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Darbe, Yenilgi, Direni!
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ürkiye, Suriye’ye kar!ı giri!ti"i
dü!manca faaliyetlerin sonuçlarıyla
kar!ıla!tıkça, hem egemenlerin
kendi içindeki çeli!kiler artıyor, hem
de halkın tepkisi daha da yükseliyor. 

Suriye’den kaçanlar için olu!tu-
rulan kampların, “mülteci kampı”
de"il, “askeri kamp” oldu"u, CHP’li
vekillerinin ziyaret giri!imiyle daha
fazla açı"a çıktı, tartı!ılmaya ba!-
landı. Buralarda radikal-islamcı
akımların e"itilip Suriye’ye sava!-
maya gönderildi"i, yaralıların tedavi
edildi"i, her tür silahla donatıldı"ı,
“herkesin bildi"i sır”lardandı.
CHP’lilerin kampa girmesinin engel-
lenmesi, bu gerçe"in görmeyen
gözler tarafından da görülmesini
sa"ladı. Zaten Suriyeli muhaliflerin
sitesinde “adres” olarak Hatay’daki
kamplar gösteriliyor, uluslararası
ili!kiler, bu adres üzerinden yürütü-
lüyordu.

Daha önemlisi, Hatay halkının
Suriye’den gelen bu eli kanlı güruh-
tan duydukları rahatsızlı"ın artık
burjuva medyada da yer almasıdır.
Hatay halkının önemli bir kesimini
olu!turan Arap Aleviler, Suriye’deki
Nusayrilerin akrabasıydı, aynı mez-
hebin insanlarıydılar. Bunların
önemli bir kısmı da bu sava!ta Esad
rejiminin yanında yer almı!tı. Suriyeli
muhalifler, Hatay’ın bu yapısını bil-
dikleri için, onlara da kötü davranı-
yor, “size de sıra gelecek” !eklinde
tehditler savuruyordu. Bugüne dek
farklı etnik, dini, mezhepsel kimlikle-
riyle Hatay halkı barı! içinde ya!ar-
ken, Suriye’deki mezhep çatı!ması
Hatay’a da yansıtılıyor ve iç huzur-
suzluk yaratılıyordu.

Türkiye’nin Suriye muhalefetine
verdi"i destekten sadece Hatay
halkı huzursuz de"il. Bir avuç i!bir-
likçi dı!ında halkın büyük bir ço"un-
lu"u, bu durumu onaylamıyor, bu
kirli sava!ın bir parçası olmak iste-
miyor. ABD’nin Irak i!gali sırasında
halkta yükselen sava! kar!ıtlı"ı, bir
kez daha su yüzüne çıkmaya ba!lı-
yor.
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Suriye’nin iç i!lerine karı!ma ve mezhepsel-
etnik ayrılıkları ka!ımanın faturası, Türk egemen-
lerine kesilmeye ba!ladı bile. Suriye’deki
Kürtlerin kendi bölgelerinde özerklik ilan etmele-
ri, paçalarını tutu!turdu. Irak’tan sonra, Suriye’de
de Kürt Bölgesi ile kar!ı kar!ıya kalmak, !oven
histeriyi arttırdı. Bir kez daha “kırmızı çizgiler”,
“izin vermeyece"iz”ler ba!ladı. Ancak nasıl
Irak’ta bu “çizgiler” ve tehditler i!e yaramadıysa,
!imdi de farklı olmayacaktır. 

Kürt ulusu, her ulus gibi kendi kaderini belir-
leme hakkına sahiptir. Türkiye, içindeki Kürtlere
baskı kurmakla kalmayıp, ba!ka ülkelerdeki
Kürtlerin de hak ve özgürlüklerine saldırdıkça,
tüm Kürtleri kar!ısında bulacaktır. Nitekim
Suriyeli Kürtlere dönük tehditleri, hem ülkede,
hem dünyada, ilerici kesimler tarafından kınan-
mı!tır. 

Türkiye’de on yıllardır mücadele veren Kürt
halkı, Suriye’deki geli!meler üzerine moralleri
artmı!, eylemlerini  büyütmü!tür.
Milletvekillerinin kaçırılması, yollarının kesilmesi,
#emdinli’de haftalar süren mevzi tutma sava!ı,
ordunun acizli"i, gözler önündedir. Kürt ulusal
hareketi, Kürt halkı ve siyasetçileri üzerindeki
baskılar sürdü"ü ve talepleri kar!ılanmadı"ı
sürece, bu eylemleri daha da büyüteceklerini
duyurmu!tur. 

Türk egemenleri, içte ve dı!ta bir kıskaç altın-
dadır. Daha fazla baskı, !iddet ve zorbalı"ın kar
etmeyece"i noktaya hızla gidilmektedir. 

* * *
Bir yandan Kürtlere, bir yandan Alevilere kar!ı

dü!manca tutum alan egemen sınıflar, bir yan-
dan da i!çi ve emekçiler üzerindeki sömürü ve
baskıyı arttırıyor. Yeni yasalarla patronlara diz-
ginsiz bir sömürü cenneti yaratılmakta, zam
üstüne zam yapılmakta, buna kar!ın ücretler eri-
mektedir. Resmi kurumların “açlık sınırı” bile,
asgari ücretin çok üzerindedir. 

Buna direnen, örgütlü-sendikalı hareket eden
herkese saldırmakta, i!ten çıkartmakta, üzerine
polis salınmaktadır. !sizlik ve açlık yetmiyormu!
gibi, ba!ını soktu"u kondular da yıkılmaktadır.

En büyük rant !irketi olan TOK eliyle, “kentsel
dönü!üm” adına emekçi semtler bir kez daha
yıkımla kar!ı kar!ıyadır.

!çi ve emekçilerin on yıllarca süren mücade-
lesi ile elde ettikleri kazanımlar, birer birer alın-
maktadır. Bunların sonuncusu olan “kıdem taz-
minatı”nın gaspı, !imdilik ertelenmi!tir. Bunda
hiç !üphesiz tabandaki baskıyı hisseden sendi-
kacıların uyarıları belirle-
yici olmu!tur. AKP
hükümeti, Suriye ile
ba!ına açtı"ı sorunlara,
artan Kürt ve Alevi
eylemlerine, bir de i!çi
sınıfının eylemlerinin
eklenmesinden kork-
maktadır. !çilerin !alter-
leri indirip soka"a çıkma-
sı, en büyük korkularıdır. 

Ancak bu “geri adım”
dönemseldir. Yükselen
muhalefeti bastırdı"ı an,
bu gaspı gerçekle!tire-
cektir. !çi ve emekçi-
ler, bunun bilinci ile
hareket etmeli, asla
gev!ememelidir.

* * * 
12 Eylül’ün yıldönü-

mündeyiz. 12 Eylül’ü
aratmayacak günler
ya!arken, 12 Eylül’ün
yargılandı"ı safsatasını
dinliyoruz. Oysa 12
Eylül’ü direnenler daha o yıllarda
yargıladılar. Onu tüm uygulamalarıyla birlikte tari-
he gömecek olan da, yine direnenler olacaktır!

Sava!ın ve fa!izmin solu"unu daha fazla his-
setti"imiz bir dönemde, ba!ta i!çi sınıfı olmak
üzere, tüm toplumsal muhalefeti birle!tirmeli,
kavga bayra"ını yükseltmeliyiz! Fa!izmin en
karanlık günlerinde bile, yalnızca direnmelerin
suladı"ı bu topraklarda, direni! tohumları ekil-
mi!tir her yere. #imdi tohumu çatlatma zamanı! 
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Mer ha ba,

Dergimiz yayına hazırlandı!ı sırada, gündeme
damgasını vuran en önemli konu, Hatay’daki
sı!ınmacılar ve bununla ba!lantılı olarak
Türkiye’nin Suriye sava"ındaki rolüydü.
Türkiye’nin El Kaide üssüne dönü"tü!ü, hüküme-
tin, ABD’nin istekleri do!rultusunda, Suriye’deki
sava"ın karargahı ve cephe gerisi olarak davrandı-
!ı, artık inkar edilemeyecek biçimde gözönüne
serilmi"ti. Ancak devletin hesap etmedi!i iki unsur
da giderek büyümekteydi: Suriye’ye yaptı!ı her
müdahale, bir taraftan Kürt hareketini, di!er taraf-
tan Hatay’daki Alevi dinami!ini harekete geçiriyor,
Türkiye, hem Kürdistan’ı, hem de Hatay’ı kaybet-
me riskiyle kar"ı kar"ıya kalıyordu. 

Suriye’deki geli"melere ba!lantılı olarak Kürt
hareketi de yeni bir evreye girdi. Güney
Kürdistan’da Barzani yönetimi, “özerk” bir bölge
olmanın ilerisine geçerek adeta ayrı bir devlet gibi
davranıyor, kendi petrol anla"malarını imzalıyor
artık. Suriye’de PYD, Kürt bölgesinin yönetimini
ele aldı!ını ilan etti. Bu tablo, #emdinli’de benzer
bir “iktidar alanı” yaratma giri"imine yol açtı. Her

ne kadar bir “özerklik ilanı” sözkonusu
de!ilse de, TC’ye verilen önemli bir

mesaj; PKK’nin sava" gücünün
gösterilmesi ve bölgedeki etkinli!i-

nin artmasıydı sözkonusu olan. 

Gün dem de ki ko nu la ra ili" kin ya -
zı la rı der gi miz say fa la rın da bu la bi lir -

si niz.

Bir son ra ki sa yı mız da gö rü" mek üze re...

O k u r  l a  r a . . .
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MALADRESMZDET
dev rim ci du rus@hotma il.com adresinin yerine, artık
dev rim ci du rus@gma il.com adresini kullanıyoruz. 

Lütfen yeni mail adresimizi not ediniz. 

Son yirmi yıl içinde Türkiye Devrimci Hareketi’nde en çok kullanılan
kavramlardan biri oldu tasfiyecilik. Ne var ki tasfiyecilik olgusu oldukça
dar biçimde ele alındı. Ço!u kez kendi içinde bir kesimin tasfiyesi ola-
rak kullanıldı. En fazla ki"ilerle, belli kesitlerle açıklanarakgeçi"tirildi.
Oysa tasfiyecili!in ideolojik-siyasi-örgütsel birçok boyutu vardı ve kök-
leri oldukça derindi.
Ülkemizde tasfiyecili!in köklü geçmi"i, ona kar"ı sava"ımı da oldukça
zorlu kılıyor ve kararlı bir mücadeleyi gerektiriyor.

Tasfiyecilik “bir yenilgi hastalı!ı”dır. Onun en çıplak ve en etkili oldu!u
dönemler, yenilgi yıllarıdır. 
Ülkemizde yenilgi yıllarının uzaması, tasfiyecili!i de uzatan ve 
depre"tiren bir rol oynamı"tır. Öyle ki, 12 Eylül yıllarında tasfiyecili!e 
kar"ı cepheden mücadele eden ihtilalci komünist hareket içinde bile 
tasfiyecilik ya"anabilmi"tir. 

Rusya’da 1905 yenilgisinin ardından ortaya çıkan tasfiyecili!e 
kar"ı Bol"eviklerin mücadelesini anlatan Lenin’in “Tasfiyecilik Üzeri-

ne” kitabı gibi, Türkiyeli Bol"eviklerin gerek 12 Eylül’de, gerekse
sonrasında tasfiyecili!e kar"ı verdikleri mücadeleyi kapsayan 
bu kitabın, tasfiyecilikle ilgili bir ba"vuru kayna!ı olması, en büyük
kazanım olacaktır. 

Yayınevimizden çıkan 
“Bir yenilgi hastalı!ı; 

TASF"YEC"L"K” 
adlı kitabı, büromuzdan
ve kitapçılardan temin

edebilirsiniz
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uriye ordusunun Kürtlerin

yo!un olarak bulundu!u kuzey

bölgesinden (Batı Kürdistan)

çekilmesiyle, bölge 16 Kürt örgütün-

den olu"an Kürt Ulusal Konseyi’nin

denetimine geçti. Kamı"lı dahil

Suriye’deki 6 !ehrin yönetimini ele
geçiren Kürtler, “Kürt Yüksek
Konseyi” adını verdikleri bir yönetim
organı kurdular. Ayrıca her yerel

birimde olu"turdukları meclislerle böl-

gedeki yönetimi ele aldılar. #çlerinde

en örgütlü ve hazırlıklı olan PYD

(Demokratik Birlik Partisi), silahlı

milis güçleriyle birçok yerde kontrolü

sa!lamaya ba"ladı.

Türkiye ile yakla"ık 900 kilometre

sınırı olan Suriye’nin kuzeyinin, PYD

a!ırlı!ında bir Kürt yönetiminin eline

geçmesi, buralara Kürt bayraklarının

çekilmesi ve Öcalan posterleriyle

yürüyü"ler yapılması, tabi ki, Türk

egemenlerini oldukça rahatsız etti.

“Seyirci kalmayız”la ba"layıp “tampon

bölge”den, “askeri müdahale”ye kadar

birçok tehdit havada uçu"tu. Dı"i"leri

Bakanı Davuto!lu, apar-topar

Barzani’ye ko"tu. Fakat bu fiili duru-

mu -en azından "imdilik- kabullenmek

zorunda kaldılar. Elbette ne askeri

hazırlıkları durdu, ne de yalan ve

demagojileri… 

Esad’ın Türkiye’ye 
kar!ı saldırısı
Bilindi!i gibi Türkiye, Esad rejimi-

nin devrilmesi için en cengaverce

ortaya atılan ülke oldu. Suriye sınırın-

da Esad muhalifi binlerce ki"iyi yedi-

rip içiren, e!itip silahlandıran,

Suriye’ye kar"ı sava"ın “cephe

gerisi”ndeki en büyük karargah duru-

muna geldi. 

Böyle bir ülkeye kar"ı Esad rejimi-

nin, eline geçen fırsatları kullanmaya-

ca!ı dü"ünülemezdi. Türkiye’nin

“yumu"ak karnı”nın Kürt sorunu oldu-

!unu, en iyi onlar biliyordu. Yıllarca

PKK kamplarının ve Öcalan’ın

Suriye’de bulunmasından dolayı,

Türkiye ile ili"kileri gerilmi", hatta

sava"a ramak kalmı"tı. Öcalan’ın

Suriye’den çıkartılmasıyla bu kriz

çözülmü"tü, ama Türkiye’nin Kürt

sorunu oldu!u yerde duruyordu ve

attı!ı her adımda kar"ısına çıkartılı-

yordu.

Yıllar önce Rusya’nın Dı"i"leri

Bakanı, “evi camdan olanlar, kom!u-
sunun camına ta! atarken dü!ünmeli”
diyerek, Türkiye’yi uyarmı"tı. Çünkü

Türkiye, bir dönem de Çeçenlere “yar-

dım yataklık” yaparak, Rusya’yı parça-

lamaya kalkı"mı"tı. $imdi ise, bıraka-

lım kom"usunun “camına ta" atmayı”,

evini ba"ına yıkmaya çalı"ıyor. Bunun

bir kar"ılı!ı mutlaka olacaktı.

Türk egemenleri ve onların sözcü-

leri, bugün avaz avaz ba!ırıyorlar; “bu
i!in arkasında Suriye var” diyerek...

Kendilerinin Suriye’ye sava" açtıkları-

nı, Suriye halkının katledilmesine,

evini-yurdunu terk etmesine çanak

tuttuklarını görmezden gelerek… Esad

rejimi, bu dü"manlı!ı tabi ki yanıtsız

bırakmayacaktı.

Suriye’nin kuzeyi (Batı
Kürdistan), Suriye devleti tarafından
bo!altıldı. Esad, bu olaydan sonra

yapılan bir röportajda, “PYD kontrolü,
çatı!ma olmadan ele aldı… Askeri
üsler PYD’ye bırakıldı… PYD dı!ında
bir partinin kontrol noktası kurmasına
izin verilmez” diyordu. Her ne kadar

PYD ba"ta olmak üzere Suriyeli

Kürtler, bunu yalanlasalar da, Esad’ın

hem içine dü"tü!ü zorluklardan, hem

de Türkiye’yi sıkı"tırma amaçlı, böyle

bir takti!e ba"vurma ihtimali güçlü-

dür. Esad rejimi, Türkiye’ye “sen
benim içimi karı!tırırsan, ben de
seninkini karı!tırırım” mesajı gönder-

mi"tir. Türkiye’nin sıkça sözünü etti!i

“tampon bölge” olu"turmasını da

Kürtlerle kar"ı kar"ıya bırakarak, önle-

mi"tir. Çünkü sınırda kurulacak

“tampon bölge” !u an Kürtlerin dene-
timinde olan bölgedir. Bu bölgeye

yapılacak herhangi bir saldırı, tüm

Kürtleri aya!a kaldırır. Böyle bir duru-

mu Türkiye göze alamaz. 

Sonuçta bu durumdan karlı çıkan

Esad rejimi olmu"tur. PYD E"ba"kanı

Salih Müslim de BBC’ye verdi!i

demeçte, halkın “biz kendi kendimizi
yönetecek güçteyiz” diyerek, rejimin

güçlerini dı"arı çıkarıp, kurumlara el

koyduklarını ifade etti. Bu görece

“barı!çıl geçi!” ve bölgenin yönetimi-

nin Kürtlere bırakılmasına kar"ın,

giri"-çıkı"larda Suriye ordusunun

bulunması bile, Esad rejiminin bu

duruma göz yumdu!unu, zımni bir

destek verdi!ini gösteriyor.

Suriye’deki Kürtlerin 
kırılgan birli"i
Kürt gruplarının, bu durumdan

yararlanmaları, son derece do!aldır.

Zaten PYD ba"ından beri, Esad ile

muhalifleri arasında dengeli bir politi-

ka izlemi", hiçbirine açıktan destek

vermemi"ti. Onları ilgilendiren, Kürt

halkının demokratik haklarının tanın-

masıydı. Suriye muhalefeti, Kürt hal-

kının bu taleplerini kabul etmeyerek

onları dı"layınca, kendi konseylerini

kurdular ve hazırlıklarını yaptılar. 

PYD, ba!ından beri Esad ya da
muhalifler, kim kazanırsa kazansın,
bu sava!tan Kürtlerin kazançlı çıka-
ca"ı bir anlayı! içinde hareket etti.
Esad rejimi de dü"man cephesini

büyütmemek için, bu a"amada

Kürtleri kar"ısına almamaya özen gös-

terdi. PYD Avrupa temsilcisi Zuhad

Kobani, #sveç’te katıldı!ı bir konfe-

ransta; “bize ısrarla ‘ya rejimden yana-
sınız, ya da bizden yana’ diyerek sava-
!a sokmaya çalı!an kesimler oldu.
Tüm baskı ve suçlamalara kar!ın çizgi-
mizde ısrar ettik. Çünkü olanları dev-
rim olarak görmüyorduk, amaçları sis-
temi yıkmak de"il, ele geçirmekti”
diyordu. Londra’da bulunan Kürt

#nsan Hakları Projesi’nden Mustafa

Gündo!du ise,  “Suriye’deki Kürtlerin
üçüncü bir yol izlemeleri gerekiyordu.
Ne Esad’ın, ne de muhaliflerin tarafın-
da olabilirlerdi. Bu sefer kurban de"il,
oyun kurucu olmak zorundaydılar”
diyerek, PYD temsicisinin sözlerini

teyit ediyordu. (8 A!ustos Gündem)

Elbette Suriye’de bulunan bütün
Kürt örgütleri, PYD ile aynı görü!te
de"iller. Bugün her ne kadar tek çatı

altında toplanmı"larsa da, farklı poli-

tik tutum ve duru"ları devam ediyor.

Mesut Barzani’nin geçti!imiz aylarda

Suriye’nin kuzeyi
(Batı Kürdistan), Suriye

devleti tarafından bo-
altıldı. Her ne kadar

PYD bata olmak üzere
Suriyeli Kürtler, bunu

yalanlasalar da,
Esad’ın hem içine dü-

tüü zorluklardan, hem
de Türkiye’yi sıkıtırma
amaçlı, böyle bir taktie

bavurma ihtimali güç-
lüdür. Türkiye’nin sıkça

sözünü ettii “tampon
bölge” oluturmasını da

Kürtlerle karı karıya
bırakarak, önlemitir.
Çünkü sınırda kurula-

cak “tampon bölge” u
an Kürtlerin denetimin-

de olan bölgedir. Bu
bölgeye yapılacak her-

hangi bir saldırı, tüm
Kürtleri ayaa kaldırır.   

S

Suriyeli Kürtler 
özerkliklerini ilan etti
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Erbil’de bir araya getirdi!i 16 Kürt örgütünden

olu"an “Kürt Ulusal Konseyi” içinde Barzani’ye
ba"lı Kürt grupları, Suriye muhalefetine daha
yakınlar. Bunlar, PYD’nin gücünden ve öne

çıkmasından rahatsızlar. Barzani’ye yakınlı!ı

ile bilinen Kürdistan Birlik Partisi’nin yetkilisi,

aynı zamanda Kürt Ulusal Konseyi Ba"kanı

olan Adulhakim Re"ad, “PYD, Erbil anla!ması-
na uymuyor, böyle giderse Kürt birli"i bozulabi-
lir ve Kürtler kendini korumak için Hür Suriye
Ordusu’na katılabilir” diyebiliyor. Bu partiye

ba!lı bir ba"ka yetkili ise, “Kürtler arasındaki
birli"in pamuk ipli"ine ba"lı oldu"u”nu söylü-

yor. 

PYD’nin varolan Kürt örgütleri içinde daha

örgütlü ve silahlı olması, en büyük tedirginlikleri.

Onlar da sırtlarını Barzani’ye dayayarak güçlen-

meye çalı"ıyorlar. Barzani’nin binlerce Kürt gen-
cini silahlandırıp e"itti"i biliniyor. Ancak PYD’nin

bu pe"mergelerin Suriye’ye girmesine kar"ı çıktı-

!ı, “kendi güvenli"imizi kendimiz alırız” dedi!i

de. Uzun pazarlıklar sonucu 600 civarında pe"-

merge, Suriye’ye geçi" yaparak stratejik noktalar-

da konu"lanabildi.

Kısacası Barzani’nin güçleri ile PYD arasında
bir “iktidar kavgası” sürüyor. PYD, 10 yıl önce

kurulmu" bir örgüt olmasına ra!men, PKK’nin

Suriye’ye geçti!i andan itibaren, yakla"ık 30 yıl-

dır Suriyeli Kürtler arasında geli"en, kitleselle"en

önemli bir güç. O yüzden Barzani, “Kürt Ulusal

Konseyi”nin içine PYD’yi dahil

etmek zorunda kaldı ve bu birlik

içinde eritmeyi amaçlıyor.  

Kürtler kazanımlarını 
korumada kararlı
Kürtlerin, Irak’tan sonra

Suriye’de fiili bir devlet olma

yönündeki adımları, Kürt halkın-

da büyük bir sevinç yarattı, Türk

egemenlerini de bir o kadar tedir-

gin etti, ediyor. Ancak Türkiye’nin

tehditlerine kar"ı, ülke içinde ve

dı"ında protestolar yükseliyor,

eylemler yapılıyor. Özellikle

Suriye sınırındaki Kürtler, herhan-

gi bir müdahale durumunda

Türkiye’ye kar"ı sava"acaklarını

açıkça söylüyorlar. Mardin’in

Nusaybin ilçesinde ya"lı bir Kürt

kadının, “Kamı!lı’dan bir çı"lık
duyulsa, Nusaybin’de bütün a"aç-
lar yaprak döker” sözü, oldukça

çarpıcı ve anlamlıdır.

Kürtler, emperyalistler tara-
fından çizilen sınırlara ra"men,
yüzyıllardır bir ulus olma özellik-
lerini korudular, bunun en önem-

li unsurlarından biri olan “duygu
ba"ını” hiç yitirmediler. Yapay

sınırları a"arak birbirleriyle sürek-

li ili"ki içinde oldular.

Irak’tan sonra, Suriye’deki son

geli"meler, gözleri Türkiye ve #ran’a çevirdi.

#ran’lı yetkililer, Suriye’de ayrı bir Kürt devletine

kar"ı olmakla birlikte, “ülkelerinde Kürtlerin soru-
nu olmadı"ını” söyleyerek, asıl Türkiye’nin

dü"ünmesi gerekti!ini ima etti. Türkiye’yi

Suriye’nin iç i"lerine karı"makla ele"tiren #ran,

“sıra size de gelebilir” diyerek, aba altından sopa

gösterdi.  

Türkiye’de ise, ilk günlerdeki tehditler ve
sınıra yapılan askeri yı"ınak, yerini “bekle gör”
politikasına bırakmı! görünüyor. Dı"i"leri

Bakanı Davuto!lu, Türkiye’nin Suriye Kürtlerine

kar"ı askeri bir müdahalede bulunmayaca!ını,

Kürtlerin taleplerinin Suriye’de seçilmi" bir mec-

lis tarafından tanınması halinde, buna kar"ı “kır-

mızı çizgi”leri olmayaca!ını belirtti. Türkiye,

Suriyeli muhaliflerin Kürtlere kar"ı tutumuna

güveniyor, ona bel ba!lıyor. Bir de tabii

Barzani’ye…

Oysa Barzani, Suriye’deki geli"melerden

memnun. Yakla"ık iki bin Suriyeli Kürt pe"-

mergeyi e!itti!ini bizzat kendisi söyledi.

Dahası pe"mergelerle, Irak merkezi ordusu,

Suriye sınırında kar"ı kar"ıya gelmi" ve geri

adım atmamı"lardı. Barzani’nin Türkiye’ye

verece!i tek söz, Suriye’de ba!ımsız bir Kürt

devletinin kurulmayaca!ı olabilirdi ki, bunu

zaten Barzani yanlısı Suriyeli gruplar da, PYD

de sıkça ifade ediyordu. 

Suriyeli Kürtler, özerk ya da federatif bir
yapı istediklerini belirtiyorlar. Bugün fiilen
özerk bir yapı kurulmu! durumda. Bölgeye giri"-

çıkı"larda Suriye ordusu olmakla birlikte, iç i"le-

rinde kendi kurumlarını olu"turmaya çalı"ıyorlar.

Kurdukları il, ilçe meclisleri ile halkı yönetiyor,

ba"ta e!itim olmak üzere kesintiye u!rayan

kurumları i"levli kılmaya ve bunu Kürt dili, gele-

nek ve göreneklerine göre yeniden düzenlemeye

ba"lıyorlar. 

Elde ettikleri bu kazanımları korumak için
tüm güçleriyle direneceklerdir. Di!er parçalar-

daki Kürtlerin ve ilerici güçlerin de deste!ini ala-

rak, statülerini korumaya çalı"acaklardır. Özerk-

lik ya da federasyon, adı ne olursa olsun, artık

eskisi gibi ya"amayacakları kesindir.  

Kürtlerin anayur-

du için Kürdistan

denilmeye ba"lan-

ması, 12. yüzyıla

kadar uzanır. 16. yüzyılda ise Kürdistan, Osmanlı

Devleti’ne ba!lı hale getirilmi"tir. Osmanlı zamanında

ve Türkiye Cumhiyeti’nin ilk yıllarında, Kürtlerin ana-

yurduna Kürdistan denilmeye devam edildi. Zaten

Osmanlı döneminde özerk bir yapıya sahipti. TC’nin

kurulma a"amasında da bu yönde sözler verilmi", fakat

sonra Türk milliyetçili!i baskın hale gelerek, Kürtler

üzerindeki boyunduruk daha da perçinlenmi"tir.

Kürdistan ilk olarak 1638 yılında #ran’la Osmanlı

devleti arasında imzalanan Kasr-ı $irin anla"ması ile iki

parçaya bölündü. Sonrasında yeni kurulan Türkiye

Cumhuriyeti ile Fransa arasında imzalanan Londra

anla"masıyla, Türkiye’nin Suriye sınırları çizilecek,

daha sonra Lozan antla"masıyla bu sınırlar kesinle"e-

cekti. Böylece Kürtler, Irak, #ran, Türkiye ve Suriye

olmak üzere dört parçaya bölünmü" oldu. Bunların içe-

risinde gerek yüzölçümü, gerekse nüfus olarak en

büyük kesim ise, Türkiye’de kaldı.

Irak ve Suriye devletlerinin kurulması ve

Kürdistan’ın dörde bölünmesi,  I. emperyalist sava"

sırasında adım adım hayata geçirildi. O yıllarda

#ngiltere ve Fransa’nın hazırladı!ı, Çarlık Rusyası’nın

da onayladı!ı gizli Sykes-Picot anla"ması ile Osmanlı’yı

parçalama planı devreye sokuldu. Fakat 1917’de Ekim

devriminin patlak vermesi, emperyalistlerin bu planını

alt-üst etti. Rusya’nın yerine kurulan Sovyet Sosyalist

Cumhuriyetler Birli!i, hem bu anla"mayı tüm dünya

kamuoyununa açıkladı, hem de kendisinin böyle bir

a n l a " m a y ı

kabul etmeye-

ce!ini bildirdi.  

Bunun üze-

rine, #ngiltere ve Fransa Sykes-Picot’u farklı biçimlerde

piyasaya sürdüler. I. emperyalist sava" sonrasında

Ortado!u’yu çetvelle çizilmi" sınırlarla parçalayıp, ken-

dilerine ba!ımlı yeni devletler kurdular. Ardından

#ngiltere Bealfour Deklarasyonunun yayınlayarak,

Filistin içerisinde bir Yahudi devletinin kurulmasını

destekleyece!ini duyurdu, buna Fransa, #talya ve

ABD’de de katıldı. #srail devletinin temelleri bu "ekilde

atıldı.

Irak, #ngiltere’nin, Suriye ise, Fransa’nın sömürgesi

olarak do!dular. Ba"langıçta birbirinden kopuk olan

$am, Halep ve di!er sancaklar, halkın ba!ımsızlık

mücadeleleri sonucu birle"ti ve II. emperyalist sava"ın

öngününde, Suriye olarak ba!ımsızlıklarını ilan ettiler.

Fransa, içinde bulundu!u durumun etkisiyle bu sancak-

ların ba!ımsızlı!ı tanımak zorunda kaldı. Elbette bu

siyasi olarak ba!ımsızlık, ekonomik olarak ba!ımlılık

demek olan “yeni sömürgecili!e” geçi"ti. 

Fransa, bir yandan artan ba!ımsızlık istekleri, bir

yandan da Türkiye’nin Nazi Almanyası ile yakın ili"ki-

lerini durdurmak için #ngiltere’nin baskısıyla, Hatay’ı

1939 yılında Türkiye’ye vermeyi kabul etti. Oysa Hatay,

“misak-ı milli” sınırları içinde de!ildi, Fransa’ya ba!lı

ayrı bir sancaktı. Hatay’da yapılan referandumda halk,

Suriye ile birle"mekten yana oy kullanmı"tı. Fakat bu

referandumu Türkiye tanımadı, konu Milletler

Cemiyeti’ne ta"ındı ve o günün konjonktüründe emper-

yalistler, Hatay’ı Türkiye’ye verdiler.

Tarihte Kürdistan ve Suriye



Suriye’de Kürtlerin

altı !ehirde yönetimi

ele geçirdi"i günlerde,

Türkiye’de de PKK’nin

eylemleri arttı. Bunların

içinde hiç !üphesiz 20 gün

süren #emdinli eylemleri en

öne çıkanıydı. PKK’nin “alan
hakimiyeti” sa!lamayı amaç-
ladı!ı "emdinli çıkartması
kar#ısında, devletin çaresiz
kaldı!ı ortaya çıktı.

PKK, #emdinli dı!ında Çukurca’da karakol

bastı. Sadece Kürt bölgesinde de"il, zmir-Foça’da

bir askeri serviste bomba patlatıldı. Bu eylemlerin,

ba!ta Öcalan’ın tecridi olmak üzere Kürt halkı ve

siyasetçileri üzerinde artan baskılara kar!ı yapıldı"ı

açıklandı.

Öcalan’ın avukatları ve ailesiyle görü!türülme-

mesi, Temmuz ayında birinci yılını doldurdu. Bir

yıldır devam eden bu a"ırla!tırılmı! tecride kar!ı

da, BDP ba!ta olmak üzere çe!itli kitle örgütleri

birçok yerde eylemler yaptılar.

"emdinli’de PKK’den “alan hakimiyeti”
22 Temmuz’da ba!layıp yakla!ık 20 gün

süren eylemleri ile PKK, #emdinli’de, “alan

hakimiyeti”ni kurdu. Haftalarca süren sava#-
ta, Türk ordusunun bölgeye karadan gire-
medi!i, sadece havadan bombardıman yap-
tı!ı gözlendi. Askerin giremedi"i bölgeler,

Valilik tarafından sivil halka yasaklandı, 10 köy

ve 50 yerle!im birimi bo!altıldı. 

KCK Yürütme Konseyi Ba!kanı Murat

Karayılan, #emdinli’de 35 km’lik alanın denetim-

lerinde oldu"unu açıkladı. Karayılan “sınırın ötesi
berisi kalmamı!tır” dedi. PKK liderlerinden Duran

Kalkan ise, “emdinli ba!langıç, bir uyarı niteliin-
dedir” diyerek, bu tip eylemlerin bundan sonra da

devam edece"ini söyledi. Kürt halkı ve Kürt siya-

setçiler üzerinde artan baskıları, Öcalan’nın tecridi-

ni anlatarak, “bunlara sessiz kalmamız beklene-
mezdi” dedi. Kalkan, bu uyarıdan ders çıkarılmaz

ise “neler yapmaya muktedir olduklarının görülece-
ini” ekledi.  

Bu açıklamalar da, PKK’nin “vur-kaç” takti-
!inden, mevzi kazanmaya dönük eylemlere
geçti!ini gösteriyordu. PKK, devlete gücünü ve

uzunca bir süre bölgeyi elinde tutabilece"ini gös-

teriyordu. Böyle bir eylem kar!ısında devletin aczi-

ni de sergilemi! oldu. 

