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On yılların birikimi nihayet patladı. Bunun bir

gün olacaı zaten belliydi. Özellikle son yıllarda

artan hak gaspları ve her alana el atan, yaamı

daha fazla cendereye alan yönetim tarzı, bunu

adeta zorlamıtı. 

Elbette hiç bir halk hareketinin ne zaman

patlayacaının tam gününü, kimse tam olarak

bilemez. Fakat sömürü ve zorbalık rejimine

karı, bir gün mutlaka ayaa kalkacaını komü-

nist ve devrimciler bilirler ve halktan hiç bir

zaman umutlarını kesmezler.

“Bu halk adam olmaz” diyen liberal aydınlar,

imdi büyük bir akınlık içinde. Devletin polisi,

jandarması, çaresiz. AKP kurmayları okta!

Erdoan’ın suratı allak bullak! Neye uradıını

aırmı durumdalar. Bu öyle rakip kliklerle

mücadele benzemez çünkü. 

Azından çıkan her sözün kanun olduu

günler geride kaldı artık. Erdoan’ın sonunun

Menderes gibi olacaını daha önce söylemitik.

Emperyalizme bu denli uaklıın sonu, baka

türlü olamaz. Kendini en güçlü sandıı nokta-

da, böyle tepetaklak gidiverir. 

* * *

Bu bir halk isyanıdır. Ve bugüne dek

Türkiye tarihinde görülmemi boyutlara ula-

mıtır. Henüz sonu belli olmadıı için, direnii

deerlendirmek içiin henüz erkendir. Fakat bir

hafta içinde ulatıı düzey itibarıyla bile, önceki

yıllarda gerçekleen direnilerden daha kitlesel

ve yaygın olmutur.

Kendiliinden gelien her halk hareketi gibi,

bir çok handikapı da içinde taımaktadır.

Önderlik boluunun tüm sıkıntıları yaanmak-

tadır. Bu durum, direniin kaderini belirleyecek

bir öneme sahiptir.

Komünist ve devrimciler, baından beri bu

direniin içindedirler. Hatta 1 Mayıs’ta göster-

dikleri militan direnile, bu ayaklanmanın zemi-

nini de hazırlamılardır. Bugün geni kitlelerin

polise karı ölümüne direniinde, bata 2013 1

Mayıs’ı olmak üzere Taksim direnilerinin rolü

büyüktür. Devrimcilerin bu kararlılıı ve militan-

lıı, kitlelere örnek olmutur.

Son 1 Mayıs’tan itibaren Taksim’in tümden

içi-emekçi eylemlerine kapatılması ve ona

karı bir aydır süren mücadele de, bu büyük

patlamayı douran damlalardan biridir. 

Bütün bu olumluluklara karın, komünist ve

devrimcilerin örgütlülük düzeyi yeterli deildir.

Direni baladıktan sonra da ona müdahale

etmede zayıf kalınmı, direnii yönlendirme

bakıaçısı ile hareket edilmemitir. 

Bütün bunlar, direniin gelecei konusunda

soru iaretlerini arttırmaktadır. Burjuvazi, dev-

rimci önderlikten yoksun halk hareketlerini

bastırmada ustalamıtır. Yakın tarih olarak

Arap halkının isyanlarını önümüzde durmakta-

dır. 

Benzer bir durumu yaamamak için, kitlele-

rin büyük bir bilinç sıçraması yaadıı bugün-

lerde çok daha fazla deneyim aktarmak ve kit-

leleri uyarmak gibi bir görevimiz vardır. 

En büyük tehlike, direniin içten kırılmasıdır.

Bilindii gibi, anlı 15-16 Haziran direniinde,

devlet bizzat DSK’in

Genel Bakanını dev-

reye sokmutu; onun

radyodan içilere yap-

tıı çarı ile direni

kırılmıtı. imdi de

direniin baındaki tutu-

muyla göz dolduran BDP

milletvekili Sırrı Süreyya

Önder ya da Gezi

Parkı’ndaki direnii

balatan “Taksim

Dayanıma” ile hükü-

met yetkililerin görü-

mesi, böyle bir planı

çarıtırmaktadır.

