

lif kesimlerin üzerin-
de tutuklama terö-
rü estiriliyor. Son
birkaç y›l içinde 6
binden fazla
BDP’liyi tutuklad›-
lar. 100’den fazla

gazeteci, 600 civa-
r›nda ö¤renci tu-
tuklu. Hapishane-
ler a¤z›na kadar
dolmufl, hatta

taflm›fl durumda.
Bir ranzada iki, ba-

zen üç kifli yat›yor. Tec-
rit ve disiplin cezalar›
ile, zindan içinde zin-
dan yaflat›yorlar. Son
örne¤i Osmaniye Ha-

pishane’sinde aç›¤a ç›-
kan, mahkumlara ve
ziyaretçilerine dönük
uygulamalar, iflkence

ve zulmün boyutlar›n›
gösteriyor. Pozant›’da çocuk mahkumlara yap›-
lanlar, faflizmin ahlak›n› ve i¤rençli¤ini bir kez
daha gözler önüne seriyor. 

Di¤er yandan hasta tutsaklar ölüme terkedil-
mifl durumda. Ard arda tabutlar ç›k›yor hapis-
hanelerden… Ya da büyük mücadeleler sonu-
cu ancak ölüm döfle¤inde iken ç›kabiliyorlar.
Güler Zere ve Yasemin Karada¤’da yafland›¤›
gibi… 

* * *
Ülke içinde bu sald›rganl›k ve vahflet hü-

küm sürerken, emperyalizme hizmette s›n›r
tan›m›yorlar. AKP, çoktand›r ABD’nin Ortado-
¤u’daki ç›karlar›n›n tafleronlu¤unu üstenmifl du-
rumda. Son olarak Suriye’de Esat rejimini devir-
mek için ABD ve Bat› emperyalistlerin destekle-
di¤i muhalif güçlere her tür yard›m› sunuyorlar.
S›n›r bölgelerde kamplar kurup Suriyeli muhalif-
leri e¤itiyor, silahland›r›yorlar. “Tampon bölge”,
“koridor” vb. isimlerle Suriye’nin içine bir kama
gibi sokuluyorlar. 

Di¤er yandan ABD’nin hiçbir Do¤u Avrupa
ülkesine koymay› baflaramad›¤› Füze Kalka-
n›’n› Malatya-Kürecik’e kurmufl durumdalar.
Bu kalkan ABD’nin Ortado¤u’daki üslerini ve ‹s-
rail’i koruyor. As›l olarak ‹ran ya da Rusya’dan
gelebilecek herhangi bir sald›r›ya karfl› ABD ç›-
karlar›n› korumay› hedefliyor. 

Buna karfl›n ‹ran, kendi-
sine dönük herhangi bir
sald›r›da Türkiye’deki Füze
Kalkan›’n› vuraca¤›n› aç›k-
ça ilan etti. Rusya, bu ko-
nudaki rahats›zl›¤›n› s›k s›k
dile getiriyor. Öyle ki ABD
Baflkan› Obama, Rusya’y›
rahatlatma ihtiyac› duya-
rak, seçimlerden sonra bu
konuda “esneme” yapabile-

ce¤ini söyledi. Çin, Rusya ve ‹ran, aç›kça Suri-
ye’deki Esat rejimini destekliyorlar. Esat, son
günlerde muhaliflerine büyük darbeler indirdi.
Türkiye, Füze Kalkan›’nda oldu¤u gibi Suriye
konusunda da kendini ittiren güçlerin geri çekil-
mesiyle birlikte ortada kalma tehlikesi yafl›yor.
Suriye ordusu, Lübnan içlerine kadar girip mu-
halifleri temizliyor. Esat rejimi güçlendikçe, Tür-
kiye’ye dönük tehditleri de artacakt›r. 

Emperyalistlerin ve iflbirlikçilerinin kendi
ç›karlar› için att›klar› her ad›m, halklar› birbi-
rine k›rd›rmakta ve yüzbinlerce insan›n ölü-
müne, sakat kalmas›na, yurdunu terk etme-
sine sebep olmaktad›r. Libya’dan sonra, Suri-
ye halk› da benzer bir oyunun kurban› olmufltur.
Türk egemenlerinin ateflle oynamalar›n›n kefa-
retini de Türkiye halklar› çekecektir. 

Bunu durdurman›n tek yolu, baflta bölge
halklar› olmak üzere tüm ezilen halklarla birlikte
emperyalizme ve onun yerli iflbirlikçilerine karfl›
mücadeleyi yükseltmektir. Emperyalist savafla
karfl› s›n›f savafl›n› yükseltmek, yeni devrimlerle
emperyalist kampta gedikler açmak, onlar› zay›f
düflürmektir. E¤er devrimlerle durdurulamaz-
sa, emperyalist savafl kaç›n›lmaz olacakt›r.
Her ne kadar savafl›n kendisi yeni devrimlere
yol açacak ise de, bu tüm insanl›¤a büyük ac›-
lar ve y›k›mlar yaflatacakt›r.

Emperyalizm, savafl ve kriz demektir. Sa-
vafl ve kriz, emperyalizmin do¤as›nda olan ve
birbirini do¤uran iki canavar gibidir. Ne yaz›k ki,
bugün hem krizi, hem de savafl› çeflitli boyutlar›
ile yafl›yoruz. Kriz derinlefltikçe, savafl olas›l›¤›
daha da art›yor. Bugüne dek yaflanan dünya öl-
çe¤indeki emperyalist savafllar, hep bir krizin
sonucu ç›km›flt›r. Emperyalist tekeller, krizden
kurtulabilmenin tek yolunu savafllarda bulmufl-
tur. Fakat her iki savaflta da kitlelerin artan uya-
n›fl› ile patlak veren ulusal ve sosyal kurtulufl
mücadeleleri, devrimlere yol açm›fl,  onlar› da-
ha derin ve boyutlu krizlere sürüklemifltir. Bu k›-
s›r döngü, yüz y›l› aflk›n bir süredir böyle de-
vam etmektedir. Bu döngüyü ortadan kald›ra-
cak tek kuvvet, iflçi s›n›f›n›n önderli¤inde ger-
çekleflecek olan devrimlerdir. ‹flçi s›n›f›n›n kur-
tuluflu, tüm insanl›¤›n kurtuluflu olacakt›r.

* * *
Dünya iflçi ve emekçileri, bu y›lki 1 May›s’a

burjuvazinin krizinin üzerlerine bindirdi¤i yükle
giriyorlar. Ezilen halklar, krizle birlikte artan em-
peryalist iflgalin ve sald›rganl›¤›n a¤›r sonuçlar›-
n› yafl›yor. Fakat buna sessizce katlanm›yorlar!
Dünyan›n dört bir yan›nda direnifller, grevler,
gösteriler sürüyor. Yunan halk› y›llard›r krize
karfl› mücadelenin bayra¤›n› en önde tafl›yor.
Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya, Portekiz vb. tüm
Avrupa iflçi ve emekçileri, krize karfl› eylem
üzerine eylem yap›yor. Geçen y›l Tunus ve M›-
s›r’la bafllayan Arap isyanlar›, diktatörleri devir-
mifl ancak diktatörlü¤ü y›kamam›flt›. Arap halk-

lar›n›n direnifli bu y›l da sürüyor. Emperyaliz-
min kalbi ABD de bile “Wall Street’i iflgal et”
eylemcileri, aylard›r meydanlar› doldurdu. fii-
li’de ö¤renciler, kaç e¤itim bakan›n› devirdiler
ama “paras›z e¤itim” talebinden ve eylemlerin-
den vazgeçmediler. 

K›sacas› Amerika’dan Avrupa’ya Asya’dan
Afrika’ya iflçi ve emekçilerin, ezilen halklar›n kri-
ze, iflgale ve onun sonuçlar›na karfl› mücadele-
leri büyüyerek devam ediyor. 1 May›s günü,
dünyan›n dört bir yan›nda tüm emekçiler, ben-
zer taleplerle meydanlara ç›kacak ve hep birlik-
te hayk›racaklar. Bunun bafl›nda hiç kuflkusuz
krizin ve savafl›n halk›n üzerinde yol açt›¤› y›-
k›m gelecek.

Türkiye iflçi ve emekçileri de benzer talepler-
le meydanlar› dolduracaklar. “Emperyalizmin
askeri olmayaca¤›z!” “Füze Kalkan›’na Ha-
y›r!” diyecekler. “Paras›z e¤itim-Paras›z sa¤-
l›k” isteyecekler. Artan ifl cinayetlerine karfl›
“‹flçi Sa¤l›¤›-‹fl Güvenli¤i” taleplerini yükselte-
cekler. Baflta sendikalar olmak üzere örgütlen-
me hakk› önündeki engellerin kald›r›lmas›n›,
“ifade, örgütlenme ve eylem özgürlü¤ü”nün
sa¤lanmas›n› hayk›racaklar. Kürt ulusu baflta
olmak üzere ezilen ulus ve topluluklara dönük
bask› ve fliddeti k›nayacak, “halklar kardefltir”
diyecekler. Egemenlerin böl-yönet takti¤ine kar-
fl›, ulusal-mezhepsel-cinsel ayr›mc›l›¤› orta-
dan kald›ran iflçi ve emekçilerin birli¤ini göste-
recekler. Baflta devrimci tutsaklar olmak üzere
hapishanelerde hüküm süren tecride ve iflken-
ceye karfl› “Zindanlar Boflals›n Tutsaklara
Özgürlük” fliar›n› hayk›racak, içerideki öncüle-
rine 1 May›s’ta 1 May›s alan›ndan selam gön-
derecekler. 

* * *
1 May›s, iflçi ve emekçilerin en yak›c› ta-

leplerini hayk›rd›¤› gündür! Bunu enternas-
yonal bir dayan›flma ile tüm dünyada birlikte
seslendirdikleri, emperyalistlere ve iflbirlik-
çilerine duyurduklar› gündür! Yükselttikleri
bu talepler karfl›lanmad›¤› durumda, “kahre-
den ve yaratan” o gücü ortaya koyacaklar›n›
hat›rlatt›klar› gündür.! Kendi güçlerinin fark›-
na vararak, dostlar›na güven, düflmanlar›na
korku saçt›klar› gündür!

Bu 1 May›s’ta da yukar›da s›ralad›¤›m›z ta-
lepler baflta olmak üzere taleplerini hayk›racak-
lar. Karfl›lanmad›¤› durumda tepkilerini çok da-
ha farkl› biçimlerde ortaya koyacaklar›n› hisset-
tirecekler. ‹flçi ve emekçilerin gücünü bir kez
daha ortaya koyacaklar. 1 May›s’›n bir karnaval
de¤il, güç gösterisi oldu¤unu bilerek, bir k›z›l
deniz gibi akacaklar alanlara... Ve nas›rl› eller,
tek bir yumruk olarak birleflecek, burjuvaziye ve
tüm sömürücülere korku salacak! 

“Her s›n›f›n kendi bayram› vard›r.” Ve her
s›n›f, kendi s›n›fsal kimli¤ine uygun bir flekilde
bayram›n› kutlar. ‹flçi ve emekçiler de kavga
alanlar›nda yaratt›klar› bayramlar›n›, yine kavga
alanlar›nda kutlayagelmifltir. Sömürü sistemi
devam etti¤i sürece de böyle kutlayacakt›r.
Çünkü bize bayram, insan›n insan taraf›ndan
sömürüsüne son verildi¤i gündür! 

1 May›s’ta 1 May›s Alan›na!
Yaflas›n Proletarya Enternasyonalizmi!
Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm! 

Her s›n›f›n 
kendi bayram› vard›r
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Amerika'da günde
15-16 saati bulan a¤›r ça-
l›flma flartlar›na karfl›,
Amerika iflçi s›n›f› günlük
çal›flma süresinin 8 saate indirilmesi için, 1 May›s 1886 günü
onbinlerce  iflçinin kat›ld›¤› büyük bir gösteri örgütler. 

Amerikan ‹flçi Federasyonu (AFL)'nin bafl›n› çekti¤i
8 saatlik iflgünü mücadelesine tahammül edemeyen
Amerikan burjuvazisi, 3 May›s'ta Kereste Sürücüleri
Sendikas› iflçilerinin Mc Cormic fabrikas› önünde
düzenledi¤i mitingte polis arac›l›¤›yla örgütledi¤i bir
provakasyon düzenler. 8 saatlik iflgünü için miting
yapan savunmas›z iflçilerin üzerine polis atefl açar.
Bunun üzerine 4 iflçi ölür, onlarcas› yaralan›r. 

Bu vahfli terörü protesto etmek için iflçiler ertesi gün
fiikago'da, Haymarket Meydan›'nda büyük bir gösteri dü-
zenler. Ama burjuvazi ayn› provakasyonu burada da gerçek-
lefltirecektir. Burada toplanan onbinlerce iflçiye hitaben iflçi önderleri
birer konuflma yapar. Bir gün önce gerçekleflen katliam› k›narlar ve bu mücade-
lenin 8 saatlik iflgünü elde edilene kadar devam edece¤ini hayk›r›rlar. 

Mitingin bitimine do¤ru kürsüden son konuflmalar yap›l›rken polis flefi, mitin-
gin bitirilmesi ve iflçilerin da¤›lmas›n› anons eder. Polisin bu anonsunun hemen
ard›ndan nereden geldi¤i belli olmayan bir bomba patlar eylem alan›nda. Bunun
üzerine ço¤u polis 8 kifli ölür. Bomban›n at›lmas›ndan sonra polis t›pk› bir gün
öncesinde oldu¤u gibi iflçiler üzerine atefl açar ve bu atefl sonucu 6 iflçi ölür.
Düzenlenen bu katliam›n ard›ndan polis tüm fiikago'da sürek av›na ç›kar. Bin-
lerce iflçi gözalt›na al›n›r, iflkence tezgahlar›ndan geçirilir, yüzlercesi tutuklan›r. 

Amerikan burjuvazisi gitgide büyüyen 8 saatlik iflgünü hareketini bast›r›p, ka-
na bo¤maya kararl›d›r. Ve bizzat kendisinin düzenledi¤i Haymarket katliam›n› 8
iflçi önderinin üzerine y›kar. Bu önderler 8 saatlik iflgünü mücadelesini örgütle-
yen öncü iflçiler olan August Spies, Louis Lingg, George Engel, Adolph Fischer
ve Albert Parsons'tur. ‹flçi önderleri hakk›nda aç›lan dava tam› tam›na 1,5 y›l sü-
rer. 1,5 y›l boyunca tüm fiikago ve Amerika iflçileri, yarg›lanmak istenen s›n›f bi-

linçli önderleri için aya¤a
kalkm›fl, sokaklar› doldur-
mufltur. Yarg›lanan iflçilerin
her biri, iflçi s›n›f›n›n gerçek

birer neferi gibi davranm›fl ve burjuvaziyi oturtulduklar› san›k
sandalyesinden yarg›lam›fllard›r. Davan›n bitiminde 8 iflçi

önderinden 4'ü idama mahkum edilir. Louins Lingg ise ar-
kadafllar› idam edilmeden befl gün önce hücresinde a¤-
z›na dinamit konulup patlat›larak katledilir.

George Engel karar duruflmas›nda flöyle ba¤›r›-
yordu: "Haklar› yaln›z imtiyazl› olanlara göre ayarla-
yan ve iflçilere hiç hak tan›mayan hükümete karfl› kim

sayg› duyabilir? Böyle bir hükümete sayg›m yok be-
nim." 

Adolph Fischer ise, "Ölüme mahkum edilmemi pro-
testo ediyorum, çünkü cinayet ifllemedim. Ancak fikirlerim-

den ötürü öleceksem, bir sözüm yok."
August Spies, idam sehpas›ndan son bir kez hayk›r›yordu: "Öyle

bir zaman gelecek ki, bizim suskunlu¤umuz sizin bugün ipe çekti¤iniz seslerden
daha güçlü ç›kacakt›r!"

Albert Parsons, çocuklar›na yazd›¤› son mektupta flöyle diyordu: "Sevgili
çocuklar›m. Sevdiklerimiz için yaflamakla gösteririz sevgimizi ve gerekti¤inde
sevdiklerimiz için ölmekle de gösteririz... Baban›z özgürlük ve mutluluk u¤runa
gönüllü olarak can›n› vermifl bir kurband›r. Size miras olarak flerefli bir ad ve ye-
rine getirilmifl bir görev b›rak›yorum. Onu koruyun, bu yolda yürüyün!"

‹flçi önderlerinin idam›n›n ard›ndan AFL, 1888'de Saint Louise'de yapt›¤›
kongrede 8 saatlik çal›flma süresi kabul edilene kadar her y›l 1 May›s günü grev
yap›lmas›n› kararlaflt›rd›. 

II. Enternasyonal, Engels'in önderli¤inde 1899'da yap›lan Paris Kongre-
si'nde, Amerikan ‹flçi Federasyonu (AFL)'nin önerisi üzerine, 8 saatlik iflgünü
mücadelesini desteklemek için her 1 May›s'ta tüm dünyada eylemler örgütlen-
mesi karar›n› ald›. O gün bugündür 1 May›s, her y›l tüm dünyada iflçi s›n›f›n›n
uluslararas› birlik-mücadele-dayan›flma günü olarak kutlan›r.