BDP Hakkari milletvekili Esad Canan,

#emdinli’deki eylemler üzerine bölgeye gitti, fakat

ilçesine gitmesine Valilik tarafından izin verilmedi.

Canan, #emdinli merkezindeki akrabalarının yanına

sı"ınan ki!ilerin çok zor durumda oldu"unu,

Belediyenin onlara gıda yardımında bulundu"unu

açıkladı. Köylüler ise, hayvanlarının telef oldu"unu,

hayvancılı"ın ve tarımın bitirildi"ini anlattılar.

Devletin, gerillaya gıda deste"ini engellemek için

köyleri bo!alttı"ını, kendilerinin ise köylerine dön-

mek istedi"ini söylediler.

Bölgeyi ziyaret eden CHP Heyeti de bu durumu

teyit etti. Ormanların ve tarlaların bombalandı"ını,

bir operasyon de"il tam bir sava! ya!andı"ını

belirttiler. Ayrıca askerlerin karakoldan dı!arı çıka-

madı"ını, çi!leri Bakanı’nın 115 PKK’linin öldü"ü-

ne dair verdi"i rakamın do"ru olmadı"ını, yetkilile-

rin kaç ki!inin öldü"ünü tespit edecek durumda

olmadı"ını açıkladılar.

#emdinli olayını devlet, uzun süre saklamaya

çalı!tı. Medya görmezden geldi.

Mızrak çuvala sı"mayınca da,

güvenlik güçlerinin PKK’yi

püskürttü"ü, 100’den fazla

PKK’linin öldü"ü, geri

kalanın kaçtı"ı !eklinde,

resmi görü!leri yansıttı-

lar. Hükümet, #emdinli

olayını olabildi"ince

küçültmeye çalı!tı. Öyle

ki, emekli general Osman

Pamuko"lu’nun (HEPAR

Ba!kanı)

#emdinli’deki olaylar

üzerine “Hakkari elden gidiyor” demesine çok

öfkelenen Ba!bakan Erdo"an, “böyle seviyesizlik
olur mu” diyerek sert çıktı. Pamuko"lu gibi fa!ist

bir generalin de"erlendirmesine bile tahammül

edemedi"ini ortaya koydu.

Bakana Hakkari halkının tepkisi
çi!leri Bakanı dris Naim #ahin, #emdinli olay-

larından sonra, gövde gösterisi yapmak için

Hakkari’ye gitti. Fakat Hakkari’de halkın saldırısı ile

kar!ı kar!ıya kaldı. Yüzlerce polisin, özel tim ele-
manlarının çemberi altında esnafla görü#mek
için dola#tı!ı bir sırada, halkın öfkesiyle kar#ıla-
#an "ahin, kendini bir internet kafeye zor attı.
Özel tim polisleri, uzun namlulu silahlarıyla ate!

açarak, halkı da"ıtmaya çalı!tılar.

Daha önce Kürt halkına hakaretler ya"dıran,

onların dini duygularıyla oynamaya kalkan, KCK

operasyonları altında binlerce ki!inin tutuklanması-

nı onaylayan, seçilmi! belediye ba!kanlarını “terö-

rist” diyerek görevden alan bir Bakanın, Hakkari

halkından böyle bir tepki görmesi, hiç !a!ırtıcı

de"ildi. Çünkü Hakkari, bir önceki seçimlerde

BDP’nin yüzde 80 oranında oy aldı"ı bir !ehirdi. 

Hakkari’den sonra memleketi Ordu’ya geçen

#ahin, basının kendi hakkında “yalan yanlı! yazdı-
ını” ve Kürt halkıyla kar!ı kar!ıya bıraktı"ını iddia

ederek, “azınıza tıkarım o yazıları” dedi. Daha

önce de kitapların, sanat eserlerinin, “bomba kadar
tehlikeli” oldu"unu söylemi!ti. Kendisini kar!ılama-

ya gelen bir köylüye “takla at da sevindiini anlaya-
yım” sözünden, Kürtlerin “dinsiz”, “Zerdü!t” oldu-

"una kadar, ne kadar

dü!ük bir dil kullandı"ı

biliniyordu. #ahin,

AKP’nin !oven-milliyetçi

saldırgan yüzünü en açık

biçimde sergileyen bir sembol

oldu. 

Osmanlı’nın ünlü Bayındırlık

Bakanı Halil Rıfat Pa!a “gideme-
diin yol senin deildir” dermi!.

Hükümetin Bakanlarının gire-
medi!i #ehirler, yürüyemedikleri

yollar da onların de!il!
Hakkari halkının Bakan

#ahin’e ta!lı saldırısı, bu

gerçe"in bir kez daha

hatırlatılmasıydı.

Yol kesmeler arttı
PKK’nin bölgede artan

hakimiyeti, yol kesme ve

adam kaçırma eylemlerindeki

artı!ta da kendini gösteriyor. 

Temmuz ayının ba!ında Dersim

milletvekili Hüseyin Aygün’ün kaçırılma-

sı, üzerinde en çok konu!ulan konu oldu. Aygün,
Alevilerin sesini Meclis’te duyuran bir milletve-
kili olarak sivrilmi#ti. Özellikle Dersim katliamını
gündeme ta#ıması, onun Aleviler tarafından
daha fazla benimsenmesini sa!lamı#tı. 

Aygün’ün kaçırılması, ba!ta Alevi dernekleri

olmak üzere, devrimci-demokrat kurumlar tarafın-

dan tepkiyle kar!ılandı. Ve bu tepkiler üzerine, 48

saat içinde bırakıldı. PKK’nin üst düzey yöneticile-

rinin telefonla Aygün’ü kaçıranları arayarak, bunun

yanlı!lı"ını söyledikleri, serbest bırakmasını hızlan-

dırdıkları da sonradan ö"renildi.

Aygün’ün serbest kaldıktan sonra kendini kaçı-

randan “arkada!lar”, “dadaki çocuklar” diye

sözetmesi ve onların iletmek istedikleri mesajları

aktarması, fa!ist ve !oven kesimlerce saldırılara

vesile edildi. CHP içinde bile tepki gösterenler

oldu. Aygün ise, gerekirse CHP’den istifa edece"i-

ni, ancak Kılıçdaro"lu’nun ısrarı üzerine CHP’de

kaldı"ını açıkladı ve kendi !ahsında asıl yıpratılmak

istenenin, Kılıçdaro"lu oldu"unu belirtti.

Aygün’ün kaçırılı!ı, PKK’nin elinde “esir” bulu-

nan onlarca ki!inin oldu"u gerçe"ini de açı"a

çıkardı. CHP’nin hazırladı"ı raporda, 12 Haziran

2011 seçimlerinden bu yana PKK’nin 146 ki!iyi

kaçırdı"ı, bunlardan 26’sının akıbeti hakkında bilgi

alınamadı"ına dikkat çekildi. Bunlar içinde polis,

asker, kaymakam adayı bulunuyordu. Ama bu ki!i-

leri kurtarmak için, devletin en küçük bir çabası

olmamı!tı. Kaçırılanların aileleri, bu duruma tepki

gösteriyor, HD, BDP gibi kurumlar aracılı"ıyla

yakınlarını kurtarmaya çalı!ıyorlardı.

Hüseyin Aygün’ün Ovacık yolu üzerinde gün-

düz vakti kaçırılması, aynı zamanda devletin bölge-

deki zafiyetini gözler önüne serdi. #emdinli’nin

Ba"lar köyüne giden, içinde BDP’li milletvekilleri-

nin bulundu"u heyetin yollarının PKK gerillaları

tarafından kesilip yarım saat propaganda yapılma-

sı, sadece güvenlik güçlerinin zafiyeti yönüyle

de"il, asıl olarak BDP’li vekillerin PKK’lilerle kucak-

la!ması yönüyle tartı!malara yol açtı. Bir kez daha

dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme getirildi.

Fakat PKK bu eylemleriyle, bölgede çok rahat
biçimde dola#tıklarını gösteriyor, kaçtıkları

yönündeki haberlerin yalan oldu"unu ilan ediyor-

lardı.
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Eylemleri büyüyor
Kürt ulusal hareketinin 
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Yeni e!itim yılına girerken, 4+4+4 sisteminin
yarattı!ı karga"a devam ediyor ve giderek siste-
min yarataca!ı zararlar, daha fazla görülüyor,
konu"uluyor. Sistemin neden bu kadar alel-acele
ya"ama geçirilmeye çalı"ıldı!ı sorgulanıyor.
Temel soru olarak da, “alt yapısı, öretmeni,
örencisi ne kadar hazır” sorusu öne çıkıyor. 

En genel haliyle, dersliklerin yetersiz oldu!u,
bir sınıfta 50-60 ki"inin okudu!u, laboratuar
ba"ta olmak üzere bir okulun gereksinim duydu-
!u alet-edevatların olmadı!ı, kantinlerin ve tuva-
letlerin sa!lıksızlı!ı, çocukların teneffüslerde
oynayabilece!i okul bahçesinin bile kalmadı!ı
bir yapıdan söz ediyoruz. Bunların çaresi bulun-
mamı" iken, 4+4+4 ile yeni ö!retim yılına fazla-
dan onbinlerce ö!rencinin alınması, varolan
durumu depre"tiriyor, içinden çıkılmaz hale geti-
riyor.

Ö!retmenlerin durumu ise, içler acısı. Ö!ret-
menler, bu zor ve sa!lıksız ko"ullarda, kendileri-
ni e!itme-yenileme imkanına sahip olmadan
çalı"mak zorunda kalıyorlar. Birçok yerde ö!ret-
men açı!ı bulunuyor. Bu açıklar, “sözle"meli”
ö!retmenler ile dolduruluyor. Ö!retmenlerin
maa"ları “yoksulluk sınırı”nın altındayken, “söz-
le"meli”ler çok daha dü"ük maa"la ve güvencesiz
bir "ekilde çalı"ıyorlar. Daha sayılacak bir dolu
sorunla bo!u"an ö!retmenler, yeni sistemle bir-
likte 60 aylık çocuklarla u!ra"makla kar"ı kar"ı-
yalar. Bu ö!retmenler, “okul öncesi e!itim” ö!ret-
meni de!iller, öyle bir formasyon almamı"lar.
Genellikle kalemi bile tutamayan, tuvalete kendi
ba"ına gidemeyen 60 aylık çocuklarla, 66-72
aylık çocukları birlikte e!itmenin bütün zorlu!u,
bu ö!retmenlerin üzerine yıkılmı" durumda.

Elbette sistemin en fazla ezece!i kesim, 60
aylık çocuklarımız... Ailelere, çocuklarımızın ya
etkisini ömür boyu ta"ıyaca!ı bir rapor alması
dayatılıyor, ya da bu ko"ullarda okula gönderme
zorunlulu!u… Bu kadar küçük ya"ta sistemin
çarkları içine sokulacak olan çocuklar, zaten
sorunlu olan okullardan daha ilk adımında so!u-
yacak ve bu durum, bütün e!itim sürecini etkile-
yecek. Sınıfta kendisinden büyük olan çocuklar
tarafından ezilmesi de cabası… 

Sistemin zorlukları bunlarla bitmiyor. 4+4+4
sisteminde asıl amacın, dindar bir nesil yeti"tir-
mek ve çocuk i"çi istihdamı yaratmak oldu!u
biliniyor. Daha lisede meslek seçiminde sa!lıklı
karar veremeyen ö!renciler, bu seçimi ortaokul-
da yapacaklar. Burjuvazinin yönlendirdi!i mes-
lekleri seçmeleri dayatılacak. Böylece sermaye-

darların ihtiyaçları do!rultusunda, ilkokuldan
itibaren ö!rencileri istedikleri kalıba sokacaklar
ve istedikleri sektöre uygun elemanlar yeti"tire-
cekler.

Di!er taraftan dini a!ırlıklı e!itimle, dü"ün-
meyen sorgulamayan bir nesil ve bir i"çi ordusu
yaratılacak. Özel dini vakıfların istekleri do!rultu-
sunda bir dini e!itim programı hazırlanmı"
durumda. Bazı okullar yaptıkları anketlerle seç-
meli zorunlu ders olarak, "Kuran-ı Kerim",
“Hazreti Muhammet’in hayatı” dersleri ile ilgili
“her ikisi” ya da “kararsızım” seçenekleri dı"ında
seçenek koymamı"lar. Çocuklarını Sünni e!itim
ile okutmak istemeyen veliler, “mahalle baskısı-
na” maruz kaldıklarını, bu sistemin “kendinden
olmayanı dı"layan” bir sistem oldu!unu belirti-
yorlar.

#imdiden okullarda okuma yarı"maların
Fettullah Gülen'in kitapları üzerinden yapılması,
birinci olan ö!rencilerin Umre'ye gönderilmesi
gibi uygulamalar hayata geçiriliyor. AKP'nin din-
dar nesil projesiyle, bugün yüzde 22 olan yaz
Kuran kurslarına katılan ilkö!retimdeki ö!renci
oranı, 2016'da yüzde 35'e çıkartılacak. Kuran
Kursu ö!renci sayısı, yüzde 50 artacak. 

Devlet parasız e!itim, ücretsiz ula"ım, ücret-
siz sa!lık gibi, insanların ya"am kalitesini artıra-
cak hiçbir adım atmazken, din hizmetlerini top-
lumun tüm kesimlerine ula"tırmak ve etkinli!ini
artırmak için, 2017'ye kadar tam 575 milyon 352
bin TL harcayacak. Diyanet i"leri de aynı dönem-
de 52 milyon 608 bin TL'lik bir bütçe kullanacak. 

Her hükümet döneminde yeniden de!i"tirip
ö!rencileri denekler haline getiren, bir kobay gibi
kullanan bu sisteme kar"ı, ö!renci, ö!retmen,
veliler olarak birle"ik bir mücadeleyi örmek
zorundayız. E"it, parasız, bilimsel ve anadilde
e!itim "iarı ile alanları doldurmak ve bu sistemi
ba"lamadan durdurmak gerekiyor. 

Eylem çizgimiz net olmalıdır
PKK’nin eylemleri, son aylarda gözle görülür bir

artı! içinde. Öcalan’ın tutsak edildi"i 1999 yılından

sonra durma noktasına gelmi!ken, !imdi #emdinli’de

oldu"u gibi, uzun süreli alan hakimiyeti kurulabiliyor.

Bunda Suriye’deki Kürtlerin özerkli"ini ilan etmeleri-

nin, Güney ve Batı Kürdistan’da ulusal kimliklerini

artık rahatça ifade ederken, Kuzey Kürdistan’da

halen bu baskıların devam etmesinin, rolü büyüktür.

PKK, Kürt sorunun giderek daha fazla uluslararası-

la!tı"ı bu konjonktürü de"erlendirmek ve Türk devle-

tinin fa!ist-!oven yüzünü tüm dünyaya göstermek

istiyor. Türkiye’deki Kürtlerin de benzer hakları alabil-

mesi için, Türk egemenlerini daha fazla sıkı!tırmayı

amaçlıyor.  

TSK’nın verilerine göre, 2002 yılında ölen asker

sayısı 10 iken, 2011 yılında 162, bu yılın ilk 7 ayında

ise 117’ye ula!tı. AKP’nin hükümet oldu"u dönem-

den bu yana geçen 10 yıl içinde 81 polis, 734 asker

olmak üzere toplam 815 güvenlik mensubunun öldü-

"ü belirtildi. Elbette bunlar resmi rakamlar. Gerçekte

daha fazla oldu"u biliniyor. Ancak bu sayıları küçült-

meye çalı!salar da, geçen 10-15 yıl içinde eylemsel

güçle orantılı bir !ekilde, asker ve polis ölümlerinin

arttı"ı gizlenemeyen bir gerçek.

Ku!kusuz bizim için önemli olan eylemlerin art-

ması de"il, onların niteli"i ve hedefidir. Bayramın

üçüncü günü Antep’te polis karakolunun yanında

patlayan bomba, aralarında çocukların da bulundu"u

10 ki!inin ölümüne neden oldu. Hükümet ve medya,

eylemi PKK’nin yaptı"ını iddia etti, fakat PKK, üstlen-

medi. Yaptıkları açıklamada, “sivillere yönelik bir giri-
!imimiz olamaz, zaten KCK Yürütme Konseyi’nin yap-
tıı bayramda çatı!malardan kaçınma çarısına güç-
lerimiz uymaktadır” denildi. Eylemden sonra ba!ta

Antep olmak üzere birçok yerde BDP binaları ate!e

verildi, tahrip edildi. 

Sonradan ABD’nin “think-thang”cilerinin

Suriye’de süren olaylar üzerinden “sava! oyunu”

oynadıkları ve bu “oyun”da Antep’te bombaların pat-

latıldı"ı ortaya çıktı. Bu haberler, Antep’teki bombala-

mayı Suriye devletinin i!i, ya da Türkiye’nin sava!a

girmesini isteyenlerin provokasyonu olabilece"ini de

gösterdi. Daha önce oldu"u gibi, önümüzdeki gün-

lerde bu tür provakatif eylemler artabilir. Fakat önem-

li olan, devrimci eylem çizgisinin, devletin her tür

yalan ve demagojisi bertaraf edecek !ekilde net

olmasıdır. 

Kitleye zarar veren bu tür eylemleri onaylamak
mümkün de!ildir. Bunlar, #oven saldırılara zemin
hazırladı!ı gibi, halkı burjuva demagojiye açık
hale getiriyor, at izi ile it izini birbirine karı#tırıyor.

Bu tür eylemlere de, Kürt kurumlarına kar#ı
yapılan #oven saldırılara da kar#ı durulmalı, bu
kurumlar birle#ik bir #ekilde savunulmalıdır.
Suriye’deki geli!melerle daha da tırmanaca"ı belli

olan Kürt sorunu, ancak Kürt halkının kendi kaderini

tayin hakkının ko!ulsuz biçimde savunulması ve ona

uygun davranması ile sona erecektir.

4+4+4’le gelecekleri gaspedilen çocuklar...

20 Temmuz günü, polisin saldırısına u!rayan Hasan
Selim Gönen, yaralı olarak kaldırıldı!ı hastanede
ya#amını yitirdi. Daha önce polisler Gönen’i afi#e
etmi#ler ve katletmenin zemini hazırlamı#lardı.
Katlettikten sonra cenazesini kaçırmak istediler,
fakat yolda#ları onu sloganlarla, kızıl bayraklarla
Kocaeli Mezarlı!ı’na defnettiler. Hasan Selin
Gönen, Dev-Genç saflarında mücadeleye atılmı#tı,
gözaltına alındı, tutuklandı fakat mücadeleyi daha
büyük görevler üstlenerek sürdürdü. ’83 do!umlu
olan Gönen, genç ya#ta ölümsüzlü!e ula#tı.

MKP-HKO gerillası Ali Çelik, Erzincan’da i#kencede
katledildi. 21 Haziran günü yaralı olarak yakalanan
Çelik, Erzincan’da bir hastaneye getirildi.Hastaneye
girdi!i anda saldırıya u!rayan ve darp edilen Ali
Çelik’in tedavisi engellendi. O halde sorguya alındı,
ifade vermeyince i#kence edildi. Sa!lık durumu
iyice kötüle#ince yo!un bakıma yatırıldı, orada haf-
talarca uyanmadı. Ailesinin daha donanımlı bir has-
taneye kaldırılması yönündeki çabaları sonuçsuz
kaldı. Adalet Bakanlı!ı sevk i#lemini yapmadı. Ve
Çelik 19 Temmuz’da ölümsüzlü!e u!urlandı.

Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür Ali Çelik i#kencede katledildi
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Osmanlı’dan bu yana devletin baskısı altında

bulunan Alevilere dönük saldırılar son yıllarda

yeniden artmaya ba"ladı. Ramazan ayı içinde

Malatya’da bir Alevi aile, oruç tutmadı!ı için sal-

dırıya u!radı. Ramazan davulcusunun özellikle

Alevi ailelerin evinin önünde davul çalması, kı"-

kırtılan kitlenin toplanıp evi ta"laması, planlı bir

saldırı oldu!unu gösteriyordu. Yetkililer, olayı

yine “münferit”, “sıradan” bir olay "eklinde gös-

termeye çalı"tılar. Oysa Alevi evlerinin önceden

i"aretlenmi" oldu!u açı!a çıktı. Daha önce ba"ka

illerde de Alevi evleri i"aretlenmi", valiler,

bunun “çocukların i"i” oldu!unu söylemi"ti. 

O i"aretlerin ne anlama geldi!ini Aleviler,

Mara" katliamından bu yana çok iyi bilmektedir.

O zaman da katliam öncesi evleri i"aretlenmi"

ve bir provokasyon çıkartılarak sivil-fa"istler sal-

dırtılmı", yüzlerce ki"i katledilmi"ti. Malatya’da

da yapılan bunun hazırlı!ıdır. Ama Aleviler artık

eskisine göre daha örgütlü ve bilinçli ve hazırlık-

lılar. Bu tür saldırılara çok daha hızlı biçimde

refleks gösteriyor, dayanı"ma eylemleri yapıyor-

lar.

Evlere i"aret koyma, Ramazan davulcusunu

kullanma gibi yöntemlerin devletin politikasın-

dan ba!ımsız olmadı!ı görülmü"tür. Aynı gün-

lerde Yargıtay, cemevlerini “ibadet yeri” olarak

tanımadı!ını bildiren bir karar aldı. “Cami ve

mescit dı"ında hiçbir yer ibadethane de!ildir”

diyerek, “Sünni-Müslüman” bir yönetim anlayı"ı-

nı ortaya koydu. Çünkü bu karar, sadece cemev-

lerini de!il, Sinagog ve Kilise’yi de ibadethane-

den saymıyordu.

Bilindi!i gibi cemevleri, ‘90’lı yılların ba"ın-

dan itibaren yapılmaya ba"landı. Yasal bir statü-

sü olmamakla birlikte, Alevilerin direni"iyle fii-

len me"rulu!u kabul edildi. Ne var ki, her fırsat-

ta cemevlerini yıkmaya, onu yok saymaya

devam ettiler. 

Son olarak Ba"bakan Erdo!an’ın, Karaca-

ahmet’te kurulmu" olan cemevine “ucube”

demesi, aynı mantı!ın sonucudur. Erdo!an,

#stanbul Belediye Ba"kanı iken, bu cemevini yık-

maya kalkmı", Alevilerin günlerce burada nöbet

tutması üzerine, ba"aramamı"tı. Erdo!an, o yıl-

lardan kalan hırs ve öfkeyle, bir kez daha

Karacaahmet

Cemevi’ni gündeme

ta"ıyordu. Daha önce

Kars’taki anıta söyle-

di!i gibi “ucube” diye-

rek yıkımın zeminini

hazırlıyordu.

Bu söze, Alevi der-

neklerinin ve Alevi

kesimlerin tepkisi

büyük oldu. Asıl

“ucube”nin Alevileri

ve ibadethanelerini

yok sayan devletin

mantı!ı oldu!unu söy-

lediler. Cemevlerinin

kaçak yapılmasının,

devletin bu yasakçı

anlayı"ından kaynak-

landı!ını belirtip,

buna kar"ı direnecek-

lerini ifade ettiler. 

Devlet bir yandan

“devletin Alevisi”ni

yaratmaya, bir yandan

da Alevilere saldırma-

ya devam ediyor.

Daha önce cemevleri-

ni ve Alevi dedelerini

“Diyanet #"leri”

içine alarak

maa" ba!la-

mayı

gündeme getiren ve

sözde “Alevi açılımı” ile

kendini “demokrat”

göstermeye çalı"an

AKP, Alevilerin büyük

ço!unlu!unu kandırmayı ba"aramayınca, gerçek

yüzünü gösterip saldırıya geçti. Aleviler ise

AKP’nin her tür saldırısına kar"ı tepkilerini orta-

ya koymaktan geri durmadılar. Özellikle son

aylarda artan saldırılara, birçok yerde eylemler

yaparak, sessiz kalmayacaklarını gösterdiler. 

Kartal'da Alevi evleri i!aretlendi
Malatya'daki saldırının ardından, Alevi der-

nekleri ba"ta olmak üzere devrimci ve ilerici

kurumlar, protesto eylemleri gerçekle"tirdi.

Taksim ve Ankara Güvenpark'ta nöbet tutan

kurumlar, bir gün sonra da kitlesel yürüyü"ler

gerçekle"tirdi. Ayrıca Gülsuyu, 1 Mayıs,

Nurtepe, Gazi Mahallesi, Esenyurt, Okmeydanı

semtlerinde  kitlesel eylemler düzenlendi.

Eylemlerin bir kısmı polisle çatı"malı geçerken

gözaltılar ya"andı. 

Malatya'dan sonra Alevi evleri Kartal

Kurfalı'da da i"aretlendi. 23 A!ustos'ta Hürriyet

Mahallesi'nde bulunan 25 ev mavi boyayla i"a-

retlendi. 24 A!ustos Sabahı ise, Kartal PSKAD

yakılmak istendi.

Bu ırkçı saldırıya kar"ı 24 A!ustos'ta

Kartal'da PSKAD'ın organize etti!i ve binlerce

ki"inin katıldı!ı bir yürüyü" düzenlendi. Ahmet

$im"ek Koleji önünde saat 19.00'da toplanan

kitle, yürüyü"e geçti. PKSAD imzalı "Irkçı-gerici

AKP'yi durduraca!ız" pankartının arkasından

yürüyen kitle, Kartal meydanına kadar "Pir

Sultanlar yürüyor sava" sürüyor", "Ya"asın halk-

ların karde"li!i", "Katil devlet hesap verecek",

"Kartal Sivas olmayacak", "Fa"izme kar"ı omuz

omuza" sloganlarını attı. 

Kartal halkının da alkı"larla destek verdi!i

yürüyü"e aralarında Proleter Devrimci Duru"

okurlarının da bulundu!u devrimci kurumlar,

partiler ve dernekler de katıldı. Kartal

Meydanı'nda basın açıklamasını PSKAD Genel

Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Özdemir yaptı.

Özdemir; Suriye'ye sava" açma hazırlı!ında olan

hükümetin, ırkçı-gerici söylemlerle halklar ara-

sında bo!azla"mayı körükledi!i söyledi ve sava"ı

durdurmak gerekti!ine vurgu yaptı.

1 Mayıs Mahallesi'nde PSKAD'dan protesto
1 Mayıs Mahallesi'nde PSKAD, 26 A!ustos'ta

bir protesto yürüyü"ü düzenledi. Aralarında

PDD'nin de bulundu!u kurumlar, eyleme destek

verdiler. Mahalle içinde yapılan uzun yürüyü"

boyunca Alevilere dönük saldırıları kınayan slo-

ganlar atıldı. 500 ki"inin katıldı!ı yürüyü", 1

Mayıs meydanında yapılan basın açıklama-

sıyla sona erdi. Basın açıklamasını

Pir Sultan Ata"ehir $ube

Ba"kanı Metin Aslan okudu.

Açıklamada, Alevilere

yönelik devlet

politikalarına

de!inilirken,

sadece içte

de!il dı"ta da

AKP'nin sal-

dırganlı!ını

sürdürdü!ü

belirtildi.    

“Gülsuyu’nda Malatya için yürüdük”
O kadar ya!anmı! acıya doymamı! bir insanlık var önümde. Ne kadar

ileriye gitti"imizi dü!ünsem de hep geride kalmı! bir topluluk ya!ıyor.
Çok de"il 19 yıl önce Sivas'ı dü!ünüyorum, hiç acımadan yaktılar canı-

mızı ve bu ilk de"ildi. #imdi bakıyorum da son da de"ilmi!. Bunu anlamak
gerçekten kolay de"il.

Bir zamanlar geçmi!in kara yüzü diye anımsadı"ımızı, !imdi
Malatya'da görüyoruz. Geçmi!teki katiller, yakmayı tercih ederken !imdi-
kiler kapıları i!aretleyerek, yüreklerde korkunun izini bırakmayı tercih edi-
yorlar. Fakat yanılıyorlar! Onlar Malatya'daki bu çirkin olayın sessizce
geçi!tirilece"ini dü!ündüler, oysa Türkiye'nin dört bir yanından bu provo-
kasyona tepkiler yükseldi, sokaklar dolup ta!tı.

Biz de Gülsuyu halkı olarak, bu çirkin olayın duyuldu"u ilk gece sokak-
lara çıkıp, yeni bir Sivas olayının ya!anmasına izin vermeyece"imizi hay-
kırdık. Gülsuyu sokaklarını dola!arak hep bir a"ızdan dosta ve dü!mana
bunu duyurduk. Bir taraftan bu olaya kar!ı sloganlarımızı haykırırken
di"er taraftan yarınki büyük yürüyü!e davet ettik insanları.

Ya!ananların gözardı edilmemesi ve bu kötü olayların durdurulması
için, toplanan yüzlerce ki!iyle, hep bir a"ızdan katliamları lanetleyen slo-
ganlar attık. Slogan sesleri yükseldikçe, insanlar ço"aldı, insanlar ço"al-
dıkça slogan sesleri arttı.

Hiç tahmin etmiyordum bu kadar insanın bir araya gelece"ini.
Yüzlerle ba!layan yürüyü!, Fatma Hanım'a gelindi"inde binlerce ki!iye
ula!mı!tı. Yürüyü! boyunca yapılan konu!malarda devletin bu güne
kadar yaptı"ı provokasyonlar ve katliamlar anlatılıyor, bir taraftan bunla-
rı lanetleyen sloganlar dolduruyordu sokakları.

Dersim, Mara!, Çorum, Sivas, yakın zamanda ya!adı"ımız Roboski
katliamlarına devlet yenilerini eklemek istiyor. Bugüne kadar ezilen ve
katledilen Aleviler, tekrar hedefe çakılıyor. Bu katliamların önüne geçme-
nin tek yolunun sokakları tutu!turmak oldu"u biliyoruz ve tekrar daha
güçlü haykırıyoruz: "Gülsuyu uyuma Malatya'ya sahip çık!"

Yürüyü! boyunca artan insan sayısına, megafonlar dahi yetersiz kalı-
yor. Arka taraftan seslerin duyulmaması üzerine, o tarafa geçip önden
gelen sesi arka tarafa ula!tırmaya ba!ladım. Ben slogan attıkça, arka-
dan ses veren kitlenin sesi, öndeki kitlenin sesiyle bulu!uyordu ve ola-
"anüstü güçlü bir ses çıkıyordu. $nanıyorum ki bu ses Malatya’ya kadar
gidiyordu. Bu heyecanlı yürüyü!e çevreden insanlar, alkı!larıyla destek
oluyorlardı. Fatma Hanım’a yakla!tıkça, polis barikatını görmeye ba!la-
dık. Polis bizimle pazarlık yapmaya çalı!ıyordu, onlara kar!ı tavrımız
netti. Hiçbir pazarlık yapılmayacak, yol açılacak, yürüyü! devam edecek.

Binlerle pazarlık yapamayaca"ını anlayan polisler, yolu açmak zorun-
da kaldı. Polis gerilerken biz yürüyü!ümüze devam ettik. 

Alevilere saldırılara kitlesel tepki
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Türkiye’de de!i"ik ölçeklerdeki

i"yeri çalı"anların sayılarına baktı-

!ımızda çarpıcı bir tabloyu görüyo-

ruz. 

2011 yılı sonu itibariyle

Türkiye’de 1.436.000 i"letme

bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik

Kurumu verilerine göre, kayıtlı ola-

rak çalı"anların toplamı ise

11.031.000 ki"idir. Kayıtlı firmaların

yüzde 98’inde 49 veya daha az ki"i

çalı"tırılmaktadır. Toplam çalı"anların yüzde

65’i bu tür i"letmelerde istihdam edilmektedir.

Türkiye’de 250’nin üzerinde çalı"anı olan firma,

yakla"ık 10 bin kadardır. Toplam çalı"anın

yüzde 16’sını bunlar istihdam ediyor. 

Bu rakamlara baktı!ımızda, patronlar için 49

rakamının bir e"ik oldu!unu görüyoruz. Sınırlı

sayıda tekel, binlerce ki"iyi birarada çalı"tırır-

ken, üretimin önemli bir kısmı, 49 ve daha altın-

da i"çi çalı"tıran i"yerlerinde gerçekle"iyor. 

Bu sadece Türkiye’deki patronlara özgü bir

durum da de!il. Dünyanın her tarafında, pat-

ronlar uzunca bir süredir i"letmelerinde çalı"an-

ların sayısını 49 ve altında tutmayı tercih edi-

yorlar. 

Bloomberg Businessweek dergisinde çıkan

bir haberde, Fransa’da 49 i"çi çalı"tıran firma sayı-

sı, 50 ki"iden fazla çalı"tıran firmalara göre 2,4 kat

artmı" durumda. Fransa’daki bu tablo, geli"mi"

emperyalist ülkelerin foto!rafını da sunuyor.

#"birlikçi ve ba!ımlı ülkelerdeki tablo ise, daha

vahim durumda. Yani firmalar, büyük oranda 50’nin

altında i"çi çalı"tırıyorlar. 

Yüzlerce i"çi çalı"tıran fabrikalar, i"letmeler,

esnek üretim biçimleriyle, ta"eron sistemiyle, üreti-

mi parçalara bölerek, çalı"an sayısını 49’a dü"ürü-

yor. 50 de!il, 49! Özellikle 49 veya daha altında

i"çi çalı"tırmayı tercih ediyorlar. 

Neden 49, nedir 49’un tılsımı?!
Post-fordist üretim tarzı, üretimi ve i"çiyi her

a"amada parçalara bölmeyi, ensekle"tirmeyi

hedefleyen bir üretim tarzıdır. Onbinlerce ki"ilik

fabrikalar, yerine binlerce ki"ilik fabrikalar ve üretim

bandında kolay de!i"iklik yapabilme esnekli!i

bunun temel unsurudur. 