Direniin somut

talepleri bellidir.

Onlardan asla geri

adım atılamaz. Fakat

gelinen noktada, Gezi

Parkı’nın durumu ya da

Taksim yasaının ötesine, onun çok ilerisine

geçillmitir. Direnite en sık atılan  slogan

“Hükümet istifa”dır. Bu büyük halk hareketinin

asıl zaferi de, hükümeti düürmekle olacaktır.

Kitlelerin gücüyle bir hükümetin devrilmesi,

gelecek adına, en bata kitlelerin kendi gücüne

güvenmesi yönüyle, çok büyük birikimler bıra-

kacaktır.

Gelinen aamada, içi sınıfının tutumu belir-

leyicidir. Tıpkı dier ülkelerdeki halk isyanların-

da olduu gibi, direniin sürüncemeye bırakıldı-

ı anda, son sözü sınıfın üretimden gelen

gücüyle sınıf söyleyecektir. Onun için sendika

yönetimleri zorlanmalı ve hükümeti devirene

kadar genel greve gidilmelidir.   

* * *

15-16 Haziran direniinin yıldönümüne yak-

latıımız bugünlerde, onu birçok yönüyle çok

aan bir direnii yaıyoruz. Fakat içi sınıfının

katılımının zayıf kaldıı bir direnitir bu. Bu halk

hareketinin zaferi için “genel grev, genel dire-

ni, genel boykot” gerekmektedir. Bu bir bir

eylem sloganıdır artık! Direnii akam mesaisi

olmaktan çıkarmalı, hayatı gerçek anlamda

durdurmalıyız! Her zaman olduu gibi, zafer

direnenlerin olacaktır!

22. sa yı da

GENEL GREV, GENEL DREN!

3           Ölüm küçüldükçe, zafer yakınla!ır

4           Basında Taksim direni!i

5           Ya!asın !anlı Taksim direni!imiz

6           “Camlarla birlikte kırılan...”

7           “Her yer Taksim, her yer direni!”

8           Reyhanlı’da katliam         

10         Erdo"an’ın ABD ziyareti

11         “Çekilme” sonrasında ya!ananlar

12         Mevsimlik i!çiler

13         Bilirki!i ne bilir?

14         PDD 15 ya!ında

16         Hava i!’te grev sürüyor

17         Pakmaya i!çileri direniyor

18         Tarihte bireyin rolü

20         Tutsaklardan 1 Mayıs mesajları

21         “Kutup Yıldızı”mız...

22         15-16 Haziran i!çi direni!i

23         Ge le ce "i mi zin köp rü sü ta ri hi miz

24         “IMF borcu bitti” mi?

Mer ha ba,

Tarihi günlerden geçiyoruz. Ve daha ya!arken
onu yazabilmek hiç kolay de"il...

Dergimizi yayına hazırlad"ımız sırada, Taksim
Gezi Parkı’nda direni! yeni ba!lamı!tı. Ancak dire-
ni!e devletin saldırmasıyla birlikte, giderek çapı ve
niteli"i de de"i!meye ba!ladı. O yüzden derginin
basımını durdurduk. Fakat direni!in bir halk isyanı-
na dönü!ece"ini tahmin etmek çok zordu. Bir haf-
talık gecikmeyle çıkmayı tercih ettik.

Taksim direni!i, bir haftasını geride bıraktı ve tüm
ülkede, dünyada yankıları artarak sürüyor. D#SK
ve KESK’in genel grev kararı almı! olmaları da,
direni!e i!çi ve emekçilerin katılımını arttıran bir rol
oynayacak. Fakat “uyarı” grevinden çıkartmak
gerekti"i açıktır. Bu büyük halk direni!inin zaferle
taçlanması için, talepler kar!ılanana kadar genel
grevin sürdürülmesi gerekmektedir. “Bugün de"il-
se ne zaman” sorusunun cuk oturdu"u bir süreçten
geçilmektedir çünkü.