1 May›s, iflçilerin kan›yla yaz›ld›

Gestapo hücrelerinde kurfluna dizilme-
den bir süre öncesi...Yi¤it Çek devrimci-
si, gazetecisi Julius Fuçik anlat›yor:

B‹Z DE SEN‹NLEY‹Z...
“Bugün 1 May›s 1943. Yazmak için

f›rsat buldu¤um bir dinlenme an›. Ne
flans. Bir an için yeniden komünist bir

bafl yazar olmak ve yeni dünyan›n mücadele gücü-
nü dile getiren 1 May›s töreni üzerine bir yaz› yaz-
mak ne flans.

Sak›n dalgalanan bayraklardan söz edece¤imi
sanmay›n, öyle fleyler anlatmayaca¤›m. ‹nsanlar›n
dinlemeyi çok sevdikleri coflturucu eylemlerden de
söz edemeyece¤im. Bugün olanlar çok daha basitti,
daha önceki y›llarda oldu¤u gibi 1 May›s’ta Prag
caddelerinden yükselip k›r›lan dalgalar gibi ak›n
ak›n yürüyen binlerce insan yoktu. Moskova’da K›-
z›l Meydan’da gördü¤üm milyonlardan oluflan o in-
san denizinin akan seli yoktu. Milyonlar bir yana
yüzlerce insan bile yoktu burada, bir avuç yoldafl-
tan öteye. Ama gene de daha az önemliymifl gibi
gelmiyor, çünkü burada, en k›zg›n ateflte yan›p kül
olmayan, çeli¤e dönüflen bir gücün s›nanmas› var...

Bu s›nav öylesine önemsiz karfl›m›za ç›k›yor ki,
savafl›n alevlerinden geçmemiflseniz bunu okurken
pek anlayabilece¤inizi sanm›yorum. ‹nan›n bunu
buradan güç do¤uyor. Komflu hücre günayd›n de-
mek için duvarda Beethovan’›n iki mezürünü t›nla-
t›yor. Bugün sesler daha çarp›c›, daha bir flenlik
havas› getiriyor ve duvar daha yüksek tonda ses ve-
riyor.

En iyi giysilerimizi giyiyoruz. Bu her hücrede
böyle.

Törenin aç›l›fl›n› kahvalt›yla yap›yoruz. Mutemet-
ler aç›k hücre kap›lar›n›n önünden kahve, süt ve

suyla geçit töreni yap›yorlar. Skorepa yol-
dafl, 1 May›s’› kutlamak için iki yerine üç
dilim ekmek veriyor bana. Duygular›n› di-

le getirmek için hep basit bir hareket bulan temkin-
li bir insan›n kutlay›fl›. Ekmek dilimlerinin alt›nda
parmaklar›m›z birbirine de¤iyor ve belli belirsiz bir
biçimde birbirlerini s›k›yor. Konuflmaya imkan yok;
gözlerimizdeki ifadeyi bile izliyorlar. 

Penceremizin alt›nda kad›n tutuklular sabah cim-
nasti¤i için d›flar› kofluyorlar. Parmakl›klardan afla-
¤›ya bakmak için masan›n üstüne t›rman›yorum.
Belki de yukar› bakarlar. Beni gördüler. Kutlamak
için s›k›l› yumruklar›n› kald›r›yorlar. Sonra bir da-
ha. Afla¤›daki avlu c›v›l c›v›l, öteki günlere oranla
gerçekten nefleli. Gardiyanlar görmüyor, ya da gör-
mek istemiyorlar. Bu bile 1 May›s töreninin bir par-
ças›.

Derken s›ra bize geliyor, hareketleri ben yönete-
ce¤im. Bugün 1 May›s çocuklar. ‹lki, balyoz salla-
ma hareketi -bir iki bir iki- ikinci olarak ekinlerin
biçilmesi. Orak çekiç! Anlamaya bafll›yorlar. Saf-
larda bir gülümseme yay›l›yor. Ve olanca canl›l›k-
lar›yla hareketlere bafll›yorlar. Bu sözsüz oyun, ölü-
me do¤ru yürüyen bizlerin bile sars›lmadan dimdik
kalaca¤›m›z› anlatan 1 May›s and›m›z bizim.

Haydi hücrelere. Saat dokuz. Kremlin’deki saat
kulesi 10’u vuruyor. Ve geçit töreni K›z›l Mey-
dan’da bafll›yor. Enternasyonal’i söylüyorlar flimdi.
Enternasyonal dünyan›n her yan›nda ç›nl›yor; bi-
zim hücremizde de ç›nlas›n. Söylüyoruz Enternas-
yonal’i. Ve devrimci flark›lar art arda geliyor. Yal-
n›z olmak istemiyoruz. Zaten yaln›z de¤iliz. Biz,
dünyada gö¤sünü gere gere flark› söylemeye cesaret
edenlerdeniz. Onlar savafltalar t›pk› bizim gibi...

Hapishanelerde, so¤uk iflkence odalar›ndaki yol-
dafllar! Saflar›m›zda yürüyemezsiniz gerçi, ama biz-
lerlesiniz, biz de sizlerle. Evet, biz de sizinleyiz”

(Dara¤ac›ndan Notlar) 

’84 Ölüm Orucu’nda açl›k grevinin
20’li günleri... Her bir tutsak ayr› ayr›
hücrelerde kal›yor. ‹smail Cüneyt’in
gururla söyledi¤i gibi, “senelerce gö-
rüflemedi¤imiz halde, ayn› fleyi düflü-
nüp ayn› kararlar› al›yor”lar. 

Hücreler aras› iflleyen bir telefe-
rik... Yaz›l› notlar tafl›nacak. Bu ka-
rar baflka; 1 May›s kutlamas›... Hüc-
relerde açl›k bedeni yavafl yavafl yor-
gunlu¤a mahkum etse de, bir korsan miting heye-
can›yla kutlanacak 1 May›s. Birlikte nefes alacak-
lar, fiikagolu, ‹stanbullu iflçilerle... 

Karfl› bloktaki hücrelerle ancak mahkemelerde
haberleflme imkan› var. Mahkemelere bin bir zor-
lukla not tafl›yor ve en fazla üç metre ötelerinde bu-
lunan arkadafllara, yoldafllara haberler ulaflt›r›l›-
yor.

‹flte 1 May›s... O gün k›rm›z›ya dair ne varsa giyi-
liyor hücrelerde. Komünist tutsaklar imkans›zl›kla-
ra ra¤men bildiri ç›kard›lar. En zor koflullarda bile
TKP tarihinde 1 May›s’›n nas›l kutland›¤›n›, yaka-
lara nas›l k›rm›z› karanfiller tak›ld›¤›n› anlat›yor,
moral afl›l›yorlar. Teleferiklerden, mahkemelerden
da¤›t›ld› bildiriler... 

Herkes, havaland›rmaya bakan küçük camlara
yaklafl›yor. Fatih de aralar›nda. Tutsaklardan biri
konuflma yap›yor, sayg› durufluna ça¤›r›yor. Her bi-
ri s›cak mücadelenin içinden süzülerek gelmifl, düfl-
man› birçok cephede yenmifllerdi. S›ra açl›k s›n›rla-
r›n› zorlamaktayd›... 4 sene öncesinde de Adana Ce-
zaevi’nin çat›s›na 1 May›s’ta k›z›l bayrak çekmifller,
cezaevi çat›s›n›n küçük camlar›nda silahla nöbet
tutmufllard›. Darbenin en civcivli günlerinde bildiri-
leri Orak-Çekiç’leri da¤›tm›fllard›. 

Sayg› duruflunun ard›ndan sloganlar patl›yor
hücrelerde. Ruhuna uygun olunca her yerde dire-
niflçi ve k›z›ld›r 1 May›s...

Zindanlarda 1 Mayıs...
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Karadeniz’i ve tüm ülkeyi kuflatan HES
sald›r›s› köyümüze de geldi dayand›. HES’le-
rin iflbirlikçiler arac›l›¤› ile nas›l yol almaya ça-
l›flt›¤›n›, buna ra¤men nas›l direnildi¤ini gös-
termesi bak›m›ndan yaflad›¤›m›z süreci k›sa-
ca özetleyece¤iz. 

‹lk bafllarda dikkatimizi çeken do¤a katli-
am›yd›. Hemen ard›ndan bunun Tüprafl’ta,
Petkim’de, Seka’da, Tekel’de gördü¤ümüz
özellefltirme sald›r›s›yla ayn› oldu¤unu gör-
dük. Do¤a katliam› karfl›s›nda irkilen refleksi-
miz, “kadim su haklar›”na karfl› bu pervas›z
sald›r› karfl›s›nda bir nitelik s›çramas› yaratt›.
Sald›r› oldukça boyutluydu ve ancak kitlesel ve ör-
gütlü bir güçle karfl› konabilirdi. Bölgemizdeki ile-
rici güçlerle toplan›p bir platform oluflturduk.
Platform daha sonra süreci bizden önce karfl›lam›fl
olan sahil Karadenizi’nde ortaya ç›kan “Derelerin
Kardeflli¤i Platformu” ismini benimseyerek yoluna
devam etti. 

Üç y›l› aflk›n süredir biz de “fiavflat Derelerin
Kardeflli¤i Platformu” olarak say›s›z köy toplan-
t›lar›, paneller, mitingler ve çeflitli eylemler ger-
çeklefltirdik. HES flirketlerinin ÇED sürecinin gere-
¤i olarak bölgede yapmaya çal›flt›¤› “HES Bilgilen-
dirme Toplant›lar›”na kitlesel olarak müdahale edip
yapt›rmamaya çal›flt›k ve küçümsenemeyecek ba-
flar›lar elde ettik. ‹dari mahkemenin “Yürütmeyi
Durdurma Kararlar›”na ra¤men çal›flman›n sürdü-
rüldü¤ü flantiyeleri bas›p kararlar›n uygulanmas›n›
sa¤lad›k…

Bilim insanlar›n›n son derece endifle verici ra-
porlar›na ra¤men flirketler bürokrasi ve hükümetin
deste¤ini de arkas›na alarak pervas›z sald›r›lar›na
her gün bir yenisini katmaya devam ediyor. Hemen
her projede uygulanacak yöreden ya bir ortak, ya
da muhtarlar öncelikli olmak üzere, sözü geçen bi-
rilerini bularak yerli iflbirlikçilerini yarat›yor ve HES
karfl›t› mücadeleyi baltalamaya, zay›flatmaya çal›-
fl›yorlar.

Geçen y›l›n Nisan ortalar›nda gelen bir haber
üzerine HES flirketinin Laflet mevkiinde muhtar ve
heyetten kiflilerle proje güzergâh›n› gezdiklerini ö¤-
rendik. Muhtar, zorlad›¤›m›z halde bilgi vermedi.
Toplant›n›n yap›ld›¤›n› ö¤rendi¤imiz mekân›n sahi-
bi ise “kendisinin orada olmad›¤›n›, ö¤renip bilgi-
lendirece¤ini” ifade etti. Bu arada biz her ihtimale
karfl› platformdan arkadafllar› oraya göndermifltik.
Giden arkadafllar›n ›srarl› uyar›lar› üzerine, flirketle
köy heyeti aras›nda iki nüsha olarak haz›rlan›p im-
zalanan sözleflme, flirkete teslim edilmedi.

Bu tarihten iki y›l önce platformla birlikte toplant›
yapt›¤›m›z köylerden biri de Kocabey Köyü’ydü. Bu
tarihten bafllayarak düzenledi¤imiz hiçbir etkinli¤e
köy halk›n›n düzenli kat›l›m›n› sa¤layam›yorduk.
Bunu k›ran 15 Temmuz mitingi oldu. Çok güçlü
bir atmosfer olufltu. Seksen sonras› küçücük bir
kasabada 5 bin kifli bir araya topland›. Ama bu
atmosferi bölgede yayg›n olan “kendili¤indenci-
lik”ten dolay› bir örgütlülü¤e dönüfltüremeyince, ya-
vafl yavafl etki sönümlenmeye bafllad›. Yapt›¤›m›z
toplant›larda bu sorunun tek bir köyle, tek bir de-
reyle alakal› olmad›¤›n› anlat›yor ve baflta komflu
köy ve dereler olmak üzere tüm ülkedeki geliflme-
lere karfl› duyarl› ve dayan›flma içinde olunmas›
gerekti¤i üzerine vurgu yap›yorduk.  Ama bunu
gerçeklefltirmekte pek sonuç alam›yorduk. Ta ki
yumurta kap›ya dayan›ncaya dek!

2011’in son günlerinde köye sürpriz ziyaretçiler
gelip kendilerini tan›t›nca, Kocabey köylüsü hep bir
a¤›zdan “DEFOLUN” dediler. Haberdar oldu¤u-

muzda platformdaki arkadafllara muhtar› arat›p sor-
durunca, toplant› olmad›¤›n› söylemiflti. HES flirke-
tinin “ziyaret”e gelece¤i muhtar›n bilgisindeydi, ama
köy d›fl›ndan kimsenin kat›lmas›n› istemiyordu ne-
dense! Özellikle platform üyeleri bilmemeli, kat›l-
mamal›yd›. Kocabey’in akl› Kocabey’e yeterdi, kim-
senin akl›na ihtiyaçlar› yoktu(!) D›flar›dan gelenler
ortal›¤› kar›flt›r›yordu(!) 

Burada ki kayg›y› salt mikro-milliyetçilikle aç›k-
lamak, tabi ki yetersiz olur. As›l kayg› farkl›yd›.
Platform, köylüye gerçekleri söylüyor, yaln›z olma-
d›klar›n› hissettiriyordu. O yüzden de köylünün geri
bilincine oynay›p, platformun etkisini k›rmay› hedef-
lediler. Bu, düpedüz iflbirlikçi bir tutumdu ve bunun
aç›¤a ç›kmas› fazla uzun sürmeyecekti. 

HES’çilerin bu istenmeyen ziyaretinden son-
ra, üç y›ldan fazla süredir Laflet Köprüsü yan›-
na kurulu olan Debi Ölçüm Cihaz›, baz› köylüle-
rimizce tahrip edilmiflti. 

Köyde ard› ard›na iki toplant› gerçeklefltirdik.
Hemen ard›ndan ‹stanbul’daki köylülerimizle bir bil-
gilendirme toplant›s› yapt›k. Buradaki Vak›f üyeleri-
mizden üç arkadafl› ‹stanbul’daki Platformda görev-
lendirdik. Ba¤lay›c› olmamakla birlikte ortaya ç›kan
e¤ilim istedi¤imiz yöndeydi.

Bu arada muhtar›n, flirketin yüzde 15 hissesine
sahip olan köylümüz Bülent Y›ld›r›m’› köye tekrar
davet etmifl oldu¤unu ö¤rendik. Buna tek bafl›na
karar veremeyece¤ini söyledik ve bir toplant› tale-
binde bulunduk. Yap›lan toplant›da al›nan kararla
muhtara, flirket yetkilisini aray›p köylünün bu konu-
da kendisiyle görüflecek bir fleyi olmad›¤›n› ve ken-
dilerini burada görmek istemedi¤ini iletmesini söy-
ledik.

Hemen ard›ndan 17 fiubat akflam› ‹stanbul’daki
Vak›f’›n görevlendirdi¤i iki arkadafl›m›z›n da kat›l›-
m›yla 44 kiflilik köy toplant›s›n› gerçeklefltirdik. Bu-
rada; “flirkete hissedar olal›m, biz kendimiz yapa-
l›m, köye düzenli olarak ödeme yap›lmas›n› talep
edelim” önerileri getirildi. Bunlar›n hepsini yapt›¤›-
m›z aç›klamalarla çürüttük ve bunlar›n karfl›s›nda
farkl› maddeleri oylamaya sunduk. Oy birli¤i ve
coflkulu bir sahiplenmeyle afla¤›daki kararlar al›nd›:

1-Kocabey Köyü HES istemiyor
2-Derhal dava aç›lma süreci bafllat›lacak ve flir-

ket temsilcileriyle asla bir diyalog ya da pazarl›¤a
girilmeyecek

3-Tahrip olmufl durumda bulunan sulama kanal›
imece usulü onar›mdan geçirilerek faal hale getiri-
lecek.

25 fiubat’ta ‹stanbul da yap›lacak genifl kat›l›ml›
toplant›ya bir heyet gönderilmesi ve bu heyette
muhtar›n da bulunmas› önerimiz ise muhtar taraf›n-
dan ustaca bir manevrayla reddedildi.

Köy toplant›s›ndan ç›kan kararlar do¤rultu-
sunda muhtar›n köy tüzel kiflili¤ini temsilen
avukat›m›za dava için vekâlet vermesi iste¤imi-
zi ise muhtar “25’indeki toplant› karar›na göre ve-
kalet verece¤im” diyerek erteledi.