Bu üretim tarzının bir yanında, proletaryayı
daha fazla sömürmek ve örgütlenmesini engel-
lemek vardır. Fordist üretim tarzında onbinlerce

i"çi, birlikte üretim yapar; aynı saatte yeme!e

çıkar, aynı saatte i"ba"ı yapar, paydos eder.

Böylece daha rahat sosyal ili"ki kurar, sorunlarını

payla"ır, birlikte üretir, birlikte örgütlenir, birlikte

eyleme çıkar. 

Post-fordist üretim tarzında ise, ta"eronla"tırma,

fason üretime yönelme ve üretimi çok küçük parça-

lara ayırma vardır. #"çilerin yemek-mesai vb saatle-

ri birbirinden ayrı"tırılır, hatta aynı fabrika içinde

yan "irketlerin çalı"anı olarak kayıtlara geçirilir.

Üretimin kendisi olmasa bile, i"çilerin resmi pozis-

yonu daha küçük parçalara ayrılır. Bu sayede, sen-

dikala"ması ve eylem gücü darbelenir. 

Di!er yanında ise, burjuvazinin karını artır-
mayı hedefleyen bir esnek çalı#ma tarzı vardır.
#"lerin yo!unlu!una ba!lı olarak i"çilerin mesai

saatlerinin ve tatil günlerinin de!i"tirilmesi ile,

“modaya” ve teknolojideki de!i"melere ba!lı olarak

üretim bandının kolayca de!i"tirilebilmesi, makine-

lerin esnekle"tirilmesidir bu. 

Böylece bir taraftan burjuvazi, kriz ko#ulları-
na ve ekonomik dalgalanmalara göre üretimi
esnekle#tirerek karını artırabilmekte, di!er
taraftan i#çilerin örgütlenme ve mücadele etme-
sinin önüne en büyük engeli koymaktadır. 

#"te 49 tercihi, bu esnek çalı"ma, esnek üretim

modelinin bir parçasıdır. 

49’un altında i"çi çalı"tıran patronlar, i"çileri

bölerek parçalamakta ve örgütsüz i"çiden daha

fazla i"gücü sömürüsü sa!lamaktadırlar. 

Di!er yanıyla, 49 i"çi çalı"tıran i"letme sahiple-

ri, yani patronlar, bazı yük ve yükümlülükten kurtu-

lurlar. Nedir bunlar? #"yeri hekimi bulundurmak,

engelli çalı"tırmak, hükümlü istihdam etmek, kre"

bulundurmak vb. 

AKP hükümetinin i# kanununda yaptı!ı yeni
düzenlemelerle 50’nin altında i#çi çalı#tıran
i#letmeler, fabrikalar, i#yeri hekimi bulundur-

mak, engelli çalı#tırmak, hükümlü
istihdam etmek, kre# bulundur-
mak vb zorunda de!il. Ancak

50’nin üzerinde i"çi çalı"tıran i"let-

meler, bütün bu yükümlülükleri yeri-

ne getirmek zorunda! 

Azami kar için üretim yapan pat-

ronlar, ta"eronla"tırma ve esnekle"-

tirme sisteminin verdi!i avantajlarla

49 sayısını tercih ederek birçok
yükten yükümlülükten kurtulmu#

oluyorlar. Nasıl ki i"çi güvenli!i ve i"çi

sa!lı!ını, “maliyet” olarak görüyorlarsa,

i"yeri hekimi bulundurmak, kre" açmak,

engelli-hükümlü çalı"tırmayı da “maliyet”

olarak görüyorlar. 49 sayısının sa!ladı!ı

avantajlarla azami karlarına kar katıyor-

lar. 

Öyle ki ta"eron firmalar bile alt ta"e-

ronlar olu"turarak, 50’nin altında i"çi

çalı"tırmaktalar. Gerçi 50’nin üzerinde

i"çi çalı"tıran firmaların ço!u da sözko-

nusu yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

Nasıl olsa do!ru dürüst denetim yapan

yok. Denetime takılan firma ise, ya rü"-

vetle veya küçük bir para cezası ile i"i

kapatıyor. Ama yine de “i"i kitabına

uydurmak” isteyen patronlar, kendileri için kolay

olanı tercih ediyorlar. 

Demek ki, patronların 49 sevgisi bo"una de!il.

49 onları bazı yüklerden kurtardı!ı gibi, karlarına

kar katmalarını sa!lıyor. Ayrıca i"çileri bölerek

örgütlenmelerini engellemi" oluyor. 

* * *

Patronlar için üretimi çok küçük parçalara böl-

mek büyük avantajlar sa!lıyor. Ancak, bir tarafta
hala binlerce ki#ilik fabrikalar, kamu i#letmeleri
varlı!ını sürdürmeye ve üretmeye devam edi-
yorlar. 100 ve üstünde i"çi çalı"tıran, 250 ve

üstünde i"çi çalı"tıran, hatta binlerce i"çiyi birlikte

istihdam eden binlerce fabrika da ekonomide

önemli yerler tutuyor. 

Büyük tekeller ve büyük ölçekli üretim yapan

fabrikalar, her"eye ra!men daha kitlesel i"çi grup-

larıyla çalı"maya devam ediyor. Burada tek belirle-

yen, üretim yaptı!ı sanayi dalında, kendisi için en

karlı olanı tercih etmek. Özellikle a!ır sanayi
i#letmelerinde, metal, maden, petro-kimya gibi
i#kollarında, binlerce ki#iyle kitlesel üretim ger-
çekle#tirmek çok daha karlı olmaya devam edi-
yor. Ama i"kolunun özellikleri, i"i parçalara ayır-

makla karı artıran bir etki yaratıyorsa, elbette bunu

tercih ediyorlar. #"yerindeki ta"eronla"manın düze-

yini ve i"çilerin sayısını, karlılık düzeyi belirliyor. 

Ve bu durum, toplam i"çilerin yüzde 65’inin, 49

ve altında i"çi çalı"tıran yerlerde istihdam edildi!i

gerçe!ini ortaya çıkartıyor. 

Patronların “49” sevgisi
Post-fordist üretim tarzı, üretimi ve içiyi her aamada 

parçalara bölmeyi, ensekletirmeyi hedefleyen bir üretim 
tarzıdır. Onbinlerce kiilik fabrikalar yerine binlerce kiilik 
fabrikalar ve üretim bandında kolay deiiklik yapabilme
esneklii bunun temel unsurudur. Bu üretim tarzının bir

yanında, proletaryayı daha fazla sömürmek ve örgütlenmesini
engellemek vardır. Dier yanında ise, burjuvazinin karını 

artırmayı hedefleyen bir esnek çalıma tarzı...   



Texim'de patronun a"ır çalı!ma ko!ulları dayatmasına
kar!ı sesini yükselten i!çiler, 8 A"ustos'ta i!ten atıldılar.
Alman sermayeli Texim'de 700'e yakın i!çi çalı!ıyor ve
Teksif'in örgütlenme çalı!maları devam ediyor. A"ır çalı!ma
ko!ullarının ve örgütsüzlü"ün had safhada oldu"u triko ve
tekstil sektöründe, sendikal örgütlenmeyi sürdürmeye çalı!an Texim i!çilerinin bu direni!i,
Merter gibi bir yerde di"er i!çileri de etkileme potansiyeline sahip. Onun için patronun sendikal
örgütlülü"e kar!ı tutumu da sert oluyor. #!ten atılan 36 i!çinin hepsinin sendika üyesi olması ve
ilk örgütlülü"ü ba!latanların bulunması bunu gösteriyor. #!çiler de asıl derdin örgütlülü"ü da"ıt-
mak oldu"unu bilerek hareket ediyorlar.

Merter'deki Texim önünde 07-19 saatleri arasında bekleyi!lerine devam ediyorlar. Günün belli
aralıklarında sloganlar atan ve halaylar çeken i!çilerin en yo"un süreci ise, servislerin i!yerini
terk etmeye ba!ladı"ı anda oluyor. Servislerin bulundu"u yere kadar sloganlarla yürüyen i!çiler,
örgütsüz i!çileri sendikaya üye olmaya ve haklarını aramaya ça"ırıyor. Çalı!an i!çiler ise alkı!lar
ve ıslıklarla i!çileri destekliyor. Patron, çalı!an i!çilerin direni!çilerle bulu!masını engellemek için
çalı!ma molalarında dahi i!çilerin dı!arıya çıkmasına izin vermiyor. 

Texim i!çileriyle yapılan röportajı yayınlıyoruz.

Devrimci Sendikal Birlik: Son süreci anlatır mısınız?  
Aydın: Eylül ayında bir ihale dönemi var onu bekliyoruz. Kurum
bize "sizi alaca!ız" diye söz vermi"ti. O zamanı bekliyoruz. 

Beda!'la yapılan görü!mede ‘20 i!çiyi almayaca"ız’ diyorlardı
Aslında o bir bahaneydi, süreci uzatmak için. Alan zaten herkesi
almak zorunda. Buradaki direnen i"çileri kırmak istiyorlar.
Arkada"lar bunun bilincinde. Patronlar, "bunlar burada ne kadar
uzun kalırlarsa ekonomik anlamda o kadar zorlanırlar" diyor. Biz
bir "ekilde direni"e devam ediyoruz. Di!er kurumlardan yardımlar
geliyor, buradaki arkada"ların kendilerinin yarattı!ı olanaklar var.
Sıkıntı yok, biz direniyoruz.

Cuma günkü yürüyü!lere katılım nasıl oluyor?
Örne!in dünkü yürüyü"e katılım fena de!il. Tabi insanların o
günkü durumuna göre de!i"im gösterebiliyor. Ama o gün bütün
arkada"lar burada olmaya gayret gösteriyorlar. Kiminin daha zor
durumu oluyor, iyi-kötü insanlar idare ediyor. Çalı"ırken aldı!ı para
ne kadar idare ediyor ki? Ben kendi adıma söyleyim, onur meselesi
oldu artık bu. 6 yıldır çalı"ıyorum. 99'da da burada çalı"ıyordum.
Bir "eylerin düzelmesi gerekiyor bu sektörde. Birileri bizim sırtımız-
dan para kazanıyorsa, bizim de hakkımızı vermek zorunda. 

Sendikanın D#SK'e üye olmasıyla ilgili durum nedir?
D#SK'le ilgili süreç sanırım tıkandı. Ama daha sonraki süreç nasıl
geli"ir, formaliteleri çok bilemiyorum. 

Mahallelerde sayaçları okutmama çalı!maları devam ediyor mu?
#hale sürecine kadar bu müdahaleler yapılmıyor. Biraz da okutma-
yan insanların faturaları kabarık olmaya ba"ladı. #nsanlar sıkıntıya
giriyor. Eve 50-60 lira gelece!ine bir anda 400-500 lira gelince
ödeme zorlu!u ya"ıyor. Geçen gün birini gördüm, faturaları çıkar-
mı" kuruma gitmi", "ben bunu nasıl ödeyece!im" diyor. #nsanların
birço!u asgari ücrete çalı"ıyor ya da biraz fazlasını alıyor. 

Sizin yerinize i!e alınıp okuma yapanlarla diyalo"unuz var mı?
Türkiye'de bazı "eyler ilerleyemiyorsa, kazanım olmuyorsa bundan
kaynaklı. Biz direni"e gidiyoruz, birileri de aynı gün form dolduru-
yor. Ben direni"e çıkmazsam, seni i"e alacaklar mıydı? Yine i"siz
kalacaktın. Kaldı ki, yarın i"siz kalmayaca!ının garantisi yok. Benim
ya"adı!ımı sen de ya"ayacaksın. Patron benim maa"ımı geç yatıra-
cak, senden de çalacak. Biz 1200-1300 lirayı be!enmiyoruz adam
diyor ki; "Ben 1000 liraya, 900 liraya çalı"ırım". 

Di"er direni!ler de devam ediyor, ne söylemek istersin?
97. gündeyiz. Bir "ekilde devam etmesi gerekiyor. Kimse bedava
bir "ey vermez. Hak ancak sokakta alınır. Hakkımızı almak istiyo-
ruz. Devam edece!iz. Vermiyorlarsa alaca!ız. Kalan arkada"larımız
bu bilinçte. Ya i"e dönece!iz ya da bütün haklarımızı alaca!ız. 
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Beda içisi kararlı: 
“Hak ancak sokakta alınır!”

Beda! i!çileri, direni!lerinde 100’lü günleri
geride bıraktı. Her hafta yapılan Cuma yürüyü!-
lerini tekrarlayan i!çiler, "i!imi-
ze geri dönene kadar direne-
ce"iz" mesajını veriyorlar.
Direni!in 96. günü olan 24
A"ustos'ta Galatasaray Lisesi
önünde toplanarak "Beda!'tan
atılan i!çiler geri alınsın" pankartının arkasında kortej olu!turan
i!çiler, Beda! önüne kadar sloganlarla yürüdüler. 

Eylemde ayrıca, i!ten atılan Ki"ılı i!çisi için #stiklal Caddesi
üzerindeki Ki"ılı ma"azası önünde ve Taksim'deki THY bürosu
önünde de bir süre bekleyen i!çiler, slogan atarak direni!teki sınıf
karde!lerine dayanı!ma mesajları gönderdiler. Basın açıklamasının
ardından Grup Eme"e Ezgi ve Pınar Aydınlar’ın söyledikleri mar!
ve türkülere e!lik eden i!çiler, halaya durdular. 

Beda! i!çisi çadırda 24 saat bekleyi!lerini sürdürürken, sınıf
dayanı!masını arttırmak için eylemler ve ziyaretler gerçekle!tiriyor-
lar. THY i!çilerini ziyaret eden Beda! i!çileri, ayrıca her cumartesi
direni!çi i!çilerin birlikte örgütleyece"i eylemlerde de yer alıyor. 

Bir Beda! i!çisiyle yaptı"ımız röportajı yayınlıyoruz.

DSB: Direni! nasıl ba!ladı bugüne kadar
nasıl gelindi?

Mecnun: Bundan 2.5 yıl öncesine kadar

12 saat çalı"ıyorduk. Bunu 8 saate dü"ürmek

için i"çiler 22 ki"iyle direni"e ba"ladı.

Direni"e ba"layan arkada"lardan 5’i eleba"ı

diye i"ten atıldı. 5 ki"iden 3’ü maddi sıkıntı-

lardan kaynaklı, tazminatlarda anla"arak

ayrıldılar. Bir ki"i i"e iade davasını açtı ve

kazandı, tazminatını aldı gitti. Geri kalan 18

ki"i de 8 saatlik çalı"ma hakkını kazanarak

i"ba"ı yaptık. 8 saat çalı"ıp aynı zamanda sen-

dikal örgütlenme yapıyorduk. #"yerinin 850

çalı"anı var, bunun 150 tanesi idari kadro.

Yetki a"amasına gelmi"tik, bu durum patronu

rahatsız etti. #" yükünü arttırmak için makine

sayısını 4'ten 6'ya çıkartmak istediler. Yüzde

50'lik i" yükü getirecekti bu. #"çiler ve maki-

neciler olarak bunu kabul etmedik. Bizim

çalı"tı!ımız markalar ünlü markalar ve bizler

hatasız çalı"mak, sipari"leri günü güne yeti"-

tirmek zorundayız. 4 makine ancak yeti"ebili-

yorduk. 6 makine oldu!u zaman hata yapa-

caktık ve kalite dü"ecekti. Sonrasında da bize

ihtarlar verilecek ve i"ten atılacaktık. Yakla"ık

1-1.5 ay bize ihtarlar çekilip, savunmalar

istendi. En son 6 A!ustos'ta sabah vardiyasın-

da 10, ö!le vardiyasında 12, ak"am vardiya-

sından 11 olmak üzere toplam 33 ki"i atıldı.  

Sürece gelince, biz direni"e ba"ladı!ımızın

2. günü Alman Konsoloslu!u'na yürüdük.

Taleplerimizi dile getirdik. Çünkü çalı"tı!ımız

firmaların yüzde 80'i Alman firmaları.

#"çilerin i"ten atıldı!ını, bunun insan hakları-

na aykırı oldu!unu, atma sebebinin tamamen

sendikal örgütlenme oldu!unu belirttik.

Talepleri aldılar ve Alman hükümetine bildi-

receklerini söylediler. Gerekli markaları uya-

racaklarını söylediler. Ramazan ayında patro-

nun evine gittik ve iftar verdik. Kendisi gel-

medi ama biz iftarı yaptık, basın açıklamasını

yaptık. Bayramda ailelerimizle birlikte

Taksim'de bayramla"ma gerçekle"tirdik, ora-

dan da THY i"çilerini ziyarete gittik. Geçen

günlerde Cenevre'den bizim sendikanın ba!lı

oldu!u sendika geldi ve basın açıklaması

yaptı, destek verdiler. Bu i"in ba"ından beri

Teksif Yedikule $ube'yle hareket ediyoruz.

Tüm programları, sendika ayarlıyor. 

Siz direni!e ba!ladıktan sonra içerideki
i!çilere baskılar arttı mı?

#lk günler baskı vardı. #"çileri çay paydosu-

na çıkartmıyorlardı, i"yerinin camlarını kapa-

tıyorlardı. Ö!le paydoslarında dı"arıya salmı-

yorlardı. #çerideki arkada"larımız baskıyı kır-

dılar. Çay ve yemek paydoslarında aramıza

katılıp destek olmaya ba"ladılar. Patronu

rahatsız etmi" ve "eflerle birlikte toplantı

yaparak çay paydoslarına kısıtlama getirdiler.

Ama yemek paydoslarında arkada"larımız

geliyorlar. Di!er illerde ve fabrikada çalı"an

ve sendikal örgütlenmeyi ba"armı" arkada"la-

rımız ziyaretlerimize geliyorlar. Sıkıntımız var

çünkü trikotaj sektöründe ilk defa böyle bir

eylem ya"anıyor. Yüzde 80'i hala 12 saat çalı-

"ıyor. Zaten sendikal örgütlenmeyi yaymak

için ve çalı"ma saatlerini dü"ürmek için ba"la-

dık. Birçok i"yerinde yol alıyoruz ve örgütlen-

me çalı"malarımız devam ediyor. 8 saate

dü"ünce eleman ihtiyacı ço!alacak, hem i"çi-

ler daha sa!lıklı ko"ullarda çalı"acak, hem de

ücretleri ve kaliteleri artacaktır. Sendikalı ola-

rak i"e girene kadar çadır kalkmayacak. Bunu

ba"araca!ız. Kazanım, tüm i"çilere örnek ola-

cak ve cesaret verecektir.  

Merter'de çalı!an i!çiler genelde triko ve
tekstil sektöründen. Onların buraya ilgileri
nasıl?

Merter'de genelde ufak atölyeler var.

Orada çalı"anlar, sabah ve ak"am i" saatleri

dı"ında, ö!le yeme!i aralarında geçiyorlar,

selam veriyorlar, konu"uyorlar. Biz de müm-

kün oldu!u kadar eylemlerimizi Merter'in

içlerine, sokaklara yaymaya çalı"ıyoruz. Bu

gezmelerimizde oturup sohbet ediyoruz.

Esnaf destek veriyor. Çevredeki i"çilerin des-

te!i de bu anlamda güzel. E!er böyle olursa

sedikalı olarak i"e girece!iz. Çevredeki di!er

i"çiler de sendikanın anayasal bir hak oldu!u-

nu, örgütlenmek gerekti!ini ö!reniyorlar.

$imdi her "ey daha açık yürüyor. Öncesinde

örgütlenmeyi gizli yapmak zorundaydık.

Ortaya çıktı!ında i"ten atılmakla, baskıyla

kar"ı kar"ıya kalınıyordu. $imdi açık açık

davet ediyoruz. Onlar da bu ça!rılarımıza

duyarsız kalmıyorlar. 

Son olarak tekrar sınıf dayanı"masına

vurgu yapmak istiyorum. Di!er i"yerlerinde

çalı"an arkada"lar 12 saatle çalı"maya devam

etti!i müddetçe bir takım "eyler de!i"mez.

Somut bir örnek var ki, 12 saatten 8 saate

dü"ürüldü saatler. Bu tamamen mücadeleyle

oldu, patronların verdi!i bir "ey de!il.

Sendikal örgütlenmeyi kırmak için i"ten atma

saldırısını gerçekle"tirdiler ama bunu da kıra-

ca!ız ve sendikayı sokaca!ız i"yerine. 

Texim'de direni baladı
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Hey Tekstil’de direni!e devam etmekte olan
Vural Küçüko"lu'yla yaptı"ımız röportajı yayınlıyo-
ruz. 

DSB: Direni!i bir kısım i!çinin bırakmasından
sonraki süreci anlatır mısın? Direni! !imdi devam
ediyor, nasıl devam ediyor?

Vural: 9 $ubat'tan beri direni"teyiz. #lk ba"ta
alacaklarımız vardı. Onları almak için yemekhane-
de bir oturma eylemi yaptık. 3. gündü.
Yemekhanede eyleme geçerken patron Aynur
Bekta" bize umut da!ıttı, de!i"ik tarihler verdi.
Sözleri bo" çıkınca, arkada"ların kararıyla direni"e ba"-
ladık. 9 $ubat'ta o lapa lapa karda hepimizi i"ten attılar.
Aynur Bekta" kimdir bunu biraz açıklamak gerekiyor.
Aynur Bekta"'ın Türkiye genelinde 3 bin 500 ki"iyi
çalı"tırdı!ı biliniyor. Kastamonu'da 600 arkada"ımızı,
Çankırı'da 250 arkada"ımızı, Hacıbekta"'ta 150,
Batman'da 250, Kırıkkale'de 150, #zmit'te de engelli
100 arkada"ımızı i"ten atmı"tır. Uluslararası markalarla
çalı"ıyorduk. Bu uluslararası markaların isimlerini bile
sayamıyorum. Mesela o firmalara "Biz insan haklarına
özen göstererek çalı!ıyoruz" diyerek bir kö"eye atıyor-
lar i"çileri. Biz bunları fark ediyorduk ve içeride arka-
da"larımızla sendikal örgütlenmeyi konu"uyorduk.
Ama siz de gördünüz çalı"an i"çilerin ya"ları 50-55 ara-
sında. Böyle yerlere sendikalar örgütlemek için gelme-
diler. Sadece kapılarda bildiriler da!ıttılar. Örgütleme
yapmadılar. Bizde de hatalar var. Biz örgütlenmenin ne
demek oldu!unu bilmiyorduk. Örne!in siyasi partiye
üye, ama sadece gidip oy verir. Direni" sürecinde yanı-
mızda olan siyasi bir parti, bir takım ayak oyunları
yaptı. Avukatıyla beraber bu ayak oyunlarını yaptılar.
#çeride makineler çıktı!ında "Arkada!lar bunlar yasaldır,
hacizlidir, alabilirler" dediler. Oysa ki, bizler makine-
lere el koyabilirdik. Bu makinelerin buradan çıkıp
gitmesi, direni"in bu kadar uzamasına neden oldu.
Bu avukatla bir de Eylül'de bizimle sözle"me yap-
mı"lar 1200 liraya. Oysa ben 1.5 yıldır çalı"ıyorum.
Kendine solcuyum, devrimciyim diyen, emekten
yana oldu!unu söyleyen birisi bunu yapıyor. Alsın
o diplomayı çöpe atsın. #"çilere do!ruları anlatsın-
lar. Bu süreçte bizi hırpaladılar. Bir komite vardı
ama o komite bir türlü toplanamadı. Benim de için-
de oldu!um bir komiteydi. 6 aydır destekçimiz gibi
göründüler, ama daha çok köstek oldular bize,
ayak ba!ımız oldular. Satranç oyununa benzettiler
i"i. Atlar vardır, piyonlar vardır. Bu siyasi parti
bizimle satranç oynar gibi oynadı. Aksine i"ten
1200 lira götürdüler. #"çi ilgilenemiyor hukuki i"ler-
le bilmedi!inden kaynaklı. Nasıl ö!rendik? ÇHD
ba"kanını 1 Mayıs'ta görüp bildiri verdi!imde, ben
ona kızdım o da bana kızdı. ÇHD'nin yardımları
sonucunda do!rular ortaya çıktı. Ben 1.5 yıl çalı"tı-
!ım halde maddi yardım alabiliyormu"um. Bunu
yanımızda bulunan siyasi parti söylemiyor. Onlar
da bizim örgütsüzlü!ümüzden yararlandılar. Ne
zamana kadar? Ramazan gelip kapıya dayanana
kadar. Ramazan'dan sonra beni yalnız bırakmayan
arkada"larıma te"ekkür ederim. Apar topar toplantı
yapıyorlar ve "direni!i bırakıyoruz" diye açıklama
yapıyorlar. Direni" süresince bize di!er kurumlar-
dan, sendikalardan gelen maddi yardımlar oldu. 6
milyara yakın bir bütçe. Bu bütçeyi de i"çilere e"it
"ekilde da!ıtmı"lar. Neyin e"itli!i? Burada direni"
bitmemi" ki, devam ediyor. Bunu yapan 6 aydır
yanımızda oldu!unu söyleyen o siyasi parti. 15-16
yıldır çalı"an arkada"larımız var. Ben devrimci,

sosyalist çevrelerle ili"kileri olan biriydim. Burada
mühim olan i"çi sınıfının kazanması. Ama o siyasi parti
hiçbir zaman direni"e sol-sosyalist çevreleri yana"tırma-
dı. Engelledi. #"çileri alıp Dikili yaz kampına götürüyor-
lar ve direni"i satanlardan Melek Sönmez'i sanki dire-
ni"teymi" gibi konu"turuyorlar. 16 Temmuz'da direni"i
bırakmı" orada direni"çiler adına konu"uyor. $airin
dedi!i, "bu ne yaman çeli"ki!" Son olarak 15 arkada"
devam ediyoruz. Amacımız haklarımızı almak. Birçok
i"çi asgari ücretin altında çalı"ıyor Türkiye'de. 700 liray-
la geçinemiyorum ki. Biz "unu dedirtmek istiyoruz:
"Hey tekstil i!çileri günlerce direndiler ve haklarını aldı-
lar". Biz de bırakıp gidersek patronlar mutlu olur ve
"direndiler ama bir !ey kazanamadılar" derler. Devrimci
olan, i"çi sınıfından yana olan arkada"larımızın deste!i-
ni bekliyoruz. Ekonomik sıkıntımız var tabi. Direni"i
bitirdi!ini açıklayıp paralarımızı gasp ettikleri için.
Kalemlerimiz var, satmakta zorlanıyoruz. "$enlik yaptı-
nız, biletlerinizi aldık ama parayı da"ıttınız" diyorlar.
Burada o siyasi parti direni"i bitirmek için elinden gelen
çabayı gösterdi. Medyalarında, Evrensel gazetesinde
"direni! komitesi direni!i bıraktı" diye bildiri yayınlıyor-

lar. Bu direni" devam ediyor. Sayının üzerinde duru-
yorlar. "7 ki!i” diyorlar. Sayı çok mu önemli? Tek ba"ı-
na direnilmez mi? Tek ba"ına direnip de kazanan
arkada"larımız var. Türkan Albayrak, Emine Aslan...
Ve bugün yanımızda yürüyen Cansel Malatyalı direni-
"e devam ediyor. Sayının üzerinde politika yapıyorlar-
sa bıraksınlar bu i"i. 

Bugünkü yürüyü! için ne diyeceksiniz?
Aslında bu i"i daha önceden yapmamız gerekirdi.

Daha önceden Çapa i"çileriyle böyle bir irtibatımız
oldu ama sonrasını getiremedik. En son 15-16

Haziran'da Beda", THY i"çileriyle birlikte yürüdük. O
günden bugüne geldik. Bu yürüyü" hem bize güç veri-
yor hem di!er direni"lerdeki arkada"lara. Grup
Yorum'un korosunun söyledi!i türkülerle halaylar çekil-
di. #"çinin karde"inin i"çi oldu!u bir kez daha görüldü. 

Texim i!çilerinin direni!i için ne dü!ünüyorsunuz?
#brahim: Ben oraya da de!inece!im. Ben oradaki

sarı sendikacıyı çok iyi tanıyorum. Biz direni"e ilk geçti-
!imizde bizimle de tanı"mı"tı o sendikacı. 2-2.5 ay
enerjimizi harcadı. O i"çiler nereye kadar yürüyecekler
merak ediyorum. Texim'den bazı arkada"larla görü"-
tük. Onlara deneyimlerimizi aktardık. Uyanık olun
dedik. Uyanık olurlarsa kendileri kazanırlar. Dı"arıdan
devrimcilerden gelen destek önemli. #"te önemli olan
sendikal çalı"manın nasıl yürütüldü!ü. Mesela DHL
i"çileri sendikal çalı"mayı yürüttüler ve sendikayı soktu-
lar. Polisler bile "siz buraya sendika sokamazsınız, bura-
sı Amerikan firması dediler". Ama i"çiler sendikayı sok-
tular ve "imdi iyi "artlarda çalı"ıyorlar. #kramiyelerini alı-
yorlar. 8 saat çalı"ıyorlar, sonrası mesai. Umarım Texim
i"çileri de bunu ba"arırlar. 

HEY Tekstil direni!i bitmedi...

Grev yaptıkları için i!ten atılan ve sonrasında
havacılık sektöründe grev yasa"ı getirilen THY i!çile-
ri, direni!lerine devam ediyorlar. 

4 A"ustos'ta, THY bürosu önünde yapılan oturma
eylemine THY'de çalı!an kadın i!çilerle birlikte
Sendikal Güç Birli"i Platformu, D#SK, TMMOB #KK,
$ehir Plancıları Odası vb. kurumlar katıldı. Eylemde
kadın emekçiler üzerinde artan cinsiyetçi, sınıfsal
baskılara dikkat çekildi. Eyleme Beda! i!çileri de des-
tek verdiler. THY i!çileri eylem bitiminde BEDA$
çadırına yürüyerek destek ziyareti gerçekle!tirdiler.
THY'de çalı!an i!çiler 14 A"ustos'ta ise, DHL
Esenyurt 2 Nolu depo önünde yapılan açıklamaya
katıldılar. 

THY i!çileri bekleyi!lerini pazar günleri hariç her-
gün 08-19.00 saatleri arasında sürdürüyorlar. Bekleyi!
sırasında sloganlar ve çektikleri halaylarla co!kularını
büyüten i!çilere, uluslararası destek de artıyor. ITF,
THY'nin sponsorluk anla!ması yaptı"ı Barcelona ve
Manchester United gibi futbol takımlarının yönetim-
lerine duyarlılık ça"rısı yaparken, dayanı!ma için
hazırladı"ı 1 dakikalık filmi de yayınlamaya ba!ladı.
ITF yöneticileri A"ustos ayı içinde THY i!çilerini ziya-
ret etti. 

Direni!i görmezden gelen THY yönetimi ise çalı-
!anlar üzerinde baskısını arttırıyor. Çalı!ma saatleri-
nin yüksekli"i, sa"lı"ı bozan ko!ullar söz konusu.
Örgütsüzlü"ü dayatan THY yönetimi !imdi de yeni
alımlara ba!ladı. Eylül ayı itibarıyla 5 bine yakın
kabin memuru alaca"ını duyuran THY, direni!çi i!çi-

lerin taleplerine gözünü-kula"ını kapatmı! durumda. 
Hava-#!'in Anayasa Mahkemesi'ne yaptı"ı ba!vu-

runun sonucu da henüz çıkmadı. Hava-#! yönetimi
buradan da olumsuz bir cevap gelmesi durumunda
A#HM'e ba!vuracak. 

Önemli bir alanda direni!lerini sürdüren THY
i!çilerinin sokak eylemlerini büyütmesi, kazanımı
hızlandıracak. Grev yasa"ının buradan di"er sektörle-
re yayılması söz konusu. $imdi de hedefte borsa ve
finans sektörü var. Amaç örgütlülü"ü ortadan kaldır-
mak. Sınıf bilinciyle bu örgütsüzle!tirme saldırılarını
püskürtebilmek gerekiyor ve direni!lerin birle!mesi,
tek kanala akması kendini dayatıyor. 

THY direni!ine Türk-#! yönetimi de tıpkı burjuva
medya gibi tepkisiz. En ufak bir dayanı!ma eylemi
dahi gerçekle!tirmiyorlar. #stanbul'daki Sendikal Güç
Birli"i Platformu'nun eylem hattını yükseltmesi gere-
kiyor. Çünkü hukuki mücadele i!in bir yanını olu!tu-
ruyor, sokak üzerinden yükselmedi"i taktirde kazan-
ma !ansı da o kadar az oluyor. Daha önceki direni!
deneyimleri bunu birçok kez kanıtladı. 

THY’de grev yasa!ı na kar"ı  direni"



31 Ocak 2012'de "performans
dü"üklü!ü" gerekçesiyle i"ten atılan
Cansel Malatyalı'nın #MO önündeki
direni"i devam ediyor. Bu süreç içinde
defalarca gözaltına alınan Malatyalı'ya
devrimci ve ilerici kurumlar da destek
veriyor. 

1 A!ustos'ta sabah 7.00'de direni"i-
ni duyurmak için #MO binasına pankart asan Cansel Malatyalı ve devrimci-
ler, #MO yönetiminin polisi ça!ırması üzerine gözaltına alındı. #MO yöneti-
mi "ilerici ve demokrat" oldu!unu söylemesine ra!men Cansel
Malatyalı'nın taleplerini görmezden geliyor. TMMOB da aynı "ekilde hare-
ket ediyor, sendikalara ve odalara "e!er birlikte i" yapacaksak bu eylemi
kınayın" ça!rısını yapıyor. KESK de oy çoklu!uyla alındı!ını iddia etti!i
kararla yapılan eylemi kınayarak #MO yönetiminin uygulamalarına sahip
çıktı. Cansel Malatyalı, #stanbul'da direni"çi i"çilerin birlikte örgütledi!i 25
A!ustos'ta yapılan ilk cumartesi yürüyü"üne katıldı.