Türkiye tarihinde ilk kez görülen böylesine geni!
çaplı bir halk hareketi, mutlaka ba!arıyla sonuçlan-
malıdır. Bunun yolu da ba!ta i!çi sınıfı olmak üzere

tüm emekçilerin hayatı durdurmasından geç-
mektedir. Sendikalar, göstermelik

grevlerden, “taleplerimiz kar!ılayın-
caya kadar” diyen süresiz genel
grevlere gitmelidir. Aksi halde bu

tarihi direni!teki rolleri  hep sorgula-
nacak ve vebali a"ır olacaktır.

Direni!in seyrinin nasıl devam
edece"i ve nasıl sonlanaca"ı !u anda belli de"ildir.
Ama bugüne dek geldi"i nokta bile ola"anüstüdür.
Ve daha !imdiden çok önemli sonuçları do"urma-
ya ba!lamı!tır.

Gelecek sayıda çok daha güzel geli!meleri pay-
la!mak dile"iyle ho!cakalın...

O k u r  l a  r a . . .
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aksim-Gezi Parkı’nda AVM

yapılması için a!açların kesil-

mesiyle ba"layan direni", önce

tüm #stanbul’u, ardından Türkiye’yi

sardı. Bunun asıl nedeni, devletin en

temel insani taleplere ve en küçük

direni"lere bile tahammülsüzlü!ü,

saldırganlı!ıdır. Son yıllarda giderek

artan saldırı dalgasına kar"ı, biriken

öfkenin patlaması ve bir isyana

dönü"mesidir. A!açların kesilmesini

istemeyen bir grubun Gezi

Parkı’ndaki direni"ine bile sabaha

kar"ı vah"ice saldırılmı", çadırları

sökülüp yakılmı"tır. Bu, barda!ı ta"ı-

ran son damladır. 

Önceki yıllar bir yana, son bir ay

içinde bile arka arkaya gelen saldırı-

lar, kitleleri çileden çıkarmaya yetti.

Ta"eronla"ma, sendikasızla"tırma,

sefalet ücreti ile en a!ır ko"ullarda

çalı"tırma, e!itim ve sa!lı!ın paralı

hale getirilmesi, 4-4-4 #le daha gerici-

le"tirilmesi, “kentsel dönü"üm” adı

altında gecekonduların yıkımı,

HES’ler, sava" kı"kırtıcılı!ı vb. saldı-

rılarına, “üçüncü köprü”, Emek

Sineması’nın yıkımı, Gezi Parkı’nı

yoketme, içki yasa!ı gibi, ya"am alan-

larına ve özel ya"ama müdahaleler

eklenmi"tir.  Ve bu saldırılara kar"ı

yükselen tepkileri, kulak arkası eden,

kendi bildi!ini okuyan bir yönetim

tarzı sözkonusudur. 

Bütün bunların sürgit böyle

devam etmesi mümkün de!ildi.

Olmadı da… 

Taksim yeniden kazanılmı!tır
AKP Hükümeti’nin Taksim alanı-

nı tümden yıkarak rant alanına çevir-

me projesi, yakla"ık bir yıldır uygula-

maya sokuldu. “Çukur” bahanesi ile

1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına

izin vermemeleri, alanı i"çi ve emek-

çilere kapatmanın ilk habercisiydi.

Nitekim 1 Mayıs sonrası açıklamala-

rıyla, bu niyetlerini açı!a da vurdular.

1 Mayıs günü gösterilen büyük dire-

ni", gerçek amaçlarını ortaya çıkardı.

Ve Taksim’e yönelik planlarına, tep-

kileri daha da arttırdı. 

Buna ra!men Gezi Parkı’nda yıkı-

ma giri"tiler. Her zamanki gibi birkaç

protesto ile kar"ıla"acaklarını, onu da

bir biçimde bastıracaklarını sandılar.

Fakat bu kez fena yanıldılar! Her biri-

kimin bir patlama noktası vardı. Ve o

patlama, bu kez bir a!aca vurulan

kepçe oldu. 