25 fiu-
bat’ta ‹s-
tanbul’da
119 kiflinin
kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen toplant› da
köyde al›nan kararlar
tescillendi. Yan› s›ra
bir dizi etkinlik karara
ba¤land›.

Davetimiz üzere
toplant›m›za kat›lan YTÜ
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.

Beyza ÜSTÜN toplant› öncesi
yapt›¤› sunumla kat›lanlar›
adeta suyla yo¤urdu. Anlat›m-
lar›ndan sonra söz alan ve
AKP’ye yak›nl›¤›yla bilinen es-
ki vak›f yöneticisinin; “Ben hoca-
m›z›n anlat›mlar›ndan flunu ç›-
kard›m; bizim muhtardan, millet-
vekillerimize, bürokratlar›m›zdan
baflbakana ve hatta cumhurbafl-
kan›na… herkes ihanet içinde!”
fleklinde ki sorulu sitemi salonda gü-
lüflmelere yol açt›. Sorunun yan›t›ysa yine soruda
gizliydi.

Beyza Hoca sunumunu bir anekdotla bitirdi¤in-
de, salondaki bütün gözler flaflk›nl›kla birleflen bir
ayd›nlanmayla parl›yordu.

“Biz Erba¤’da bir inceleme yaparken bir tey-
zeyle karfl›laflt›k. Gündeli¤i 15 liraya fasülye topla-
yan teyze, burada ne yapt›¤›m›z› sordu. Biz; “bura-
lara HES yapmak istiyorlar, bu sular› alacaklar, bu-
na engel olmaya çal›fl›yoruz” dedik. O yafll› teyze
benim size saatlerce anlatmaya çal›flt›¤›m fleyi üç
cümleyle özetledi: “Su olmazsa fasulye de olmaz!
Peki o zaman ben ne yapaca¤›m. Peki bu kadar
paray› ne yapacaklar!!!”

Toplant›dan önce, muhtar›n ‹stanbul’un yan› s›-
ra Adapazar›, ‹zmit, Bursa, Ankara ve ‹zmir’deki
köylülerimizi aray›p “bu ifl bitti, adamlar her türlü
izini alm›fllar siz neyin toplant›s›n› yap›yorsunuz”
fleklinde toplant›y› sabote etmeye çal›flt›¤› yönünde
bilgiler geliyordu. Toplant›ya muhtar›n söyledi¤i se-
bepten de¤il, ama çeflitli gerekçelerle de olsa bura-
lardan kat›l›m›n olmamas› gerçekten de bir eksiklik
oldu. Ancak buralardaki arkadafllar›m›z›n HES’lerle
ilgili düflüncelerini biz di¤er iletiflim araçlar›ndan ta-
kip ediyoruz ve bizimle benzer düflüncelere sahip
olduklar›n› biliyoruz.

Toplant› karar› vak›f baflkan› taraf›ndan muhta-
ra bildirildi¤inde ve vekalet talebi tekrarland›¤›nda,
bu defa da ‹stanbul toplant›s›na di¤er illerdeki köy-
lülerimizin kat›lmam›fl olmas›n› gerekçe göstermifl
ve toplant›n›n meflrulu¤unu tart›flma cüretini ken-
dinde bularak vekalet göndermeyece¤ini belirtmifl-
tir. 

Muhtar, bütün uyar› ve çabalar›m›za ra¤men
HES flirketinin ekme¤ine ya¤ süren söylemlerinden
vazgeçmedi¤i gibi, giderek pervas›zlaflan bir biçim-
de sabotaj çabalar›na girecek kadar düflkünleflmifl-
tir. Köy tarihine ad› “köyün sular›n› HES flirketine
peflkefl çeken muhtar” olarak teneke harflerle yaz›-
lacakt›r.

Biz ise bildi¤imiz berrak sular›n ›fl›lt›s›nda yüzü-
müz günefle dönük en namuslu türkülerini söyleye-
rek yürüyece¤iz halk›m›zla beraber. 

Derelerin Kardeflli¤i Platformu Delegesi 
bir PDD okuru

‹flbirlikçilerine ra¤men

HES’LERE 
GEÇ‹T 

VERMEYECE⁄‹Z! 
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Gazi direniflinin anmas›, bu y›l da parçal› bir
flekilde gerçekleflti. Bir yanda “Gazi 12 Mart
Platformu”nun bileflenlerinin birlikte yapt›¤› an-
ma vard›. Di¤er yanda Halk Cephesi’nin ve
HDK bileflenlerinin anmas›…

Bu durum, yeni ortaya ç›km›fl bir durum de-
¤ildir. Y›llard›r kimi zaman iki, kimi zaman üç
ayr› anma gerçekleflmektedir. Bu ayr›flma, daha
önceki y›llarda 1 May›s’larda, son y›llarda 8
Mart’ta yaflanan türden bir ayr›flma da de¤ildir.
Öyle olsa anlafl›l›r. Çünkü oralarda ideolojik bir
ayr›flma sözkonusudur. Fakat Gazi’de, Gazi di-
renifline ve flehitlerine yaklafl›mda ilkesel bir
farkl›l›k yoktur. Dolay›s›yla burada devrimci-re-
formist(feminist) ayr›flmas›ndan bahsedemeyiz.
Bu yan›yla daha sorunlu ve s›k›nt›l›d›r. Ve her
Gazi anmas›, bu sorunlarla bafllamakta, bu so-
runlarla bitmektedir. Bir sonraki y›la devrola-
rak…

Sorunlar, devrimci gördü¤ümüz yap›lar ara-
s›nda yafland›¤› için, bugüne dek içinde yer al-
d›¤›m›z platformlarda görüfllerimizi dile getir-
mekle yetindik. Fakat bu y›l, Gazi anmas› önce-
sinde “Gazi Halk Cephesi” imzas›yla “Birlikler,
platformlar, gerçekler üzerine kurulur” bafll›kl›
bir bildiri da¤›t›ld›. Böylece konu kitlelere aç›l-
m›fl oldu. Ayn› bildiri, Yürüyüfl dergisinin 11
Mart 2012 tarihli say›s›nda da yer ald›. Dolay›-

s›yla yerel bir bildiri olmaktan da ç›kt›.
Bildiri, içinde bizim de yer ald›¤›m›z Gazi plat-

formlar›na dönük kaleme al›nm›flt›. Ve Gazi anma-
s›ndaki ayr›flmay› kendi “gerçekleri” üzerinden orta-
ya koyuyordu. 

“Gerçekler” somuttur. Biz de somut konuflal›m.
Somut sorulara, somut yan›tlar verelim: Reformist
partileri -daha sonra dönmek üzere- bir tarafa b›ra-
k›rsak; içinde Halk Cephesi’nin de (HC) yerald›¤›
devrimci yap›lar›n, bunca y›ld›r Gazi anmas›n›
birlikte yapmalar›n›n önündeki engel nedir?
Oluflan bu platformlara HC, ça¤r›lmam›fl m›d›r?
HC, bu platformlarda neyi savunmufltur? Birçok ko-
nu ile ilgili çeflitli birlik ve platformlarda bir arada
yerald›klar› devrimci yap›larla, neden Gazi’de birlik-
te hareket etmezler? 

Bugüne dek yer ald›¤›m›z Gazi platformlar›n-
da, HC temsilcileri önceden haz›rlad›klar› bir
programla gelmifl ve platforma bu program› da-
yatm›fllard›r. Bunun bir parças› olarak, ken-
dilerinin “en önde” yürüyeceklerini ve bu ko-
nuyu “tart›flmayacaklar›n›” belirterek söze
bafllam›fllard›r. Bilindi¤i gibi tüm platformlar-
da bileflenler, ya kura ile ya alfabetik s›ray-
la, ya da çok özel bir isteme ba¤l› olarak, fa-
kat her halükarda kendi içinde tart›flarak, fi-
kir birli¤i veya ço¤unluk karar›yla kortej dü-
zenlemesini belirlerler. Keza program da yi-

ne bileflenlerin hemfikirli¤i, ço¤unlu¤u üzerinden
oluflur. Gazi’de ise, HC’nin program dayatmas›
ve “en önde yürüme” flart›, platform bileflenleri-
nin HC ile birlikte hareket etme iste¤ini ve çaba-
s›n›, daha bafltan dinamitlemektedir.

HC’ye di¤er platformlar hat›rlat›ld›¤›nda, “Gazi
farkl›” demektedir. “Fark” ise, “HC’nin Gazi’de öde-
di¤i bedeller” olarak aç›klanmaktad›r. “Gazi direni-
fline onlar önderlik etmifllerdir, Gazi’de y›llar› bulan
çal›flmalar› vard›r, bu u¤urda flehitler vermifller-
dir…” Sözkonusu bildiride de yine bunlar söylen-
mektedir. 

Oysa Gazi’de, biz dahil birçok siyasal yap›-
n›n y›llar› bulan çal›flmas› ve flehitleri vard›r.
De¤iflen dönemlerde de¤iflik yap›lar›n örgütsel gü-
cü artm›fl ya da azalm›fl da olabilir. Fakat bunlar›
niceliksel olarak teraziye vurmak, hangi dönem ki-
min a¤›r bast›¤› üzerine tart›flma yürütmek, abesle
ifltigaldir. Hiç flüphesiz bir alana-bölgeye verilen

GAZ‹ ANMASI B‹RL‹KTE YAPILMALIDIR!

Gazi Direnifli, 1995 y›l›nda Cemevi’ne yak›n bir kahvehaneye düzenlenen
kontrgerilla sald›r›s› ile bafllam›flt›r. Sald›r› haberi duyulur duyulmaz, olay
yerine insanlar gelmeye bafllar. Bunlar aras›nda yoldafllar›m›z da var-
d›r. Ve onlar›n ilk ifli, önlerine ç›kan herkesi olaydan haberdar edip, kahve-
hanenin önünde toplanmaya ça¤›rmak olur. Günlerden pazard›r, vakitlerden
akflam saatleri... Bir maç›n naklen yay›n› dolay›s›yla kahveler t›kl›m t›kl›md›r.
Kahvelere girip yap›lan sald›r›y› anlat›rlar, minibüsleri durdururlar. 15-20 da-
kika içinde, yüzlerce kifliyi toplamay› baflar›rlar. 

Gazi, o y›llarda da birçok devrimci hareketin çal›flma yürüttü¤ü bir bölge-
dir. S›n›fsal olarak iflçi-emekçi kesimlerin oturdu¤u, Kürt-Alevi yo¤unlu¤unun
bulundu¤u, anti-faflist mücadelenin yüksek oldu¤u say›l› semtlerden biridir.
‹htilalci komünistlerin Gazi’deki çal›flmalar› ise, mahallenin kurulufl dö-
nemlerine kadar uzan›r. 12 Eylül y›llar›n›n en karanl›k dönemlerinde,
yay›n faaliyeti kesintisiz süren Orak-Çekiç, Gazi’nin gecekondular›na
da ulaflt›r›lmakta, çamurlu yollar›na bata-ç›ka bildiriler da¤›t›lmaktad›r.
‘80’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren bölgenin yol, su, elektrik gibi belediye hiz-
metlerine ulaflmas› için yap›lan eylemlerin içinde yer al›rlar. Halk›n do¤al
önderi niteli¤inde yoldafllar›m›z, bu mücadelenin bafl›n› çeker. Semtin
gençleri baflta olmak üzere bölge halk› üzerinde artan bir etkinlik sa¤lan›r.
Bütün bunlardan dolay›, sald›r›dan an›nda haberdar olmakta ve ona
karfl› hemen bir direnifli örgütlemekte zorluk yaflamazlar. 

K›sa sürede binlerce kifli Cemevi’nin önünde toplan›r. Sald›r›da bir dede-
nin de ölmesi, a¤›rl›kl› olarak Alevilerin oturdu¤u bu bölgede, bir infial yarat-
m›flt›r adeta. Toplanan kitle, do¤al önder konumundaki yoldafllar›m›za
bakmaktad›r. Yoldafllar, “Katiller Karakolda!” diyerek slogan› patlat›r ve
hedefi gösterir. Trafi¤i keserek “Katil Polis”, “Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤a-
ca¤›z!” sloganlar›yla karakola do¤ru yürüyüfle geçerler. Yak›n bir tarihte bir
simitçi, bu karakolda öldürülmüfltür. Halk›n polise karfl› büyüyen öfkesi, bu
sald›r›yla birlikte taflar. Karfl›lar›na ç›kan polis otolar›n› tafl ya¤muruna tutar-

lar. Köfle Dura¤›’n› geçtikten sonra, birileri kitleyi dura-
¤›n afla¤›s›ndaki camiye yönlendirmeye kalkar. Bu tam da devletin istedi¤i
“Alevi-Sünni çat›flmas›”n› düflmek olacakt›r. Kitlede bir dalgalanma olur. Yol-
dafllar›m›z kitlenin önünde etten duvar örerler. Bunun bir Alevi-Sünni çat›fl-
mas› olmad›¤›n›, katillerin polisler ve faflistler oldu¤unu, onlar› da karakolda
aramam›z gerekti¤ini söylerler. Kitlenin yönünü yeniden karakola çevirirler.
Kitleyi camiye yönlendirmeye çal›flan kifliyi bulup, bunun provokatörlük oldu-
¤unu söylerler, kitle içinde teflhir ederler. Bu, Gazi direniflinin kaderini be-
lirleyen kritik anlardan biridir. Ve orada yoldafllar›m›z›n koydu¤u inisi-
yatif, belirleyici olmufltur. Bu ana kadar di¤er devrimci örgütlerden
kimse yoktur. Ta ki, kitle karakolun önüne delene dek…  

Karakolun önüne geldi¤inde, binlerce kifli karakolu tafllamaya bafllar. Po-
lis ise korku içinde kitlenin üzerine atefl açmaktad›r. Karakolun etraf› barikat-
larla çevrilmifltir. Bu s›rada Cemevi yöneticileri ve muhtar, kitleyi yeniden Ce-
mevi’ne döndürmeye çal›fl›r. Karakol’un yan taraf›nda polislerin üs olarak
kulland›¤› bir taksi dura¤› vard›r. Yoldafllar, “Faflist Yuvalar Y›k›lacak” sloga-
n› atarlar ve bu dura¤› tafl ya¤muruna tutarlar. Dörtyol civar›ndaki faflist çe-
telere yatakl›k yapan 4-5 iflyeri de ayn› ak›bete u¤rar. Yine faflist birine ait
Topçular ‹nflaat’›n kasalar› aç›l›p iflçi-emekçilerin borç listesi ve ifl makineleri
yak›l›r. Yoldafllar›m›z buralarda ya¤ma yap›lmamas› için kitleyi uyar›rlar.
Ve üç gün süren bu büyük halk direniflinde, ya¤ma olay› yaflanmaz, fa-
flistler d›fl›nda kimseye zarar verilmez.

Cemevi yöneticileri, kitleyi sakinlefltirmeye çal›flmakta, “savc› gelecek” di-
yerek sa¤a-sola telefon etmektedir. Bunun üzerine yoldafllar, di¤er devrim-
ci yap›lara, bir komite kurma önerisini götürürler. Reddedilmez, ama
komite o gece de¤il, ancak ertesi gün kurulabilecektir.

Gece yar›s›ndan itibaren baflka semtlerden de kitleler, ak›n ak›n Gazi’ye
gelir. Okmeydan›, Nurtepe, ‹kitelli vb. ‹stanbul’un emekçi semtleri, yüz-
lerce-binlerce kifliyle Gazi’ye akar. O bölgelerdeki yoldafllar›m›z buna

Gazi Direnişi nasıl yaşandı
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emek, karfl›l›¤›n› bulacakt›r. Bu karfl›l›k, kitlelerin
deste¤i ve sahiplenmesi ile vücut bulur. Fakat bu
kimseye di¤er yap›lar› d›fllama, dayatmalarda bu-
lunma ve her daim “en önde” yürüme hakk› ver-
mez. Daha önemlisi -sözkonusu Gazi olunca- ça-
l›flmas› veya flehidi olmayan siyasal yap›lar›n
da Gazi flehitlerini anma hakk› bulunmaktad›r.
Onlar› otomatikman arkaya atmak, do¤ru bir yakla-
fl›m de¤ildir, olamaz. 

* * *
Gazi direnifli, bir halk direniflidir. Devrimcilerin

önderli¤inde baflta Gazi halk› olmak üzere, oraya
ulaflan emekçiler, devletin kolluk güçleriyle günler-
ce çat›flm›fl ve toplam 23 flehit verilmifltir. fiehit dü-
flenlerin önemli bir k›sm›, demokrat, anti-faflist kifli-
lerdir. ‹htilalci komünistler, biri Gazi’de, di¤eri
Ümraniye’de olmak üzere iki kadrosunu flehit
verir. MLKP’nin yönetici kadrolar›ndan Hasan
Ocak, Gazi sonras› “gözalt›nda kaybedilecek”
ve büyük mücadeleler sonucunda cesedine ula-
fl›lacakt›r. Gazi flehitlerinden 18 yafl›ndaki Sez-

gin Engin, Halk
Cephesi taraftar›-
d›r. De¤iflik örgüt-
lere sempati du-
yanlar da vard›r iç-
lerinde, ama ço¤u
hiçbir yap›yla ba¤›
olmayan duyarl› ki-
flilerdir.