Süreyyapa!a Hastanesi'nin yemekhane
bölümünde çalı!an i!çilere, ba"lı oldukları
ta!eron !irket ihaleyi kaybedince yeni !irket
tarafından zorla sözle!me imzalatıldı.
Sözle!mede eski firmadan hiçbir alaca"ı kal-
madı"ına dair imza isteyen yeni ta!eron !irket,
buna imza atmayan 3 i!çiyi i!ten attı.
Hastanede D#SK'e ba"lı Dev Sa"lık #! örgütlü
durumda. Atılan i!çilerden birisi de i!yeri tem-
silcisi Hamdi Azbay. Direni!in 34. gününde
ziyaret etti"imiz i!çilerden Hamdi Azbay ve
Ethem Aktürk ile konu!tuk.

DSB: Bize direni! sürecini anlatır mısı-
nız?

Hamdi Azbay: Biz yemekhane bünyesin-
de çalı"an 65 arkada"ız. Ço!u arkada"ımız
10 senelik. Bizim i"yerinde Dev Sa!lık #"
örgütlü, ben de yemekhane bölümünün i"ye-
ri temsilcisiyim. Eski ta"eronla 6 yıllık bir çalı"-
mı"lı!ımız var. Bu firma ihaleyi kaybedince
yeni firma geliyor. Yeni firma, bizimle bir
tanı"ma toplantısı yapaca!ını söyledi, gittik.
Toplantıda bize yeni sözle"me imzalatmak
istediler. Bunu bilseydim, arkada"larımı daha
iyi örgütlerdim. Ben tepki gösterdim, “tanı"-
ma toplantısı yapacaktık sözle"me nerden
çıktı” diye. “Sözle"me "imdi imzalanacak”
dedi. #"yeri temsilcisi oldu!um için bütün
arkada"larım bana bakıyor. Ben de “getirin
önce bir okuyalım” dedim. Yedi sayfalık bir
sözle"me getirdiler. Sözle"mede öyle yerler
var ki anlamak mümkün de!il.
Arkada"larımızın ço!u ilkokul mezunu. Ben
de “bir sendika avukatına gösterelim, sonra
imzalarız” dedim. Bana “sen çok konu"uyor-
sun, böyle giderse seninle i"ba"ı yapamayız”
dediler. Ben de “burada herkes okusun,
ondan sonra imzalanır” dedim. “Tamam, sen
oku” dediler. Sözle"menin 6. sayfasında "
sözkonusu ihaleyi kaybeden firmadan bütün
alacaklarımı aldım" ibaresi yer alıyordu.
Bunun üzerine “hani giden firma sizi ilgilen-
dirmiyordu, oradaki haklarımızdan size ne”
dedim. Ben buna kesinlikle imza atmayaca-
!ım, benim burada 10 yıllık eme!im var, ben
eme!imden vazgeçmeyece!im dedim. “Biz
seninle çalı"amayız, çalı"tırmayaca!ız” dedi-
ler. Ben de “arkada"lar burada bir tuzak var,
sakın bu sözle"meyi imzalamayın, bütün
emekleriniz bo"a gider, haklarınızı alamazsı-
nız” dedim. Sonra yeni ta"erondakiler beni
kolumdan tutup zorla dı"arı attılar. Ben tekrar

direnerek içeri girdim. Arkada"ları imzalama-
maları için yeniden uyardım. Yeni patronlar
“bu sözle"me burada imzalanmazsa, i"ba"ı
yapılmayacak” dedi. Arkada"larımızın ekono-
mik durumları iyi olmadı!ı için, i"sizlikten
korktukları için, imza atmak zorunda kaldılar.
Sözle"meye imza atmayan 3 arkada" kaldık.
Biz daha önce hastaneyi mahkemeye vermi"-
tik. Kazandı!ımız bu davada "öyle bir karar
vardı: "Asıl i"veren hastanenin kendisidir"
Buna dayanarak hastane müdürünün yanına
gittik. Bizden önce yeni patronlarla görü"-
mü". Bize hemen “çocuklar sözle"meyi niye
imzalamadınız, beni bunlarla yüzyüze getirdi-
niz” dedi. Biz de 10 yıllık haklarımızı gaspe-
deceklerini söyledik. Yeni firmanın sekreterli-
!ini üstlenmi" ba"hekim; “benim de önüme
her gün birçok ka!ıt geliyor okumadan imza-
lıyorum, siz de imzalayın” demez mi?
Ba"hekime burayı terk etmeyece!imizi, hak-
larımıza sahip çıkaca!ımızı söyledik. Sonra
sendikaya haber verdik, “burada çadır kura-
ca!ız, hakkımızı alana dek direnece!iz”
dedik. Sendika da “tamam” dedi. 34 gündür
direni"teyiz. Olay basına yansıyınca #l Sa!lık
Müdürlü!ü'nden görü"meye geldiler. Bizden
sonra yeni ta"eronla, ba"hekimle görü"tüler.
Sonra çıkıp gittiler bir daha gelmediler. 

Bugüne dek neler yaptınız? Bundan son-
rası için neler dü!ünüyorsunuz?

#lk günler büyük bir eylem yapmı"tık.
CHP'li milletvekilleride gelmi"lerdi. “Biz de
ara"tırıp soru"turaca!ız” dediler, hala ses yok.
Artık i"çilerin bir de!eri kalmamı" bu ülkede.
#"ten atmalar da kolayla"mı", esnek çalı"ma-
da. Hukuksuz bir ülke olmu"uz. #ster aylar
alsın ister yıllar, biz ba"ımız dik bir "ekilde bu
hastaneye girece!iz. Biz buraya emek verdik,
eme!imizin kar"ılı!ını alana kadar yılmak yok,
direni"e devam. Pazartesi günü kitlesel bir
basın açıklaması dü"ünüyoruz. Devrimci
demokrat herkese haber verilecek. Ba"ka
eylemlerimiz de olacak, kazanana kadar dire-
nece!iz.

Direni! sürecini bir de sizden dinleyebi-
lir miyiz?

Ethem Aktürk: Ben 2004'te i"e ba"ladım
ve 9 yıldır burada çalı"ıyorum. Evliyim ve bir
çocu!um var. 2007'ye kadar eski firmayla
çalı"tık, sonra Türkmen diye bir firma geldi.
Bizi 12 saat çalı"tırıyorlardı. Esnek çalı"ma diz
boyu. #ki yıl önce sendika girdi hastaneye.
Sendikayla birlikte daha da güçlendik, bilin-
çlendik. Sonra 8 saate indirdik çalı"mayı,
“esnek çalı"maya hayır” dedik. Biz i"ten atılan
üç arkada" bu çalı"ma ko"ullarına kar"ı çıkı-
yorduk her zaman. Sonra o firma gitti yeni
firma geldi, sözle"meyi imzalamadı!ımız için
i"ten atıldık. Biz kararlıyız. Bu adaletsizli!e
kar"ı haklarımızı alana kadar buradaki çadırı-
mızda direnmeye devam edece!iz.
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Emein ortak dili direni...
Dünyanın en zengin altın ve platin

madenlerine sahip olan Güney
Afrika’da 3 bin madenci ücret artı!ı
talebiyle greve çıktı. Grevdeki 34
maden i!çisinin polis tarafından vah!i-
ce katledilmesine ra"men, direni!
büyük bir kararlılıkla sürüyor.
Patronun i!ba!ı yapmaları konusunda
zorlamalara kar!ı, “taleplerimiz kar!ı-
lanmadan i!ba!ı yapmak, ölen arkada!-
larımıza hakarettir’”diyor direni!çi madenciler.
Tepkiler üzerine, hükümet ölen 34 i!çi için ulusal yas ilan
etmek zorunda kaldı. 

spanya’da son aylarda krize kar!ı eylemler yeniden yükseliyor.
Yeni saldırı paketi kapsamında kamu i!çileri ve memurlarının maa!ları-
nın azaltılması kararına kar!ılık, kamu emekçileri günlerce eylemler
gerçekle!tirdi. Ülkenin iki büyük sendikasının (CCOO ve UGT) gerçek-
le!tirdi"i eylemlerde “Krize çözüm yoksa devrim var” yazılı dövizler
ta!ıdılar. !çi ve memur sendikaları, eylül ayında ülke çapında büyük
bir grev için ça"rıda bulundular. Endülüs’te ise, marketlerden “kamu-
la!tırma” adı altında, para ödemeden alı!veri! yapma eylemleri ger-
çekle!tiriliyor. Endülüs !çi Sendikası’na üye 200 i!çi, süpermarketler-
den para ödemeden alı!veri! yaptıktan sonra, aldıklarını sosyal yar-
dım merkezlerine ba"ı!ladılar. Endülüs’te 1 milyon 250 bin ki!i i!siz
ve halkın yüzde 35’i yoksulluk sınırının altında ya!ıyor. 

srail hükümeti de krize kar!ı saldırı paketi hazırlayaca"ını duyur-
du. Buna göre vergiler yükseltilerek, yani halk yoksulla!tırılarak, devle-
te yeni gelir kapısı açılacak. Geçen yıl yüzde 4,8 büyüme kaydeden
srail’in bu yılki büyümesinin 2,5’te kalması bekleniyor. srail,
2008’deki ekonomik krizden etkilenmemi! olmasına ra"men, krizi fır-
sat bilerek kitleler üzerindeki baskısını ve sömürüsünü artırmı!tı. Buna
kar!ılık yükselen protestolar, bir yıl önce 3 Eylül günü, 500 bin ki!inin
katıldı"ı eylemle doruk noktasına çıkmı!tı. Yeni paketin ardından
eylemlerin yeniden yükselmesi bekleniyor. 

Yunanistan’da kriz giderek derinle!iyor. Nüfusun yüzde 20’si yok-
sulluk sınırının altında ya!ıyor. !sizlik oranı geçen yıl yüzde 16 iken,
bu yıl yüzde 23’e çıktı. Gelecek yıl yüzde 30’a tırmanaca"ı dü!ünülü-
yor. !sizlik maa!ı sadece bir yıl ve 360 euro olarak ödeniyor. !ten
çıkarılmı! ama emeklili"i henüz tamamlanmamı! olan orta ya!lı kesim-
ler, en büyük yoksullu"u ya!ıyor. Sosyal güvencesi olmayanların sayı-
sı yüzbinlere ula!mı! durumda. Bunlar hastalandıklarında tedavi göre-
miyor ve ölümü bekliyorlar. Atina Tabib Odası, bu kesimlere ücretsiz
tedavi uygulaması ba!latmı!. Asgari ücret özel sektörde 2010’da
800 euro’ydu, 2011’de 540 euro’ya indirildi, MF ve AB bununla da
yetinmiyor ve 450 euro’ya indirilmesini dayatıyor. Kamu çalı!anlarının
maa!ları yüzde 30-35 oranında dü!ürüldü. Emekli maa!larındaki indi-
rim ise yüzde 20 civarında. 

Süreyyapa!a Hastanesi i!çileri:
“Kapıdan içeri baımız dik gireceiz!”

Cansel Malatyalı #MO’ya direniyor



Özellikle Van depreminin ardından hızla ya!ama
geçirilen “Kentsel Dönü!üm” projesinde görülen en
çarpıcı nokta, “dönü!üm” yapılacak alanların hiçbirisi-
nin  deprem riski ta!ımıyor olu!u. Bunların tamamı,
deprem riski bulunmayan alanlar. Skandal bununla da
bitmiyor, yapılacak dönü!ümün neredeyse bütün mas-
rafı dönü!üm yapılacak yerde konutu olanın cebinden
çıkıyor. Üstelik devlet, bu rant ya"masına itiraz veya
aksi bir ses duymak istemiyor. Anayasal bütün yolları
kapatarak dönü!ümzedenin itiraz hakkını ortadan kal-
dırıyor. Fiili bir kar!ı koyu!ta ise evini yıktırmak isteme-
yene 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası kesiyor. Yani
konut hakkını savunmak SUÇ. 

Konuyla ilgili, TMMOB $ehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu Ba!kanı Tayfun Kahraman'la "Rantsal
Dönü!üm” hakkında yaptı"ımız röportajı yayınlıyoruz.

PDD: Kentsel dönü!üm nedir, bir ma"duriyet
midir yoksa gerçekten olması gereken bir proje mi?

Tayfun Kahraman: Kentsel Dönü"üm esasında bir
ma!duriyet olarak algılanıyor vatanda"larda da. $u
anda #stanbullular’da büyük bir korku var. Bizim
sonumuz Ayazma, Sulukule ya da bir Tarlaba"ı gibi
olur mu diye. $imdiye kadar 200'e yakın kentsel
dönü"üm projesi yapıldı. Bundan önce yapılan dönü-
"ümlerde vatanda"lara ma!duriyet olarak yansıdı!ı
için de herkesin korku duyması çok normal. Basın
yoluyla da herkes izliyor, her yerde polisle çatı"malar
ya da belediyelere yapılan suç duyuruları var.
Bunlarla kar"ıla"tıktan sonra bu i"ten korkuyorlar.
Aslında altını çizmek lazım, kentsel dönü"üm özellikle
#stanbul gibi deprem gerçe!iyle birlikte ya"ayan ve
kaçak yapıla"mı" bir kentte kesinlikle olması gereken
bir süreç. #stanbul’un deprem senaryolarına bakarsan
e!er, #stanbul’da gerçekten çok büyük acılar bizi bek-
liyor. Özellikle Marmara depreminin 3 katı büyüklük-
te, hem maddi hem manevi can kayıpları anlamında
büyük kayıplar vermemiz bekleniyor. Buna istinaden
de bir an önce önlem almamız gerekiyor. Bu önlemin
adı kentsel dönü"üm. Bu yapıların özellikle deprem
kar"ısında ya yeniden in"a edilmeleri, ya da güçlendir-
me projeleriyle güçlendirilmeleri gerekiyor. Bu güç-
lendirme ve yeniden yapılandırmayla birlikte de
#stanbul’un sokak sokak, mahalle mahalle sa!lıkla"tırıl-
ması gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki #stanbul bugün
sa!lıklı bir çevre sunmuyor ya"ayanlara. Altyapı sis-
temlerinden tutun da bu alanın kentsel donatılarına,
ye"il alanlarına, park alanlarına, di!er sosyal kültürel
alanlarına kadar bu kent parçalarının sa!lıklı bir hale
gelmesi için bir dönü"üm gerekiyor. Ama hükümetin
tutumu bu de!il.

Gerçek kentsel dönü!üm nasıl olmalıdır?
Bir kentsel dönü"üm gerçekle"tirilecekse e!er, bu

projeler, kimsenin hakkını çalmadan, barınma hakkını
gaspetmeden yapılmalı. #kincisi, mevcut yerle"imciler-
le birlikte ve onların oldukları yerde, yeniden iskan
edilerek yapılması gerekiyor. Üçüncüsü de, bu proje-
lerin katılımcı modellerle, vatanda"ın oluru alınarak ve
her süreçte vatanda"la birlikte karar verilerek bu
i"lemlerin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde kentsel
dönü"üm yapılacak yerlerde bir destek sa!lanamaz
ve orada büyük bir uyu"mazlık çıkar. E!er bunları ger-
çekle"tiremezseniz, zaten kentsel dönü"ümü tüm
#stanbul’da yapma "ansınız da tamamen ortadan kal-

kar. Bu bir ihtiyaç. Fakat bu güne kadar yapılanlarda
ne yazık ki böyle olmadı. Bugün neler yapıldı dersen,
en son “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönü"türülmesi” hakkında kanun yürürlü!e girdi. Bu
kanunla birlikte daha önce 5366 sayılı sit alanlarında
kentsel dönü"ümün önünü açan kanun ve belediye
kanununun 73. maddesiyle birlikte belediyelere kent-
sel dönü"üm yetkisi veren kanundaki yetkilere ek ola-
rak, yeni yetkilerle birlikte tüm kentsel dönü"üm yetki-
si Çevre ve $ehircilik Bakanlı!ı (Ç$B) elinde toplandı.
Ç$B’nin komisyon aracılı!ıyla belirledi!i riskli alanlar-
da kentsel dönü"üm projesine ba"laması bekleniyor.
Peki bu alanlarda ne olacak? Bu kanuna göre, risk
ta"ıyan ya da ta"ımayan, yeni yapılmı" ya da yapılma-
mı", bo" ya da dolu, iskan edilmi" ya da edilmemi"
bütün alanlar Ç$B’nin kararıyla riskli alan ilan edilip
projelendirilebiliyor. Projelendirme a"amasında sizin
itiraz etme hakkınızı bu kanun tamamen elinizden alı-
yor.  E!er itiraz ederseniz Türk Ceza Kanunu’na göre
yargılanmanızın önünü açıyor. Di!er taraftan da e!er
siz projeye dahil olmazsanız, size kamula"tırma bede-
li verip o alandan gitmenizi sa!lıyor. Tabi ki ortada bir
risk var; fakat bu riskin bertarafı için bu kadar dayatıcı
ve bu kadar da vatanda"ı görmezden gelen bir kanun
yapısı kesinlikle kabul edilemez. 

Kentsel dönü!üm içerisinde kalan sa"lam bina-
lar da yıkılacak de"il mi?

Evet o proje içine girerse sizin o sa!lam yapınız
da yıkılmak durumunda bırakılıyor. Bir  de "u var ki,
yeni uygulanacak projede kamu hiçbir "ekilde elini
ta"ın altına koymuyor. Kamu asli görevlerini dahi yeri-
ne getirmiyor. Altyapı masraflarını, yıkım bedelini
yapınızın depreme kar"ı kırılgan olup olmadı!ını tes-
pit için yapılacak çalı"maları kapsayan bedeli de siz
ödüyorsunuz. Yani kamunun asli görevi olan tespit ve
altyapı çalı"maları dahi size ödetiliyor.

Kentsel dönü!üm giderleri halkın cebinden yapı-
lıyor öyle mi?

Evet halkın cebinden ya da kentsel rantın çok yük-
sek oldu!u alanlarda yaratılacak olan ranttan kar"ıla-
nıyor. Aslında olması gereken "u: Vatanda"ın elini
cebine atmadan kamunun kendisi, bu i"levleri anaya-
sanın kendisine verdi!i görev gere!i yapmalı.
Hükümetin bunu gerçekle"tirmesi gerekiyor. Ama
mümkün old!unca bu i"lemler ya mütaahitlere “kat
kar"ılı!ı” yaptırılıyor, ya da vatanda"ın bütün masrafla-
rı kendisinin ödeyerek yapması sa!lanıyor. Kamu ne
yazık ki bu i"in içinde yok. Bu tabloya bakarak biz de
"unu söylüyoruz: Mesela #stanbul’da rant de!eri yük-
sek olan Fatih, Beyo!lu, Bakırköy, Zeytinburnu,
Maltepe, Kadıköy, Üsküdar gibi merkezlerde kentsel
dönü"üm yapılacak, ama örne!in Sultanbeyli,
Arnavtköy, Çatalca, Silivri gibi gerçekten riskli olan
ama kentsel rant yaratma potansiyeli dü"ük alanlarda,
kentsel dönü"üm gerçekle"tirilmeyecek.

Yani kentsel dönü!üm de"il, rantsal dönü!üm
gerçekle!ecek.

Evet risksiz bölgelerde yapılaca!ı ama gerçekten
riskli alanlarda yapılmayaca!ı sonucu çıkıyor. Mevcut
sorunlu bölgeler dönü"türülmeyecek. Tamamen kent-
sel rant üretmeye yönelik kurgulanmı". Bugün
#stanbul’da kentsel arsa üretimi neredeyse hiç yok,

çünkü iskan edilmi" bu
alanlar. Yeni kentsel arsa-
lar nasıl üretilir,  bunun
derdiyle hazırlanmı" bir
yasa olarak kar"ımıza
çıkıyor ki, bu da
esas tehlike olan
deprem nede-
niyle bir dönü-
"üm olmayaca-
!ı gerçe!i açı!a
çıkıyor. 

Kentsel dönü!ümün halka kazandıraca"ı hiçbir
!ey yok, evlerinden olacaklar, borçlanacaklar. 

Evet öyle görünüyor, insanlar evlerinden olacak-
lar. Bütün maliyeti kendisi ödemek durumunda kala-
cak. #stanbul’daki insanların ço!unun asgari ücretle
geçindi!ini dü"ünürsek, ödeme olana!ının hiç olma-
dı!ı ortada. Bu afet riski altındaki alanların dönü"türül-
mesi hakkında kanun, bir iskan ve kent mekanını sa!-
lıklıla"tırma ata!ı de!il; bu tamamen yeni kentsel arsa-
lar üretme ve in"aat sektörünü ayakta tutma ata!ıdır.

Kent merkezine rezidanslar dikilecek burada
halk ya!ayabilecek mi? #nsanlar ya!am kalitesinin
artaca"ını dü!ünürken evsiz mi kalacaklar?

Kent merkezine yakın olan pekçok yerde yeni
planlara bakarsanız, bu alanların daha çok rezidans
ve benzeri "ekillerde, üst gelir grubuna dönük konut
olarak dönü"tü!ü görülüyor. Kentsel dönü"üm alanın-
daki vatanda"larda yanılsama yaratıyorlar; insanlar
arazilerinin de!erinin artaca!ını dü"ünüyor, ama
onlar bu alanlarda ya"ayamayacaklar. Çünkü en
dü"ük aidat bedelleri 1200-1500 olan bu yapılarda,
asgari ücretle geçinen insanların ya"ayamayaca!ı çok
açık. Bunlar bu alanları satacaklar ve buralara üst
sınıftan insanlar gelip yerle"ecekler. Özellikle kent
merkezlerinde yerinden edilmeler çok görülecek.
Kamu i"levini yerine getirse, kimsesin eli kimsenin
cebine girmeden bu i"ler yapılabilir. $unu sorgulamak
lazım, bugüne kadar 25 milyar dolara yakın deprem
vergisi toplandı bu vergiler ne oldu? Aslında bu çok
önemli bir rakam. Bu paranın kentsel dönü"üme akta-
rılmasıyla birlikte rahatlıkla kendini döndürecek proje-
ler yaratılabilir. 2003 #stanbul deprem master planın-
da belirlenmi" olan birçok yer vardı. Bu alanlar kamu
mülkiyetindeydi. Depremde bu alanların halkın kaça-
bilecekleri yerler olması planlanıyordu. $u anda tek
yer Levent’te #ETT garajı olarak kullanılıyor. O da satıl-
mak isteniyor, orası da özelle"tirilecek.

Bu projenin en çarpıcı özelliklerinden birisi
direnme hakkının suç sayılması.1 yıldan 5 yıla kadar
hapis cezası konu!uluyor.

Bu projeye direnirseniz e!er, Türk Ceza
Kanunu’na göre yargılanacaksınız. Burda anayasal
olarak vatanda"lara verilmi" haklar elinizden alınıyor.
Di!er taraftan dava açma hakkı da elinizden alınıyor.
TCK'ya göre yargılanırsanız, imar kirlili!ine neden
oldu!unuz için 1 yılla 5 yıl arası hapis cezası var.
#tiraz hakkınız da yok. Bu durum anayasaya aykırı
olmasına ra!men, kanunlara yerle"tirilmi" durumda.
CHP konuyu Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. #ptal
edilmesini bekliyoruz.
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"RANTSAL" DÖNÜÜM PROJES'NDE DRENME HAKKI SUÇ SAYILIYOR



SedatSelimAy!
"kencecipolislerden
biri.Amaherhangibir

i"kencecide#il!‘90’lıyıl-
larınortalarındastanbul’da
gözaltınaalınandevrimcile-
rei"kenceyapanekibin

ba"ı.Tecavüzvei"kence
suçundandolayıAHM’in

mahkumetti#ibirpolis"efi.
Buisim,geçti#imizgünlerdeTerörle

MücadeledenSorumlustanbulEmniyetMüdür
Yardımcılı#ı’naatanınca,yenidengündemegeldi.
Oyıllardai"kencegörmü"olanlarba"taolmak
üzere,bazıkadındernekleriveavukatlar,suç
duyurusundabulundularvebuterfiningeriçekil-
mesiniistediler.

TerfiatamasınıyapanstanbulValisiAvni
Mutluise,“sicilibizde,verece"imizgörevihakkıy-
layerinegetirece"ikanaatiolu#mu#tur”diyerek,
i"kenceciyesahipçıktı.EsasındaSedatSelimAy,
bugörevetamdayaptı#ıi"kencelerdendolayı
getiriliyordu.Vali,“sicilibizde” derken,o“sicil”de
nelerinoldu#unuçokiyibiliyordu.Bugünedek
SelimAygibibirçoki"kenceci,yaptıklarınınkar"ı-
lı#ıolarakbu"ekildeödüllendirildiler,emniyet
müdürü,vali,milletvekili,bakanoldular.

EnbildikisimlerdenbiriMehmetA#ar,12
Eylülyıllarınıni"kencecisi,‘90’lıyıllarınkatliamcı-
sıolarak,buülkedeönceAdaletBakanı,sonra
çi"leriBakanıvePartiBa"kanıolmadımı?Daha

bilmedi#imizniceisimvar...
Elbettebudurum,i"kencecikimli#iylebu

kadaraçı#açıkartılmı"polislerinterfisinekar"ı
mücadeleyiortadankaldırmıyor.Ancakbazıger-
çeklerinaltı,birkezdahavekalıncaçizilmeli.
Bunlarınba"ında,i"kenceninmünferitbiruygula-
made#il,devletinsistemlibirpolitikasıoldu#u
gelmektedir."kencecininise,polisiçindençıkan
birkaçsapıklasınırlıolmadı#ı,“terörlemücade-
le”degörevyapanlarba"taolmaküzeretümpol-
islerini"ioldu#u,bunauygunyeti"tirildikleridir.Bu
temelgerçe#in,"uyadabu"ekildeçarpıtılması-
nameydanverilmemeldir.Nitekim1997yılında
gözaltındaalındı#ındai"kencegörenvetecavüze
u#rayanAsiyeZeybekGüzel’ibirayönceyeni-
dengözaltınaalanpolisler,“tecavüzünerkeksi
duygularlave#ehvetselolmadı"ını,görevgere"i
yaptıklarını” söylemi"lerdir.Zeybek’inavukatı
SezginUçar,müvekkilinesöylenenbusözleri
basınaaçıklamı"tır.(Cumhuriyet,18A#ustos
2012)

SelimAy,‘90’lıyıllardastanbulEmniyeti’nde
ço#alanvekendilerine“takunyacılar” denendinci
kesimdendi.Biryandanbe"vakitnamazlarını
kılar,biryandandai"kenceederlerdi.SelimAy,
gençya"tabui"kencecitiminba"ındayeraldı.
Yükselmehırsıyla12Eylüldöneminiaratmayacak
tarzdayaygınvea#ıri"kenceleryaptı.Odönem
MehmetA#arbakanolmu"tuveSelimAygibi
“yeniyetme”ler,kendiiçlerindenbirininBakan
olmasıylaövünüyor,onaözeniyorlardı.Onungibi

olmakiçindedahafazlai"kenceyapması,daha
çokinsankatletmesigerekiyordu.

KısacasıSelimAy’ınönü,dahaoyıllardaaçıl-
mı"tı.AKPgibidinci-gericibirpartidöneminde
sürekliterfiederekyükselmesine"a"mamak
gerekir.Ba"bakanErdo#an’ın“polisimikimseye
yedirtmem” diyerekSelimAy’adestekçıkması
bo"unade#ildir.Elbetteyükselentepkilerindüze-
yinegöre,AKPdegeriadımatacaktır.Zaten
bununilkemareleriortayaçıkmı"tır.BülentArınç,
“bukadariddiavarken,hükümetidebakanlı"ıda
yormanınanlamıyok” diyerek,terfiinindurdurula-
bilece#iyönündei"aretvermi"tir.Ancakhalen
kesinbirdurumyoktur.
"kenceyevei"kencecilerekar"ıçokyönlübir

mücadeleyürütmekzorunludur.12Eylülyılların-
danbuyanai"kencegeriletilmi"se,bundai"ken-
cededireni"invesonrasındakite"hirinbüyükrolü
vardır.Hangihükümetgelirsegelsin,i"kencebir
devletpolitikasıolarakuygulanmayadevam
etmi"tir,busömürüdüzenivaroldu#usüreceede-
cektirde.Ancakonun"iddeti,yaygınlı#ıazalabi-
lir.Buda,hükümetlerintercihiilede#il,mücade-
lenindüzeyiilebelirlenir.

12Eylülzindanlarındaolu"anvegiderekyayı-
lanslogandaifadesinibuldu#ugibi;insanlıkonuru
i"kenceyiyenmi"tir,yenecektir!"kencecilerhiçbir
zamanrahatuykuuyuyamadılar.Yaptıklarının
hesabınınbirgünmutlakasorulaca#ıkorkusuyla
ya"adılar.Korksunlarvebeklesinler…
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#çi"leri Bakanı #dris Naim $ahin’in 26 Temmuz
günü Meclis’te “biber gazı”yla ilgili yaptı!ı açıklama,
kendi tarzına uygundu ve egemenlerin yalan ve
demagojilerine bir katkı niteli!indeydi. $ahin, bir soru
üzerine verdi!i yanıtta, “biber gazının do"al, bitkisel
oldu"u ve insan sa"lı"ı üzerinde kalıcı hiçbir etkisinin
bulunmadı"ı”nı söylüyordu. Ortada o kadar ya"anmı"
olay ve ölüm varken…

Bu sözlere en ba"ta, biber gazından dolayı yakınla-
rını kaybedenler isyan ettiler. Geçti!imiz aylarda
Yalova’da bir kavgayı ayırırken polisin biber gazı sık-
masından dolayı ya"amını yitiren Çayan Birben’in
babası, “madem öldürmüyor, benim o"lum neden
öldü?” diye sordu ve tepkisini ortaya koydu. Daha
önce de Metin Lokumcu, Hacı Zengin, Ishak Kalvo,
#brahim Sevindik, Hüseyin Demir, katıldıkları eylem-
lerde polisin sıktı!ı biber gazıyla ölmü"lerdi. Ayrıca bu

gazdan kalıcı "ekilde etkilenen binlerce ki"i vardı.
Türk Tabipler Birli!i de bu konuda bir açıklama

yaptı. Açıklamada; “bütün uyu!turucular da bitkisel
kökenlidir, birçok yan etkisi olan ilaçlar da yine bitkiler-
den ve do"al yollardan elde edilir. Dolayısıyla her
do"al yoldan elde edilen zararsız de"ildir” dediler.
Türkiye #nsan Hakları Vakfı Ba"kanı Fincancı ise,
“biber gazını bu kadar masum ilan etmeleri, tümüyle
kendi i!ledikleri suçları örtme çabasıdır” dedi. Fincancı,
Bakan $ahin’in hükümeti temsil etti!ini, hükümetin
politikalarını açı!a vurdu!unu ekledi.

Bütçeden milyarlar akıtılıyor
Aynı günlerde bir CHP milletvekilinin bu konudaki

sorularına yanıt veren Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı, 12 yılda 628 ton biber gazı ve göz
ya!artıcı sprey ithal edildi"ini ve bunlara 21 milyon
269 bin dolar (38 milyon TL) harcandı"ını açıkladı.
Tabi ki bu paralar halkın cebinden çıkıyordu. Bunların
nereden ithal edildi!i ve ithal eden "irketlerin kimler
oldu!u sorusuna ise, Bakan Yazıcı, “ticari sır” kapsamı-
na girdi!i için yanıtlamayaca!ını söyledi.

Halkın sa!lı!ı sözkonusu oldu!unda “tasarruf” adı
altında kısıtlamalar yapan, sa!lı!ı ve e!itimi paralı hale
getiren devletin, kendi güvenli!i için nasıl harcama
yaptı!ı, bu örnekle bir kez daha açı!a çıktı. Hakkını
arayan herkesin üzerine su gibi gaz sıkan, cop kulla-
nan, hatta silahını çeken güvenlik güçlerine, devletin
kasası sonuna dek açıktı. Son olarak #zmir’de salt ekip

otosuna çarptı!ı için bir polis, 17 ya"ındaki bir genci
öldürdü. Polis, sıradan bir olayda bile son derece per-
vasız davranıyor, bazen gazla, bazen silahla öldürmek-
ten çekinmiyor!

Devletin halka kar"ı yürüttü!ü bu baskı ve "iddet
politikası, “savunma ve güvenlik hizmetleri” adı altın-
da bütçede ayrılan payın artırılmasıyla da kendini orta-
ya koyuyor. Halktan alınan vergilerle olu"an devlet
bütçesi, sa!lı!a, e!itime, konuta de!il, polise ve aske-
re harcanıyor. Bu yılın ilk altı ayında “asker-polis hiz-
metleri” geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’e
yakın bir artı" göstermi" durumda. TSK’nın genel büt-
çedeki payı yüzde 4.7, polis harcamalarının ise
yüzde 5. Yakla!ık yüzde 10’luk bir bölüm bu milita-
rist güçlere ayrılırken, cezaevlerine yüzde 1 bile
ayrılmadı"ı görüldü. Hatırlanacaktır; geçti!imiz aylar-
da Urfa Cezaevi’nde yer sorunu ve sıcak havadan
bunalan mahkumların klima istekleri, “ödenek yetersiz-
li"i” gerekçesiyle reddedilmi" ve cezaevinde çıkan
olaylar buna ba!lanmı"tı. 

* * *
Egemenler, bu asalak ve ölüm kusan kurumlara

milyarlar harcasa da, halkın hak alma mücadelesini
bastıramayacaklar. Sömürü ve zulüm sürdü!ü müd-
detçe, isyan ve ba"kaldırı hep olacak. 

Halka yabancı, halkın dü"manı haline gelmi" bu
militarist güçler, devrim ve sosyalizmde tümden da!ıtı-
lacak, halk, kendi ordusunu ve milislerini kurarak,
emperyalistlerin ve i"birlikçilerinin saldırılarına kar"ı
kendisini korumasını bilecektir. 

Sınıfsız, sömürüsüz bir topluma geçi"le birlikte ise,
bunlara da son verilecek, silahlara gereksinim duyul-
mayan insanlı!ın altın ça!ı ba"layacaktır.