Ba"langıçta Gezi Parkı ile sınırlı

bir tepkiydi. Fakat polisin azgınca

saldırısı, eylemlerin sadece çapını

büyütmekle kalmadı, niteli!ini, içeri-

!ini de de!i"tirdi. Eylemin temel slo-

ganı “Hükümet #stifa” oldu. 

Polisin önce Gezi Parkı’nı, sonra

tüm Taksim’i bariyerlerle çevirip,

alana girmek isteyen herkesin üzeri-

ne gaz bombası ya!dırması, eylemin

ilk hedefini Taksim yapmı"tır.

Günlerce Taksim’in etrafında süren

direni",“Her yer Taksim, her yer dire-

ni"” sloganlarıyla kitlelerin meydan-

ları doldurmasına yol açmı" ve

Taksim’in özgürle"mesi ba"arılmı"tır.

1 Mayıs’tan bu yana, tüm i"çi-emekçi

eylemlerine kapatılan Taksim meyda-

nı, polis ablukası kırılarak ele geçiril-

mi"tir.

Bu, direni"in gücüdür ve ilk mey-

vesidir.

Direni!in saptırılmasına 
izin vermeyelim!
Ancak padi"ah özentili Ba"bakan

Erdo!an’ın salvoları devam etti.

Sokaklara dökülen ve günlerdir polis-

le çatı"an milyonlarca ki"iye “bir avuç

çapulcu” diyecek kadar pervasızlı!ını

sürdürdü. Taksim’e Topçu Kı"lası

yapılaca!ından, hatta AKM’nin yıkı-

laca!ından söz etti. Eylemi “tencere-

tava, yine aynı hava” basitli!i ile

de!erlendirdi. Cumhurba"kanı’ndan,

bakanlara, belediye ba"kanına kadar

hepse, geri adım atan demeçler verir-

ken, o hala efelenmeye devam etti.

Daha önceki olaylarda da i"aretle-

ri görüldü!ü gibi, kendi aralarındaki

çeli"kiler böylesi bir kitle eyleminde

daha fazla su yüzüne çıktı. Ama di!er

yandan, egemenlerin direni"leri kır-

mak için en fazla kullandıkları yön-

temlerden biri olarak “iyi polis-kötü

polis” taktikleri devreye girdi.

Cumhurba"kanı Abdullah Gül, “iyi

polis” rolüne soyundu. Keza artan

polis "iddetine kar"ı kitlelerin öfkesi,

yeniden askeri öne çıkararak söndür-

meye çalı"anlar çıktı. vb... Bunların

hepsinin tek amacı, direni"i daha

fazla büyümeden bitirmekti.

Aynı "ekilde direni"in içinde yer

alan CHP’den #P’e kadar düzen parti-

leri de, onu kendi amaçları do!rultu-

sunda kullanmaya çalı"tılar.

Seçimlerde oylarını arttırmak, ya da

askerleri öne çıkararak, darbe yoluyla

iktidara gelmeyi amaçlayan bu parti-

ler, direni"e yüklendiler; fakat ba"arı-

lı olamadılar.

Direni", AKP hükümetine kar"ı

ba"lamakla birlikte, bir bütün olarak

egemen sınıfların artan sömürü ve

zulüm politikalarına tepkinin dı"avu-

rumudur. Bu da AKP hükümeti ile

sınırlı olmayan, bir sistem sorunu-

dur. $u ya da bu partinin i"ba"ına gel-

mesiyle düzelmeyecek kadar köklü-

dür.

Gerçek demokrasi, 
halkın demokrasisidir.
Halk hareketi kendili!inden ba"-

ladı. Harekete önderlik eden bir parti

veya örgüt sözkonusu de!ildi.

Burjuva liberaller ve reformistler,

bunu bir olumluluk gibi sundular.

Elbette düzen partilerinden ba!ımsız

olması olumludur. Fakat direni"in

devrimci bir önderlikten yoksun

olması, en büyük handikapıdır.