Direnifl, T‹KB,
MLKP-K

(MLKP’nin kurulufl sürecindeki ad›) ve DHG
(HC’nin o dönemki ismi) oluflan “komite”nin
önderli¤inde gerçekleflir. Bunun d›fl›nda
TKP/ML, TKEP-L ve PKK, “komite”ye baz› za-
manlar girip ç›km›flt›r. Reformist partiler ise, ko-
mitenin d›fl›nda kalm›fl, daha çok cemevi yönetici-
lerine yak›n duran uzlaflmac› bir çizgi izlemifllerdir.
Fakat bu partilerin taban› da Gazi’de çat›flm›flt›r.

Direniflin yafland›¤› dönem de dahil olmak üze-
re, hiçbir zaman bu direnifle tek bafl›m›za önderlik
etti¤imizi iddia etmedik. Ama bafl›ndan sonuna
dek direniflin her an›nda ve her yerinde savaflt›-
¤›m›z› ve direniflin en kritik anlar›nda do¤ru ini-
siyatifler koyarak eylemin ‘kaderi’nde belirleyici
oldu¤umuzu, gururla yazd›k-söyledik. Bunlar›
Gazi direniflini yaflayan veya o konuda araflt›rma
yapan herkes görebilir. Sadece Gazi direnifliyle
özdeflleflmifl foto¤raflara bakmak bile, o dire-
niflte hangi örgütlerin yer ald›¤›n› tespit etmek
için yeterlidir. Bunlar tarihi gerçekler olarak kay-
dedilmifl durumdad›r. Birileri bunlar› yok sayd›¤› za-
man, yok olmazlar. 

Esas›nda komite içinde yer als›n-almas›n,
Gazi’nin içinden veya d›flar›dan gelsin, tüm
devrimci-demokrat yap›lar, bu direniflin bir par-
ças› olmufllard›r. Sonras›nda da bu direnifli sa-
hiplenmifllerdir. Bunlar›n içinde tek istisna, Gazi
direnifline “provokasyon” diyerek sald›ran Ayd›n-
l›k’t›r. Onlar›n da geçmiflten beri izledikleri çizgi dü-
flünülürse, hiç flafl›rt›c› de¤ildir. Elbette her siyasi
yap›n›n gerek direnifl s›ras›nda, gerekse sonras›n-
da tav›rlar›nda ve de¤erlendirmelerinde farkl›l›klar

bulunmaktad›r. Eksik, hatta yanl›fl buldu¤umuz bir-
çok görüfl de olmufltur ve onlar, taraf›m›zdan elefl-
tiri konusu yap›lm›flt›r. Bu konuda ideolojik-siyasi
mücadele yürütmek baflka bir fleydir. Fakat direni-
fle sahip ç›kan, onu ad›na lay›k bir flekilde anmak
isteyen herkes, y›ldönümünde orada bulunma, an-
mas›n› yapma hakk›na sahiptir. 

Biz her yerde oldu¤u gibi Gazi’nin y›ldönümle-
rinde de ilkin devrimcilerin birli¤inin yarat›lmas›n-
dan yana olduk. Tercihimizi de bu birliklerden yana
yapt›k. Bu birliklerin-platformlar›n içinde HC de bu-
lunmaktad›r. Gazi hariç… 

Oysa Gazi gibi devrimcilerin önderli¤inde ger-
çekleflen bir direniflin, anmas› da birlikte yap›lma-
l›yd›, yap›lmal›d›r. HC, ileri sürdü¤ü fleylerin do¤-
ru olmad›¤›n› kendileri de bilmektedir. Ki do¤ru
olsa bile, direniflin her y›ldönümünde kendi progra-
m›n› ve “en önde yürüme” flart›n› dayatmas›n› hakl›
ç›karmaz. Bu, devrimci-demokrat yap›lar aras›nda
birli¤e de¤il, parçalanmaya hizmet eder. Kendini bir
bölgede güçlü hisseden veya bir direniflte önderlik
yapt›¤›n› iddia eden herkes, kendinde bu hakk› bul-
maya bafllar. Bunun yol açt›¤› sonuçlar ise, herke-
sin malumudur. 

En önde her zaman flehitlerimiz yürümelidir.
Onlar›n foto¤raflar›n› tafl›yan aileler yürümelidir.
Fakat varolan durumdan en fazla rahats›z olanlar
da, yine onlard›r. Gazi flehitlerinin aileleri, daha ön-
ceki y›llarda oluflan platformlarda bu konudaki s›-
k›nt›lar›n› anlatm›flt›r. 2009 y›l›nda Gazi Platfor-
mu’na “aran›zdaki sorunlar› çözün, biz devrimcile-
rin ortak hareket etmesini istiyoruz” demifllerdir.

öncülük etmifl ve kitleyi Gazi’ye tafl›m›flt›r.
Bunlar›n içinde “bizsiz olmaz bu ifller” diyerek
Gazi’ye koflan ve orada flehit düflen Zeynep
Poyraz da vard›r. Baflka bölgelerden gelen
yoldafllar, Gazi’deki yoldafllarla bir araya gelip
ilk de¤erlendirmeyi yaparlar. Kararlar›; “bura-
da ölmeliyiz”dir.  

Ertesi sabah karakol civar›nda çat›flma ye-
niden bafllar. Aralar›nda Zeynep Poyraz yolda-

fl›n da flehit düfltü¤ü çat›flma, o gün yaflan›r. ‹stanbul’un bir ucundan Ga-
zi’ye koflan Zeynep, Gazi direniflindeki ilk flehidimiz olur. Bu olay, yoldafllar›-
m›zdaki savaflma azmini daha da kamç›lar.

fiehit ve yaral›lar›n artmas› üzerine, caddelerde barikat kurulmaya baflla-
n›r. “Barikat kurulacak, can güvenli¤i sa¤lanacak” slogan›yla herkes, etrafta
ne bulursa getirip barikatlar› güçlendirmeye çal›fl›r. Bu arada devrimci yap›-
lardan oluflan bir komite kurulmufltur. Komiteye giren-ç›kan farkl› örgütler
vard›r, fakat bafl›ndan sonuna kadar yer alanlar; T‹KB, MLKP/K, DHG’dir.
(TKP/ML, TKEP-L, PKK gibi örgütler, belli kesitlerde komiteye kat›lm›flt›r)
Komite kurulduktan sonra, ifller daha örgütlü bir flekilde yürümeye
bafllar. Cemevi yöneticilerinin etkisi, iyice azal›r. Barikatlar›n arkas›nda
nöbet sisteminden, molotof yapmaya, bas›nla iliflkilerden, bölgeye gelenleri
yerlefltirmeye varana dek, her fley, belli bir iflbölümü içerisinde gerçekleflir.
Komite, taleplerini 4 maddede toplar: 1- fiehitlerimizin cenazeleri bize verile-
cek, 2- Gözalt›ndakiler serbest b›rak›lacak, 3- Soka¤a ç›kma yasa¤› kald›r›-
lacak, 4- Asker ve polis Gazi’den çekilecek. Bu dört talep kabul edilene dek
direniflin sürece¤i herkese duyurulur. 

Üçüncü günün sabah›, barikatlar›n arkas›ndaki kitle azalm›flt›r. Baz›
siyasi yap›lar, kitlenin çekildi¤ini, sadece öncülerin kald›¤›n› söyleye-
rek, kendilerinin de çekilece¤ini bildirirler. ‹kna etme çabalar› sonuçsuz
kal›r. Devlet, o gün barikatlara sald›r›r. Bir barikat› 20-30 kifliyle savunmak
durumunda kalm›fllard›r. Evlerden getirdikleri tüpleri silah gibi kullan›rlar.
Yüzlerce molotofu f›rlat›rlar. Düflen barikatlar› atefle verip bir sonrakine güç-
lerini y›¤arlar. Saatlerce süren bu barikat savafl›, di¤er bölgelerden gelenler-

le birlikte güçlenir ve zaferle sonuçlan›r. Direniflin kaderini belirleyen, önemli
bir aflama da burada yaflanm›flt›r. Baflta yoldafllar›m›z olmak üzere barikat-
lar› terk etmeyip savaflanlar›n, bunda rolü büyüktür. 

Devlet, direnifli k›rmak için, Bülent Ecevit’i, Zülfü Livaneli’yi getirir. Ancak
kitle, bunlar› yuhalayarak gönderir. Bunun üzerine asker devreye girer. Kitle-
nin polise olan tepkisini askerle gidermeye çal›fl›rlar. “Asker halk çocu¤u”
üzerinden demagoji yapmaya bafllarlar. Alevi kitlesi üzerindeki Kemalizmin
etkisini kullanmak isterler. Ancak devrimciler, “Bu askerler Sivas’ta canlar›-
m›z yanarken neredeydi?” diye sorar, y›llard›r kirli savafl› yürütenlerin, Kürt
halk›na zulmedenlerin, bu askerler oldu¤unu söylerler. Devletin asker kozu-
nu da böylece bofla düflürürler. 

Buna ra¤men bir tu¤general baflkanl›¤›nda, devletin Cemevi yöneti-
cileriyle görüflmeleri sürdürmektedir. Bu görüflmelere komite ad›na bir
yoldafl›m›z da kat›l›r. Ne tu¤generalin tehditleri, ne cemevi yöneticilerin uz-
lafl›c› tav›rlar›, kar etmez. Dört talep kabul edilene kadar direniflin sürece¤i
bir kez daha yinelenir. Toplant› bu restleflme ile da¤›l›r. 

Bir süre sonra radyodan Valili¤in, direniflçilerin taleplerini kabul etti¤i du-
yurulur. Tu¤general, telefonla komiteye ulafl›r, cenazelerin yola ç›kt›¤›n›, ba-
rikatlar›n aç›lmas›n› söyler. Komite,“cenazeler gelecek, barikatlar sonra aç›-
lacak” der. General, bunu da kabul eder. Zafer ç›¤l›klar› yükselir bu kez Gazi
sokaklar›nda…

Yoldafllar hemen bir eve girip pankart yapmak için bez isterler. Ev ahali-
si, bir çarflaf verir. Ayakkab› boyas› ile Zeynep yoldafl›n pankart›n› yazarlar.
Cenazeler geldi¤inde pankart haz›rd›r. Zeynep’i tafl›yan arabay› çevirip üze-
rine orak-çekiçli bayra¤› sererler ve tüm Gazi flehitlerini marfllarla sloganlarla
u¤urlarlar.  

Gazi direnifli devam etti¤i s›rada, ‹stanbul baflta olmak üzere Türkiye’nin
dört bir yan›nda protesto gösterileri yap›lmaktad›r. Bunlardan biri de Ümrani-
ye-1 May›s Mahallesi’nde gerçekleflir. Bu gösteride polis, kitlenin üzerine
atefl açar. Eylemin örgütleyicilerinden Hakan Çabuk yoldafl, orada a¤›r yara-
lan›r ve kald›r›ld›¤› hastanede yaflam›n› yitirir. Hakan, Gazi direniflinde yitir-
di¤imiz ikinci yoldafl›m›z olur. Gazi ve 1 May›s mahallelerinde toplam 23 kifli,
bu büyük direniflte can verirler. 

14 Mart 1995- Gazi mahallesi
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Hatta “bu ayr›l›k böyle devam
ederse, biz farkl› bir anma yapa-
ca¤›z” deme noktas›na gelmifl-
lerdir. 

Onlar› böyle bir durumla
karfl› karfl›ya b›rakmak, dev-
rimciler ad›na üzüntü ve
utanç duyulacak bir durum-
dur sadece.

* * *
Gazi direniflindeki

“gerçekler” de, Gazi’de
oluflan birlik ve plat-
formlar›n yaflad›¤› “ger-

çek” de budur. Buna kar-
fl›n “Gazi Halk Cephesi” imzal› bildiride, Gazi Platformlar›’n›n
12 Mart döneminde kurulup sonras›nda da¤›lmas› üzerinden,
“gerçeklere yaslanmayan birlikler kal›c› olamazlar” diyor. Sanki
di¤er platform ve birlikler, belli bir güne veya gündeme dö-
nük kurulup sonra da¤›lm›yormufl gibi… Ve sanki bir gü-
ne-anmaya dönük kurulmas›, “gerçeklere yaslanmama-
s›”n›n kan›t›ym›fl gibi…

Elbette kal›c› birlikler kurulmal›d›r. Biz uzun süredir böyle
birliklerin kurulmas›n› savunuyoruz. Son on y›la damgas›n› vu-
ran platform-birlik enflasyonundan kurtulmak gerekti¤ini,
devrimci yap›lar›n daha kal›c› eylem birliklerinde bir araya
gelmesini söylüyoruz. Bu do¤rultuda devrimci gördü¤ümüz
yap›larla görüflmeler de yapt›k. Fakat bugüne kadar -do¤ru bul-
mad›¤›m›z gerekçelerle- böylesi bir birlik kurulamad›. Bunu is-
temek, bu do¤rultuda çaba sarfetmek baflka bir fleydir, geçici
birlikleri “gerçeklere dayanmamak”la suçlamak, baflka bir fley… 

Di¤er yandan Gazi anmas›n›n örgütlenmesi konusunda da
farkl› önerimiz olmufltur. Anman›n örgütlenmesi, sadece Gazi
bölgesindeki yap›lar›n oluflturdu¤u bir platformla de¤il, ‹s-
tanbul çap›nda kurulacak bir platform ile yap›lmal›d›r. Çün-
kü Gazi direnifli, ülke çap›na yay›lm›fl, tüm halka mal olmufl bir
direnifltir. Direnifl s›ras›nda da, sonras›nda da, baflta ‹stanbul
olmak üzere tüm ülkede devrimci-demokratlar, Gazi için des-
tek, dayan›flma eylemleri yapm›fllard›r. Her y›l gerçekleflen Ga-
zi y›ldönümleri de, sadece Gazi halk› ile de¤il, ‹stanbul’un çe-
flitli bölgelerinden gelen devrimci demokratlarla birlikte yap›l-
maktad›r. K›sacas› Gazi direnifli yerel de¤ildir, anmas› için ku-
rulan platformlar da yerel olmamal›d›r. T›pk› Sivas, Marafl, 19
Aral›k gibi…

Devrimcilerin bir araya gelerek çözmesi gereken bu tür
konular, kitlelere duyurularak çözülemez. “Gazi Halk Cephe-
si” imzal› bildiri, bu yönüyle de iyi olmam›flt›r. Kendi taban›n›
di¤er devrimci hareketlere karfl› kemiklefltirmek, hatta düfl-
manlaflt›rmak, genel olarak devrimci harekete zarar verdi¤i
gibi, kimseye de yaramam›flt›r flimdiye dek. Buna zemin ha-
z›rlayan tav›rlardan ve üsluptan uzak durulmal›d›r.

Baflta flehit aileleri olmak üzere iflçi-emekçi kesimler, dev-
rimcilerin sorunlar›n› kendi içinde çözerek birlikte hareket etme-
lerini istemektedir. Onlara karfl› sorumlulu¤umuz, ilk baflta bu
iste¤e uygun davranmay› gerektirir. Faflizmin azg›nca sald›r-
d›¤› ve reformizmin-tasfiyecili¤in bask›n oldu¤u bir dönem-
de, devrimcilerin birli¤ini sa¤lamak, bu do¤rultuda kal›c›
birlikler kurmak, Gazi dahil, birçok sorunun çözümünde ki-
lit rol oynayacakt›r. Devrimcilerin çabalar› bu yönde olmal›d›r. 

Bugüne dek birçok direniflte komünist ve devrimciler, de-
mokratlar, anti-faflistler, birlikte dövüflmüfl, birlikte flehit düfl-
müfllerdir. Bu direnifllerin y›ldönümleri de birlikte yap›lmal›d›r.
Buralarda ç›kan pürüzler giderilmeli, tüm çabalar birleflik bir
devrim cephesini yaratma yönünde harcanmal›d›r. Direniflleri
hakk›yla anmak da, onlar› daha ileriye tafl›mak da buradan ge-
çer. 

‹htilalci Komünistlerin ilk flehidi 
AZM‹ AKAN-18 Nisan 1979
‹çinde Azmi Akan’›n da bulundu¤u askeri birim, Adana Hac› Bayram

Karakolu’nda gözalt›nda tutulan T‹KB sempatizanlar›n› kurtarmak için, Sezai Ekinci
komutas›nda bask›n düzenler. Bask›nda Azmi, polisin açt›¤› atefl sonucu yaralan›r.
Gö¤süne saplanan kurflun, ölümcüldür. Ancak yoldafllar› a¤›r yaral› durumdaki Az-
mi’yi orada b›rakmak istemezler. Onu s›rtlar›na alarak geri çekilirler. Yoldan geç-
mekte olan bir arabay› durdurarak Azmi’yi en yak›n hastaneye yetifltirmeye çal›fl›rlar.
Ancak Azmi, daha yoldayken yoldafllar›n›n kollar› aras›nda son nefesini verir. Buna
ra¤men yoldafllar› tüm riskleri göze alarak arabay› hastanenin içine kadar sokarlar.
fioföre para verip Azmi’yi içeri tafl›mas›n› isterler. fioför de söylenenleri yapm›flt›r, ancak Az-
mi’yi kurtarmak mümkün olmaz. Azmi, T‹KB’nin ilk flehidi olarak aram›zdan ayr›l›r.