Biber gazı ve bütçesi...

Bir ikenceci polis: Sedat Selim Ay



Eylül ayına sava! tamtamları ile giriyoruz
yine. Sözde 1 Eylül, dünya barı! günü!
Yakla!ık on yıldır ba!ta Ortado"u olmak üzere
dünyayı yeniden payla!maya kalkan emperya-
listler ve onların sözcüleri, oluk oluk kan
dökülürken, yine hiç sıkılmadan “barı!” üzeri-
ne nutuklar atmaya devam ediyorlar. 

Lenin barı!ı “sava!a verilen ara” olarak
tanımlamı!tı. Çünkü yakla!ık 5 bin yıllık

sınıflı toplum tarihine baktı"ımızda, bu

sürenin yüzde 90’nını sava!lar olu!turuyor.
Üstelik sava!ın etkisi, yaygınlı"ı ve yıkıcılı"ı
“uygarlık” geli!tikçe artıyor.  

Tarihte, özellikle büyük sava! sonrası barı!
düzenlemelerinin yeni bir sava!ın temelini
hazırlaması, bir kural gibidir. Örne"in I.
emperyalist sava! sonrasının barı! anla!ması,
(Versay) ikincisinin en önemli nedenidir.
Versay, dünyanın gelece"i açısından ne denli
ba!arısız olmu!sa, II. emperyalist sava!ı bitiren
Paris anla!ması da aynı derecede ba!arısızdır.
“So"uk sava!” yıllarından bölgesel sava!lara
kadar geçen sürede ya!ananlar, bunun kanıtı-
dır. “Do"u Bloku”nun yıkılmasının ardından
arka arkaya kurulan yeni devletlerle farklı bir
co"rafya olu!mu!tur. “Balkanla!ma” terimini
kullanıma sokan, emperyalist kı!kırtmalarla
küçük devletçikler kurulmu!tur.

Her iki emperyalist sava! da asıl olarak
Avrupa’da ya!andı. “Medeniyetin be!i"i” ola-
rak gösterilen Avrupa, sınıflı toplumlar tarihin-
de en çok sava!ın yapıldı"ı ve militarizmin en
güçlü oldu"u kıtadır aynı zamanda.

Silahlanma yarı!ı artarak sürüyor  

Stalin, ikinci emperyalist sava! öncesinde,
dünyada hüküm süren ekonomik krizin tüm
i!kollarını sararken, sadece bir sektörün, silah
sektörünün bunun dı!ında kaldı"ını söylüyor-
du. Ve bu silahları “yemek” için yapmadıkları-
nı, büyük bir sava! hazırlı"ı içinde olduklarını
belirtiyordu ki, tarih bu sözlerinin haklılı"ını
ortaya koydu. Rosa Lüksemburg da, krizin
“kara delik”leri büyüttü"ü bir dönemde
“düzeltici unsur” olarak sava!a ba!vurma ihti-
mallerinin güçlendi"ini söylüyordu. Bugün de
benzer bir durumla kar!ı kar!ıyayız. Kriz

derinle!tikçe, tüm sektörler gerilerken,

silah sanayi büyüyor. Bu da sava!ın !iddeti-
nin, yaygınlı"ının artaca"ını gösteriyor.  

Krizlerin anası sayılan gıda krizinin kapı-

mızı çaldı"ı bir dönemde, askeri harcama-

lar yılda 1.5 trilyon doları geçmi! durumda.

Irak ve Afganistan i!gallerinden sonra, Libya
ve Suriye’de iç karga!a yaratan ABD’nin böl-
gede hegemonyasını sa"lamak için ba!lattı"ı
sava!, en çok silah tekellerine yarıyor. ABD
Savunma Bakanlı"ı (Pentagon) son iki ayda
Körfez ülkeleri ile toplam 11.3 milyar dolarlık
silah satı! anla!masını Kongre’nin onayına
sundu. Kongre’nin bu anla!maları hızla onay-
laması bekleniyor. Katar’ın Almanya’ya ait
Leopard II tanklarından 200 adet almak istedi-
"i, Alman Hükümeti sözcüsü Streiter tarafın-
dan bildirildi. Suudi Arabistan’ın da ABD dı!ın-
da #ngiltere’den 3 milyar dolarlık anla!ma ile
sava! uça"ı aldı"ı haberi çıktı.

Ayrıca ABD, Kuzey Afrika’daki olaylar

sırasında Mısır ve Tunus’a en çok silah

satan ülke oldu. “Arap baharı”
olarak lanse edilen dönemin
ardından, o ülkelerde AKP ben-
zeri “ılımlı #slam”cı i!birlikçileri
ile hegemonyasını yeni-
den tesis eden ABD, bu
süre içinde silah satı!ları-
nı da arttırdı.  

Silahlanma yarı!ında
Türkiye de di"erlerinden
geri kalmıyor. Temmuz
ayında Ba!bakan Erdo"an’ın ba!kanlı"ında
toplanan Savunma Sanayi #cra Komitesi’nin
yeni silah alımı için kararlar aldı"ı bildiriliyor.
Bunların içinde dünyanın en pahalı sava!
uçaklarından F-35A’nın alınması planlanıyor.
Bunlarının tanesinin 130 milyon dolardan
fazla oldu"u söyleniyor. Ayrıca 4 milyar dolar-
lık uzun menzilli füze pazarlıkları sürüyor.
Türkiye, silah alımını arttırırken, bazı silah

parçalarını Ortado"u ülkelerine ihraç eden

bir ülke durumuna da gelmi! durumda.

Di"er yandan Suriye ve #ran’ın da Rusya

ile yaptı"ı anla!malarla cephaneliklerini

büyüttü"ü ortaya çıktı. Rusya, Ocak ayında
binlerce ton mermi ve a"ır silahların oldu"u
kargo gemisini, Suriye’nin Tartus Limanı’na
göndermi!ti. Rusya’nın silah satı!larının yüzde
10’unu Suriye’ye yaptı"ı, son bir yılda bunun
daha da arttı"ı söyleniyor. Suriye, son üç yıl
içinde silah alımlarını yüzde 580 arttırdı,
bunun yüzde 78’ini Rusya’dan yaptı. #ran’ın
ise, son 3 yılda 350 milyon sterlin (981 milyon
TL) de"erinde silah aldı"ı; bu ülkelerin ba!ın-
da, Rusya ve Çin’in geldi"i belirtiliyor.

Güç dengelerine göre 

de"i!en silahlanma oranı

Uluslararası Barı! Enstitüsü SIPRI’nın rapo-
runa göre ekonomik krize kar!ı silah piyasası-
nın hacmi 2007-2011 yılları arasında yüzde 24
büyüdü. 

SIPRI’nın verilerine göre, dünya silah satı-

!ının yüzde 95’ini 15 emperyalist ülke elin-

de tutuyor. Bunların içinde ABD, yüzde 31 ile
birinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 23 ile
Rusya, yüzde 11 ile Almanya, yüzde 7 ile
Fransa izliyor. Silah alanların ba!ında ise
Asya ülkeleri geliyor. (Çin, Hindistan,
Kuzey Kore) Bunları Ortado"u ülkeleri
izliyor. #srail ve Türkiye’nin silah har-
camaları ise, birbirine yakın görü-
nüyor. Türkiye, BM Silahsızlanma
Ofisi’ne yaptı"ı bildirimde, askeri
harcamalarını 19 milyar TL, alımla-
rını ise 8 milyar TL olarak beyan
etmi!. Bu alımlar da a"ırlıklı ola-
rak ABD’den yapılıyor.

Emperyalist güçler arasında
de"i!en dengeler silahlanma sektö-
rüne de yansıyor tabi. Çin ba!ta
olmak üzere BRIC ülkelerinin
(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) aske-
ri harcamaları artıyor. SIPRI,

Amerikan emperyalizminin hız kesti-

"ini, buna kar!ılık Çin, Rusya ve

Hindistan’ın silah alımlarını hızlandırdı-

"ını ve ordularını donattıklarını bildiriyor.

Daha önce silah alımında dünya birincisi olan

Çin (2002-2006) silah satan ülke konumuna
yükseldi. 2007-2011 yılları arasında Çin, silah
üretimini yüzde 95 oranında arttırarak, silah
satan ülkeler arasında 6. sıraya yükseldi.
Askeri yatırımlarını da yüzde 12.7 artırarak,
ABD’den sonra ikinci sıraya çıktı"ı görülüyor. 

Toplamda BR#C ülkeleri dünya askeri harca-
malarının yüzde 14’ünü olu!turuyor. Fakat
ABD’ninki yüzde 43! Ba!ka bir deyi!le ABD’nin
3 olan askeri gücüne kar!ılık, BRIC’inki henüz
1, ama fark giderek azalıyor.

Bunlar ülkelere ait resmi silahlanma rakam-
larıdır. Özellikle Çin, kendi silahlanma harca-
malarını, oldu"undan çok dü!ük göstermekte-
dir. 

Bir de bunun kayıt-dı!ı bir !ekilde özel
güvenlik !irketleri eliyle yapılanları vardır. Irak
i!gali sırasında ABD ordusunun dı!ında
Blackwater adıyla özel bir askeri birli"in çatı!-
maların içine girdi"i ve ellerindeki geli!mi!
silahlarla onbinlerce Iraklıyı öldürdü"ü bilin-
mektedir. Bu !irketin ipli"i pazara çıkınca,
ABD tarafından yargılanıp yüklü tazminatlara
çarptırıldı. Yargılandı"ı maddeler bile, silah-
lanmanın bu tür !irketler aracılı"ıyla nasıl gizli
bir !ekilde sürdü"ünü ve devletlerin birçok
kirli i!ini üstlendikleri ortaya koydu.

Blackwater, silah kaçakçılı"ı ve silah satı!ın-
da usulsüzlük gibi
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yasaları çi"nedi"i için yargılandı. Afganistan
ve Irak i!gali sırasında kayıt dı!ı otomatik silah
bulundurmak, görevlilere yalan söylemek,
deniza!ırı bölgelere yasadı!ı çelik yelek satmak
gibi suçlardı bunlar. Daha önce de ABD’nin
“silah ihracatını kontrol etme yasası”nı ihlal
gerekçesiyle Dı!i!leri Bakanlı"ı’na 42 milyon
dolar tazminat ödedi. Irak’ta Blackwater’in
öldürdü"ü canlara ise sadece 100 bin dolar
tazminat biçilmi!ti. 

Sava!ın kitlesel yıkım yüzü

Yeni bir payla!ım sava!ının içinde oldu"u-
muzun en önemli göstergelerinden bir olan
silahlanma bu durumda iken, bir di"er göster-
ge de mülteci sayısındaki büyük artı!tır. 

BM Mülteciler Yüksek Komiserli"i’nin 2010
yılı raporuna göre, dünyadaki mülteci sayısı
44 milyona ula!mı!tır. Bunun son 15 yılın en
yüksek rakamı oldu"u belirtilmektedir. Kaldı ki
buna son Libya ve Suriye olayları sonrası ya!a-
nan mülteci akını dahil de"ildir. Sadece
Suriye’de 2011 Mart’ından bu yana, 276 bin-
den fazla mülteci, kom!u ülkelere sı"ınmı!
durumda. Mültecili"in, her zaman sava!-!id-
det ortamında arttı"ı bilinmektedir.

II. Emperyalist Sava! döneminde (1939-
1945) 10 milyon insan evlerinden yurtlarından
kopartılarak çalı!ma kamplarında köle olarak
çalı!tırılmı!tı. Mülteci durumuna dü!en insan
sayısı ise yüz milyonları bulmu!tu.   

Sava!larda kullanılan teknolojik aletler

geli!tikçe, sava!ın yıkıcılı"ı da artıyor. Bu
sadece mülteci ve esir duruma dü!en yüz mil-
yonlarla da sınırlı de"il. Son emperyalist
dünya sava!ı olan II. emperyalist sava!ta, ölü
ve yaralı sayısı da milyonları a!tı. 

18. yüzyıldan 20. yüzyılın ba!larına kadar
sava!larda, toplam ölümlerin ancak yarısı sivil-
lerden olu!maktaydı. II. Emperyalist Sava!’ta
bu sayı, üçte iki oranında arttı. I. ve II.

emperyalist sava!lar kitle sava!ı niteli"ine

büründü, cepheyle ev arasındaki ayrım

ortadan kalktı, topyekün bir sava! halini

aldı. I. Emperyalist Sava!’ta, on milyon; ikinci-
sinde ise, 54 milyonu a!kın ki!i öldü. 90 mil-
yon civarında yaralıdan 28 milyonu, ömürleri-
nin geri kalan kısmını sakat geçirdi. 

Günümüzdeki sava!larda ise, ‘90’lardan iti-
baren sivil ölümler, toplam kaybın yüzde
90’ına çıktı. 2003 yılında gerçekle!en Irak
i!galinde yakla!ık 1.5 milyon insanın ya!amı-
nın kaybetti"i tahmin edilmektedir. Sakat
kalanlar, kayıplar, faili meçhuller, evini-yurdu-
nu terk edenler bu sayının dı!ındadır. 

Bir zamanlar sava!ın zararı, okun nereye
kadar uçaca"ına, bir Roma lejyonunun nereye
kadar yürüyece"ine ya da bir Viking gemisinin
nereye kadar yelken açabilece"ine ba"lıydı.
Emperyalist sava!larda ise, tarihte ilk kez “üç
boyutlu” bir nitelik kazandı. Kara, hava ve
deniz, hatta denizin altı da devreye girdi.

Yoksullar ölüyor, zenginler kazanıyor

Fransız yazar Jean Paul Sartre “sava!ı zen-

ginler çıkarır, yoksullar ölür” diyor. Sınıflı top-
lumlarda egemenlerin ba!lattı"ı bütün sava!-
larda böyle olmu!tur. ABD’de bile sava!ta
ölen askerlerin büyük ço"unlu"u yoksul, oku-
mak için para bulmakta zorlanan ya da vatan-
da!lık bekleyen gençlerden olu!maktadır. 

Bu gerçe"i, ülkemizde neredeyse her gün
ya!ıyoruz. Yakla!ık 30 yıldır süren kirli sava!ta,
onbinlerce asker ölmü!ken, içlerinde zengin
çocu"u, general çocu"u, hatta Bakan, millet-
vekili çocu"u bile bulunmamaktadır. Onlar, ya
en güvenilir yerlerde göstermelik biçimde
askerlik yapmakta, ya da “çürük” raporu ala-
rak, belli dönemlerde çıkan “bedelli
askerlik”ten yararlanarak sıyrılmaktadırlar.

Emperyalist ülkelerde zorunlu askerlik

kaldırılıp paralı askerli"e geçince, daha

fazla oranda yoksul ve azınlıklardan asker

temin edilmeye ba!lanmı!tır. Libya ve Suriye
gibi iç karı!ıklık çıkardıkları ülkelerde ise, hal-
kın diliyle “ipten-kazıktan kurtulan”lar, sava!a
sürülmektedir. Bunlar, psikopat ki!ilikli seri
cinayet i!leyen katillerden, kirli sava!larda kul-
lanılan eski askerlere kadar, toplum dı!ına
dü!mü! ki!ilerden olu!maktadır. Böyle bir
sava!ı, ba!ka türlü yürütmeleri mümkün de"il-
dir çünkü. 

Emperyalist ülkeler, düzenli ordunun han-
tallı"ından ve parasal yükünden kurtulmak
için, kimi zaman bu tür çapulcu takımını ve
özel !irketleri devreye sokmaktadır. Bir yandan
da son teknolojiyi kullanarak “sava! makinele-

ri” yarattıkları görülmektedir. Giderek artan
“insansız hava araçları”na, “sava!çı robotlar”

eklenmektedir. 

bir yanda BARI! NUTUKLARI

bir yanda ARTAN S"LAHLANMA!

1 Eylül dünya barı! günü!
II. Emperyalist Sava!’ın ba!langıç tarihi ola-

rak geçen 1 Eylül, Alman Nazi ordusunun Polonya’ya

giri!idir. Bu tarih, sonraki yıllarda Birle!mi! Milletler tara-

fından “barı! günü” olarak kabul edildi. Aslında bu, kitlele-

rin emperyalist sava!a ve onun açtı"ı her tür yıkıma kar!ı tep-

kilerinin, sava!sız-sömürüsüz bir dünya özlemlerinin bir ifade-

siydi. BM’ye böyle bir günü “barı! günü” ilan ettiren de, kitlelerin

bu u"urda verdi"i mücadele oldu. 

Emperyalist kurumların ve sözcülerinin, kitlelerin duygularını

sömürmede ve çarpıtmada ne denli usta oldukları bilinir. Barı! özle-

mi ve barı! talebi de, yıllar yılı egemenler tarafından en fazla sömü-

rülen ve demagoji malzemesi yapılan bir kavram oldu. Tıpkı, demok-

rasi, özgürlük, e!itlik gibi.

“Onlar da barı! dediler bizim gibi / karde!lik dediler, / sonra defne

dallarıyla tutu!turup ate!leri / güvercinleri pi!irmeden yediler” 

Bir “barı! günü”ne daha ülkemizde ve dört bir yanımızda süren

sava!larla giriyoruz. Kürt halkına kar!ı yürütülen kirli sava!ta ve ba!ta
Ortado"u olmak üzere dünyanın yeniden payla!ım sava!ında, ölen,

sakat kalan, çe!itli uluslardan milyonlarca i!çi-emekçi var. Büyük

insan kaybının yanı sıra, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ya"malanı-

yor, tahrip ediliyor. Kısaca sava!ın faturası, yine tüm insanlı"a ve

do"aya kesiliyor. 

Sava!ı durdurmanın tek yolu, sava! kar!ıtı hareketi büyüt-

mek ve onu devrimle taçlandırmaktır. Böyle bir mücadeleyi

yürütmeden, barı! adına yapılan tüm konu!malar, en hafif

deyimle havanda su dövmektir, kitleleri kandırmaktır. 
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Alman Meclisi Teknik Sonuçları Deerlendirme Bürosu TAB’ın
yayınladıı raporda, bu robotların Almanya’da üretilmesi için
gerekli önlemlerin en kısa sürede alınması istenmektedir.
Raporda unlar söylenmektedir: “nsansız sistemler, uçu süresin-
deki üstünlükleri ve dayanılıklarıyla, insanlı araçlardan daha etki-
lidir. Tehlikeli görevlerde silahsız sistemlerin, gerek masraflı,
gerek riskli insan ve malzeme yerine kullanılması geçerlidir.” Bu
sektöre ABD kadar önem vermeleri ve öncü rol oynamaları gerek-
tiini savunan Alman uzmanlar, Merkel hükümetini de bu do-
rultuda zorlamaktadırlar.   

Yüzyılın baında ngiltere’de teknisyenler zırhlı bir traktör
gelitirip, adını “tank” koymular. 1916’da cephede ilk göründü-
ünde, askerlerin güldüü bu alet, daha sonra gelitirilip savaa
hazır duruma getirilmi ve emperyalist savaın en etkili araçların-
dan biri olmu. Ancak tankın savata artan etkinlii karısında
tank karıtı silahlar da yapılmaya balanmı. Daha önce tank en
önde giderken, “tanksavar”ların icat edilmesiyle askerler yine öne
sürülmeye balamı. 

Kısacası üretilen her silahın panzehiri niteliinde karıtı da
ortaya çıkmaktadır. Tankı üretenler, tabi ki bir gün tankın piya-
delerin arkasından gideceini öngörememiti. imdi “savaçı
robotlar”a geçilmektedir, fakat emperyalistler teknolojiyi ne denli
etkin kullanırlarsa kullansınlar, karı silahları da üretilecek ve
savalarda insan faktörünün belirleyici rolü deimeyecektir.

Gerçek barı sosyalizmde!

Marks I. Enternasyonal Belgeleri’nde, “çeitli ülkelerin içileri-
nin birlemesi, uluslararası savaları olanaksız kılacaktır” diyerek,
savaın kökünün tamamen kazınmasının, “içilerin birlemesiyle
olacaı”nı vurgulanmıtı.

Engels, “günümüzde ordu tarafından sivil halkların elinden
alınan sayısız i gücü, sınıfsız toplumda tekrar iinin baına veri-
lecektir; bunlar tükettikleri kadar üretmekle kalmayacak, geçim-
leri için gereken çok daha fazla ürünü resmi depolara da yollaya-
bilecektir” der. Böylece gelecein toplumunun, asalak ordudan
kurtulduktan sonra nasıl refah topluma dönüeceini ortaya
serer.

Marks ve Engels’i kendine rehber edinen Lenin ise, I.
Emperyalist Sava sırasında yalnızca burjuvaziye karı deil,
“vatan savunması” adı altında burjuvazinin deirmenine su taı-
yan sosyal-ovenlere karı da mücadele etmi, proletarya enter-
nasyonalizminin bayraını dalgalandırmıtır. Emperyalist savaı iç
savaa çevirip devrimle taçlandırmak gerektiini söyleyerek, bunu
bizzat yaama geçirmitir. Proletaryanın devrimci sınıf savaımıy-
la balantı kurulmaksızın yapılan barı mücadelesini ise, “duygu-
sal ya da halkı aldatan burjuvazinin pasifist laf kalabalıı” olarak
nitelemitir.  

Emperyalist savaa karı direnenler, her yerde içi ve emekçi-
ler oldu. Ve ona önderlik eden Komünist Partilerin öncülüünde
savatılar, birçok yerde bunu devrimle taçlandırmayı baardılar.
Birinci emperyalist savaın bitmesinde Ekim devrimi ne kadar
belirleyici olduysa, ikincisinde Stalin önderliindeki SSCB’nin esiz
direnii ve tüm dünya halklarının savaa ve faizme karı yükselt-
tikleri birleik mücadele, o denli etkili oldu. 

Yeni bir emperyalist paylaım savaının hüküm sürdüü günü-
müz koullarında, barı için mücadele, devrim ve sosyalizm
için mücadeledir. Bu perspektifle hareket etmeden barı üze-
rine konuanlar, burjuva demagoglardır, reformist-pasifist
entelektüellerdir. 

Bugünün komünist ve devrimcilerine düen görev; I. emperya-
list savata Lenin’in, ikincisinde Stalin’in yaptıı gibi, hem emper-
yalist savaı, hem de ona u ya da bu ekilde destek sunan pasi-
fist entelektüelleri tehir etmek, iktidar perspektifi ile sınıf müca-
delesini yükseltmektir. Tarihin ortaya koyduu kesin doru
udur: “Ya devrimler savaları önler, ya da savalar devrimle-
re yol açar!” 

20072008 yılında balayan, ama geçici
bazı çözümlerle ötelenen krizin ikinci dalgası
nın giderek yaklatıına dair iaretler giderek
artıyor. 

Krizin ilk dalgası, küçük çaplı bir gıda
kriziyle birleerek gelmi, dünyanın pek
çok ülkesinde “ekmek isyanları” yaan
mıtı. imdi ise, ikinci dalga, yeniden ve
daha iddetli bir gıda kriziyle birleerek
yaklaıyor. Sonbahar aylarında bu yeni
kriz dalgasının, bütün aırlııyla dünya
nın üzerine çökeceini tahmin edenlerin
sayısı da giderek artıyor. 

Tarımda yıkım, emperyalist politikadır
ABD Tarım Bakanı, onyıllardan bu yana en

büyük kuraklıın yaandıını söylüyor. ABD
topraklarının yüzde 61’i kuraklıktan etkilenmi
durumda. Rusya, Çin ve Hindistan’daki seller
nedeniyle de tahıl üretiminin düecei bekle
niyor. ABD, dünya mısır ihtiyacının yaklaık
yarısını ve soya fasülyesi ile budayın önemli
bir kısmını üretiyor. Bu nedenle, sadece
ABD’deki kuraklık baka ülkelere yayılmasa
bile, gıda krizi kaçınılmaz biçimde geliyor. 

Bu durum, en bata buday, pirinç ve
mısır üretimini etkileyecek. Ve mısır bata
olmak üzere temel gıda maddelerinde fiyat
artıları iki aydır gözle görülür hale gelmi
durumda. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),
devam etmekte olan kuraklıın fiyat artılarını
daha da körükleyeceini duyurdu. 

Gıda krizinin görünür nedeni ABD’deki
kuraklık olmakla birlikte, gerçekte emperyalist
tarım politikalarının sonuçlarını yaıyoruz. Çok
deil, 20 yıl öncesinde, en geri bıraktırılmı
ülkeler bile, gıda üretiminde kendine yeterli
durumdaydı. Yaygın biçimde yapılan tarım, her
ülkenin kendi ihtiyacını karılamaya yeterliydi.
Emperyalist tarım politikaları ise, önce yerli
tarım üretimlerini yıkıma urattı, sonra tarımı
kendisine baımlı hale getirdi; sonuçta, bütün
eski tarım ülkeleri, tarım ithalatçısı durumuna
sürüklendi. 

Emperyalist tarım tekelleri, önce baımlı
ülkelerin tarım üretimlerini denetlemeye balı
yorlar. Çeitli yasal düzenlemelerle çiftçiler
iflas ettiriliyor, çou kendi topraında kiracı
durumuna düüyor. Gelecek yıl için tohum
bırakmayan terminatör tohumlar; üretime geti
rilen kotalar; yerli ürünlerin deil, emperyalist
tekellerin sattıı tohumların üretiminin dayatıl
ması; tohum, gübre ve ilaçlamada tekele
baımlılıın olması; gdo’lu tarım ürünlerinin
onlarca kilometre alandaki benzer ürünlere
de gdo bulatırması; kullanılan gdo ve kimya
salların doanın bitkiböcek çeitlilini imha
etmesi gibi unsurlar, yerli tarımın yıkıma ura
tılmasına neden oluyor. Gıda krizini zaten
artık doal bir unsur olarak yaamakta olan
Afrika ülkelerinde ise, emperyalist ülkelerin
gıda yardımları tahıl deil, öütülmü un ola
rak yapılıyor; çünkü tahıl olarak gıda yardımı

alan
bölgele
rin, bunları tohum olarak kullanması ve
zaman içinde gıdada kendine yeterli hale gel
mesi engellenmek isteniyor. 

Ve bu arada, bata Çin ve srail olmak
üzere kimi ülkeler, dünya genelinde en verim
li toprakları kiralayarak tarım çiftlikleri kuruyor
ve tarım üretimi gerçekletiriyorlar.  

Son 1520 yılda Hindistan’da onbinlerce
çiftçi intihar etti. ngiltere’de en yüksek intihar
oranı çiftçiler arasında. ABD’de ya ortalaması
70’lerin üzerine çıkarken, çiftçilerin ortalama
yaı 58. Tarımdaki yıkım, önce topraksız ve
isiz kalan çiftçileri öldürüyor... 

Dünya genelinde tarımda çeitlilik yokedi
liyor ve bata ABD olmak üzere tarım tekelleri
nin tek tip tahıl ve gıda üretimine mecbur
bırakılıyor. 

Türkiye de, tarımı yıkıma uratılan ülkeler
den biri. Neredeyse 1015 yıl öncesine kadar,
temel gıda maddeleri üretimi çok yüksek olan
ve gıda ihracatı yapan bir ülke iken, son yıllar
da en önemli gıda kalemlerinde bile ithalatçı
durumuna dütü. Dünya hayvan varlıında ilk
sıralarda yeralırken, imdi hayvan baına etsüt
veriminde yetersizlik yaıyor, Latin
Amerika’dan hayvan ithal ederek et ihtiyacını
karılamaya çalııyor. Fındık, kayısı gibi ürün
lerde dünya pazarlarını tek baına elinde
tutan, çaydan budaya kadar geni bir ürün
yelpazesinde fazla ürün çıkaran ve depolaya
cak yer bile bulamayan Türkiye’de, imdi üre
tim kotaları nedeniyle son derece sınırlı üre
tim yapılıyor. Karadeniz bölgesinde sayısız
HES inaatları nedeniyle çiftçilere tarım yap
maması karılıında dekar baına para ödeni
yor, tahıl ambarı Trakya’da tarım alanlarına
fabrikalar ina ediliyor, Çukurova’da uçsuz
bucaksız ayçiçek tarlaları kurularak bio yakıtta
kullanılmak üzere ya üretimi yapılıyor. 

Ve tüm bunların sonucunda, dünyada 20
yıl önce tarımda kendine yeterli bütün ülkeler
gibi, Türkiye de büyük bir tarım yıkımı yaıyor
ve emperyalist tarım tekellerine baımlı hale
geliyor. 

Gıda krizi yaklaıyor
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Ekonomi kurumları, Türkiye ekonomisinde yava"-

lama oldu!unu, geçen krizi kolay atlatan Almanya

ekonomisinin durdu!unu söylüyorlar. Yunanistan,

#talya ve #spanya zaten son bir yıldır krizi çok "iddetli

biçimde ya"ıyorlar. 2008’den sonra atlatılamayan ve

etkileri devam eden kriz, etki alanını geni"letiyor. 

Almanya da geriliyor
#MF büyük krizlerin genelde eylül ayında patladı!ı-

nı belirterek, “bu yıl daha tehlikeli bir ‘kriz ayı’ ile karı
karıya kalınacaını” söyledi. “Kara eylül” adı veri-
len bu eylül ayında, son derece önemli ekonomik
kararlar alınması bekleniyor. Öncesinde, Euro böl-

gesinin lokomotifi olarak, #talyan, Yunanistan ve

#spanya’dan sonra bölgede krizin derinle"mesini

engelleyen Almanya’da da kriz i"aretlerinin yo!unla"-

maya ba"laması, kötü i"aret olarak yorumlanıyor. 

Avrupa #statistik Dairesi (Eurostat) tarafından

yayınlanan son rakamlar, para birimi euro olan 17

ülkenin bir resesyonun e"i!inde oldu!unu gösterdi.

Euro Bölgesi, yılın ilk çeyre!inde hiç büyüme gös-
termezken, ikinci çeyre!inde binde 2 oranında
küçüldü. Krizde olan #spanya yılın ilk çeyre!inde

binde 4 oranında küçülürken, i"sizlik de rekor kırıyor.

Yılın ilk çeyre!inde yüzde 24.4 olan i"sizlik, ikinci çey-

rekte yüzde 24.6’ya yükseldi. #talya’da 2012’deki top-

lam gerilemenin yüzde 2.4 olaca!ı dü"ünülüyor.

Fransa’nın da yılın üçüncü çeyre!inde binde 1 oranın-

da daralması bekleniyor. #ngiltere ekonomisi de

2011’in son çeyre!inden bu yana sürekli daralma

ya"ıyor. Rakamlara göre, üç çeyrek üstüste daralan

#ngiliz ekonomisi, son 50 yılın en uzun süreli çift dipli

resesyonunda. Yunanistan, yılın ilk çeyre!inde yüzde

6.5 daralırken, ikinci çeyrekteki daralma yüzde 6.2

oldu. Portekiz’de ikinci çeyrek daralması, yüzde 3.3’te

kaldı. 

Yılın ilk çeyre!inde binde 5’lik büyüme kayde-
den Alman ekonomisinde ise yılın ikince çeyre!in-
deki büyüme sadece binde 3’te kaldı. Bu rakamlara

bakarak bundan sonra küçülmeye ba"laması bekleni-

yor. Büyük Alman tekellerinin üretim ve satı" rakamla-

rı da krizin somut göstergesi. Sanayi "irketi Siemens

ile kimya tekeli BASF, sipari"lerde dü"ü"ler oldu!u

gerekçesiyle 2012 yılına ili"kin kar beklentilerini a"a-

!ıya çektiler. Alman demiryolları da, özellikle mal ta"ı-

macılı!ındaki gerilemeden dolayı, karda dü"ü" bekli-

yor. 

Avrupa’da krizin patlak vermesinin ardından,

Almanya Çin, Hindistan, Brezilya gibi pazarlara yönel-

mi", bu ülkelerle ihracatını büyütmü"tü. Ancak 2012

yılında, bu ülkelerde de kriz kendisini hissetirmeye

ba"lamı" durumda. Brezilya, 2012 büyüme hızı bek-

lentisini yüzde 4.5’ten, yüzde 3’e çekti. Böylece

Almanya’nın bu ülkeye ihracatında azalma ortaya

çıktı. #MF Çin ekonomisinin de “yumu"ak bir ini"e

hazır” oldu!unu açıkladı. #MF, Çin’in yüzde 8, 25 ola-

rak tahmin etti!i büyüme beklentisini yüzde 8’e

dü"ürmü"tü. 

Bu rakamların açıklanmasının hemen arkasından,

kredi derecelendirme kurulu"u Moody’s’in, Almanya,

Hollanda Lüksemburg’un uzun vadeli kredi notu görü-

nümlerini, “dura!an”dan, “negatif”e dü"ürmesi, Avru-

pa’nın girdi!i resesyonun tescili anlamına geliyordu. 

Artık euro’nun çökmesi ihtimali daha fazla konu"u-

luyor. Krizden etkilenen
Avrupa ülkeleri, artık daha

fazla Almanya’yı suçlu-
yor, ya#anan çökü#ten
bile kazanç sa!ladı!ını
dü#ünüyorlar. Çünkü

Almanya, krize kar"ı

alınacak önlemleri

engelliyor, “kurtarma

fonu” ESM’nin geni"-

letilmesini reddedi-

yor, Avrupa Merkez

Bankası tarafından

kriz ülkelerinden devlet tahvili satın alınmasına kar"ı

çıkıyor, saldırı paketini uygulayamayan Yunanistan’a

yeni yardım paketi göndermeyece!ini söylüyor.

Dahası, Merkel, geçti!imiz Haziran ayında “iki ayrı

hızda Avrupa” ifadesini kullanarak ve zengin euro

ülkeleriyle bir “Kuzey eurosu” olu"turma hazırlıklarını

göstererek, krizdeki yoksul ve borçlu Güney Avrupa

ülkelerine tümden sırtını dönmeye çalı"ıyor. 