Çünkü devrimci önderlikten yoksun

halk direni"leri, bir biçimde yenilme-

ye mahkumdur. Yakın zamandaki

Arap halkının direni"leri bunun

somut örne!idir.

Ülkemizdeki halk hareketinin de

ba"arısı, devrimcilerin müdahale

gücü oranında gerçekle"ecektir.

Burjuvazi, “demokrasi” diye,

T
Haziran 2013

Ölüm küçüldükçe
zafer yakınla!ır!

Ülkemizde uzun yıl-
lardan sonra ilk kez
böylesine büyük bir

kitle hareketi ya!anı-
yor. Milyonlarca
insan sokaklara

döküldü ve polisin
üzerine yürüdü. 1

Mayıs kitlesinin kor-
kusuzca direni!i, geni!

halk kesimlerine de
örnek olmu! ve korku

duvarları parçalan-
mı!tır. 

Fakat kazanmak
için bugün dek yapı-

lanlåarın üzerine çık-
mak gerekti"i açıktır.
#!çiler !alteri indirme-
dikçe, son söz söylen-

mi! olmayacaktır.
Direni!in kaderi, bu

adıma ba"lıdır. 
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Basında Taksim Direnii
“Ana akım medya” denilen

büyük medya

kuruluları,Taksim direniini

günlerce ya hiç vermedi, ya da

çok az verdi. “Özgür basın”

teranelerinin sahtelii bir kez

daha ortaya çıktı. Bu durum,

direniçilerin polisten sonra en

fazla tepki gösterdii medya

oldu. Taksim’e girildikten

sonra, bu medya kurulularının

canlı yayın araçları, “haber ver-

miyorsanız, niye burdasınız” denilerek tahrip edildi ve üzerlerine “satılmı medya” yazıldı. 

Ne zaman ki, direni tüm ülkeye yayıldı ve günlerce devam etti, ondan sonra yazma-

ya, göstermeye baladılar. Direniin gücü, “üç maymunu oynayan” medyayı da dize

getirdi. Tabi ki, bu sefer de direnii geriye çekme ve bitirme misyonlarını oynamaya ba-

ladılar.     

Türkiye’deki basın-yayın kuruluları direnii görmezden gelirken, dünya basını geni-

çe yer verdi. Tıpkı 12 Eylül yıllarında olduu gibi...  

BBC: Türkiye, stanbul ve Ankara’daki protestoların hasar tespitini yapıyor. Türk polisi

iki günlük protestolarda 900’den fazla kiiyi gözaltına aldı. Bu iki günlük protestolar

Türkiye’de yıllardır görülen en kalıcı hükümet karıtı patlama oldu. 

EL CEZRE: stanbul’da yapılacak bir projeyle ilgili tepki, Erdoan hükümetine karı

öfkeyi açıa çıkarırken, ülkede iki gündür kargaa yaanıyor. 

NEW YORK TIMES: Protestolar Türkiye geneline yayılırken polis geri

çekildi Babakan Tayyip Erdoan hükümetine karı protestolar Türkiye’nin en büyük

ehri stanbul’un dört bir yanında sürerken bakent Ankara dahil dier ehirlere de yayıl-

dı. 

GUARDIAN: Babakan’ın “takınlık yapan radikaller” olarak tanımladıı protestocuları

daıtmak için polis tazyikli su ve biber gazı kullandı. 

WALL STREET JOURNAL: Türkiye’de hükümet karıtı gösterilerin kapsamı geniler-

ken 100 binden fazla protestocu ülke genelinde sokaklara dökülmesiyle Babakan

Erdoan çevik kuvveti stanbul’un simgesi Taksim Meydanı’ndan çekmek zorunda kaldı. 

REUTERS: stanbul ve Ankara’da pazar sabah erken saatlerde protestocular ateler

yakıp polisle çatıtı, ancak sokaklar Türkiye’nin yıllardır gördüü en sert hükümet karıtı

protestoların ikinci gününün ardından genel olarak sakindi. 