Azmi Akan 24 yafl›ndad›r yaflam›n› yitirdi¤inde. Eczac›l›k okumufltur ve Adana’da Ecza-
c›l›k yapmaktad›r. O yüzden de yoldafllar›n›n aras›ndaki ad› “Eczac›”d›r. Yoldafllar› yaralan-
d›¤›nda, hastaland›¤›nda, ilk kofltuklar› kiflidir Azmi. O, yoldafllar›na flifa da¤›tand›r. Eylem
an›nda da yan›nda “ilk yard›m” malzemeleri vard›r. Bir yoldafl› yaralan›rsa, ilk müdahaleyi
yapabilsin diye... Ancak bu kez ölümcül bir flekilde yaralanan Azmi’dir. 

Diyarbak›r’l› zengin bir Kürt ailesinin çocu¤udur Azmi. Arabas›, iflyeri, daireleri vard›r. O
bu zengin yaflam› bir kenara atarak, devrimin neferi olmaya karar vermifltir daha okul y›llar›n-
da. Sonras›nda tüm olanaklar›n› örgütüne, yoldafllar›na sunar.

‘80 öncesinin s›cak ortam›nda, ideolojik-siyasi olarak da kendini gelifltiren, çok okuyup
tart›flan biridir Azmi. Bu aray›fl›, onu ihtilalci komünistlerle buluflturmufl ve bir daha ayr›lma-
macas›na onun saflar›nda flehit düflmüfltür. T‹KB’nin kuruluflunun her aflamas›nda Azmi’nin
eme¤i vard›r. Ajitasyon-propaganda, örgütlenme, askeri alan, nerede ihtiyaç varsa, Azmi ken-
dini ona göre yetifltirendir. O, ‹smail Cüneyt’in özelliklerini k›sa sürede alm›flt›r. O yüzden de
T‹KB’nin kurulufluyla birlikte ilk üye yap›lanlar›n içinde yer al›r Azmi. Üyelik haberini ald›-
¤›nda masadan kalk›p oynayacak kadar da sevincini ortaya koyar. Öylesine hayat dolu ve ör-
gütüne ba¤l›d›r.

Bu ba¤l›l›k, onu T‹KB’nin ilk flehidi olma mertebesine ulaflt›rm›flt›r. T‹KB’nin yay›n orga-
n› Orak-Çekiç’in ilk say›s›n› büyük bir sevinçle karfl›lay›p, da¤›t›m›n› yapm›flt›r. Ne yaz›k ki,
ikinci say›s› Azmi’nin ölüm haberiyle ç›kacakt›r. Yoldafllar› o zor koflullar alt›nda Azmi’nin
mezar anmas›n› gerçeklefltirmifl, Adana’n›n cadde ve sokaklar›n› onun afiflleriyle donatm›flt›r.
Azmi’nin mezar›n› her f›rsatta ziyaret etmifller, ondan her daim güç alm›fllard›r. Onun yeri
yoldafllar›n›n yan›nda hep ayr› olmufltur ve hiç bir zaman unutulmam›flt›r.

! 13 Nisan 1977- Plaza De Mayo Anneleri’nin ilk eylemi

May›s Meydan› anlam›na gelen Plaza De Mayo ad›n› alan anneler, Arjantin’deki cun-
ta s›ras›nda katledilen ve kaybedilen 30 bin insan için 1977-1983 y›llar› aras›nda eylem-
ler yapt›lar. Takt›klar› beyaz baflörtü-
leriyle tan›nd›lar. T›pk› fiili’deki, Tür-
kiye’deki anneler gibi, çocuklar›n he-
sab›n› sormak için katillerin yakas›na
yap›flt›lar. 

‹lk eyleme bafllad›klar›nda en genci
74 yafl›ndayd› ve sadece 14 anneydi-
ler. Yapt›klar› eylemler ses getirdi ve
say›lar› her geçen gün biraz daha artt›.
Dünyaya örnek oldular ve mücadelele-
rini di¤er alanlar›na da tafl›d›lar. 

Her y›l 6-7 Aral›k tarihlerinde bafl-
kent Bouines Aires’e 24 saatlik yürü-
yüfller düzenlediler. Yürüyüfllerinin sonuncusunu da 2006 y›l›nda yapt›lar. Yap›lan ey-
lemler sonucu katledilenlerin polislere ve askerlere verilen çocuklar›na ulafl›ld›. Anala-
r›n yüzde 80’i çocuklar›na de¤ilse bile torunlar›na ulaflabildi. Eylemleri dünyadaki bir-
çok ülkeye ilham kayna¤› oldu. Bestelere konu oldular. Türkiye’deki Cumartesi
Anneleri de Arjantin’de verilen bu onurlu ve kararl› mücadelenin takipçisi oldular. 

Bugün Plaza De Mayo anneleri derne¤i bulunmakta ve bu dernek sadece kay›plara
karfl› de¤il, her türlü ekonomik ve siyasi hak arama mücadelesine önderlik etmeye çal›-
fl›yor.  



! 2 Nisan 1948-Sabahattin Ali öldü
1907 y›l›nda Gümülcine’de do¤an Saba-

hattin Ali, savafl y›llar›n›n yoksullu¤unu
tüm fliddetiyle çekmifltir. ‹lkokulu bitir-
dikten sonra paras›z yat›l› olarak Bal›-
kesir Ö¤retmen Okulu’nda okuyan
Sabahattin Ali, ‹stanbul Ö¤retmen
okulundan 1926 y›l›nda mezun oldu.

‹ki y›l Almanya’da okuduktan sonra
ö¤retmenli¤e bafllayan Sabahattin Ali

1932 y›l›nda Atatürk’ü yeren bir fliir
okudu¤u iddias›yla tutuklanm›fl ve 1933’de

serbest kalm›flt›r. Mesle¤ine dönmek için Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›’na baflvuran Ali’den eski düflüncelerin-
den vazgeçti¤ini ispatlamas› dahi istenmifltir. 

‹çimizdeki fieytan roman›n› yazmas›n›n ard›ndan
Nihat Ats›z’a hakaret etti¤i iddias›yla sivil faflistlerin
tepkisini çeken Sabahattin Ali, hakaretlere varan sal-
d›r›lara karfl› dava açm›fl ve davay› da kazanm›flt›r.
Bu davalar sürecinde Bakanl›k taraf›ndan görevinden
al›nan Sabahattin Ali, ‹stanbul’a giderek gazetecili¤e
bafllam›flt›r. Tan gazetesine faflistler taraf›ndan yap›-
lan sald›r›lar s›ras›nda Sabahattin Ali de iflsiz kal›r. 

Aziz Nesin ve R›fat Ilgaz’la birlikte ç›kard›¤› Mar-
kopafla, Malum Pafla, Merhum Pafla ve Öküz gibi mi-
zah dergilerinde politik görüfllerini ve elefltirilerini
yazmaya devam etmifltir. Ancak bu dergiler de ismi-
nin “Milli fief”i ça¤r›flt›rd›¤› iddias›yla kapat›lm›flt›r.
Bu davalar yüzünden üç ay cezaevinde kal›r.

Geçirdi¤i zor günlerin ard›ndan yurtd›fl›na ç›kmak
istemifl ama pasaport verilmeyince, kaçak yollardan
gitmek zorunda kalm›flt›r. Bu yolculuk onu ölüme
götüren bir yolculuk olacakt›r.Para karfl›l›¤›nda anlafl-
t›¤› Ali Ertekin ismindeki kifli taraf›ndan Bulgaristan
s›n›r›nda öldürülür. Ali Ertekin, 4 y›la mahkum edil-
mesine ra¤men birkaç hafta içinde serbest b›rak›l›r.
Bu kiflinin CHP üyesi ve ayn› zamanda emniyet men-
subu oldu¤u sonradan aç›¤a ç›kacakt›r. 

Sabahattin Ali’nin öldürülmesi, ifllenen ilk “faili
meçhul” cinayetlerden biridir. Yazd›¤› yaz›larda ezi-
lenlerin haklar›n› savunan, sisteme muhalif olan Sa-
bahattin Ali, Kuyucakl› Yusuf, Kürk Mantolu Ma-
donna gibi romanlar›n yazar›d›r. Yan› s›ra fliir, öykü
de yazan Sabahattin Ali makale ve f›kra yazarl›¤› d›-
fl›nda çeviriler de yapm›fl önemli ayd›nlar›m›zdan bi-
ridir. 

PP 2 Nisan 1911--Cibali Tütün iflçileri greve ç›kt›.

! 4 Nisan 1968-Amerikal› siyah lider  
Martin Luther King öldürüldü
1929 y›l›nda do¤an King, siyahlar›n haklar›n› ka-

zanmas› için mücadele
eden liderlerden biri-
dir. Birçok eylem
düzenleyen King,
Memphis’te kal-
d›¤› otel odas›-
n›n balkonun-
da u¤rad›¤›
silahl› sui-
kast sonu-
cu öldü-
rüldü. 

! 8 Nisan 1973-
Pablo Picasso öldü
‹spanyol ressam Pablo

Picasso 1937’de yapt›¤› Guarnica adl› eseriyle tan›n-
m›flt›r iflçiler ve emekçiler aras›nda. 1881’de do¤an
Picasso, Paris’e 1900’lerin bafl›nda gitmifl ve yoksul-
luk içinde bir yaflam geçirmifltir. Kübizm ak›m›n›n
kurucusu olarak tan›n›r Picasso. Kübizm ak›m› resim-
lerde daha çok geometrik imgelerin kullan›lmas›d›r.
En çok eser veren ressam olarak bilinir. Yaflam›n›n
de¤iflik dönemlerinde kübizm, klasizm gibi ak›mlar›
temsil etmifltir. Guines’e göre 13.500’den fazla tablo-
su, 100 bin bask›s›, 34 bin kitap resmi ve 300’den
fazla heykeli vard›r. Ancak onu Picasso yapan Guer-
nica’d›r. ‹spanya iç savafl›n› anlatan bu tabloyu gören
bir Alman ressam hayranl›¤›n› belirtmek için “Bunu
siz mi yapt›n›z” der. Picasso ise “Hay›r siz yapt›n›z”
diyerek faflizme olan tepkisini sanat›yla dile getirdi¤i-
ni belirtir. 

! 11 Nisan 1945- Buchenwald kamp› 
isyan› bafllad›.
II. Emperyalist savafl s›ras›nda

Alman faflizminin kurdu¤u toplama
kamplar›ndan olan Buchenwald, is-
yan gerçeklefltiren tek toplama
kamp› olma özelli¤ini tafl›maktad›r. 

11 Nisan 1985- TK‹H yönetici-
lerinden Adil Can flehit düfltü. 

! 16-17 Nisan 1992-
Devrimci Sol savaflç›lar› flehit düfltü
Sebahat Karatafl, Sinan Kukul, Taflk›n Usta, Eda

Yüksel, Arif Öngel, fiadan Öngel, Ercüment Özde-
mir, Hüseyin K›l›ç, Sat› Tafl, Ayfle Nil Ergen ve Ayfle
Gülen, bulunduklar› evlerde polis kuflatmas› alt›nda
çat›flarak ölümsüzlefltiler. 

! 19 Nisan 1943-Varflova Ayaklanmas› bafllad›
Yahudilerin Nazi faflizminin düzenledikleri vahflete

karfl› yapt›klar› tek silahl› direnifl olan ayaklanmad›r.
450 bin Yahudi Nazi kamplar›nda açl›k ve iflkence
alt›nda katledildiler. Say›lar› 60 bine düflen Yahudi-
ler, 1943 y›l›na gelindi¤inde ayakland›lar. Ayaklan-
ma s›ras›nda yüzlerce Nazi askeri öldürülürken 13
bin Yahudi de katledildi. Ayaklanma s›ras›nda kamp-
tan kaçmay› baflaran Yahudiler, Polonya Silahl› halk
direnifline kat›ld› ve faflizme karfl› savaflt›. 

! 22 Nisan 1870-Lenin Do¤du
Sovyet Devrimi’nin önderi ve

Marksist-Leninist teorinin yarat›c›-
s› ve uygulay›c›s› Lenin dünya iflçi
ve emekçilerinin bilincinde yafla-
maya devam ediyor. 

! 22 Nisan 1997-
Tupac Amaro (MRTA)
gerillalar› katledildi

Peru’daki Japonya bü-
yükelçili¤ini iflgal eden gerillalar, eylemle-
rinin 126. gününde düzenlenen büyük bir
operasyonla katledildi. 

! 22 Nisan 1912- Rusya’da
Bolfleviklerin gazetesi Pravda yay›n
hayat›na bafllad›. 

! 24 Nisan 1916- ‹rlanda’da Dublin ayaklan-
mas› bafllad›.

! 25 Nisan 1974- Portekiz’de ‘Karanfil Devri-
mi’ gerçekleflti.

Enver Hoca, II. Emperyalist Savafl dönemin-
de, Arnavutluk’taki devrimci örgütleri birleflti-
rerek, ba¤›ms›zl›k mücadelesine önderlik etmifl
ve bu mücadeleyi devrimle taçland›rm›flt›. 

Stalin’in ölümünden sonra ‘60’l› y›llarda
Kruflçev revizyonizmine savafl açt›. ‘70’li y›llar-
da ise bu defa Mao Zedung Düflüncesi ve Üç
Dünya Teorisi konular›nda ideolojik mücadele-
yi yükseltti. “Emperyalizm ve Devrim” adl› ki-
tab›, tüm dünya komünistlerine ›fl›k tuttu. 

3 milyon nüfuslu bu küçük ülkede, Enver
Hoca bu dönem uluslararas› komünist hareke-

tin önderli¤ini üstlendi. Ülkemizde de ko-
münistlerin ÜDT ve MZD’ye karfl› mücadele bayra¤›n› açma-
s›nda Enver Hoca’n›n önemli bir rolü oldu.

Emperyalist ülkelerin yan› s›ra Sovyet ve Çin revizyonistleri-
nin Arnavutluk’a boyun e¤dirme çabalar›na karfl›, “Arnavutluk
halk› gerekirse ot yer, boyune¤mez” diyerek meydan okudu. Ve
ölene kadar da her tür kuflatmaya karfl› direndi, Arnavutluk’u

tek sosyalist ülke olarak yaflatmay› baflard›. 
1985 y›l›nda ölen Enver Hoca, dünya devrim tarihine oldukça

önemli bir miras b›rakt›. Ve ML önderler aras›nda onurlu yerini ald›. 
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11 Nisan 1985-Enver Hoca Öldü
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1998 Asya krizinden  en
çok etkilenen ülkelerden

biri olan Endonezya, ‹MF
reçetelerini en sad›k uygu-

layan ülkelerden biriydi.
Benzer ekonomik koflulla-
ra sahip olan Malezya ise,
“Çin modeli ekonomik sis-

tem” uygulayan, yani
Çin’e ba¤›ml› olan bir ül-
ke olarak krizden hiç etki-

lenmemiflti. Sonras›nda
Malezya, Çin ile iliflkileri-
ni daha da gelifltirdi, daha

fazla ba¤›ml› hale geldi.
Bu durum, Asya’daki

ABD’den hoflnutsuz ülke-
lerin tümünü do¤rudan

etkilemifl, kimilerinin
Çin’e daha fazla

yak›nlaflmas›n› sa¤lam›flt›. 

Çin’in hegemonya alan› Asya
Çin, dünya üzerindeki sömürgeci-

lik harekat›nda, en büyük ilerlemeyi
Asya’da, kendi “arka bahçesi”nde
gerçeklefltirdi. Asya ülkelerinin bir
k›sm›, tarihte Çin s›n›rlar› içinde
yaflam›fl, ya da Çin’e ba¤›ml› ol-
mufl, vergi vermifl, Çin taraf›ndan
koruma alt›na al›nm›fl ülkelerdi.
Rusya’n›n Uzakdo¤u bölgesi ile Al-
tay bölgeleri, Kazakistan’›n do¤usu,
K›rg›zistan, Pakistan’›n kuzeydo¤u-
su, Hindistan’›n kuzey vilayetleri,
Vietnam’›n kuzeyi, Myanmar, Tay-
van ve hatta Kore’nin büyük bir k›s-
m›, eski Çin hegemonya alan› içinde
say›labilir.