Kriz, her alanda zengin-yoksul, sömüren-
sömürülen ayrı#masını derinle#tiriyor. Refah döne-

minde proletaryayı sömüren burjuvazi, krizde i"çileri

i"ten atarak krizi onların üzerine yıkmaya çalı"ıyor.

Refah döneminde bütün Avrupa ülkelerini sömürerek

semiren Almanya, krize giren ülkelerin Euro

Bölgesi’nden ayrılmasını istiyor. Krize giren ülkelerde

ise, zengin bölgeler, yoksul bölgelerden ayrı"mayı

istiyor. #talya’da önemli ve çarpıcı bir örnek

ya"anıyor. #talya’nın kuzeyindeki zen-

gin bölgesi Güney Tirol, #talya’dan

ayrılarak Avusturya’ya katılmayı

“15 milyar euro ödeyerek
Roma’dan kurtulmak istedik-
lerini” tartı"ıyor. Bu gerçekle-

"irse, Belçika, Fransa,

#spanya, hatta #ngiltere gibi

ülkelerin de aynı yoldan gitme-

sinden, içindeki ayrılıkçı kesim-

lerin güçlenmesinden korkuluyor. 

AB içindeki a!ırlı!ını kullanan

Almanya’nın, refah-ekonomik büyüme

döneminde bütün Avrupa ülkelerini sömürür-

ken, krizden de zenginle"erek çıkması, bütün

Avrupa ülkelerinde büyük bir tepkiye yol açıyor.

Öyle ki, #talya’da Berlusconi’nin gazetesinin attı!ı

“Dördüncü Reich” ba"lı!ı ve “Almanya’nın artık Nazi
orduları ve tanklarla deil, euro’yla bütün Avrupa’yı
igal ettii” söylemi, büyük bir hızla Avrupa’ya yayılı-

yor, kitleler tarafından benimseniyor. Krizde olan ve

Almanya’nın zorlamasıyla “tasarruf” adı altında "iddet-

li saldırı paketlerine kar"ı mücadele etmek zorunda

kalan Yunanistan ve #spanya gibi ülkelerin i"çi ve

emekçilerinde, kendi burjuvazileriyle birlikte, Alman

emperyalizmine de tepkiler giderek artıyor. 

Türkiye’de çarklar yava#ladı
Avrupa’da sertle"mekte olan ekonomik krizin ikinci

dalgası, en büyük ihracatını Avrupa-Almanya’ya ger-

çekle"tiren Türkiye’yi de do!rudan etkiledi.

Türkiye’nin dı# ticaretinde ilk altı ayda Avrupa’nın
payı yüzde 40’ın altına dü#tü. Özellikle de otomotiv

ve tekstil gibi, asıl pazarı Avrupa olan ürünlerde

durum daha vahim. Böylece Türkiye’nin de yüzde 4

olan büyüme hedefini tutturamayaca!ı kesinle"ti. #lk

çeyrek büyümesi, 3.2 olarak açıklanmı"tı, ancak

TÜ#K’in vazgeçilmez tutumu olan "i"irilmi" rakamlar

düzeltildi!inde gerçek büyüme 2.6’da kaldı. 

Arkasından TÜ#K’in yeni açıklaması geldi. Buna

göre, mevsim ve takvim endeksinden arındırılmı"

sanayi üretimi, 2012 Haziranında, bir önceki aya
göre yüzde 2 azaldı. 

Sanayideki gerilemeye, tüketim ve yatırım harca-

malarındaki duraklama e"lik etti. Bunun bir sonucu

tüketim ve yatırım için yapılan ithalatın da gerilemesi

oldu. Bir taraftan ihracat artarken, di!er taraftan itha-

latın azalması, cari açı!ı küçülten bir faktör oldu!u

için, devlet bunun olumlu bir geli"me oldu!unu göster-

meye çalı"tı. Ancak “piyasalarda iyimserlik yaratmak”

amaçlı bu durumun altında iki önemli olumsuzluk var.

Birincisi, “tüketim ve yatırım harcamalarındaki durak-

lama”, devletin “iç talebi daraltmaya dönük” politikaları

sonucunda ortaya çıktı; ki bu daralma ve ithalat dü"-

mesi, “ekonomik büyüme”de bir gerileme olarak ken-

dini gösterdi. #kincisi, ihracat artı"ına ili"kin verilen

rakamlar gerçekçi de!il. 2012 ba"ından bu yana, #ran

ile petrol-do!algaz ticareti para kar"ılı!ı de!il, altın

kar"ılı!ında yapılıyor. Para kar"ılı!ı yapıldı!ında, bu

ticareti “ithalat” olarak kayıtlara geçecekken, altın kar-

"ılı!ı yapıldı!ında, sanki #ran’a altın ihraç ediyormu-

"uz görüntüsü yaratılıyor. Petrol ithalatı ayrı, altın

ihracatı ayrı kalemlermi" gibi kayıtlara i"leniyor. Ve bu

“ince hesap”, Türkiye’nin ihracatını oldu!undan çok

daha fazla gösteriyor. 

Krizin durumunu gösteren bir ba"ka olgu ise, #SO

(#stanbul Sanayi Odası) tarafından Temmuz ayı

sonunda açıklanan 500 büyük "irket rakamları. 2011
yılında, ilk 500 #irkette istihdam azaldı, ücretler
dü#tü, ama i#çilerin verimli!i arttı. Yani tekeller,

daha az i"çiyle ve daha az maliyetle (“maliyet” elbette

ki i"çilere yapılan harcamalar), daha fazla üretim ger-

çekle"tirdi. Daha yo!un emek sömürüsü, "irketlerin

büyüme rakamlarını tırmandırdı. Rakamlara göre, 500

büyük "irket, 2010 yılında, toplamda yüzde 18,5

büyüme gösterirken, 2011 yılındaki büyüme

oranı yüzde 30,1’e çıktı. Bu durum,

2006’dan buyana en yüksek büyüme

anlamına geliyor. Büyümede katla-

malı artı" ya"anırken, "irketlerin

karlarında dü"ü" ortaya çıktı. 2010

yılında 500 büyük tekel karını

yüzde 18 artırırken, 2011 yılında-

ki kar sadece yüzde 7,9’da kaldı.

Büyüme ya"anırken karın dü"mesi,

kriz göstergelerinden biridir. Dahası,

kriz dönemlerinde i"gücü sömürüsü

yo!unla"makta, burjuvazi kar etmeye

devam ederken i"çinin “toplumsal refah”tan

aldı!ı pay azalmaktadır. 

“Dü#ük maliyet”, krizi derinle#tiriyor
Avrupalı ekonomistler arasında, euro krizinin en

önemli nedeninin Almanya’nın onyıllardır izledi!i

“dü"ük maliyetle üretim” politikasının oldu!unu söyle-

yenler giderek artıyor. Bu savunu, krizlerin “eksik

tüketim”den kaynaklandı!ı dü"üncesinin bir devamı

olarak ortaya çıkıyor. #"çilerin ücretlerinin dü"mesinin

iç talebi daralttı!ını, bunun da durgunlu!a neden

oldu!unu iddia ediyorlar. 

Gerçekte ise, krizlerin nedeni “eksik tüketim” de!il,

“fazla üretim”dir. Ve i"çilerin ücretleri ne kadar artarsa

artsın, krizlere çare olamayacaktır. Çünkü sorun i"çi-

lerin “ödenen ücret” miktarında de!il, “ödenmemi"

emek” miktarındadır. “Artı-de!er” varoldu!u, i#çiler
kapitalistler tarafından sömürüldü!ü sürece, i#çi-
nin “üretti!i de!er” ile “aldı!ı pay” arasında her
zaman büyük bir açı farkı olacak, tüm “toplam
üretim”in satılabilmesi, tüketilebilmesi ihtimali
hiçbir zaman olmayacaktır. Krizler, i"çilerin eme!in-

den gaspedilen “artı-de!er” yüzünden çıkmakta, bu

“ödenmemi" emek” burjuvazinin karı olarak ayrılmak-

tadır. Di!er taraftan, kriz dönemlerinde burjuvazi, krizi

fırsat bilerek i"çileri daha çok ve daha ucuza çalı"tıra-

rak, “dü"ük maliyet”le refah dönemlerinde alı"tı!ı karı-

nı sürdürmeye çalı"ır. Ancak zaten kriz döneminde
satı#larda durgunluk ortaya çıkmı#ken, i#çi ücret-
lerini kısması ve alım gücünü dü#ürmesi, krizi
daha da derinle#tirecek bir adım olur. Bu da kapita-

list sistemin kendi kısırdöngüsüdür.  

Kriz 
yeniden...
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Yakla"ık 17 aydır belli bir dengede giden
Suriye sava"ı, son dönemde yeni bir evreye
girdi!inin i"aretlerini veriyor. Clinton’un
Türkiye’ye geli"inin ardından daha da belirgin-
le"en bir biçimde dengenin bozuldu!u görü-
lüyor. 

En ba"ta, bugüne kadar parçalı yapısı ve
istikrarsız görünümü ile “ba"arısız” ve “güve-
nilmez” kabul edilen Hür Suriye Ordusu
(HSO), daha a"ır silahlar kullanmaya ve
belli kentlerde “iktidarını” ilan edecek düzey-
de askeri ba!arılar kazanmaya ba!ladı.
Bu arada, uyguladı!ı vah"et nedeniyle
kimli!i daha fazla tartı"ılır hale geldi.
Di!er taraftan, Esad yönetimi, Kürtlerin
de kendi bölgelerinde yönetimi ele
geçirmelerine izin verdi. Aynı süreçte
ba"bakan, çe"itli dı"i"leri görevlileri, bazı
büyükelçiler, önemli generaller vb
Suriye bürokrasisi ve ordusundan ayrı-
lıp muhalefet saflarına geçen önemli
isimler oldu. Bu geli"meler, Suriye’nin
parçalanması ve devletin elindeki kim-
yasal silahların El Kaide ya da Hizbullah’ın eline geç-
mesi ihtimalini güçlendirdi. Bu arada, Obama
“Suriye’nin kimyasal silah kullanmasına izin vermeyiz”
dedikten hemen sonra, i"birlikçi muhalefet Esad’ın
kimyasal silah kullandı!ını iddia etti. ABD’de hazırla-
nan kimi raporlar, artık Suriye ile "daha do"rudan ilgi-
lenmek" gerekti!ini tespit etti. Türkiye’ye gelen sı!ın-
macı sayısı 80 bini a"tı; Türkiye, 100 bin sı!ınmacı
olursa Suriye topraklarına girerek tampon bölge olu"-
turaca!ını duyurmu"tu. Ama kampların niteli!i de
artık en çok te"hir olan konu oldu. vb. 

“Muhalefet” mi, özel sava! birlikleri mi?
Suriye’de son bir yıla damgasını vuran muhalif

hareketin durumu, genel olarak bir kafa karı"ıklı!ı
yaratmaktadır. Bu kafa karı"ıklı!ı devrimci kurumlarda
bile kendisini göstermektedir. 

Suriye’deki gerici diktatörlü"ün, Esad yönetimi-
nin desteklenmesi elbette ki sözkonusu olamaz.
Ancak di"er taraftan Suriye’deki muhalefetin, bir
emperyalist kı!kırtmadan ibaret oldu"u, bu yanıyla
“Suriye halkını” temsil etmedi"i çok açıktır. Üstelik
her geçen gün, bu “muhalefet”in vah"etine ve muha-
lefet unsurlarının kimli!ine ili"kin oldukça çarpıcı göz-
lemler aktarılmaktadır.  

Muhalefet ile devlet arasında çatı"maların devam
etti!i Halep’te, Sünni El Berri a"iretinin lideri Zeyn el
Din el Berri’nin ve 11 adamının linç edilerek öldürül-
mesi bunlardan biridir. “Halep’in $ebbiba gücü” ola-
rak da tanımlanan El Berri a"ireti, Esad’ın tarafında yer
alan ve muhalefete ciddi kayıplar verdiren bir a"iret.
Öyle ki muhalefet, devletin düzenli ordusundan bile,
$ebbiba’lardan korktu!u kadar korkmuyor. Çünkü
askerlerin giremedi!i çatı"malara $ebbibalar giriyor.
Bu nedenle muhalefet, $ebbiba’ların liderini ve bir
grup askerini yakalama, sorgulama görüntülerini
büyük bir zafer kutlamasıyla yayınladı. Görüntülerde,
yakalananların yüzlerinin kanlar içinde olması, bariz
i"kence izleri ve tekbir sesleri e"li!inde kur"una dizil-
meleri, Suriye’deki Sünni a"iretleri aya!a kaldırdı.
A"iretler yayınladıkları ortak deklarasyonla, HSO’ya
Halep’i terketmesi için 24 saat süre tanıdılar.
Kendisini genel olarak Alevi iktidara kar!ı bir hare-
ket gibi gösteren muhalefet, böylece Sünni a!iretle-
rin birle!mesine ve kendisine tepki göstermesine
neden oldu. 

A!ustos ayı ortalarında ise, bir postaneyi ele geçi-
ren HSO’nun, postane çalı!anlarını pencelerden
a!a"ıya atmaları, a"a!ıda bulunan ise, tekbir sesleri

e"li!inde bu linci tamamladıkları basında yer aldı. Yine
internette, elleri arkadan ba!lı, belden yukarısı çıplak
birinin, HSO tarafından canlı canlı bo!azının kesildi!i
görüntüleri seyredildi. En vah"i katliamlar, tıpkı
Libya’daki muhalefetin yaptı!ı gibi, tekbir sesleri e"li-
!inde gerçekle"tiriliyordu. Yakaladıkları Alevi askerleri
mutlaka öldürdüklerini, sünni Esadcılara daha töleran-
slı davrandıklarını kendileri söylüyordu.  

Ba!langıçta “Sünni muhalefet” olarak isimlendi-
rilen bu hareket, zaman içinde yerini hızlı biçimde
radikal islamcı örgütlere bırakmı! durumda. Bir
gazeteci, gözlemlerinde bu örgütlerin sava"çılarının
ramazanda oruç tutmadı!ını, tersine çok iyi beslendik-
lerini, para ve olanaklarının geli"kin oldu!unu, kendile-
rine çok iyi baktıklarını anlatıyor. 

Çatı"ma ya"anan kentlerde durum, kendini daha
açık biçimde ortaya koyuyor. Esad’a kar"ı yürütülen
sava"ın, “baskıdan bunalmı" bir halk” de!il; El Kaide
ba!ta olmak üzere sava!çı islamcı örgütler, son
derece örgütlü “paralı askerler” ve lümpen çeteler
tarafından yürütüldü"ü yolundaki belgeler ve kanıtlar
giderek artıyor. Sava"anların içinde Suriyelilerin dı"ın-
da Çeçenlerin, Suudilerin, Banglade" ve Pakistanlıların
olması, bu durumun bir ba"ka kanıtı. Kendi ülkelerin-
de yıllarca sava"mı" olanlar için artık sava" bir “zorun-
luluk” de!il meslek! “Özgürlük” elde etmek gibi bir
“amaç” için sava"mıyorlar, “sava"”ın kendisi bir amaç!
Bu gruplar birlikte hareket ediyor ve toplamda Hür
Suriye Ordusu’nu (HSO) olu"turuyor. 

Radikal islamcılar, Esad sonrasında ülkenin yöneti-
mini ele geçirmek gibi, son derece önemli politik bir
hedefle hareket ediyorlar. Lümpen çeteler ve paralı
askerler ise, Irak, Afganistan sava"larında ortaya çıkan,
sonra Libya’nın i"gali sırasında cepheye sürülen, tek
amacı sava" ve çapul olan “sava" psikopatları”ndan ve
katillerden olu"uyor. Sava"ın kendisi kuralsızlık oldu!u
için, onların gerçekle"tirdi!i vah"et de hiçbir “sava"
eti!i”ne sı!mayacak kadar kuralsız oluyor. Radikal
islamcılar içinse, “cihat” kapsamında aldıkları için, her
tür "iddeti me"ru ve “Allah yolunda” görüyorlar. Bu
da Suriye’de muhalefetin, Libya’da oldu!undan çok
daha vah"i, acımasız ve saldırgan olmasını getiriyor. 

Hatay’daki kamplar muhalefetin karargahı
HSO’nun bu yapısı, Türkiye’deki kamplarda ya"a-

nan olaylarda da kendisini gösterdi. Son haftalarda
kamplarda kalanlar, çe"itli biçimlerde olaylar çıkarıyor,
kimi zaman kampta görevli Türkiyeli polislere saldırı-
yor, ate" ediyor, dövüyorlar. Ve bu olaylar giderek
artıyor. 

Türkiye’de "u anda 80 binin üzerinde
Suriyeli mülteci kalıyor. Bu sı!ınmacıların,
Suriye’deki sava"tan kaçan halk oldu!u söyleni-
yor; ama bunun do!ru olmadı!ı, halktan insan-
ların son derece az oldu!u, asıl olarak HSO
sava!çıları için kamplar olu!turuldu"u, binler-
ce “sı"ınmacı”nın sava!mak için günlük ola-
rak Suriye’ye giri!-çıkı! yaptı"ı biliniyor. HSO
askerleri, Suriye’deki çatı"malar bittikten sonra
ya da yaralandıklarında güvenli olan geri karar-
gahlara çekiliyorlar. En önemli cephe gerisi ise,

Hatay. Burada dinlendikten, ihtiyaçlarını
giderdikten ve yeni emirleri aldıktan
sonra, yeniden Suriye’deki cephelere
dönüyorlar. Hatay’da kamplar dı"ında da,
kent içinde kiralanan dairelerin HSO
askerleri için hastaneye ya da karargaha
dönü"türüldü!ü biliniyor. Bu durum, kent
halkında öylesine bir tepki yaratıyor ki,
fark ettiklerinde evi bo"altmaya zorluyor-
lar, hatta bazı doktorların HSO'lu yaralı
askerlere bakmayı reddetti!i söyleniyor.
Muhalefet güçlerinin, yerli halka saygısız

tavırları, öldürmekle tehdit etmeleri, sürekli olay çıkar-
maları, lokantada yedikleri yeme!in parasını ödeme-
den kalkmak gibi pervasızlıkları, halkta büyüyen tepki-
yi ta"ma noktasına getirmi" durumda. Vali, kamplarda
kalanların Hatay içinde (kamptaki küçük çocukları
taciz dahil olmak üzere) 157 adli suça karı"mı" olduk-
larını söylüyor. 

Kamplar ile Suriye arasında kesintisiz bir akı" oldu-
!u biliniyor. Hatta kimi yabancı basın yayın organların-
da, El Kaide’nin, Hatay-Samanda!ı üzerinden
Suriye’ye sabah girip, ak"am Türkiye’ye döndü!ü,
Hatay’ın El Kaide üssüne dönü"türüldü!ü açıkça yazıl-
dı. Rusya da, Suriye-Türkiye sınırının El Kaide’nin
kontrolünde oldu"unu ileri sürüyor. Alman istihba-
ratı, Mayıs ayından buyana, Suriye’de ses getiren
büyük hareketlerin El Kaide tarafından gerçekle!tiril-
di"ini tespit etti"ini açıkladı. #"birlikçi muhalefet cep-
hesinde El Kaide’nin güçlenmi" ve birçok noktada
kontrolü ele geçirmi" oldu!u birçok kesim tarafından
kabul ediliyor artık.  

Ayyuka çıkan bütün bu haberler üzerine, CHP mil-
letvekilleri Hatay’daki kampı incelemek üzere bölgeye
gittiler; ancak kampa girmelerine izin verilmedi. Bu
durum, adeta bütün haberlerin do!ru oldu!unun,
kamplarda gizli i"ler çevrildi!inin ve bunun da devlet
kontrolünde yapıldı!ının tescil edilmesiydi. 

Türkiye; Katar, #srail ve Suudi Arabistan ile birlik-
te, Suriye’de ABD i!birlikçisi bir muhalefet örgütlü-
yor, bu sava!ı finanse ediyor, sava!anlara silah ve
techizat satıyor. Türkiye sınırı, bu para ve silahların
HSO’ya ula"tırılmasında en önemli kapı konumunda.
Yolgeçen hanına dönen sınır kapılarından HSO’lu
askerler ile birlikte, silah ve para da geçiyor. Sadece
basit silahlar de!il, yerden ate"lemeli füzeler gibi daha
a!ır silahlar da Türkiye üzerinden muhalefete gönderi-
liyor. Suudi Arabistan’dan gelen uçaklar, 50 ki"ilik
gruplar halinde El Kaide sava"çsını Hatay’a getiriyor,
oradan Suriye’ye geçiliyor. Bölgedeki köylülerin göz-
lemlerine göre, Sa!lık Bakanlı!ına ba!lı ambulanslar,
sınırı geçerek Suriye’ye silah ta"ıyor, dönü"te yaralı
muhalifleri Türkiye’ye getiriyor. En son a!ustos ayının
ortalarında, Suriye’nin kuzeyine giden ve üzerinde
HSO’nun i"areti olan 20 tankın, Katar tarafından satın
alınıp Libya üzerinden Türkiye’ye gönderildi!i ve
Türkiye sınırından Suriye’ye giri" yaparak muhalefete
teslim edildi!i tespit edildi. 

Reuters ajansı, Türkiye’nin Suudi Arabistan ve
Katar ile i!birli"i yaparak Suriye’deki i!birlikçi muha-
lefete askeri destek ve ileti!im yardımı sa"lamak

Suriye’de hızlanan
kirli sava



amacıyla Adana’da gizli bir üs kurdu"unu yazdı.
Habere göre üs, Suudi Arabistan Dı"i"leri Bakan
Yardımcısı’nın Türkiye ziyaretinin ardından kuruldu.
Ayrıca, SUK (Suriye Ulusal Konseyi), #stanbul’da resmi
bir büro açarak faaliyetlerini buradan sürdürüyor.
Daily Telegraph gazetesinin 27 A!ustos 2012 tarihin-
de yazdı!ı habere göre, Suriyeli muhalif askerler,
#stanbul’da “Haliç manzaralı evlerde” #ngiliz ve ABD’li
yetkililer tarafından teknik e!itime tabi tutuluyor, uydu
ve bilgisayar teknolojileri ö!retiliyor, sava" sonrasının
siyasal süreci "ekillendiriliyor.  

En açık ifadeyle, Suriye sava"ının ABD cephesi,
Türkiye’den yönetiliyor. Hatta son günlerde özellikle
Halep’te gerçekle"en bazı çatı"malarda Türk subayla-
rın da do!rudan yer aldı!ı, Esad güçlerinin bir Türk
generali yakaladı!ı ve i"birlikçi muhalefetin elindeki
48 #ranlı hacı ile Türk generalin takas edilece!i söyle-
niyor. 

Clinton ile sava! senaryoları
ABD Dı"i"leri Bakanı Clinton’un 11 A!ustos günü

Türkiye’ye gerçekle"tirdi!i ziyaretin ana konusu,
Suriye muhalefetine deste!in koordinasyonu ve Esad
sonrası Suriye’nin planlanması idi. Clinton bu yıl için-
de üç defa Türkiye’ye gelmi!, Cumhurba!kanı,
Ba!bakan ve Dı!i!leri Bakanıyla Suriye konusunu
görü!mü!tü. Bu geli"inde de ABD, Suriye’ye yeni bir
yaptırım kararını hazırlarken; Clinton, Suriyeli i"birlikçi
muhalefete 5,5 milyon dolarlık ek “insani yardım”
paketini açıklıyordu. Böylece krizin ba"ladı!ı 17 aydan
bu yana ABD’nin muhalefete hortumladı!ı para mikta-
rı 82 milyon dolara ula"tı.

Clinton’un hemen arkasından, Fransa Dı"i"leri
Bakanı Fabius, Suriye hakkında konu"mak üzere, 17
A!ustos günü Türkiye’ye geldi. Sonrasında ise,
ABD’nin Esad sonrası yönetim için hazırladı!ı, Paris’te
ya"ayan Suriyeli general Tlas, Türkiye’ye gelerek
Dı"i"leri Bakanıyla görü"tü. Bu görü"melerde ABD’nin
talimatları, i"birlikçileri tarafından tekrar gözden geçiri-
liyordu. 

Aslında ABD emperyalizmi, bir taraftan Türkiye’yi
daha fazla sava"a sürmek, i"birlikçi muhalefetin sava"
gücünü artırmak için u!ra"ırken, bir taraftan da muha-
lefetin kontrol edilemez hale gelmesinden kaygı duyu-
yor. Kendi yarattı!ı “muhalefet”in, kendi çerçevesini
a"an bir canavara dönü"tü!ünü, dünya kamuoyunda
her geçen gün biraz daha te"hir oldu!unu görerek
rahatsız oluyor. 

Geçti!imiz günlerde, ABD ve müttefiklerinin,
“Esad rejiminin dü!mesinin ardından”, Suriye’de bulu-
nan kimyasal ve biyolojik silahların “radikal güçlerin”
eline geçmesinin “en kötü senaryo” oldu!unu belirle-
dikleri ve bu durumu önlemek için 50-60 bin ki"ilik
kara gücünün gerekli oldu!unu görü"tükleri ortaya
çıktı. Esad’ın ordusunun da!ılmasının, Suriye’deki kim-
yasal ve biyolojik silahların, Hizbullah’ın talanına açıla-
ca!ı dü"ünülüyor. Böyle bir durumda, en ba"ta
Türkiye’nin sava"a sokulması, ihtiyaç halinde ABD’nin
de Suriye’ye asker göndermesi gündeme gelebilecek. 

ABD’nin en büyük sıkıntısı ise, Suriye’nin parçalan-
ması ihtimali. Bu parçalanmanın bir yanını muhalefetin
zaten parçalı olan yapısı olu"turuyor. Di!er taraftan,
Esad anla!mayla görevi bırakmaz da sava!mak
zorunda kalınırsa, Suriye’nin üçe parçalanması
(alevi bölgesi, sünni bölgesi ve Kürt bölgesi) kaçınıl-
maz görünüyor. Böyle bir parçalanma ise, ABD’nin
iste!inin aksine #ran’ın güçten dü"mesine de!il, daha
fazla güçlenmesine neden olabilir. Çünkü ABD,
Suriye’yi tıpkı Libya gibi, bir bütün olarak kendine ba!-
lamak ve kendi i"birlikçisi haline getirmek, böylece
#ran’ın bölgedeki gücünü zayıflatmak, Ortado!u hege-
monyasını güçlendirmek istiyor. Parçalanma ise,

ABD’nin bugünden öngöremedi!i çok farklı dengeler
olu"turabilir.  

Aslında Suriye, ABD’nin bu korkusuna kar"ılık son
derece önemli bir adım attı bile. #!birlikçi muhalefe-
tin bazı kentlerde egemenliklerini ilan etmesi üzeri-
ne, Kürt bölgelerde PYD’nin etkinli"ini ilan etmesi-
nin önünü açtı. #"birlikçi muhalefet kendi bayra!ını
çekerken, 6 Kürt bölgesinde de Kürdistan bayra!ı dal-
galanmaya ba"ladı. Bu geli"me, sava"ta en stratejik
öneme sahip olan Türkiye’nin durumunu sarstı. Çünkü
Türk devleti, Suriye’ye dönük ba!lataca"ı bir sava!-
ta, hem güneyindeki hem de kendi topraklarındaki
Kürtler ile kar!ı kar!ıya kalaca"ını gördü. Suriye’de
mevzi kazanmaya çalı"ırken, içte bir bölünme ve top-
rak kaybetme ihtimali, Türkiye’nin artık daha fazla
hesap yapmasını gerektiriyor. Türkiye’nin “toprak
kaybı” sadece Kürt bölgesi ile sınırlı da kalmayabilir.
Suriye’nin parçalanması gündeme geldi"inde, alevi
devletinin Lazkiye-Hatay hattında kurulabilece"i,
yani Hatay’ın da kopabilece"i, Esad’ın Türkiye’ye
dönük böyle bir “kar"ı saldırı” içinde oldu!u da konu-
"uluyor. 

Suriye krizi ekonomiyi de etkiliyor
Suriye, Türkiye’nin ihracat yaptı!ı ülkeler sıralama-

sında 2011 yılında 22. sıraya yükselmi"ti. 2012 Ocak-
Mayıs döneminde 43. sıraya geriledi. 2011 yılında
Suriye ile dı" ticaret hacmi, 2,3 milyar dolar iken,
2012 Ocak-Mayıs döneminde 322 milyon dolara
dü"tü. 

En büyük sorun Hatay’da ya"anıyor. Hatay’daki
“sınır ekonomisi” durmu" durumda. Yılda yakla"ık 20
bin tır Cilvegözü kapısından sınırı geçiyorken, bugün
bu sınır kapalı. Gıdadan sanayi ürünlerine kadar çok
geni" kapsamlı, yıllık 150 milyon dolarlık bir ihracat
sevkiyatının durması anlamına gelen bu durum,
Türkiye açısından büyük bir ekonomik kayıp.
Hataylılarla Suriyeliler arasındaki akrabalık ili"kilerinin
getirdi!i ticaret, Hatay’da mülk ve i"yeri sahibi olan
Suriyelilerin yarattı!ı i" ve ticaret olanakları da sıfırlan-
mı" durumda. 

Sadece Suriye de!il, #ran’la da ticaret yokolmakta.
Ürdün, Mısır, Irak (Kürdistan’ı bir kenara bırakırsak) ile
ticaret de en alt düzeyde seyrediyor. 

Taze meyve ve sebzede Türkiye pazarlarında çok
önemli bir yeri olan Hatay, artık sava"ın etkisini, kat-
lanmı" ekonomik kriz olarak da ya"ıyor. Sava", tarihi
mirası ve do!al güzellikleri çok güçlü olan Hatay turiz-
mini de vurdu. Yerli esnaf kredilerini ödeyemiyor,
özellikle turizm ve sanayide ödenemeyen krediler
yüzünden, bankalar pençelerini esnafın sırtına geçir-
mi" durumda. HAS#AD (Hatay Sanayici ve #"adamları
Derne!i), bölge ekonomisinde önemli bir gerileme
ya"andı!ını, Hatay’da yakın zamanda çok büyük iflas-
ların ya"anaca!ını duyurdu. Sadece Hatay de"il,
Adana, Mersin, Gaziantep, Kilis ve Mardin gibi sınır
kentlerin tümü bu sava!tan ekonomik olarak da
kötü etkileniyor. 

Çok kültürlü ve çok dinli olmakla övünen
Hatay’da, Suriye ile ba"lantılı olarak Alevi-Sünni
gerilimi artıyor. Mezhepsel ayrılıklar,
bugüne kadar barı" içinde ya"amı" olan
Hataylılar içine bir hançer olarak sokul-
maya çalı"ılıyor. Hatay’ın özellikle Alevi
nüfusu, Suriye ile ba!lantılı olarak
Suriye’den gelen muhalefet güçleri-
nin baskısını üzerlerinde hissediyor.
#slamcı-El Kaideci sava"çıların,
Hatay’da pervasızca gezdikleri, halka
“size de sıra gelecek”, “buraya da
#slam Cumhuriyeti getirece"iz” diye
ba!ırdıkları anlatılıyor. Hataylılar,

kendi sakin kentlerine islamcı katillerin dolu"masına
tepki gösteriyorlar. Bu tepki, bu çetelerin yolunu açan
devlete de yöneliyor. 

“Suriye’nin dostları”
ABD emperyalizmi, Suriye’yi içeriden hançerleme

çabasını “Suriye’nin Dostları” adı altında yürütüyor
ama bu arada, Suriye’nin kendi “dostları” da bo" dur-
muyor. ABD’den gelen her tehdide, her toplantıya,
her adıma, Suriye’nin destekçisi olan ülkelerden bir
cevap mutlaka geliyor.

Clinton Türkiye’ye gelmeden bir gün önce, #ran’da
alternatif bir “Suriye’nin Dostları” toplantısı gerçekle"-
tirildi. Çin, Rusya, Belarus, Irak ve Venezüella’nın da
katıldı"ı toplantıda hazırlanan sonuç bildirgesinde,
Suriye’nin içi!lerine karı!ılmaması, uluslararası ilke-
lerin çi"nenmemesi ça"rısı yapıldı.  

ABD Savunma Bakanı Panetta, Esad’a, “hemen
defol git” ça!rısı yaparken; #ran, “sıra Türkiye’ye de
gelecek” diyerek, Türkiye’yi Suriye’ye askeri müdaha-
lede bulunmaması konusunda uyardı ve “Suriye’nin
topraklarına yönelik herhangi bir saldırının cevabı !id-
detli olacaktır” dedi. #ran ayrıca Suriye ile elektirik ihra-
cat anla"ması yaptı!ını da duyurdu. Böylece,
Türkiye’nin elektrik vermemekle tehdit etti!i Suriye,
bu ihtiyacını #ran’dan kar"ılayabilece!ini gösterdi. 

Rusya donanmasının Suriye limanına yerle!mesi-
nin ardından, Çin de Suriye’ye destek için bir sava!
gemisi gönderdi. Çin askeri filosuna ba!lı bir sava"
gemisi, Süvey" Kanalı’nı geçerek Akdeniz’e çıktı.
Rusya ise, Esad’ın ya da Suriye’nin gelece!i ne olursa
olsun, askeri donanmasının bulundu!u Tartus limanını
bo"altmayaca!ını açıklayarak ABD’ye meydan okudu.
Tartus limanı, Rusya’nın Akdeniz’deki en önemli askeri
üssü ve bundan vazgeçmemek için ne gerekirse yapa-
caktır. 

* * *
ABD’nin Ortado!u sava"ı, genel olarak bölgede

ABD hegemonyasını güçlendirmede çok fazla yol ala-
bilmi" de!il. Di!er taraftan, ABD’nin sava! açtı"ı her
yerde, radikal islamcı akımlar güç kazandı, kimilerin-
de ise iktidar oldular. ABD genel bir politika olarak
liberal islamcı unsurları destekliyor; ancak radikal
islamcıların yükseliyor. Aslında radikal islamcılar ABD
için de bir tehdit anlamına geliyor; çünkü onların üze-
rinde tam bir hegemonya kuramıyor. 

Bugün Suriye’de i"birlikçi muhalefin önemli bir
kesimi, Esad’ın devrilmesinin ardından “Suriye Arap
Cumhuriyeti”nin güç kazanaca"ını ve islamcı bir
yönetim olaca"ını savunuyorlar. Yani hem azınlıklar
üzerindeki ırksal baskı güçlenecek, hem de "eriat
hükümleri uygulanacak; böylece Suriye gibi
Ortado!u’nun en geli"kin ülkelerinden birisi ‘Ortaça!
karanlı!ı’na geri itilecek. 

Sonuçta, ne Esad’ın gerici diktatörlü!ü, ne de ABD
i"birlikçisi muhalefetin dinci-gerici iktidar planları,
Suriye’nin, sava"ta en büyük acıları çeken i"çi-emekçi
halkına, “barı"” ya da “özgürlük” getirecek. Sömürücü
toplumu yerle bir etmedi!i sürece, kitleler üzerindeki
baskı ve
sömürü kat-
merlene-
rek süre-
cek. 
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Birkaç aydır
Venezüella’da çalı-

maktayız. Buradaki
gözlemlerimizi PDD

okurlarıyla paylamak isti-
yoruz. Genel kanının aksine, bir

ülkeye yapılan birkaç aylık bir
ziyaret, söz konusu ülkeyi anlamak
için yeterli deildir. Bir ülkenin
sınıf mücadeleleri tarihi, ekonomi-

si, kültürü derinlemesine bilinmeden o ülkeyi
anlamak, o ülkeye ilikin doru saptamalarda
bulunmak mümkün olmadıı için burada yapacaı-
mız deerlendirme ister istemez sınırlı kalacaktır. 

Havaalanından çıktıımız andan itibaren ülke-
deki yoksulluk ve geri kalmılık hemen göze çarpı-
yor. Zaten istatistiki rakamlar da bu izlenimimizi
doruluyor. 316 milyar dolar GSYH’yle dünya-
nın 35. büyük ekonomisine sahip olan Venezüella
(Türkiye 778 milyar dolarla 18. sırada bulunmak-
tadır), 13 yıllık Chavez hükümetine ramen
büyük ölçüde dıa baımlı bir ekonomik yapı-
ya sahiptir. Bu baımlılık en açık biçimde ülke
ekonomisinin büyük ölçüde tek bir ürüne dayalı
olmasıdır. Petrol, bu ülkenin ihracatının %90’ını,
hükümet gelirlerinin %50’sini ve GSYH’nın
%30’unu oluturmaktadır. (The Columbia
Electronic Encyclopedia, 6. bs. 2007).
Venezüella gıda, tekstil ürünleri, elektronik eya-
lar ve makinelerin büyük kısmını ithal etmektedir. 

2012 yılı itibariyle Venezüella toplam 296,5
milyar varille Suudi Arabistan’ı geçerek dünyada
en büyük ham petrol rezervine sahip
ülke konumuna gelmitir (BP’nin
“Statistical Review of World Energy”
raporundan). Bu rezervlere sahip bir
ülkede Chavez hükümetinin petrolü ciddi
direnilere ramen devletletirmesi, pet-
rolden elde edilen gelirle emekçi halkın
en temel ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar
yapması ve farklı sanayi dallarını geliti-
rerek ekonomisini dıarıya baımlı
olmaktan çıkarmaya çalıması
Venezüella’yı bata ABD emperyalizmi
olmak üzere, emperyalist ülkelerin açık-
gizli saldırılarına hedef durumuna getir-
mektedir. 

“Halkçı” yönetim, 
kitle refahını yükseltiyor
Chavez hükümeti devletletirdii

petrol sanayisinden elde ettii geliri

kullanarak özellikle eitim alanında kendinden
önceki dönemde görülmemi bir ilerleme kay-
detti. u anda Venezüella’da okuma yazma bilme-
yen kii kalmadı. Sokakta kitap okuyan insanla-
rın çokluu dikkat çekiyor. Hemen her mahallede
bir okul, akademi, enstitü bulunuyor. Eitim dev-
let okullarında tamamen ücretsiz, sayıca
Türkiye’yle karılatırılamayacak kadar az olsa da
ülkede özel okullar da varlıını sürdürüyor.
Venezüella’da cezaevleri içine kurulan üniversi-
teler sayesinde u anda ülkede iki binden fazla
mahkûm üniversite eitimi alıyor. Venezüella, üni-
versite düzeyinde eitim alan örenci oranına
göre dünyada beinci sırada (ilk sırada Küba var)
yer alıyor. 

Salık alanında da, bu ülkenin tarihinde görül-
memi gelimeler kaydedildi. Salıa yapılan yatı-
rım 1998 yılından bu yana otuz kat arttı. Bu
rakam, tüm dünyadaki aksi yönde eilimi göz
önüne alınca daha çarpıcı bir hal alıyor.
GSYH’nın yüzde 7,6’sı salıa ayrılıyor. Halkın
yüzde 89’u kendi mahallelerinde yaayan dok-
torlardan ücretsiz tedavi görüyor.  

Yoksul kitlelerin en temel ihtiyaçlarının karı-
lanması için petrol geliriyle sübvanse edilerek,
gıda ürünleri bata olmak üzere pek çok temel
ihtiyaç maddesi piyasa fiyatının çok altında,
devlet tarafından kurulan ve iletilen market-
lerde satılıyor. Bu marketlerden 15 milyon kii
yararlanıyor. 2012 yılında devletin kasasından
1.6 milyar dolar harcanarak temel ürünlerde
%80’e varan indirimlere gidildi. 

2011 yılının Nisan ayında Chavez hükümeti
ülkedeki konut sorununu çözmek için Büyük
Konut Misyonu’nu (Gran Mision Vivienda) ba-

lattı. 2011 yılında 145 bin konut ina edip bunu
ücretsiz olarak ya da sembolik fiyatlarla halkın
konuta ihtiyaç duyan kesimlerine daıttı. Hükümet
2012’de 200 bin, izleyen yıllarda üçyüzer bin
konut yapmayı, böylece yedi yılda 2.7 milyonluk
konut açıını tamamen kaldırmayı hedefliyor. 

Hükümetin kadınlara yönelik politikaları olduk-
ça ileri yönler barındırıyor. Son i yasasında
kadınlara önemli haklar tanındı. Hamilelik izni
altı buçuk aya çıkarıldı. Çocuk sahibi olan anne ve
babaların iki yıl iten çıkarılması yasaklandı.
Kadınların i gücüne katılma oranı oldukça
yüksek. 5 milyon kadın, toplam istihdamın yüzde
39’unu oluturuyor. Anne olan çalıanların günde
iki kez yarımar saat emzirme izni var ve her i
yerinde emzirme odası da olan bir kre bulunmak
zorunda. Kadınlara yönelik iddet aır bir biçimde
cezalandırılıyor. Bir kadın einden iddet gördü-
ünü belirttii takdirde, herhangi bir kanıta gerek
duyulmadan iddet uygulayan erkee hapis cezası
veriliyor.

1 Mayıs 2012’de yürürlüe giren yeni i yasa-
sına göre taeronlama ve güvencesiz çalıma
yasaklandı. Patronlar keyfi iten çıkarmalarda
kıdem tazminatının iki katı ceza ödemek zorunda
bırakıldı. Her çalıan için haftada iki gün dinlenme
garanti altına alındı. Haftalık i saati 44'ten 40’a
düürüldü. Asgari ücret yüzde 32 oranında artı-
rıldı. Böylece Venezüellalı içiler Latin
Amerika’daki en yüksek asgari ücreti almı olacak-
lar.

 yasası yürürlüe girmeden önce bu yasanın
ayrıntıları devlet televizyonunda tekrar tekrar
anlatıldı, açıklandı. Yeni yasa sokakta seyyar satı-
cılar tarafından 5 liraya denk gelen bir fiyata satı-

lıyor. Venezüella’da bütün yasaları sokak
satıcılarından bulmak mümkün. çiler yeni i
yasasını duyup örendikten sonra i yerle-
rindeki en ufak bir hak ihlalinde dahi derhal
örgütlenip eylemler yapmaya baladılar.

Chavez hükümeti 2007 yılında yapılan
referandumda günlük çalıma saatlerini
altıya düürmeyi hedeflemiti. Ama burju-
vazi elindeki tüm aygıtları kullanarak yaptıı
“eviniz-einiz ortak olacak” türünden en
bayaı anti-komünist propaganda sayesinde
bunu engelledi ve Chavez referandumu kay-
betti. Hükümet bu anti-komünist propagan-
daya karı orta-sınıfların kaygılarını giderme-
ye çalımakla yetindi. 2013 yılında (yasalara
göre rferandumun reddedilmesinden altı yıl
sonra) - seçimi kazandıktan sonra - Chavez
yeniden bu konuyu gündeme getirme ansını
elde edecek.

7 Ekim 2012 tarihinde gerçekletirilecek

Venezüella izlenimleri...
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Bakanlık seçimlerinde Chavez’in partisi PSUV’un
(Venezüella Birleik Sosyalist Partisi’nin) açık
arayla zafere ulaacaı sadece hükümet tarafından
deil, özel kuruluların yaptıı anketlerde de orta-
ya çıkıyor. Katıldıımız mitinglerde emekçi halkın
Chavez’e nasıl cokuyla balı olduuna ahit
olduk. Ayrıca, ABD emperyalizmi ve ibirlikçi
yerel burjuvazi tarafından finanse edilen ve des-
teklenen muhalefet partisi lideri Capriles
Radonski’nin son derece silik, güven vermeyen,
halktan kopuk kiilii Chavez’in renkli ve cokulu
kiilii karısında çok zayıf kalıyor. Radonski’yi
zengin ve Avrupa kökenli beyaz kesimler destek-
lerken, Chavez yoksul, Afrika kökenli siyah, yerli
ve melez halkın desteini almı durumda.  

Seçimlerden sonra, Chavez’in reformlarını
daha fazla derinletireceine dair iaretler var. 

Tüm bunların dünyanın pek çok ülkesinde içi
sınıfı ve dier emekçi kesimlerin yüz yıllık müca-
deleyle elde ettikleri kazanımlara yönelik saldırıla-
rın gerçekletii bir dönemde, genel eilime karıt
uygulamalar olduuna hiç üphe yok. Doal olarak
bütün bunlar, sadece bir kiinin yukarıdan tali-
matlarıyla gerçeklemiyor. çi sınıfı son derece
örgütlü. Büyük iletmelerde sendikaların temsilci-
leri üretim yapıldıı sırada silahlı olarak iletmenin
içerisinde bulunuyor, uygulamada en ufak bir
aksama, içi haklarının gaspına dönük bir giriim
gördükleri zaman derhal uyarılarda bulunuyorlar.
Bir içiye yapılan haksızlıa iletmede bulunan
dier arkadaların ortak tepkisiyle karı çıkılıyor. 

Gündelik hayatta da kitlelerin bilinçli ve müca-
deleci tavırları hissediliyor. Latinlere özgü sıcak-
kanlılık ve samimiyetleriyle bir seyyar satıcı, bir
oför, bir garson ya da emekçi halktan herhangi
bir kiiyle bir anda kendinizi politikadan konu-
uyor buluyorsunuz. Tepeden bakan tavırlara,
kötü muameleye, aaılanmaya kimsenin en ufak
bir tahammülü yok. 

Sosyalizm deil, reformizm
Bununla birlikte tüm bu olumlu gelimelerin

cokusuna kapılıp her eyi tozpembe görmek, bu
ülkeyi bilimsel sosyalizmin ııında deerlendirme-
yi bir kenara bırakmak çok büyük bir yanlı olur-
du. 

Venezüella’da resmi rakamlara göre 2011
yılında 19.335 kii cinayetlere kurban gitti. Ölen-

lerin %80’i yoksul mahallelerde oturan gençler-
den oluuyor. Venezüella’nın yoksul mahallele-
rinde çete savaları çok yaygın. Çalımadan
tüketme kültürü öylesine güçlü ki bu gençlerin
pek çou Chavez hükümetinin yarattıı istihdam
olanaklarından yararlanmak yerine silahlı çetelere
katılmayı tercih ediyor. 

Yoksullar için devlet destei, kimi zaman
“sadaka kültürü”ne dönüebiliyor. Mesela
Chavez, Çin’den çok düük fiyata aldıı 4 milyon
buzdolabını yoksul mahallelere bedava daıtıyor.
Dorusu herkesi üretime katmak ve üretim saye-
sinde ortaya çıkan refah nedeniyle yaam stan-
dartlarının yükseltilmesi iken, kitle “bedava”ya,
“çalımadan elde etme”‘ye alıtırılıyor. Bu da
“proleter ahlak”ta bir bozulma yaratıyor. 

Tüketim kültürü gençlik içinde ahlaki yozla-
manın da artmasına yol açmı. Uyuturucu ve
alkol kullanımı oldukça yaygın. Hükümetin tüm
çabalarına ramen kültürel yozlamanın önüne
geçilemiyor. Gençlik içinde müziiyle, kıyafetiyle,
davranılarıyla Amerikan hayat tarzına özenen-
lerin sayısı oldukça fazla. 

2012 yılının Mayıs ayı rakamlarına göre nüfu-
sun %7.9’u isiz. 

Kapitalist ülkelere özgü bu hastalıkların 13 yıl-
lık Chavez iktidarına ramen devam etmesine çok
aırmamalı. Bu ülkede proletarya ve partisinin
öncülük ettii bir devrim gerçeklemedi.
Burjuvazi mülksüzletirilmedi, pek çok özel
banka varlıını sürdürüyor. Burjuvazinin bir
kesimi büyük kârlar elde ediyor. Topraklarına
el konmayan toprak aaları bulunuyor. Eski
devlet aygıtı parçalanmadı. Bu durum toplumu
sosyalizme götürecek olan radikal önlemlerin
alınmamasına, sürecin bir noktada tıkanması-
na yol açıyor. Deyim yerindeyse kapıdan kovulan
burjuvazi bacadan giriyor. Rüvetçilik tüm düzey-
lerde son derece yaygın. Örnein, bir çimento
fabrikası sahibi bir burjuva, Konut Bakanlıından
bir yetkiliye kendi ürünlerinin devlet tarafından
satın alınması karılıında belli bir pay verebiliyor.
Bu durum farklı biçimlerde, devletin içerisinde
bulunduu tüm sektörler için geçerli.  

Bu durum özellikle devlet adına malzeme satın
almakla görevli bazı devlet yetkililerinin üretime
dönük yatırımların yapılmasını engelleme yönünde
aırlıklarını koymalarını beraberinde getiriyor.

Devletin elinde bulunan üre-
tim araçları merkezi bir
planlamaya tâbi olmaksızın
verimsiz bir biçimde kullanı-
lıyor. Petrol üretimindeki
düüler bakent Karakas
dıındaki her kentte belli saat-
lerde yaanan elektrik kesinti-
leri, bakımsızlık nedeniyle
patlayan petrol boruları ve
ardından yaanan çevre fela-
ketleri sürekli görülen olgu-
lardır.  

Eski
devlet aygıtı
içi sınıfının
devrimci enerji-
sini bouyor.
Devlet kurumlarında çalıanların çounluunu
devrimci enerjiyle dolu insanlar deil, bulundukla-
rı konumu kullanarak belli kazançlar salamayı
düünen kiiler oluturuyor. Öyle ki Chavez’in
hemen altında bulunan ve önemli bakanlıkları igal
etmi kiiler tarafından oluturulmu çıkar grupla-
rı bulunmaktadır. Konumalarında sosyalist geçi-
nen bu kiiler arasında Dıileri Bakanı Nicolas
Maduro ve Bakan Yardımcısı Elias Jaua’nın ittifa-
kından oluan grup, Meclis Bakanı Diosdado
Cabello ve yanına çektii yüksek komuta mevkiin-
de bulunan askerler, Petrol Bakanı Rafael
Ramirez’in ve Chavez’in akrabalarından oluan
gruplar arasında bir rant kavgasının, iktidar çeki-
mesinin bulunduu pek çok Venezüellalı için bir
sır deildir, hatta bu durum uluslararası burjuva
basınına da yansımaktadır. 

Proletaryanın çıkarlarını temsil eden, proletar-
ya diktatörlüünü hedeflemi ve bu yönde çalıan
herhangi bir parti bulunmamaktadır. Chavez’i des-
tekleyen ve Yurtsever Cephe (Polo Patriotico) içe-
risinde bulunan Venezüella Komünist Partisi’nin
(PCV) de dahil olduu partiler çok zayıf kalmakta-
dır ve halkın büyük çounluu tarafından isimleri
bile bilinmemektedir. Katıldıımız bir mitingde,
Chavez seçim ittifakı içinde bulunduu onlarca
sol, sosyalist, komünist partinin ismini saydı ama
bu grupların hepsi dar çevreler olarak kalmakta-
dır. Sokaklarda bu grupların afilerine, bildirileri-
ne, yayınlarına rastlamak neredeyse imkansızdır. 

Kitapçılarda, sahaflarda, kütüphanelerde
Marx Engels, Lenin ve Stalin’in eserlerini bul-
mak hemen hemen imkansızken Troçkist lite-
ratüre ait her türlü yayın kolayca bulunabil-
mektedir. 

Ülkedeki siyasi özgürlük ortamı Marksist-
Leninistler tarafından deil, sosyal forumcular,
geleneksel revizyonistler, çeitli “sosyalist” mas-
keli sosyal demokratlar, troçkistler tarafından kul-
lanılmaktadır. Bu gruplar Venezüella’yı (“XXI.
Yüzyıl Sosyalizmi” gibi) bilimsel sosyalizme uzak
teorilerin yayıldıı bir üsse dönütürmülerdir ve
zararlı düüncelerini buradan önce Latin
Amerika’ya, sonra tüm dünyaya ithal etmektedir-
ler. 

Bir PDD Okuru



“Be nim ha ya tım bü -
tün ha yat lar dan olu! mu!
bir ha yat tır”...  

Dün ya nın bü tün i" çi -

le ri nin, köy lü le ri nin, ka -

dın la rı nın, genç le ri nin ya -

"am la rı nı ö! ren dik onun di ze le rin den. 20. yüz yı lın acı la rı nı, za -

fer le ri ni, ye nil gi le ri ni, bü yük a"k la rı nı oku duk. Ya ni, 20. yüz yı -

lın i" çi yü zü nü, ba" kal dı ran yü zü nü, dev rim ci yü zü nü... Onun

ha ya tı, tam da bun la rın top la mı ol du !u için, ar dı mız da bı rak tı !ı -

mız yüz yı lın sa de ce bü yük bir "a iri de !il, bir kav ga ne fe ri dir. 

Ne ru da, sa va" lar gör mü", ölüm le ku "a tıl mı", ka çak ya "a mı",

ege men ler le sa va" mı", “ba rı"” di ye hay kır mı" tır. 1945’te Ko mü -

nist Par ti  ’den se na tör se çil mi", çe "it li ül ke ler de $i li Kon so lo su

ola rak ça lı" mı", 1969’da Al len de’yi des tek le -

mi", onun se çil me siy le Pa ris Bü yü kel çi li !i ni

üst len mi" tir. Hayatı, bin bir zor luk, ta nık lık,

mü ca de le ile do lu dur. $i li’nin üze ri ne Pi noc -

het’in Ey lül dar be si dü" tü !ün de, Ne ru da

ölüm dö"e!indedir. Ve Al len de için “onu kat -
le di yor lar” di ye sa yık la mı" tır. 23 Ey lül 1973

gü nü ya "a ma ve da et ti !in de, ar ka sın da bin -

ler ce dö vü" ken di ze bı rak mı" tır. “#n san lar
be nim al çak gö nül lü !i iri mi ken di le ri ne kı lıç
ya pa cak, bü yük ıs tı rap la rı ara sın da te ri ni si -
le cek men dil di ye aça cak ya da ek mek sa va -
!ın da si lah ola rak kul la na cak...”

Pab lo Ne ru da, 1904’te $i li’de, Ok ya nu -

sun kı yı sın da, ken di ta nı mıy la “bir taç yap ra -

!ı” gi bi kıv rı lan bu gü zel ül kede do!ar. San -

ti ago ken tin de yok sul bir ö! ren ci pan si yo -

nun da ka lırken, i" çi le rin po lis le sert ça tı" ma -

lı ge çen gös te ri le ri ne ka tı lır. Bu yıl lar ay nı za man da onun top -

lum sal ger çek çi "i ir ala nın da ol gun la" ma ya ba" la dı !ı yıl lar dır.

“$i ir le rim de ka pı mı so ka "a ve bir genç !a ir ola rak da a! ka, ya !a -

ma, kı van ca ve hüz ne ka pa mam müm kün de "il di” di ye rek an la -

tır o yıl la rı. 

Ne ru da’nın ol gun la" ma sı #s pan ya iç sa va "ı dır. O gün ler de #s -

pan ya’da  gi tar tel le rin den "ar kı lar ye ri ne kan lar akar dı ve i" gal

al tın da ki so kak lar da “bir ha ya let gi bi” Ne ru da’nın "i ir le ri do la -

"ır dı. “Ya ra lı #s pan ya”nın elin den tu tan ce sur di ze ler, di re nen

bir ül ke nin çocuk la rı ile bir lik te cep he  de sa va "a ka tıl mı" tı. #s -

pan yol Cum hu ri yet çi le r’den ya na ol du !u için, ül ke sin de so ru" -

tur ma la ra u! ra dı !ında, “#s pan ya’nın her ya ra sın dan çı kı yor bir
#s pan ya da ha” di ye ses le ni yor du i" gal ci le re... 

Ara gon’un son ra dan an la ta ca !ı gi bi, Mad rid’e dı "a rı dan gel -

mi" bir mi sa fir de !il dir Ne ru da. Bir za man lar ül ke si nin kon so lo -

su ola rak bu lun du !u bu, “zil, "al ve gül” ül ke si nin di re nen ya nın -

da ev sa hi biy di. Ve yal nız ca bir "a ir ola rak de !il, bir sa va" çı ola -

rak ye ri ni al mı" tı. #s pan ya’da akan kan, onu "i iri nin zir ve si ne ta -

"ı mı" tı. Ne ru da, bu dö ne min ona kat tıklarını "öy le an la  tır: “Top -
lum la rın ta ri hi ni, ha yat la rı nı ve sa va! la rı nı ko nu alan bü yük bir
!i ir dü !ün ce si ni ar tık ka çı nıl maz bir gö rev ka bul edi yor dum.”

Onun "i irin de kent ler in san sız, fab ri ka lar i" çi siz, so kak lar

can sız de !il dir; do la yı sıy la "i ir onun için he ce ve söz cük oyun la -

rın dan iba ret de !il dir. Ona gö re "a ir, “ye rin ye di kat di bin de ki
ocak lar dan, top ra "ın içi ne gi ren dim dik ga le ri ler den, san ki ce -
hen nem den ge li yor mu! gi bi, yap tı "ı ber bat i! ten su ra tı bit kin,
toz dan göz le ri kır mı zı bir ada mın yer yü zü ne çı kıp da, ya rık la rı
ve na sır la rıy la ku ru boz kır top rak la rı nı an dı ran o eli ni uza ta rak,
sa na; ‘se ni çok tan dır ta nı yo rum ben kar de!’ de di "i ve gü lüm se di -
"i” ki "i dir. Ne ru da, on bin ma den i" çi si nin ka tıl dı !ı bir top lan tı -

da adı okundu!unda,ma den ci lerin say gı lı bir bi çim de "ap ka la rı -

nı çı kar dı !ı ve dik kat le din le di !i bir "a ir dir. 

Bu gü nün “post-mo dern” eti ket li "a ir le rin li te ra tür le rin de hiç

ye ri ol ma yan “halk”la kur du !u ili" ki, Ne ru da’ya gö re “ka zan dı "ı
en bü yük ar ma "an”dır.  

Onun "i ir le ri ha la, kav ga da kes kin bir kı lıç; bü yük ıs dı rap lar

ara sın da te ri mi zi si le ce !i miz bir men dil; ya da ek mek sa va "ın da

bir silah tır...  
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“Dev rim ci sa nat çı, dev rim ci ta bi atı ge re "i mi li -
tan dır, ye ni le! ti ri ci, de "i! ti ri ci dir. Top lum sal kur tu -

lu! mü ca de le sin den ay rı dü !ü nü le mez. Dev rim ci
mü ca de le ye or ga nik bir bi çim de ba" lı ol ma lı dır.

Bu ne den le, dev rim ci bir sa nat çı, o ül ke nin dev rim -
ci mü ca de le si nin he def le ri ve gö rev le ri do" rul tu -

sun da gö rev ler le yük lü dür. O, her !ey den ön ce bir
dev rim cidir, militan dır, sanatı dev rimin bir aracı-

dır, bir silahıdır.”
Yılmaz Güney

9 Ey lül 1984’te öz gür lük tut ku nu, us lan maz bir

yü rek ar tık at maz ol mu" tu. “Bir Gü zel  Çir kin Kral”

yur dun dan çok uzak ta göz le ri ni yum du. Dev rim ci

si ne ma ala nın da ha len eri "e le me yen bir zir ve ol -

ma yı sür dü ren Yıl maz Gü ney, her "ey den ön ce bir

dev rim ciy di ve si la hı sa na tıy dı. Si la hı nı kul lan ma -

da gös ter di !i üs tün ye te nek ve ba "a rı, kı sa sü re de

ezi len emek çi mil yon la rın sevgi ve ba!lılı!ını ka -

zan ma sı nı sa! la dı. 

Hal kın için den gel mi" bi riy di Yıl maz  Gü ney.

Onu ye ti" ti ren top ra !ı iyi ta nı yor du. Kitlelerin acı -

la rı nı, umut la rı nı,  se vinç le ri ni, co" ku la rı nı, ça re -

siz lik le ri ni, yoksullu!u ve sömürüyü on lar la bir lik -

te ya "a mı", on lar la bir lik te pay la" mı" tı. #"te bu

nedenle, “salon filmleri”nin, “ı"ıltılı hayatlar”ın

kar"ısına “yi!it-mert halk insanı”, “haksızlı!a ba"-

kaldıran delikanlı” rolleriyle çıkmaya ba"ladı!ında,

“umut”tan, “emek”ten, “dürüstlük”ten bahsetmeye

ba"ladı!ında, bu de!erleri öne çıkardı!ında, halk

onu hemen sevdi, sahiplendi.

Ne bur ju va zi ye duy du !u sı nıf ki ni, ne de dev ri -

me bes le di !i ate" li tut ku bir an bi le  sön me di. ‘68

devrimcilerinin yakın dostu oldu, sadece sanatıyla

de!il, fiilen de önemli katkılar gerçekle"tirdi.

#stanbul’da bütün evlerin tek tek arandı! bir gece,

Mahir Çayan ve arkada"larını evinde saklayacak,

gelen polisleri atlatacaktı. Dev rim ci kim li !i ve sa -

na tı nı da ima har la yan ate", kitlelere ve devrimcile-

re duydu!u bu umut ve gü ven di. 

Film le ri, ger çek ya "a mın tüm bo yut la rı nı yan sı -

tan bir ay nay dı. Eser le ri nin dü "ün dü ren, sor gu la -

tan, dö nü" tü ren ve yol gös te ren özel li !i, kay na !ı nı

tam  da bu ra dan alı yor du. Umut, Yol,  Ar ka da", Sü -

rü, Se yit Han vb. tüm  film le ri nin  or tak pay da sı

UMUT’tu. Umut ise dev rim de, sos ya lizm dey di.

“Devrimci sanat, sosyalist ve ilerici olanı ele alır-
ken, gerici ve olumsuz güçleri gerçe"e ters dü!ecek
biçimde ele alırsa, küçümserse, ya da oldu"undan
çok önemserse hayalci olur, oportünizme kayar,
devrimci görevleri yerine getiremez. Aynı zamanda
devrimin zaaflarını vurgularken bu zaafları da ne
abartmalı, ne de küçümsemelidir” diyordu.

Sa na tın, kit le le rin top lum sal ya "a mın da ki dö -

nü" tü rü cü gü cü nün far kın day dı Yıl maz Gü ney.

Bur ju va zi de bu nun far kın day dı. #" te bu  yüz den fa -

"iz min ona yö ne len  sal dı rı la rı bit me di. Film le ri ya -

sak lan dı, ya kıl dı. Ya "a mı nın 12 yı lı nı ce za ev le rin -

de ge çir di.

Fa "izm, de -

mir  par mak -

lık la rın   ar dı na at mak la onun  sı nır ta nı maz  üret -

ken li !i ne zin cir vu ra bi le ce !i ni  sa nı yor du. Fa kat

tam ak si ne o,  ta"  du var la rın  ara sın da da ha da bi -

le ni yor, ade ta akıp ta "an bir ya ra tı cı lık la se nar yo,

öy kü, ro man ya zı yor, ce za evin den dı "ar da ki film le -

ri ni yö ne ti yor du. 

Ekim 1981’de ce za evin den fi rar eden Yıl maz

Gü ney, 1984’e ka dar sür gün de ya "a dı. Hal kı na,

top ra !ı na duy du !u has re ti kal dı ra ma yan kal bi, 9

Ey lül 1984’te ar tık at maz ol mu" tu. Öl dü !ün de he -

nüz 47 ya "ın day dı. En verimli ça!ında, çok daha

güçlü ürünler vermeye hazırken sürgün hayatı,

onun ya"am enerjisini yoketmi", kanser hastalı!ına

yenik dü"mesine neden olmu"tu. 

Yıl maz Gü ney, emek çi ler le kop maz ca sı na ba! -

lan dı !ı yü rek le rde ve  kav ga mız da ya "a ma ya de -

vam edi yor.

9 Eylül 1984- “Çirkin Kral”ın ölümü

Generaller
gelin de yıkılmı evimi görün.

Görün, yaralı spanya’yı.
Her göçük evden,

bir ate metal çıkar çiçek yerine.
Her yarasından spanya’nın 

doar spanya.
Her ölmü bebekten

çıkar bir mavzer.
Gözleri de var, gözleri

Mermiler doar,
her cürümden

Mermiler ki
gün ola kalbinizde yeri!

23 Eylül 1973... 
Pablo Neruda’nın ölümü



 1 Ey lül 1939- II. Emperyalist Pay la !ım Sa va !ı
ba! la dı.

 1 Eylül 1987- 12 Eylül tutsak aileler hareketin-
den Didar #ensoy öldü. 

 2 Ey lül 1969- Vi et nam dev ri mi nin ön de ri 
Ho Chi Minh ya !a mı nı kay bet ti
Ho Chi Minh’in ön der li !in de sa va "an Vi et nam

hal kı, ön ce Fran sız son ra Ame ri kan i" gal ci le ri ül ke -

sin den kov ma yı ba "ar dı.

 6-7 Eylül 1955- $stanbul ve $zmir’de ırkçı göste-
riler ve ya"malamalar

Selanik’te patlayan bomba ile ilgili haberin

ardından, azınlıklara kar"ı devlet destekli provakas-

yon ba"ladı. $e hir dı "ın dan in san lar #s tan bul'a ta "ı -

ndı, sal dı rı grup la rı olu" tu ru ldu. 6 Ey lül ak "a mı $i" -

li, Be yo! lu, Ye ni ka pı, Kum ka pı, Sa mat ya gi bi semt -

ler de Rum lar’a, Er me ni ler ve Ya hu di ler'e ait ol du !u

bi li nen bü tün dük kan , i" ye ri, ev, ki li se, ha ham gi bi

iba det yer le ri tah rip edi ldi, ya! ma la ndı. Devlet,

olayları engellemek yerine te"vik etti. Ardından #s -

tan bul'da sı kı yö ne tim ilan edildi ve  "ko mü nist pro -

vo kas yo n" ola rak sun uldu. 6-7 Eylül olay la rı  dev le -

tin Türk le" tir me po li ti ka sın dan ba !ım sız de!ildi.

Olay la rın asıl he de fi azın lık la rı ül kel den sür mek ve

zen gin lik le ri gaspetmekti.

 8 Ey lül 1943- Çe kos la vak ya zar Ju li us Fu çik,
Na zi kamp la rın da idam edil di.

 9 Eylül 1976- Çin
devriminin önderi Mao
Zedung öldü.

 11 Ey lül 1973- #i li’de
as ke ri fa !ist dar be

Halk Bir li !i ad lı sol koa -

lis yo na ta ham mül ede me -

yen Ame ri kan em per ya liz -

mi, $i li’de bir dar be tez -

gah la dı. Dev let Ba" ka nı

Al len de, tes lim ol ma yı

red de tti!i için, kat le dil di.

Pi noc het li der li !in de ger -

çek le" ti ri len dar be de, 36

bin ki "i  i" ken ce ler de ve

so kak in faz la rın da kat le -

dil di.

 12 Ey lül 1977- Ste ve Bi co kat le dil di
Gü ney Af ri ka Cum hu ri ye ti nin “Apart he id” po li ti -

ka sı na kar "ı si lah lı di re ni" gerçekle"tiren SA SO’nun

ku ru cu su Ste ve Bi co, i" ken ce yle öldürüldü. 

 14 Ey lül 1973- Vic tor Ja ra katledildi.
Mü zi !i ni bir si lah ha li ne ge -

tiren Jara, $i li’de ki fa "ist dar be -

de on bin ler ce in sa nın dol du rul -

du !u ve i" ken ce den ge çi ril di !i

San tia go stad yu mun da di re ni"

"ar kı la rı çal ma ya ba" la dı. Bu nu

en gel le me ye ça lı -

"an fa "ist ler, Ja -

ra’nın el le ri ni kır -

dı. An cak Ja ra "ar kı la rı nı söy le me ye

ve söy let me ye de vam et ti. Dip çik le ka -

fa sı nı par ça la dı lar ve ib ret ol sun di ye

ce se di ni tri bün le rin önü ne as tı lar. Fa -

kat tüm dün ya dev rim ci le ri nin di lin de

"ar kı la rı nın ya "a ma sı na en gel ola ma -

dı lar. 