“1994 verilerine göre Güneydo-
¤u Asya’daki, Çinlilere ait 500 önde
gelen firman›n toplam de¤eri yakla-
fl›k 540 milyar dolard›r. Baflka tah-
minler daha da yüksektir. ‹nternatio-
nal Economy, Kas›m-Aral›k 1996 sa-
y›s›nda yurtd›fl›nda yaflayan 50 mil-
yon Çinlinin y›ll›k gelirinin yaklafl›k
olarak yukar›daki rakam oldu¤unu
ve böylece k›ta Çin’inin GSYH’sine
eflit oldu¤unu bildirmektedir. Yurtd›-
fl›ndaki Çinlilerin Endonezya ekono-
misinin yüzde 90’›n›, Tayland ekono-
misinin yüzde 75’ini, Malezya eko-
nomisinin yüzde 50-60’›n›, Tayvan,
HongKong ve Singapur ekonomisi-
nin tamam›n› kontrol etti¤i söylen-
mektedir. Bu tablo, Çin’in 150 y›l
önce güç kaybetmesinden önceki im-

paratorluk s›n›rlar›d›r. Buna Pakis-
tan’la olan stratejik iliflki de eklendi-
¤inde, Çin, o s›n›rlar›n da ötesine
geçecektir.” (Büyük Satranç Tahtas›,
Zbigniew Brezinski, sf. 231)

1994’ten bu yana geçen 15 y›ll›k
sürede, bu rakamlar birkaç kat art-
m›flt›r. Mesela 1998 Asya krizinden
en çok etkilenen ülkelerden biri olan
Endonezya, ‹MF reçetelerini en sa-
d›k uygulayan ülkelerden biriydi.
Benzer ekonomik koflullara sahip
olan Malezya ise, “Çin modeli eko-
nomik sistem” uygulayan, yani Çin’e
ba¤›ml› olan bir ülke olarak krizden
hiç etkilenmemiflti. Sonras›nda Ma-
lezya, Çin ile iliflkilerini daha da ge-
lifltirdi, daha fazla ba¤›ml› hale geldi.
Bu durum, Asya’daki ABD’den hofl-
nutsuz ülkelerin tümünü do¤rudan
etkilemifl, kimilerinin Çin’e daha
fazla yak›nlaflmas›n› sa¤lam›flt›. 

Benzer biçimde Myanmar da,
Çin’e olan ba¤›ml›l›k iliflkileri güçlü
olan bir ülke. Çin ile Myanmar ara-
s›nda kapsaml› askeri iflbirli¤i anlafl-
malar› var; Çin donanmas› Myan-
mar’›n limanlar›n› ve askeri üslerini
kullan›yor. Malakka Bo¤az›’n› ve
Bengal Körfezi’ni tutan, bu nedenle
stratejik bir konuma sahip olan
Myanmar üzerinden Çin,
ABD’nin Ortado¤u ve Hint Okya-
nusu’ndan Güney Kore ve Japon-
ya’ya uzanan denizyolu hatt›n›n
en önemli geçifl noktas›n› kontrol

alt›nda tutabiliyor. Bu nedenle
Myanmar, “insan haklar›” ve “muha-
lefete özgürlük” gibi argümanlar
üzerinden ABD’nin sistemli bask›s›
alt›ndad›r.

Nepal’de 10 y›ld›r devam eden iç
savafl sonucunda, 2007 y›l›nda Ma-
ocular›n parlamentoya girerek yöne-
time ortak olmas›, Nepal’deki denge-
leri altüst eden bir etki yaratt›.
ABD’nin hegemonyas› alt›nda
olan Nepal’de Maocular›n zaferi
Çin’i güçlendirdi. Himayalarda ha-
kim konuma gelmek isteyen emper-
yalistin, Nepal’i ele geçirmesi gere-
kiyor. Bu nedenle Nepal’deki hege-
monya kavgas› da bütün fliddetiyle
sürüyor.  

Tayland’da ise, Çin ile iliflkileri-
ni güçlendirme çabas›na giriflti¤i
için, Amerikanc› bir ordu darbesi ile
baflbakan› görevden uzaklaflt›r›ld›. 

Çin, yine bölgenin en önemli
noktalar›ndan birini oluflturan Laos
ile de giderek iliflkilerini art›rmakta-
d›r. 

Kuzey Kore ise, Çin’den yard›m
alarak gerçeklefltirdi¤i nükleer çal›fl-
malar› nedeniyle ABD’nin “fler ekse-
ni” diye tan›mlad›¤› ülkeler aras›na
girdi, 2006 y›l›ndaki nükleer dene-
mesinin ard›ndan, ABD’nin en
önemli hedefleri aras›na yerleflti.
Petrol ve g›da konusunda Çin’e ba-
¤›ml› olan K. Kore, kömür ve gübre
gibi temel ihtiyaçlar›n› da Çin’den
karfl›l›yor. 1994 y›l›ndan bu yana,
Çin, K. Kore’ye karfl›l›ks›z olarak
yard›m etmektedir. Ve K. Kore’nin
nükler çal›flmalar›n›, ABD’nin karfl›-
s›nda ek bir tehdit noktas› olufltur-
mak amac›yla güçlendiriyor. 

Çin, ABD’nin sömürgesi olarak
bilinen ülkeleri de bir kenara b›rak-
m›yor, onlarla iliflkilerini gelifltir-
mek, pazarlar›na girmek için her f›r-
sat› de¤erlendiriyor. Mesela 1979’da
Çin ile savaflan ve ABD’nin hege-
monyas› alt›na giren Vietnam, yeni-
den Çin’in hedefi haline gelmifl du-
rumda. 2000 y›l›ndan bu yana yapt›-
¤› özellefltirmelerle ekonomisini ya-
banc› sermayeye açan Vietnam,
ABD ile olan ba¤lar›na ra¤men,
Çin’in ekonomik bombard›man› al-
t›nda. Benzer biçimde Güney Kore,
Endonezya gibi ülkelerle de ekono-
mik ba¤lar kuruyor, ticaretini art›r›-

YÜKSELEN 
“‹MPARATOR”; 
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yor. G. Kore ve Japonya’y› ortak tica-
ri anlaflmalara zorluyor. ABD’nin
2007 y›l›ndan itibaren girdi¤i, 2008’de
tüm dünyay› etkisi alt›na alan ekono-
mik kriz de, bu ülkeleri Çin ile ekono-
mik iliflkiler kurmaya zorunlu k›l›yor. 

Çin, ASEAN (Güneydo¤u Asya
Uluslar› Birli¤i) üzerinden, bu ülkeler-
deki hegemonyas›n› her geçen gün
güçlendirmektedir. Kas›m 2004’te
ASEAN ile Çin aras›nda imzalanan ve
“tarihi” olarak nitelendirilen bir anlafl-
ma, ABD ile AB’ninkilere rakip olan
bir ticaret bloku oluflturmay› hedefle-
mektedir. Bu anlaflma, 2 milyarl›k
bir pazar› Çin’in sömürüsüne aç›-
yor; Çin ile Güneydo¤u Asya aras›nda
yeni karayolu ve demiryolu ba¤lant›la-
r› kuruyor; hatta bu anlaflma ile Çin ve
bölgede Çin’in güçlenmesinden en
fazla korkan ülke olan Japonya aras›n-
da bile ekonomik ba¤lar derinlefltirili-
yor. Kas›m 2009’da gerçekleflen son
ASEAN toplant›s›nda ise, Çin “koru-
mac›l›¤a karfl› uluslararas› mali siste-
min reformunu” talep ederek, “yeni
ekonomik kalk›nma modellerinin ge-
lifltirilmesini ve bölgesel bütünleflme-
sinin derinlefltirilmesini” savunarak,
gerçekte ABD karfl›tl›¤›n› güçlendir-
meyi, bölgedeki ABD hegemonyas›n›
k›rmay› hedefliyor.  

Güneydo¤u Asya ülkelerinde,
Çin’in sadece hegemonyas› de¤il, ya-
ratt›¤› olumlu etki de art›yor. Geçti¤i-
miz y›l, Avusturyal›lar aras›nda ya-
p›lan bir ankette, kat›l›mc›lar›n yüz-
de 68’i Çin’e karfl› olumlu duygular
belirtirken, ABD için olumlu duygu-
lar tafl›yanlar›n oran› yüzde 58’de kal-
d›. Son aylarda G. Kore ve Tayland’da
yap›lan anketlerde de benzer sonuçlar
ç›kt›. Hükümetler ABD’ye ba¤l› kal-
salar bile, halklar›n nezdinde Çin’in
prestiji yükseliyor. Bunda en önemli
etken, ABD’nin iflgalci ve katliamc›
yüzü her geçen gün biraz daha teflhir
olurken, Çin’in artan ekonomik ve si-
yasi gücü, kültürel hegemonyas›d›r.
Çin mal› ürünlerle birlikte, Çin kültürü
de çevre ülkelere h›zla yay›lmakta,
Çin üniversitelerinde yabanc› ö¤renci-
lerin, özellikle de çevre ülkelerden ge-
len ö¤rencilerin say›s› h›zla artmakta-
d›r. 

ASEAN, Güneydo¤u Asya ülkele-
rinde Çin hegemonyas›n› güçlendir-
menin en önemli araçlar›ndan biridir.
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Benzer biçimde fi‹Ö (fianghay ‹flbirli-
¤i Örgütü) de Orta Asya ülkelerinde
Çin’in en önemli hegemonya arac›d›r.
1996 y›l›nda Çin’in inisiyatifinde
kurulan fi‹Ö’ye Çin, Rusya, Taci-
kistan, K›rg›zistan, Kazakistan ve
2001 y›l›nda kat›lan Özbekistan
üyedir. ‹ran, Mo¤olistan, Pakistan,
Hindistan, Afganistan ve Türkme-
nistan ise gözlemci olarak fi‹Ö’nün
bütün toplant›lar›na kat›lmaktad›r.
fi‹Ö, dünya nüfusunun yaklafl›k üç-
te birini kapsayan bir örgütlenme-
dir. 

Temmuz 2005’te yap›lan fi‹Ö zir-
vesi, önemli bir dönüm noktas›d›r. Bu
zirvede aç›klanan deklarasyon ile,
Avrasya ülkeleri bölgelerinde baflka
egemen güç istemediklerini, ABD’nin
Özbekistan ve Tacikistan’daki askeri
üslerini boflaltmas› gerekti¤ini duyur-
dular. ABD birkaç ay sonra Özbekis-
tan’daki Hanabad üssünü boflaltmak
zorunda kald›. Üstelik Özbekistan,
Rusya karfl›t› GUUAM (Gürcistan,
Ukrayna, Özbekistan, Azerbaycan,
Moldova- ABD yanl›s› ülkeler) örgü-
tünden de ayr›ld›. K›rg›zistan da ken-
di topraklar›ndaki ABD hava üssünü
kapatma karar› ald›. ‹ran yine bu zirve
ile birlikte, üstelik de ABD’nin ‹ran’›
en fazla hedefe çakt›¤› bir dönemde,
fi‹Ö’ye gözlemci olarak al›nd›. 

Eski BDT co¤rafyas›nda, özellikle
de GUUAM ülkelerinde yaflanan
Amerikanc› “kadife darbeler”, Kaf-
kas ve Orta Asya ülkelerinde büyük
bir etki yaratt›. Önceleri ABD’nin
sömürgesi olmaya daha istekli davra-
nan bu ülkelerin yöneticileri, ABD’ye
taviz vermelerine ra¤men, kendi ikti-
darlar›n›n da tehdit alt›nda oldu¤unu
görünce, ABD ile iliflkilerini h›zla ke-
serek, yüzlerini Rusya ve Çin’e dön-
düler. Özellikle Çin, “içifllerine kar›fl-
mayan” bir görünüm çizerek bu ülke-
leri yan›na çekmekte daha baflar›l› ol-
mufltur. May›s 2005’te yaflanan Andi-
can ayaklanmas›n›n arkas›ndan Özbe-
kistan’›n GUUAM’dan ç›kmas›, bu
yan›yla önemli bir örnektir. 

Rusya, kendisine ba¤›ml› olan eski
BDT üyesi ülkelerle birlikte Kolektif
Güvenlik Anlaflmas› Teflkilat›
(KGAT) ve Karadeniz’e k›y›s› olan
ülkelerle birlikte “Blackseafor” (Ka-
radeniz Gücü) kurdu¤u için, fi‹Ö’nün
ekonomik ve siyasi önemde bir örgüt

olarak kalmas›n› yeterli bulmaktad›r.
Çin ise, fi‹Ö’yü ayn› zamanda askeri
hegemonyas›n› da kuraca¤› bir örgüt
olarak kullanmak istemektedir. Artan
askeri gücü, ona bu olana¤› da ver-
mektedir. Mesela Pakistan ve
‹ran’›n nükleer gücünün arkas›nda
Çin vard›r. Keza Afganistan’daki
Taliban güçlerinin Çin yap›m› si-
lahlar› kulland›¤› bilinmektedir.
Zaten 11 Eylül öncesinden beri Pakis-
tan üzerinden Talibanla iliflki kurdu-
¤u, Taliban’a askeri ekipman ve silah
sa¤lad›¤› biliniyordu. Ayr›ca, K›rg›-
zistan’da askeri bir üs kurmak için
çaba göstermektedir.  

Bu ülkeler aras›nda Kazakistan
ve Özbekistan dünyan›n en zengin
uranyum kaynaklar› ile öne ç›k-
maktad›r. Çin, nükleer çal›flmalar›n-
da bu iki ülkeden sat›n ald›¤› uranyu-
ma güvenmektedir. Ve bu Çin için
son derece önemli bir kaynakt›r. 

Çin’in Kazakistan’dan bir baflka
önemli ç›kar› ise, zengin petrol ya-
taklar›d›r. ABD’den sonra dünyan›n
en büyük ikinci petrol ihracatç›s› olan
Çin, petrolü kendi kontrolü alt›na al-
mak için çaba harc›yor. Çin Ulusal
Petrol fiirketi (CNPC) 1997 y›l›nda
Kazakistan Aktyubinsk Muna-
i Gaz flirketinin yüzde 60’›n› sat›n al-
d›. 2005 y›l›nda ise ülkedeki petrolün
yüzde 9.5’ini ç›karan Kanadal› Petro-
Kazakistan flirketini 4.2 milyar dolara
sat›n ald›. Kazakistan ile Çin aras›nda
2004 y›l›nda inflas›na bafllanan petrol
boru hatt›ndan 2006 y›l›nda Çin’e pet-
rol akmaya bafllad›. Bu boru hatt›, di-
¤er taraftan, ABD’nin en çok önemse-
di¤i BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) petrol
boru hatt›n›n ifllevsizleflmesine neden
oldu. Çünkü Kazak petrolü olmad›¤›
zaman, BTC’nin maliyeti karfl›lanm›-
yor. 

Çin’in göz dikti¤i bir baflka nok-
ta, dünya petrolünün yüzde 45’inin
ihraç edildi¤i Hürmüz Bo¤az›’d›r.
Çin, bu bo¤aza aç›lan ve Pakistan’›n
güneybat›s›ndaki Belucistan eyaletin-
de bulunan Guadar’da bir derin su li-
man› infla etti. Bu limandan Pakis-
tan’›n iç k›s›mlar› ile demir ve kara-
yollar› ile ba¤lant› kuruluyor. Pakis-
tan d›fl ticaretinin yüzde 70’i Karaçi
liman›ndan gerçeklefltiriliyor. Fakat
Karaçi liman› Hindistan’a çok yak›n.
Hindistan’›n müdahalesi riskini göze
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Mo¤olistan’da yay›n yapmaktad›r.
1921 y›l›nda Çin’den ba¤›ms›zl›¤›n›
ilan eden, sonras›nda 1950 y›l›ndan
itibaren özerk cumhuriyet olarak
SSCB’ye ba¤lanan Mo¤olistan’da,
yeniden Çin’e ba¤lanma konusu, her
seçimlerde gündeme gelen bir tart›fl-
mad›r. 

Rusya bile, Çin’in ekonomik isti-
las› alt›ndad›r. Üstelik bu istila, di¤er
ülkelerle kurulan ticari iliflkilerden
farkl›d›r. Onbinlerce Çinli, Rusya’n›n
insans›zlaflmaya bafllayan Sibirya böl-
gesine yerleflmifltir. Sibirya son derece
büyük jeostratejik öneme sahip bir
bölgedir. Avrupa’dan Asya-Pasifik
bölgesine en k›sa yol, Rusya’y› okya-
nus gücü yapan ve Asya-Pasifik böl-
gesine ç›k›fl›n› sa¤layan Sibirya’dan
geçmektedir. Rusya’n›n do¤al kay-
naklar›n›n yüzde 90’› Sibirya’da bu-
lunmaktad›r. Ancak Rusya topraklar›-
n›n yüzde 80’ini oluflturan bu bölgede,
Rusya nüfusunun sadece yüzde 20’si
yaflamaktad›r. Sibirya’da artan sosyo-
ekonomik sorunlar, Ruslar›n bölgeden
göçünü h›zland›rm›flt›r. Di¤er taraftan,
Sibirya’ya Çinli göçü de giderek h›z-
lanmaktad›r. Sibirya topraklar›n›n nü-
fus yo¤unlu¤u son derece az iken,
onunla s›n›rdafl olan Çin bölgelerinde
y›¤›lan afl›r› nüfus, Sibirya’ya kay-
maktad›r. Rusya, Sibirya’n›n zengin
do¤al kaynaklar›n› iflletecek ekono-
mik ve nüfus kayna¤›na sahip de¤il-
ken, buraya gelen, toprak sat›n alan ve
yerleflen Çinliler, bu kaynaklar› iflle-
meye bafllam›fllard›r bile. Sibirya gi-
derek Çinlileflmekte, Çin Mançurya-
s›’yla ekonomik ba¤larla ba¤lanmak-
tad›r. 