 16 Ey lül 1976- DGM Di re ni !i
#" çi le rin yo !un di re ni "iy le kar "ı la -

"an DGM’ler, açıl ma dan ka pan mak

zo run da kal dı. Yo !un bir di re ni", grev

ve boy kot la kar "ı la nan bu fa "ist mah -

ke me ler, mücadelenin yasaları de!i"-

tirmedeki iyi bir ör ne !iy di. 

 20 Ey lül 1985- Ru hi Su öl dü
Pir Sul tan Ab dal, Da da lo! lu, Kö ro! -

lu, Ka ra ca o! lan tür kü le ri onun di lin -

den yay gın la" tı. Kon ser alan la rı nın,

mi ting le rin, gös te ri le rin vaz ge çil mez

mar" la rını seslendirdi. 1952 TKP tev ki -

fa tın da tu tuk lan dı 5 yıl ce ze vin de yat tı.

12 Eylül’de ya ka lan dı !ı kan se ri nin yurt dı "ın da ki te -

da vi si için pa sa port ve ril me di. 73 ya"ında hasta yata-

!ında ölüme terkedildi. 

 20 Ey lül 1992- Mu sa An ter kat le dil di
Ya "a mı nı Kürt hal kı nın ulu sal de mok ra tik hak la rı -

nı sa vun ma ya, Kürt kül tü rü nü ge li" tir me ye ada mı"

bir ay dın dı. A!ar mı" saç la rına inat tap ta ze bir

ener jiy le hal kı nın mü ca de le si nin için de ye ri -

ni al dı. Kontr ge ril la, ka ran lık bir ci na yet le ya -

"a mı na son ver di.  

 21 Ey lül 1995- Bu ca Ce zae vi kat lia mı
Dev le tin kol luk güç le ri hak gasp la rı na kar -

"ı di re nen tut sak la ra sal dı rıp, 4 DHKP sa va" -

çı sı nı kat let ti.

 22 Ey lül 1976- Pro fi lo di re ni !i
DGM di re ni "in de güç lü bir ka tı lım gös te ren Pro fi -

lo fab ri ka sın dan da 17 i" çi i" ten atıl dı. $al ter ler bu

se fer i" çi kı yı mı için dur du. Pro fi lo’da i" gal ba" la dı.

Po lis sal dı rı sı kar "ı sın da ka pı lar ka pa tı la rak kay nak -

lan dı. Bir i" çi po lis kur "u nuy la öl dü. #çe ri de i" çi ler,

dı "a rı da des tek çi güç ler bü yük bir di re ni" ger çek le" -

tir di ler. 

 24 Ey lül 1969- ’68 ha re ke ti nin ön der le rin den
Tay lan Öz gür po lis ler ta ra fın dan kat le dil di.

 25 Ey lül 1996- Di yar ba kır Ce zae vi kat lia mı
‘96 Ölüm Oru cu ey le mi nin he men ar dın dan, MGK

ka ra rıy la Di yar ba kır ce za evi ne sal dı ran dev let 9

yurt se ver tut sa !ı kat let ti.

 26 Ey lül 1999- Ulu can lar Ce zae vi’nde kat li am 
Dev let, F tip le ri hüc re le re ge çi "in ilk pro va sı nı

Ulu can lar’da yap tı. Si lah la rı ve gaz bom ba la rıy la

yapılan sal dı rı sı ra sın da 10 dev rim ci tut sak, i" ken ce

ya pı la rak kat le di lir ken, bir ço !u da a!ır ya ra lan dı ve

ba" ka ce za ev le ri ne sür gü ne gön de ril di ler. 

10 Ey lül 1920'de Ba kü'de top la nan Tür ki ye li ko mü nist ler,

Tür ki ye Ko mü nist Par ti si'ni kur du lar. 

TKP'nin ku ru lu" kon gre si ni te li !in de ki Ba kü Kon gre -

si'ne 15 ay rı ör güt ten 75 de le ge ka tıl dı. De le ge le rin 51'i

Türkiye’de, 24'ü ise Av ru pa'da ve Rus ya'da fa ali yet yü -

rü ten ör güt ler den olu "u yor du. TKP da ha ku rul du !u

a"a ma da i" çi sı nı fı ve köy lü lük içe ri sin de azım san ma ya -

cak bir gü ce sa hiptir.

I. Pay la "ım Sa va "ı sı ra sın da çok sa yı da Os man lı as ke ri

Çar lık Rus yası’ na esir dü" mü" tü. Rus i" çi ve köy lü lü !üy le

sı cak dost luk lar ku rup kay na "an sa va" esir le ri, kı sa sü re de Bol -

"e viz mi be nim se di. Devrim sonrasında, Stalin, M. Suphi’yi, Sovyetlerde

ya"ayan Türkler içinde faaliyet yürütmekle görevlendirdi. M. Suphi,

1918'de Mos ko va'da Türk Sosyalistleri Konferansı’nı top la dı. Bu konfer-

ansta, Türk Ko mü nist Te" ki lat la rı adlı bir ör güt ku rul du. 

Di !er yan da, Av ru pa'da ya "a yan göç men i" çi ler ile ö! re nim gör mek

üze re yurt dı "ı na çı kanlardan, özel lik le Al man ya'da ki Spar ta kist ha re ket -

ten et ki le nen ler, Tür ki ye #" çi ve Çift çi Sos ya list Par ti si'ni kur du.

TKP, bu örgütlerin birle"mesinden do!du. Do!rudan Stalin’in önder-

li!inde yürütülen bu çalı"malar, TKP’nin sa!lam bir ideolojik ve örgütsel

temele sahip olmasını sa!lamı"tı. 

Par ti nin ku rul ma sın dan son ra, par ti yi biz zat ül ke top rak la rın da ör güt le -

mek gö re vi ni yü rüt mek üze re Sov yet Rus ya'dan ül ke ye gi ri" ya pan Mus -

ta fa Sup hi ve 15 yol da "ı, Ke ma list bur ju va zi ta ra fın dan Ka ra de niz'de bo! -

du ru la rak kat le dil di ler. TKP, M.Sup hi'le rin kat le dil me sin den son ra her

dü zey de iha ne tin ve re viz yo niz min ege men ol du !u bir ze mi ne çe ki le rek

Ke ma list bur ju va zi nin bir uzan tı sı ha li ne ge ti ril di. 
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10 Eylül 1920- TKP kuruldu

Eylül Ayın da #e hit Dü !en $h ti lal ci Ko mü nist ler

8 Ey lül 1981- Sel ma Ay bal
He nüz 18’in deydi, ama Os man’ın, Fa tih’in iyi bir ö! ren ci si

olmu"tu. Bas kı ko mi te sin de ça lı "an Sel ma, dar be nin en zor ve

ka ran lık gün le rin de da hi, fab ri ka la rı, emek -

çi le ri yok sun bı rak ma dı ih ti lal ci le rin bil di ri -

le rin den... Yıl lar son ra T#KB kur "u nuy la ce -

za lan dı rı la cak olan ha in Adil Öz bek’in

yardımıyla pu su kur mu" tu po lis ler... Ya ra lı

hal de i" ken ce ye al dı lar Sel ma’yı. Su stu ve

di re ndi. 8 Ey lül 1981’de i" ken ce tez ga hın da

bir ih ti lal ci ko mü nist gi bi ya "a mı nı so lu du.

9 Eyül 1979- Ve dat Ça tal te pe
Ve dat da Sel ma gi bi 18 ya "ın daydı, fa "ist le re kar"ı ma hel le -

sini ko rur ken, bir bekçi tarafından öl dü rül dü.

29 Ey lül 1980- Os man Ya !ar Yol da! can
12 Eylül cuntasını “gelecekleri varsa, görecekleri de var”

diyerek kar"ılayan ve “hucüm” diyen, ihtilalci komünist

hareketin kurucusu, 17 gün sonra #stanbul-Ba!cılar’da polisle

girdi!i bir çatı"mada bir komiseri öldürüp "ehit dü"tü. Yazdı!ı

direni" manifestosu, komünist ve devrimcilere izlenmesi

gereken yolu gösterdi. 
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plii çoktan pazara
çıkmı 12 Eylül tezgahçı-

larının kullandıkları
argümanları tekrar piya-
saya sürdüler. “12 Eylül

saa da, sola da vurdu” ,
“12 Eylül sokakta akan

kanı durdurdu” gibi, tes-
cilli yalanlarını kanıtla-
ma telaına girdiler. Bu

demagojik söylemler,
aır bedeller ödeme

pahasına, devrimciler ve
ilerici güçler tarafından
hayli zaman önce çürü-
tülmütü. Fakat en çok

da bu nedenle, yalanları-
nı, 12 Eylül’ü tam olarak
bilmeyen yeni kuaklara
yaymak istediler. Elbette

onlar bu cesareti, genel
anlamda devrimci 

önderlik boluundan
almaktaydı. 

ylül hazan mevsimi ola-
rak geçer yazım dilimiz-
de. Rengi sarıdır, dökülen

yapraklarla özdelemitir.
Sıcak ve güneli günlerin bittii-
nin, souk günlerin, kara kıın
gelmekte olduunun habercisi-
dir. 

Ne yazık ki Eylül, mevsimsel
bir simge, yılın herhangi bir ayı
olmanın çok ötesinde, farklı ça-
rıımlarla yer etmitir belleimiz-
de… 12 Eylül faizmi, Eylül ayı-
nın bu özellikleri ile de örtü-
mü, ahenkli bir bütünlük olu-
turmutur adeta… Faizmin rengi
karadır, ama sanki böyle bir gün
için daha uygun bir takvim yap-
raı düünülemezmi gibidir… 

Eylül ayı faist darbeler ayı-
dır. Ve bize önce 12 Eylül’ü
hatırlatır. Bu darbelerin en ünlü-
lerinden biri de ili’de gerçekle-
mitir. 11 Eylül 1973’te yönetime
zorla el koyan faist Pinochet, 17
yıl süren kanlı iktidarı boyunca,
on binlerce kiiyi ikenceden
geçirir, katleder ‘kaybeder’… te
o yıllarda bir ilili ozan, gelecek
günlere olan inancını u dizeler-
le haykırır: “Onların Eylülleri
üzerine 'Bizim Ekimlerimiz' düe-
cek!”

Bu inancı ve temenniyi, bizler
için de geçerli kılan, yine bir

Eylül ayında askeri faist bir
darbe ile karılamamız ve ülke-
mizin de kan deryasına dönme-
sidir. Türk ve Kürt halkının
büyük bir bölümü, toplu ikence-
lerden geçirilmi, komünistler,
devrimci ve demokratlar, uzun
yıllar ikenceli hapishanelere
atılmı, idam sehpaları ve iken-
cehanelerde, sokak ortalarında
katledilmitir.

Aradan 30 yılı akın bir
zaman geçmi olmasına ramen,
12 Eylül, uygulamaları ve yasa-
larıyla, yaamımızı karartmayı
sürdürüyor. “12 Eylül yargılanma-
lıdır”, “12 Eylül tüm uygulamala-
rı ile birlikte kalkmalıdır” iarıy-
la geni kitlelerin ayaa kalkma-
sı, ne yazık ki salanamadı.     

* * * 
Bugün, burjuva klikler, kitlele-

ri kendilerine yedeklemek için,
“darbe karıtı”ymı gibi görün-
mektedir. Darbelere, özelde de
12 Eylül’e karı olduklarını söy-
leyenlerin, o dönem cuntaya
nasıl yaltaklandıkları, nasıl övgü-
ler dizdikleri, yazıları ve yaptık-
larıyla belgelidir oysa. Aradan
geçen zamana, yeni kuakların
12 Eylül hakkındaki bilgisizlii-
ne güvenerek, bol keseden atıp
tutmaktadırlar. Buna son yıllarda
“12 Eylül yargılanıyor” yaygarası

da eklenmitir.  
12 Eylül 2010 tarihinde AKP,

yüksek yargıyı ele geçirmek
amacıyla yaptıı referandumda,
"evet" oylarını çoaltmak için,
cunta eflerini yargılayacaı
yalanını ortaya attı, ünlü 15.
maddeyi deitirdi. Uzun bir
süre beklettikten sonra da, 4
Nisan 2012'de ilk duruma ger-
çekleti.

Yargılamanın son derece gös-
termelik olacaı belliydi, fakat
bunca zaman sonra göstermelik
de olsa böyle bir yargılamayı
balatmasının nedeni, kısa süre
sonra anlaılacaktı. 12 Eylülcü
generaller yataklarında rahat
rahat uyurken, “28 ubat darbeci-
leri”  bir bir gözaltına alınıp
tutuklanıyordu. Demek ki onlara,
“12 Eylül yargılanıyor” gibi bir
cila gerekiyordu. 12 Eylül’ü de
yargılıyor görünmeden, tarihe
“postmodern darbe” olarak geçen
ve 12 Eylül’le kıyaslanamayacak
çapta olan 28 ubat’ı yargılama-
ları, mümkün olamazdı çünkü.
“Bütün darbelere karı mücadele
ediyoruz” demagojisinin inandırı-
cılıı iyice kaybolurdu. O neden-
le sadece göstermelik bir dava
açtılar.

Kukusuz tek nedeni, 28
ubat’ın yargılanmasına zemin
hazırlamak deildi. Aksine geni
bir çerçevede ve çok yönlü bir
planın parçası olarak balatılmı-
tı “12 Eylül yargılaması”!

plii çoktan pazara çıkmı 12
Eylül tezgahçılarının kullandıkla-
rı argümanları tekrar piyasaya
sürdüler örnein. Yeniden, elin-
de devrimci kanı olan faist,
gerici-yobaz tüm halk dümanla-
rıyla devrimcileri, aynı kaba sok-
maya kalkıtılar. “12 Eylül saa
da, sola da vurdu” , “12 Eylül
sokakta akan kanı durdurdu”
gibi, tescilli yalanlarını kanıtla-
ma telaına girdiler. 

Oysa bu demagojik söylemler,
aır bedeller ödeme pahasına,
devrimciler ve ilerici güçler tara-
fından hayli zaman önce çürü-
tülmütü. Fakat en çok da bu
nedenle, yalanlarını, 12 Eylül’ü
tam olarak bilmeyen yeni kuak-

D a r b e ,  D a r b e ,  
Y e n i l g i ,  Y e n i l g i ,  

D i r e n i . . .D i r e n i . . .

12 EYLÜL

E

Yayınevimiz tarafından yayına hazırlanmakta olan 
“Darbe, Yenilgi, Direni... 12 EYLÜL” 

adlı kitabın giri bölümünü yayınlıyoruz.
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lara yaymak istediler. 
Elbette onlar bu cesareti, genel

anlamda devrimci önderlik bolu-
undan almaktaydı. çi ve emek-
çilerin, devrimci ve komünistlerin
önderliinde 12 Eylül ile gerçek
anlamda hesaplaamamı olmasın-
dan, onun tüm yasa ve uygulama-
larına karı cepheden bir mücade-
leyi yürütememesinden alıyordu.
Her ne kadar içi sınıfı davasına
sadık kalarak direnen devrimciler
ve komünistler, 12 Eylül faizmini
tüm yönleriyle mahkum ettilerse
de, bir halk hareketiyle onu yık-
mayı baaramadılar. Bunun en
önemli nedeni, 12 Eylül’e karı
topyekun militan bir karı koyu-
un gerçeklememi olması, dövü-
süz bir yenilginin alınmasıydı. 

Ama bu talepler, dorudan
siyasi taleplerdir ve sadece geç-
mile deil, faizmin bugünüyle
de hesaplamak demektir.
Komünist ve devrimcilerin can
pahasına çürüttükleri eylerin
unutturulmaması için, en az 12
Eylül 1980 tarihindeki kadar,
görev ve sorumluluk dümektedir. 

* * *
Her yıl, Eylül ayının 12’si yak-

latıında, burjuva medyada 12
Eylül'e dair birçok yazı, konuma,
program vb. yapılır. Bu faaliyetler
son yıllarda iyice artmıtır. Özel-
likle burjuva partilerin malum
hesaplarla 12 Eylül’ü sözde yargı-
lamaya kalkıması, onu daha çok
konuulur kılmıtır.  

Burjuva medya, yıllar yılı 12
Eylül'ü; “ülkeyi 'sa-sol çatıma-
sı’ndan kurtaran bir askeri hare-
ket” olarak sundu. Eletiri adına
getirilen de, en fazla “kantarın
topuzunun biraz kaçtıı” eklin-
deydi. Fakat “12 Eylül'ün bir
zorunluluk olduu, o koullarda
ilerin baka türlü yürümeyecei”
tezi, sürekli ilendi. 

Son yıllarda ise, “dı
mihrak”ların faistleri ve devrimci-
leri birbirine kırdırarak, 12 Eylül
için zemin hazırladıı eklindeki,
“komplocu teoriler” daha fazla par-
latılmaya baladı. 12 Eylül'ün
madurları olarak, Ecevit'ler,
Demirel'ler gösterildi. Hatta faist

Burjuvazi ve
reformistler, elbirli-
i ile çok önemli bir
gerçei gizlemeye
ve yok saymaya

çalıtılar:
Komünistlerin ve

gerçek devrimcile-
rin -cuntanın tez-

gahlandıı dönem-
den itibaren- her
art altında 12

Eylül’e karı diren-
diini ve onu tüm

yönleriyle mahkum
ettiini...  Onlar,
faizmin kendi

gücünü en fazla his-
settirdii ikenceha-
nelerinde, zindanla-
rında, mahkemele-
rinde bile, boyun

emeyerek, cunta-
nın gerçek yüzünü

gösterdiler. Onu
sadece sınıfsal, siya-
sal ve ideolojik yön-
leriyle açıa çıkart-

makla kalmayıp,
gerçekletirdikleri

fiili direniler, açlık
grevleri ve ölüm
oruçlarıyla, hem

içi ve emekçilerin,
hem de dünya halk-
larının gözünde te-

hir ettiler. Hiçbir
askeri faist yaptırı-

ma uymadılar.     

Türke ve Yazıcıolu bata olmak
üzere, sivil faistlerin neler çekti-
i üzerine tefrikalar yayınlandı.
Sanırsınız ki, 12 Eylül esas olarak
düzen partilerine ve sivil faist
harekete karı yapılmıtı! 

'Sol'a dair ise, en fazla mücade-
le kaçkınları ya da sosyalist oldu-
unu iddia eden eski devrimcileri
piyasaya çıkardılar. Onlar da
gazete ve ekranlarda, nasıl
Avrupa'ya kaçmak “zorunda” kal-
dıklarını, ne büyük baskı ve
ikence gördüklerini uzun uzun
anlattılar. 

Burjuvazi ve reformistler, elbir-
lii ile çok önemli bir gerçei
gizlemeye ve yok saymaya çalı-
tılar: Komünistlerin ve gerçek
devrimcilerin -cuntanın tezgahlan-
dıı dönemden itibaren- her art
altında 12 Eylül’e karı direndii-
ni ve onu tüm yönleriyle mah-
kum ettiini...  Onlar, faizmin
kendi gücünü en fazla hissettirdi-
i ikencehanelerinde, zindanla-
rında, mahkemelerinde bile,
boyun emeyerek, cuntanın ger-
çek yüzünü gösterdiler. Mahkeme
salonlarında, ek cezalar alma ve
ikencelere urama pahasına, dev-
rimci fikirlerini haykırdılar. 12
Eylül faist cuntasının arkasında
duran gücün, emperyalistler ve
ibirlikçileri olduunu gösterdiler.
Onu sadece sınıfsal, siyasal ve
ideolojik yönleriyle açıa çıkart-
makla kalmayıp, gerçekletirdikle-
ri fiili direniler, açlık grevleri ve
ölüm oruçlarıyla, hem içi ve
emekçilerin, hem de dünya halk-
larının gözünde tehir ettiler.
Hiçbir askeri faist yaptırıma
uymadılar. Birçok cezaevinde
“karıtır-barıtır” politikasıyla dev-
rimcilerle faistler aynı koulara
konurken, onların direngenlii
karısında faistleri ve hainleri -
bırakalım aynı kou ya da hüc-
reye- aynı ring ve duruma salo-
nuna getirmeye bile cesaret ede-
mediler. 

Onların ortaya koyduu ger-
çekler, yıllar sonra tek tek kanıt-
lanmıtır. Bugün eer burjuvazi-
nin yalanları, her eye ramen tut-
muyorsa, 12 Eylül’ün gerçek niteli-

ini ortaya seren komünist ve dev-
rimciler sayesindedir. Ayrıca 12
Eylül, ne sadece zulüm ve iken-
cedir, ne de 12 Eylül'e karı
mücadele, faist generallerin bur-
juva mahkemelerinde yargılanma-
sı ile sınırlıdır. 12 Eylül aynı
zamanda komünistler ve yiit
devrimciler tarafından, ölümü
göze alarak yaratılmı gerçek bir
direni destanıdır.  

Faist cuntanın dikensiz bir
gül bahçesi yoktu önünde.
Eylemler gösterilmek istendii
gibi, 12 Eylül günü bıçak gibi
kesilmedi. (Kaldı ki bu gerçek
daha sonra Kenan Evren tarafın-
dan da itiraf edildi.) Ne içi ve
emekçilerin direnileri bir anda
bitti, ne de komünistlerin ve ger-
çek devrimcilerin mücadeleleri…  

htilalci Komünistler, bulunduk-
ları tüm alanlarda faaliyetlerini
kesintisiz sürdürdüler. Yeraltı
yayın organlarıyla, bildiri ve afi-
leriyle içi ve emekçilere ulatı-
lar. Cuntanın gerçek yüzünü te-
hir edip, devrimci durularıyla
emekçi milyonların yüreinde
umudu beslediler, onlara güç ve
moral oldular. 

Bu faaliyetlerin içindeyken
dütüler topraa, ikencecilerin
eline; kaçarken-göçerken deil…
12 Eylül’ün kara yüzünü, ikence-
de “adressiz sorgular”, mahkeme-
lerde “yargılayan savunmalar”,
hücrelerde direni destanları ve
ölüm oruçları ile aydınlattılar. 12
Eylül’den 17 gün sonra çatıarak
ehit düen Osman Yaar
Yoldacan’ın “hücum” komutuyla
balatmılardı savaı. O, 12
Eylül’e sıkılan “ilk kurun” olmu,
bir direni manifestosu yazmıtı.
Yoldaları da bu manifestonun
yolunu izlediler. 12 Eylül’e karı
direniin sembolleri oldular.
Denizlerin, Mahirlerin,
brahimlerin direngen geleneine
sahip çıktılar, tarihe onurlu, dire-
niçi bir iz bırakmayı baardılar.
Cuntanın en çok korktuu ve
daıtmak için bütün olanaklarını
seferber ettii örgütlerini tasfiye
etmediler ve devrimi besleyen
yeraltı nehirleri oldular.



26 Eylül 2012

Kontrgerillayı, JITEM’i saldılar…
Kısacası, eklendi de eklendi ve
12 Eylül pençesi gitgide bilendi,
sivriltildi.

Faist darbenin zihniyeti, yaa-
mın her alanında devam ediyor.
Burjuvazi, 12 Eylül’ü tüm kurum
ve kurallarıyla korumayı ve 12
Eylül’ün ruhunu belleklere kazı-
mayı sürdürüyor. 

O dönem doan çocuklar, 30
yaının üzerindedir artık. Bu
gençlerin pek çou, 12 Eylül'ü
burjuva medyanın sunduu ek-
liyle bilmektedir. çlerinde sınırlı
bir kesimi, gerçek devrimcilerle,
komünistlerle tanıma ve 12
Eylül'ü farklı yönleriyle de kavra-
ma ansına sahip olabilmitir.

Bu kapsamlı saldırı, her yönüyle
anlatılmalıdır. Yeniden ısıtılarak
piyasaya sürülen demagojik söy-
lemlerin, kitleler üzerinde etkili
olmasına izin verilmemelidir.
Ayrıca o gün yapılanların, bugün-
kü anlamı üzerine durulmalı,
gereken dersler ve sonuçlar çıka-
rılmalıdır. Ve tabii, geçen zama-
nın kimi eyleri unutturmasına,
gözlerden kaçırılmasına izin ver-
memek, gerçekleri hatırlatmaktan
vazgeçmemek gerekmektedir.

12 Eylül hangi koullarda,
neyin ürünü olarak gerçekleti?
Emperyalizmin ve egemen sınıfla-
rın o dönemki durumu, iliki ve
çelikileri ne idi? Sınıf mücadele-
si ve halk hareketinin düzeyi,
olumlulukları ve zayıflıkları neler-
di? 12 Eylül, siyasal olarak nasıl
tanımlanmalı, nereye oturtulmalıy-
dı? Faizmi yıkmak veya gerilet-
mek mümkün müydü? Bu konuda
ortaya çıkan görü farklılıkları
neyin ürünüydü? 12 Eylül geldi-
inde devrimci hareketin tutumu
ne olmutu? Ne tür taktikler geli-
tirildi? Hangi mücadele biçimleri
yaama geçirildi? kencede, zin-
danda, mahkemede nasıl bir dire-
ni sergilendi? Kimler teslim
olmak için kuyruklar oluturdu,
Avrupa yolunu tuttu; kimler
mücadelenin her cephesinde dire-
ni destanları yazdı?          

Bu sorulara doru yanıtlar
verilmezse, 12 Eylül’ü yerli yerine

oturtabilmek mümkün olamayaca-
ı gibi, ona karı gerçek anlamda
mücadele yürütmek, tüm sonuçla-
rına karı savamak da baarıla-
maz.                                                

* * *
Sonuç olarak, akla karanın,

güzel ile çirkinin, teslimiyetle
direniin çok net ve kalın çizgi-
lerle ayrıtıı o dönemi; bilinme-
yen, ilenmeyen, dahası unutturul-
mak istenen yönleriyle ortaya
koymak, bugün daha fazla önem
kazanmıtır. Ve bu, onunla gerçek
anlamda savaanların ii olmalıdır. 

12 Eylül’ü, ne Avrupa Birlii,
ne de u ya da bu hükümet yar-
gılayabilir! Onu yargılayacak tek
güç, devrimci bir rotada ilerleyen
içi ve emekçilerin gücüdür!
Yılların kayıplarını gidermek,
demokratik hak ve özgürlükleri
geniletmek için, savunmadan
çıkıp saldırıya geçen bir halk
hareketi gerekmektedir. 

çi sınıfı ve Kürt halkının tari-
hi, yeterince öreticidir aslında.
Bu tarih, ekonomik programları
ve zulüm politikalarını parçalama-
nın tarihidir. 12 Eylül öncesini bir
yana koysak bile, on yıllar içinde
biriken potansiyele bakmak yeter-
lidir. çi ve emekçiler, boucu
faist teröre karı ’89 Bahar
eylemleriyle,  Kürt halkı serhil-
danlarıyla ba kaldırmı, kendi
özgürlük alanlarını kendisi açmı-
tır. Zaten 12 Eylül yasalarının -
sınırlı da olsa- fiiliyatta uygulana-
maz hale gelmesi, bu ekilde
baarılmıtır. 

Sorun uradadır ki, 12 Eylül
ile ciddi bir hesaplamaya girile-
medii için, elde edilen kazanım-
lar güdük kalmı, fiiliyatta kaza-
nılmı olanlar da hep tehdit altın-
da olmu, ya da yeniden gaspedil-
mitir.

Tutarlı bir devrimci demokrasi
mücadelesi yaam bulduunda,
12 Eylül rejimi yerle bir olacaktır.
Faist diktatörlüün kökten yıkıl-
ması da bunun üzerinden yükse-
lecektir. O zaman ilili ozanın
kehaneti gerçek olacak, “onların
Eylülleri üzerine bizim Ekimlerimiz
düecektir.”

Fakat o aır koullarda, koyu
teslimiyet ortamında, bir avuç
komünist ve devrimcinin direnii,
sonucu deitirmeye yetmedi, yete-
mezdi. Kukusuz bunun bilincinde
olarak savatılar. Engels’in "her
savaımda yenilme tehlikesi var-
dır, ama bu yenildiini kabul
etmek ve vurumaksızın teslim
olmak için bir neden midir” soru-
suna yanıt oldular. Vurutular…
Bugünün ve yarının devrimcileri,
bıraktıkları bu miras üzerinden,
mücadeleyi yeniden yükseltsinler
diye…

* * * 
12 Eylül’ün devrimci direniçili-

e olan saldırganlıı, bugün de
aynı iddetiyle devam ediyor.
Düzenin çizdii sınırların dıında
olan, varlıını onu tehdit edecek
biçimde konumlandıran her dev-
rimci güç, imha saldırısıyla, F tipi
hücrelerle karılanıyor. Ceza
Kanunu, toplumun örgütlenme,
düüncelerini ifade etme, hak
arama mücadelesine karı yeniden
biçimleniyor. çi sınıfı, esnek üre-
tim modeli ile örgütsüz ve birle-
ik güçten yoksun bırakılıyor.
Kürt halkının en temel talepleri
kanla bouluyor. Kitlesel tutukla-
malarla yıldırılmaya çalıılıyor.
Geleceimizi karartmak için gen-
çliin dinamizmi eziliyor, vb… 

Buna paralel olarak zengin ve
yoksul arasındaki uçurum derin-
letikçe derinleiyor. Bir yanda
sefalet çukuru genilerken, öte
yanda kan emici insan müsvedde-
lerinin zenginlii, atafatı büyü-
yor. 

Ne zaman krizleri tuttuysa,
“istikrar paketleri” açıldı, vergi
yasaları çıktı, çalıma saatleri
arttı, isizler ordusu çoaldı, zam
üstüne zam bindirdiler, sosyal
hakları, demokratik hak ve özgür-
lükleri gasp ettiler… Kaç ‘24 Ocak’
kaç ‘5 Nisan’ geçirdiler… 

Bunun için militarize edilmi
kuvvetlerini donattıkça donattılar.
‘82 Anayasası yetmedi, Terörle
Mücadele Yasalarını eklediler.
Hapishaneleri yetmedi, yargısız
infazları, ‘kaybetmeleri’,  katliam-
ları, esir kamplarını eklediler.

12 Eylül’ü yargı-
layacak tek güç,

devrimci bir rota-
da ilerleyen içi ve
emekçilerin gücü-

dür! Yılların
kayıplarını gider-
mek, demokratik

hak ve özgürlükle-
ri geniletmek

için, savunmadan
çıkıp saldırıya
geçen bir halk
hareketi gerek-

mektedir. 
çi sınıfı ve

Kürt halkının tari-
hi, yeterince öre-
ticidir aslında. Bu
tarih, ekonomik
programları ve

zulüm politikaları-
nı parçalamanın
tarihidir. 12 Eylül
öncesini bir yana

koysak bile, on yıl-
lar içinde biriken
potansiyele bak-
mak yeterlidir.

çi ve emekçiler,
boucu faist terö-
re karı ’89 Bahar
eylemleriyle,  Kürt
halkı serhildanla-
rıyla ba kaldır-

mı, kendi özgür-
lük alanlarını ken-

disi açmıtır. 
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Darbe, Yenilgi, Direni!

12 EYLÜL

ürkiye, Suriye’ye kar!ı giri!ti"i
dü!manca faaliyetlerin sonuçlarıyla
kar!ıla!tıkça, hem egemenlerin
kendi içindeki çeli!kiler artıyor, hem
de halkın tepkisi daha da yükseliyor. 

Suriye’den kaçanlar için olu!tu-
rulan kampların, “mülteci kampı”
de"il, “askeri kamp” oldu"u, CHP’li
vekillerinin ziyaret giri!imiyle daha
fazla açı"a çıktı, tartı!ılmaya ba!-
landı. Buralarda radikal-islamcı
akımların e"itilip Suriye’ye sava!-
maya gönderildi"i, yaralıların tedavi
edildi"i, her tür silahla donatıldı"ı,
“herkesin bildi"i sır”lardandı.
CHP’lilerin kampa girmesinin engel-
lenmesi, bu gerçe"in görmeyen
gözler tarafından da görülmesini
sa"ladı. Zaten Suriyeli muhaliflerin
sitesinde “adres” olarak Hatay’daki
kamplar gösteriliyor, uluslararası
ili!kiler, bu adres üzerinden yürütü-
lüyordu.

Daha önemlisi, Hatay halkının
Suriye’den gelen bu eli kanlı güruh-
tan duydukları rahatsızlı"ın artık
burjuva medyada da yer almasıdır.
Hatay halkının önemli bir kesimini
olu!turan Arap Aleviler, Suriye’deki
Nusayrilerin akrabasıydı, aynı mez-
hebin insanlarıydılar. Bunların
önemli bir kısmı da bu sava!ta Esad
rejiminin yanında yer almı!tı. Suriyeli
muhalifler, Hatay’ın bu yapısını bil-
dikleri için, onlara da kötü davranı-
yor, “size de sıra gelecek” !eklinde
tehditler savuruyordu. Bugüne dek
farklı etnik, dini, mezhepsel kimlikle-
riyle Hatay halkı barı! içinde ya!ar-
ken, Suriye’deki mezhep çatı!ması
Hatay’a da yansıtılıyor ve iç huzur-
suzluk yaratılıyordu.

Türkiye’nin Suriye muhalefetine
verdi"i destekten sadece Hatay
halkı huzursuz de"il. Bir avuç i!bir-
likçi dı!ında halkın büyük bir ço"un-
lu"u, bu durumu onaylamıyor, bu
kirli sava!ın bir parçası olmak iste-
miyor. ABD’nin Irak i!gali sırasında
halkta yükselen sava! kar!ıtlı"ı, bir
kez daha su yüzüne çıkmaya ba!lı-
yor.

T

Sayfa 2’de sürüyor

Sava!a ve Fa!izme Kar!ıSava!a ve Fa!izme Kar!ı