Do¤u Asya ülkelerinde ve eski
Sovyet co¤rafyas›nda ‘90’l› y›llarda
giderek güçlenen ABD hegemonya-
s›, giderek azalmaktad›r. 2009 Ka-
s›m ay›nda Obama’n›n gerçeklefltirdi-
¤i Asya gezisinde, bu gerçek daha
aç›k biçimde kendini göstermifltir.
Obama’n›n bafl dan›flman› Jeffrey Ba-
der’in gezi sonras›nda yapt›¤›, “bu
bölgede genel kan›, geçen on y›l bo-
yunca ABD’nin etkisi gerilerken,
Çin’in etkisinin yükseldi¤i yönünde”
aç›klamas›, bu gerçe¤in görüldü¤ünü
göstermektedir. 

Güney Amerika, 
art›k Çin’in “arka bahçesi”

1823 y›l›nda ABD’nin Monroe
Doktrini’ni ilan etmesiyle birlikte,
Amerika k›tas›n›n art›k “Amerikal›la-
r›n” oldu¤u söylenmifl, yani k›tadaki
bütün ülkeler ABD’nin “arka bahçesi”
olarak ilan edilmiflti. II. Emperyalist
savafl›n arkas›ndan, bu ba¤›ml›l›k ilifl-
kisi daha kesin olarak ortaya serildi,
Latin Amerika ülkelerinin ABD’ye
tam ba¤›ml› oldu¤u tescillendi. 

Bütün bu süreç boyunca, Latin
Amerika ülkeleri, ABD için temel
bir pazar alan› olman›n ötesinde, si-
yasi-ekonomik-askeri labaratuvar
görevi üstlendi. Askeri darbelerden
‹MF ve DB reçetelerine, kitle katliam-
lar›ndan özellefltirmelere kadar, iflçi-
emekçi kitleler üzerindeki her türlü
bask› ve sömürü, bu topraklarda say›-
s›z ve dizginsiz biçimde uyguland›. 

Ancak Güney Amerika ülkeleri,
son 500 y›lda sömürgelefltirilmifl ül-
kelerdi ve tarihleri, bu sömürgelefl-
tirmeye karfl›, baflkald›r› ve direnifl
hareketleriyle doluydu. Üstelik Si-
mon Bolivar’›n verdi¤i ulusal kurtulufl
mücadelesi (bütün eksikliklerine ra¤-
men) tüm canl›l›¤›yla belleklerdeki
yerini koruyordu. Venezuelalı aristok-
rat bir aileden gelen ve Fransız Devri-
mi’nden etkilenen Simon Bolivar, ‹s-
panyol sömürgecilere ve yerli iflbirlik-
çilerine karfl› ba¤›ms›zl›k savafl› bafl-
latt›. K›sa zamanda Kolombiya, Vene-
zuela, Panama ve Ekvator’dan oluflan
Büyük Kolombiya devletini, arkas›n-
dan güneyde mücadeleye devam ede-
rek Bolivya’y› kurdu. Bolivar, kitlele-
re güvensiz oluflu, ‹ngiltere’ye sırtını
yaslaması ve toprak a¤alarının sömü-
rücü-feodal iktidarını sürdürme
yanlısı olması gibi önemli zaaflar
taflımasına ra¤men, Latin Ameri-
ka’n›n genelinde emperyalizme karfl›
baflkald›r›, direnifl ve ba¤›ms›zl›k
sembolü haline geldi. 

Bolivarc› gelenek, 2000’lerin
bafllar›ndan itibaren Latin ülkele-
rinde yeniden yükseldi. ABD’nin
tam bir pervas›zl›kla yürüttü¤ü sömü-
rü politikalar›na, darbelere, ekonomik
krizlere, açl›¤a karfl›, kitlelerin aray›fl-
lar› büyüdü. Emperyalizme karfl› mü-
cadele, ABD’ye karfl› mücadelede so-
mutlaflt› ve “Bolivarc›l›k” bu mücade-
lenin sembol tan›m›na dönüfltü.

Arjantin’de 2001 y›l›nda yafla-
nan ekonomik kriz ve halk ayaklan-

almak istemeyen Çin, Guadar’da ken-
di liman›n› ve kendi ticaret yollar›n›
oluflturuyor. Bu liman hem Çin’in Or-
tado¤u petrolleri ve Hint Okyanusu
üzerindeki etkinl¤ini art›r›yor, hem de
Ortado¤u petrolleri Guadar Liman› ve
Pakistan üzerinden karayolu ile Çin’e
ulaflabilecek. Pervez Müflerref’in bafl-
kanl›¤› s›ras›nda, 2006 y›l›nda Çin ile
Pakistan aras›nda çok önemli anlaflma-
lar imzalanm›fl, Çin-Pakistan enerji fo-
rumu bafllat›lm›fl, Müflerref gerçeklefl-
tirdi¤i Çin ziyaretinde “ülkesinin
Çin’in enerji ve ticaret koridoru olma-
s›n› amaçlad›¤›n›” söylemiflti. Bu ge-
liflmelerin arkas›ndan, Müflerref yine
bir Amerikan darbesiyle yönetimden
uzaklaflt›r›lm›flt›. Ancak bu darbe,
Çin’in Pakistan’daki kökleflmifl iliflki-
lerini durdurmaya yetmedi. Son y›llar-
da topraklar›nda Taliban etkisi giderek
artan Pakistan, ABD ile sürekli sorun
yafl›yor ve Çin’le iliflkilerini örtük bi-
çimde sürdürüyor. 

Çin’in petrol ihtiyac› sözkonusu ol-
du¤unda gündeme gelen önemli bafl-
l›klardan biri de Do¤u Türkistan-Sin-
can özerk bölgesidir. Çin’in en önemli
petrol rezervleri Do¤u Türkistan böl-
gesinde. Keza Kazak-Çin petrol boru
hatt› da bu bölgeden geçiyor. Bölgede
Uygur Türkleri’nin özerklik talebi var.
Ama bu talep ABD’nin ve Türkiye’nin
kontrolü-iflbirli¤i alt›ndad›r. ABD,
Çin’in Kazak petrollerine eriflimini sa-
bote etmek istedi¤inde, Do¤u Türkis-
tan sorunu t›rmanmaktad›r. 

Çin fi‹Ö kapsam›ndaki bütün ülke-
lerle ekonomik iliflkilerini en üst düze-
ye ç›karmay› hedeflemektedir. Mesela
dünyan›n en yoksul ülkelerinden biri
olarak bilinen Tacikistan, gerçekte
Rusya ile daha yak›n iliflkiler kurmak-
la birlikte (Rusya’n›n köklü ekonomik
iliflkileri ve Sovyet döneminde kalma
askeri üssü var), Çin’in de etkisi alt›n-
dad›r. Afganistan savafl›n›n bafllad›¤›
2001 y›l›nda ABD ve AB, Tacikis-
tan’a 140 milyon dolar kredi verdiler,
Çin ise 900 milyon dolar yard›m etti.
Tacikistan’›n d›fl borcunun 830 milyon
dolar oldu¤u düflünülürse, Çin’in yap-
t›¤› yard›m›n ne kadar büyük oldu¤u
daha iyi görülür. 

Mo¤olistan’a son y›llarda en çok
yat›r›m yapan ülke ise yine Çin’dir.
Mo¤olistan’da kay›tl› olan 3 bin Çin
flirketi, otuzdan fazla Çince okul bu-
lunmaktad›r. Çin televizyon kanallar›
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mas› önemli bir bafllang›ç yaratt›.
Arjantin’de yaflanan yönetme krizi,
kurulan tüm hükümetlerin birkaç gün
içinde düflmesi, ABD iflbirlikçisi poli-
tikac›lar›n lanetlenmesi, kitlelerin fab-
rikalara el koyarak üretime devam et-
meleri gibi unsurlar, halkç› politikalar›
savunan siyasetçilerin ortaya ç›kmas›-
na, seçimleri kazanmas›na, Arjantin’in
‹MF’den ba¤›n› kopard›¤›n› aç›klama-
s›na neden oldu. Bu dalga Venezue-
la’da Chavez’in aç›k Bolivarc› söy-
lemleri ve Brezilya’da “sosyalist” ol-
du¤unu iddia eden Lula’n›n seçim-
leri kazanmas› ile birlikte, bütün
Güney k›tas›n› etkileyen bir hareke-
te dönüfltü. Birkaç y›l içinde, fiili, Bo-
livya, Peru, Nikaragua, El Salvador,
Ekvator, Uruguay, Paraguay, Hondu-
ras gibi ülkeleri sard›. Bu ülkelerin
herbirinde seçimleri, ABD karfl›t› söy-
lemleriyle öne ç›kan “solcu” adaylar
kazand›lar. Kimileri eski devrimci ge-
rilla, kimisi “solcu bir din adam›” olan
bu baflkanlar, ilk ifl olarak ABD’nin
sömürü politikalar›na karfl› aç›klama-
lar yapt›lar. Sonuçta, toplam nüfusu
550 milyona ulaflan Güney k›tas›n›n
beflte dördünden fazlas›, ABD karfl›-
t›-“sol” yönetimlere sahip oldu. 

Latin ülkelerinin yeni seçilmifl yö-
neticileri, “sosyalist” olduklar›n› iddia
ediyorlard›. Ama gerçekte, en “sol-
da” olanlar› bile, Bolivarc›l›¤›n
halkç› karakterinden ileriye geçemi-
yorlard›. Bu hareketin üç ana unsuru
vard›; ABD-‹MF karfl›tl›¤›, ülke do¤al
zenginliklerinin kamulaflt›r›lmas›, kit-
lelerin yaflam düzeylerinde iyilefltir-
meler. 

Bolivarc› hareketin baflını Vene-
zuela ile Bolivya çekiyor. Her iki ül-
ke de ABD ile iliflkilerini en alt düze-
ye indirdi; petrol ve do¤algaz faali-
yetlerini kamulaflt›rd›; e¤itim, sa¤l›k
gibi sosyal alanlarda önemli iyilefl-
tirmeler gerçeklefltirdi. Venezuela
sadece petrol ve do¤algaz› de¤il, elek-
trik, telekomünikasyon, çimento, g›da
gibi sektörlerin yan›s›ra, Latin Ameri-
ka’n›n en büyük dördüncü fabrikas›
olan Sidor çelik fabrikas›n› da kamu-
laflt›rd›. Dahas› ücretsiz sa¤l›k merkez-
leri açmak, sokak çocuklar›na okuma-
yazma e¤itimi vermek, bar›nma ve g›-
da yard›mlar› gerçeklefltirmek, anaya-
sa de¤iflikli¤i ile halk›n seçilmifl devlet

Arjantin’de 2001 y›-
l›nda yaflanan ekonomik
kriz ve halk ayaklanma-
s› önemli bir bafllang›ç
yaratt›. Bu dalga Vene-
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yönetimlere sahip oldu. 

baflkan›n› görevden almas› hakk›n›
yasal güvence alt›na almak, ifl olanak-
lar› gelifltirme ad›na küçük üreticiye
uygun kredi ve destek sa¤lamak,
NewYork’un yoksul mahallelerine
ucuz yak›t göndermek gibi uygulama-
lar›, kitlelerin deste¤ini ve sempatisini
art›rmas›na neden oldu. Di¤er halkç›
yönetimlere sahip ülkelerde de benzer
geliflmeler yaflan›yor. Mesela Arjan-
tin’de 2001 krizinden bu yana 200
fabrika iflçilerin yönetiminde çal›flt›r›-
l›yor. Ekvator’daki ABD askeri üssü
yeni “solcu” yönetim taraf›ndan kapa-
t›ld›. Güney Amerika k›tas›nda en
zengin petrol ve do¤algaz rezervleri-
ne, maden yataklar›na sahip olan ül-
kelerin bu hamleleri baflta ABD ol-
mak üzere Bat›l› emperyalistlerin çok
büyük tepkisini çekmesine ra¤men,
somut bir karfl› cevap veremediler. 

ABD ve di¤er emperyalistlerin
elini ba¤layan bir unsur da, Latin
ülkelerinin arkas›nda bulunan Çin
emperyalizmiydi. ABD’nin 11 Eylül
sonras›nda Afganistan ve Irak baflta
olmak üzere Ortado¤u-Orta Asya co¤-
rafyas›na odakland›¤› bir dönemde,
Çin “arka bahçe”yi ele geçirmede çok
önemli ad›mlar atm›flt›. Öyle ki,
2000’li y›llar boyunca Çin devlet bafl-
kan› ve Çinli devlet adamlar› Latin
Amerika ülkelerini birçok kere ziyaret
etmiflken, 2000 y›l›nda ABD baflkan›
seçilen Bush, seçildikten tam 7 y›l
sonra, 2007 y›l›nda Latin Amerika zi-
yaretine ç›kabildi ve gitti¤i her yerde
büyük protesto gösterileriyle karfl›lan-
d›. ABD’nin kaybetti¤i, Çin’in kazan-
d›¤› mesafenin çarp›c› görüntüsüydü
bu protestolar. 

Mesela Çin’in Güney Amerika
ülkeleriyle ticareti, 2002-2008 y›lla-
r› aras›nda yüzde 40, do¤rudan ya-
t›r›mlar› ise yüzde 80 artt›. 2003 y›-
l›nda Çin’in Asya d›fl›ndaki yat›r›mla-
r›n›n yüzde 77’si Latin Amerika’ya
gerçeklefliyordu. 2004 y›l›na gelindi-
¤inde ise Çin’in toplam d›fl yat›r›mla-
r›n›n neredeyse yar›s› Latin ülkelerine
ak›yordu. Çin’in Güney Amerika ül-
kelerine ihracat›n›n yüzde 88’ini ima-
lat sanayisi, ileri teknoloji mallar›, it-
halat›n›n yüzde 83’ünü temel mallar,
do¤al kaynaklara dayal› ürünler olufl-
turuyor. Yani Çin, bu ülkelerden as›l
olarak hammadde ürünleri sat›n al›-
yor, karfl›l›¤›nda ileri teknoloji ürünle-

ri sat›yor. fiili’nin bak›r›, Venezue-
la’n›n petrolü, Brezilya ve Arjan-
tin’in zengin maden yataklar›, Çin
üretimi için hammadde kayna¤›na
dönüflüyor. Çin’in Sinopec adl› pet-
rol ve do¤algaz flirketi ve Venezue-
la’n›n Petroleos de Venezuela flirketi
Küba’n›n kuzeybat› sahillerinde pet-
rol aramas› yap›yor. 

Üstelik Çin, Latin Amerika’daki
ABD karfl›t› Bolivarc› hareketleri
siyasal ve ekonomik olarak da des-
tekliyor. Latin Amerika’daki Bolivar-
c› hükümetlerin seçim kampanyala-
r›nda Çinli dan›flmanlar›n görev ald›¤›
ve kampanyalar›n Çin taraf›ndan fi-
nanse edildi¤i biliniyor. Afrika’da Su-
dan ve Zimbabwe gibi ülkelerde katli-
amc› devlet baflkanlar› ile iliflkisini
yürüten, “içifllerinize kar›flm›yoruz,
sadece ticaret yap›yoruz” diyerek en
gerici diktatörlüklerle birlikte halkla-
r›n sömürüsüne ortak olan Çin, Latin
Amerika’da esen halkç› rüzgarlar›,
kendi potas›nda eritmek amac›yla
“Çin modeli sosyalizm”in propagan-
das›n› yürütüyor. Güney k›tas›nda kit-
leler aras›nda ABD’nin askeri darbe-
lerine ve katliamlar›na, ‹MF’nin eko-
nomik y›k›mlar›na duyulan tepkiyi,
muhalif “solcu-Bolivarc›” adaylar›n
seçim propagandalar›n›n merkezine
yerlefltiriyor. 

Bolivya’n›n yerli devlet baflkan›
Morales, seçilmesinin üzerinden bir
ay bile geçmeden Çin’e bir ziyaret
gerçeklefltirip, ziyaret dönüflünde de
ülkedeki Petrobas, Exxon Mobil, To-
tal gibi emperyalist tekeller taraf›ndan
yap›lan petrol ve do¤algaz üretim ve
denetimini kamulaflt›raca¤›n› ilan etti.
Venezuela, Çin ile ortak enerji ve as-
keri anlaflmalar imzalad›. Ayr›ca
Çin’in kendi petrol ve do¤algaz yatak-
lar›ndan istedi¤i kadar faydalanabile-
ce¤i konusunda garanti verirken, Çin
haberleflme uydusu, “savunma amaçl›
iletiflim” amac›yla Venezuela’n›n kul-
lan›m›na aç›larak, bugüne kadar kul-
land›¤› ABD kökenli radarlar› iptal et-
ti. ABD bu radarlar arac›l›¤›yla, Ve-
nezuela’n›n her türlü askeri hareketini
izleyebiliyordu; 2005 y›l›ndan bu ya-
na bu iliflki Çin ile kuruluyor. Cha-
vez, sadece kendisi silahlanmakla
kalm›yor; geçmiflte ABD’den sat›n
ald›¤› F-16 uçaklar›n›, teknolojileri-
nin keflfedilmesi için Küba ve Çin’e
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Çin, baz› alanlar-
da, kendisi do¤rudan
iliflkilere girmek yeri-

ne, üçüncü ülkeler
üzerinden iliflkiler
kurmay› tercih edi-
yor. Bu hem birçok

durumda perde geri-
sinde kalmas›n› sa¤l›-
yor ve do¤rudan Çin
ile iliflki kurmak iste-
meyen ülkeler, dolayl›

olarak ba¤›ml› hale
geliyorlar. Di¤er ta-
raftan, Çin, bölgenin
kendi içinde bir “hi-
yerarfli” oluflturarak,
sömürge iliflkilerini

daha rahat yönetiyor.
Latin Amerika ülke-
lerinde bu çok daha
belirgin görünüyor.

Çin devlet baflkanlar›
dönem dönem bütün
Latin Amerika ülke-
lerini kapsayan ziya-

retler gerçeklefltiriyor,
onlar› kendi ülkeleri-
ne davet ediyorlar ve
say›s›z ikili anlaflma
imzal›yorlar. Ancak
Latin Amerika’da

Çin’in ç›karlar›n› gö-
zeten pekçok önemli

ad›m, Venezuela, Bo-
livya, Nikaragua gibi
ülkeler arac›l›¤›yla,
bölgesel kurumlar

üzerinden gerçekleflti-
riliyor. Latin ülkeleri-

ni kapsayan birçok
kurumun içinde
Çin’in dolayl› eli

uzan›yor. 

verebilece¤ini söylüyor. Çin’in Ve-
nezuela, Bolivya, Ekvador ve fiili gi-
bi ülkelerle imzalanm›fl askeri anlafl-
malar› mevcut. Haiti’ye 2004 y›l›nda
gönderilen BM “Bar›fl Gücü” içinde
125 Çin askerinin olmas› da son dere-
ce önemlidir. 

Çin, baz› alanlarda, kendisi do¤-
rudan iliflkilere girmek yerine, üçün-
cü ülkeler üzerinden iliflkiler kurma-
y› tercih ediyor. Bu hem birçok du-
rumda perde gerisinde kalmas›n› sa¤l›-
yor ve do¤rudan Çin ile iliflki kurmak
istemeyen ülkeler, dolayl› olarak ba-
¤›ml› hale geliyorlar. Di¤er taraftan,
Çin, bölgenin kendi içinde bir “hiye-
rarfli” oluflturarak, sömürge iliflkilerini
daha rahat yönetiyor. Bu durumun en
çarp›c› örneklerinden biri Ortado¤u’da
yaflan›yor. Çin Suriye, Lübnan, Irak gi-
bi ülkelerle de ekonomik ve askeri an-
laflmalar imzal›yor, bu ülkelerle karfl›-
l›kl› ziyaretler-görüflmeler gerçekleflti-
riyor, bu ülkelere büyükelçilikler aç›-
yor; ancak yan›s›ra, bu ülkelerle pek-
çok anlaflma ve iliflki ‹ran üzerinden de
yürütülüyor. 

Latin Amerika ülkelerinde bu çok
daha belirgin görünüyor. Çin devlet
baflkanlar› dönem dönem bütün Latin
Amerika ülkelerini kapsayan ziyaretler
gerçeklefltiriyor, onlar› kendi ülkeleri-
ne davet ediyorlar ve say›s›z ikili an-
laflma imzal›yorlar. Ancak Latin
Amerika’da Çin’in ç›karlar›n› göze-
ten pekçok önemli ad›m, Venezuela,
Bolivya, Nikaragua gibi ülkeler ara-
c›l›¤›yla, bölgesel kurumlar üzerin-
den gerçeklefltiriliyor. Latin ülkeleri-
ni kapsayan birçok kurumun içinde
Çin’in dolayl› eli uzan›yor. 

Mesela ALBA (Latin Amerika
için Bolivarc› Seçenek- Honduras,
Bolivya, Küba, Dominik Cumhuri-
yeti, Nikaragua ve Venezuela’dan
olufluyor) adl› örgüt, Küba ve Vene-
zuela taraf›ndan, 2007 y›l›nda kurul-
du. Kurulma nedeni ABD’nin bölgeyi
do¤rudan sömürme arac› olan FTA’ya
(Serbest Ticaret Anlaflmas›) duyulan
tepkiydi. ALBA, ABD karfl›tl›¤› en
güçlü olan ülkelerden olufluyor ve
Çin’in do¤rudan bölgedeki temsilcisi
gibi hareket ediyor. ALBA, tüm kritik
geliflmelerde toplant› yaparak kararlar
al›yor ve di¤er Latin ülkelerinin dahil
oldu¤u örgütlerin toplant›s›na belli bir

hemfikirlik içinde kat›l›yor. 
Mercosur (Latin Amerika Ortak

Pazar›) Brezilya, Arjantin, Urugu-
ay ve Paraguay’dan kurulu bir bir-
lik iken, Venezuela’n›n 2006’da da-
hil olmas›yla Çin’e daha yak›n bir
çizgi izlemeye bafllad›. 

Bütün Latin Amerika k›tas›na ya-
y›n yapabilen bir televizyon olan Te-
lesur’un kurulmas› ise, Venezuela’n›n
anti-ABD politikalar›n›n ve Bolivarc›
propagandan›n Latin ülkelerinin tü-
müne ulaflmas› amac›n› tafl›yor.  

Güney Bankas› (Banko del Sur)
ise, ABD’den uzaklaflan, bu nedenle
‹MF ile de ba¤lar›n› koparan Latin
ülkelerinin, finansal ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak amac›yla gündeme gel-
di. Arjantin’in 2001 krizinde çöküflü-
nün ard›ndan borçlar›n›n yüzde
75’inin silinmesi ve ‹MF ile tüm ilifl-
kisini koparmas› ile birlikte, bölgesel
bir mali kurumsal ortakl›k oluflturma
fikri geliflmeye bafllam›flt›. 2007 y›l›n-
dan itibaren ise, Venezuela ve Arjan-
tin’in öncülü¤ünde, Brezilya, Peru,
Ekvador, Bolivya ve Paraguay’›n giri-
flimiyle Banko del Sur oluflturuldu.
Ancak bunun arkas› gelmedi. 

Güney Amerika Uluslar Toplu-
lu¤u (UNASUR) Arjantin, Brezilya,
Guyana, Paraguay, Uruguay, Bo-
livya, fiili, Ekvator, Peru, Surinam
ve Venezüella’n›n biraraya gelme-
siyle Aral›k 2004’te kuruldu. Bu,
Latin Amerika’n›n AB’si olarak görü-
lüyor. Tek para birimi, tek merkez
bankas›, enerji ve ulafl›m hatlar›n›n
birlefltirilmesi, ortak parlamento gibi
konularda uzlaflma sa¤land›, bunun
çal›flmalar› yürütülüyor. Simon Boli-
var’›n bütün Güney ve Orta Amerika
k›tas›n› birlefltirerek tek bir devlet
kurma politikas›, bugün de bu ülkeler-
de yank› buluyor. Özellikle Bolivarcı
politikalar izleyen ülkeler, böyle bir
birli¤in ad›mlar›n› atma konusunda
daha istekli. Bolivya ve Venezüella,
bu birlikteli¤i askeri pakta dönüfl-
türmeye çal›fl›yor, ABD’nin karfl›s›-
na askeri olarak da bir güç halinde
ç›kmak istiyorlar; Brezilya gibi ABD
ile iliflkileri s›n›rl› da olsa yürütmeyi
sürdüren ve Venezuela’n›n “önderli-
¤i”ni kabul etmeyenler, birli¤in güç
ve etkisini s›n›rlamay› tercih ediyor-
lar. May›s 2008’de Kolombiya ve

ABD’nin Venezüella s›n›r›n› havadan
ve karadan ihlal etmesi, bölge ülkele-
rinin ortak bir askeri pakt›n gereklili-
¤ine daha fazla ikna olmalar›n› sa¤la-
d›. 

Venezuela, sadece Güney Ame-
rika’da de¤il, Afrika ülkelerinde de
Çin’in tafleronlu¤unu yapmaktad›r.
Afrika-Latin Amerika zirvelerinde,
Çin, baflta Venezuela olmak üzere ifl-
birlikçisi ülkeler arac›l›¤›yla Afrika
üzerinde etkisini güçlendirmektedir. 

Venezuela baflta olmak üzere bir-
çok Latin Amerika ülkesi, Çin’in ya-
n›s›ra Rusya ile de özellikle askeri
alanda iliflkilerini sürdürmektedir.
Ancak bölgede Çin’in a¤›rl›¤› belirgin
bir biçimde görülmekte ve giderek de
artmaktad›r. 

ABD emperyalizmi aç›s›ndan, en
kolay yönetti¤ini düflündü¤ü “arka
bahçe”sinde ortaya ç›kan bu tablo el-
bette ki kabul edilemez bir durumdur.
En baflta, baz› ülkelerin solcu söylem-
lerle iflbafl›na gelmesine ve Çin ile de
ekonomik siyasi ba¤lar› kurmas›na
ra¤men, kendisiyle de iliflkileri sür-
dürmesini sa¤lamakt›r. Brezilya ve
fiili bu konuda en aç›k ülkelerdir. Kit-
le hareketinin taleplerinden duydukla-
r› korku büyüktür; “solculuk”lar› sa-
dece oy kazanma amaçl›d›r ve ABD
karfl›t› söylemlerine ra¤men hem
Çin’le hem de ABD ile iliflkileri sür-
dürmek gerekti¤ini savunmaktad›rlar.
Mesela Brezilya’da Lula, Topraks›z
Köylü Hareketine toprak reformu
vaadiyle 2003 y›l›nda seçimleri kaza-
narak bafla geldi, ancak büyük toprak
sahipleriyle aras›n› bozmamak için
toprak reformunu çok s›n›rl› tuttu.
Bugün “topraks›zlar hareketi”nin mü-
cadelesinin bir kazan›m› olarak Bre-
zilya anayasas›nda “ekilmeyen top-
raklar kamulaflt›r›l›r” ifadesi yer al-
makla birlikte, y›¤›nlarca topraks›z
köylü kölelik koflullar›nda çal›flmaya
devam ediyor. 

ABD ayr›ca tarihsel olarak çok
köklü iliflkilere sahip oldu¤u bu ül-
kelerde, çeflitli biçimlerde karfl›-
devrim faaliyetini örgütlemeden ge-
ri kalmamaktad›r. Venezuela’da
1998’de seçimleri kazanarak gelen
Chavez’in 2000’lerin bafl›nda darbe
ile devrilmesi ve kitle hareketiyle geri
dönmesi, bunun örneklerinden biridir.
Chavez’e karfl› dönem dönem büyütü-
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len kitle eylemleri, sendikalar›n örgütle-
di¤i grevlerin alt›nda da, bir taraftan kit-
lelerin yaflam koflullar›n› daha iyilefltirme
talebi, di¤er taraftan ABD’nin kontra fa-
aliyetleri bulunmaktad›r. Bolivya’da ka-
mulaflt›rma eylemlerinin arkas›ndan, ül-
kenin zengin eyaletlerinin ayaklanmas›,
ayr›lma-ülkenin bölünmesi gibi talepleri
ileri sürmeleri de yine ABD’nin çabas›
sonucudur. Keza, geçmiflte ABD’nin La-
tin Amerika’n›n iflkence merkezi olarak
kulland›¤› Honduras’›n da Bolivarc›
kampa kat›lmas›na karfl›, 2009 y›l›n›n
sonlar›nda gerçekleflen askeri darbe, en
belirgin ABD müdahaleleri aras›ndad›r. 

Ancak bütün bu müdahaleler,
ABD’nin baflar›s›zl›¤› ile sonuçlanm›flt›r.
ABD’nin aç›k bütün sald›r› ve darbe
giriflimleri kitlelerin direnifli ile karfl›-
laflm›fl ve ABD geri ad›m atmak zorun-
da kalm›flt›r. Darbe ile tutuklanan Cha-
vez’in bir gün içinde b›rak›lmak zorunda
kal›nmas›, Bolivya’da Amerikanc› “zen-
gin ayaklanmas›”n›n yine kitle hareketiy-
le bast›r›lmas›, Honduras’ta bir askeri
darbe sonras›nda ilk defa olarak kitleden
kaçan asker görüntülerinin bas›nda yer
almas› son derece önemlidir. Keza Hon-
duras’ta, darbenin arkas›ndan ALBA,
AOS (Amerika Devletleri Birli¤i) gibi
k›tasal kurumlar h›zla tav›r koymufl,
ABD karfl›t› aç›klamalar yapm›fl, Hondu-
ras’a komflu ülkeler s›n›ra asker y›¤m›fl
ve Venezuela baflta olmak üzere Bolivar-
c› ülkeler, ABD’ye cevap vereceklerini,
gerekirse askeri güç kullanacaklar›n›
aç›klam›fllard›r. 

Honduras’taki darbe, ABD’nin
“arka bahçe”sinde Bolivarc› dalgay›
durdurmak için yapt›¤› en önemli
hamledir, ancak baflar›s›zl›kla sonuç-
lanm›flt›r. Bugüne kadar k›tada ABD’ye
ba¤›ml›l›¤›n tek etkisi, katliamlar, iflgal-
ler, darbeler, yoksulluk ve krizler olarak
yafland›. Bu nedenle Latin ülkelerinde
ABD karfl›t› rüzgarlar bütün h›z›yla es-
mekte, bu rüzgar, halklar›n “sosyalizm”
özlemiyle birleflmektedir. 

Asl›nda ne ABD’den kaçarken s›-
¤›nd›klar› Çin sosyalisttir; ne de ken-
dine halkç›, Bolivarc› diyen hükümet-
ler... Ancak ABD karfl›tl›¤› ve sosyalizm
umutlar› öylesine büyüktür ki, Güney ve
Orta Amerika ülkeleri, peflpefle ABD bo-
yunduru¤undan koparak Çin’le iliflkileri-
ni güçlendirmektedir. 

T‹KB(B) 5. Konferans Belgeleri’nden alınmıfltır. 
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Her s›n›f›n kendi bayram› vard›r

ünya ve ülkemizdeki iflçi ve
emekçiler ve onlar›n örgütleri, 1
May›s haz›rl›klar›na bafllam›flken;
emperyalistler ve iflbirlikçileri, bafl-
ta Ortado¤u olmak üzere paylafl›l-
m›fl topraklar›n yeniden paylafl›m›
kavgas›n› t›rmand›r›yorlar. Bir sü-
redir m›zra¤›n sivri ucu Suriye’ye
çevrilmifl durumda. Toplant› üzeri-
ne toplant›, zirve üzerine zirve ya-
p›yorlar. Bunun da ev sahipli¤ini
Türkiye üstleniyor.

Son olarak 1 Nisan’da ‹stan-
bul’da “Suriye’nin dostlar›” toplan-
d›! Suriye halk›n› k›flk›rt›p, alevi-
sünni ayr›m›na oynayarak birbirine
düflürmeye çal›flanlar, ironik bi-
çimde kendilerine “Suriye’nin
dostlar›” diyorlar. Toplant› merke-
zinin önünde gösteri yapan Esad
rejimi savunucular›na gazl›-coplu
sald›ran Türk polisi, “Suriye muha-
lifleri” denilen ABD iflbirlikçisi ge-
rici göstericileri koruyarak, gerçek-
te kimin “dostlar›” olduklar›n› bir
kez daha kan›tl›yor. Toplant›n›n
içinde ise, ABD D›fliflleri Bakan›
Clinton ile samimi pozlar veren
Baflbakan Erdo¤an, “Esad’l› çö-
züm istemiyoruz” diyor. 

Daha düne kadar “komflularla
s›f›r sorun” politikas›n›n örne¤i
olarak gösterilen Suriye ile iyi ilifl-
kiler, son bir y›l içinde ad›m ad›m
bozularak, bu noktaya geldi. Bafl-
bakan Erdo¤an, “kardeflim” diye
hitap etti¤i Esad’a, bugün “O git-
meden olmaz” diyor. Ortado¤u’da
ABD’nin ç›karlar› do¤rultusunda
hareket etmenin çeliflkili ve bir o
kadar sanc›l› sonuçlar›n› yafl›yor-
lar.
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