WASHINGTON POST: Arap Baharı’nı hatırlatan bir ortamda, hükümet karıtı bir pro-

testoya yönelik müdahalelerin, ehir sokaklarını biber gazı bulutu altındaki bir sava ala-

nına döndürmesinin ardından, dün binlerce kii stanbul’un en büyük meydanına akın

etti.

TIME: Polisin aktivistlere aır müdahalesinin ardından stanbul’da

protestolar stanbul’da bir parka alıveri merkezi yapılmasını protesto eden aktivistler

Türk polisi tarafından iddet kullanılarak daıtıldı. Bu hamle Türkiye’nin en büyük ehrin-

de ve dier yerlerinde toplu protestolara neden oldu. Protestolar imdi Babakan

Erdoan hükümetine duyulan geni kapsamlı öfkenin kanalı haline geldi. 

LA GAZETTA DELLO

SPORT: Erdoan’a karı

isyan. Türkiye kaosta. Yaralı

sayısı 1000’i atı. Aaçlar için

protesto sürüyor. Babakan

polisin abarttıını kabul etti. 

CNN: Polisin aır müdaha-

lesi hükümet karıtı ayaklan-

maları tetikledi. ki gün boyun-

ca göz yaartıcı gaz, panzerler

ve biber gazıyla savatıktan

sonra Türk polisi dün öleden

sonra Taksim Meydanı’ndan

çekiip binlerce göstericinin

alana akmasına izin verdi. 

dört-be" yılda bir halkın

önüne koydu!u sandı!ı

göstermektedir. Oysa “san-

dık demokrasisi”, en son

AKP’de gördü!ümüz gibi,

gerçekte bir diktatörlüktür.

Azınlı!ın ço!unluk üzerin-

deki diktatörlü!üdür. 

Gerçek demokrasi, halkın

demokrasisidir. #"çi ve emek-

çilerin kendi iktidarını kurma-

sıdır. Bu da ancak komünist ve

devrimcilerin önderli!inde

gerçekle"en bir devrimle ola-

caktır.

Fakat direni"in somut

talepleri vardır. Gözaltına alı-

nanların derhal serbest bırakılması, kitleye "iddet uygu-

layan polislere emir veren Vali ve Emniyet Müdürü’nün

görevden alınarak yargılanması, Gezi Parkı’da dahil

olmak üzere Taksim projesinin iptal edilmesi, Taksim’in

gösterilere açık hale gelmesi gibi talepler, hemen kar"ı-

lanmalı ve garanti altına alınmalıdır.

Ölüm küçüldükçe zafer yakınla!ır
Ülkemizde uzun yıllardan sonra ilk kez böylesine

büyük bir kitle hareketi ya"anıyor. Milyonlarca insan

sokaklara döküldü ve polisin üzerine yürüdü. Onca yara-

lanmaya, gözaltına, "iddete ra!men, günlerdir eylemleri-

ni sürdürüyorlar. 1 Mayıs kitlesinin korkusuzca direni"i,

geni" halk kesimlerine de örnek olmu" ve korku duvarla-

rı parçalanmı"tır. 

Eylemlerde binlerce ki"i yaralandı, onlarcası yo!un

bakımda bulunmaktadır. $ehitler verilmeye ba"lanmı"-

tır. Ancak bilinmelidir ki, kitlelerin gözünde ölüm küçül-

dükçe zafer yakınla"ır. Bu halk hareketi, hızla o noktaya

do!ru ilerlemektedir. 

Fakat kazanmak için bugün dek yapılanların üzerine

çıkmak gerekti!i açıktır. #"çiler "alteri indirmedikçe, son

söz söylenmi" olmayacaktır. Ba"ta D#SK ve KESK olmak

üzere sendikalar, hemen genel grev kararı almalı ve ya"a-

ma geçirmelidir. Direni"in kaderi, bu adıma ba!lıdır.  

#"çi ve emekçiler, sendikalar üzerinde baskı kurmalı

ve genel grevi ba"latmalıdır. Genel grev, genel direni" ve

genel boykotla birle"erek, tüm hayatı durdurmalıdır.

Sadece hükümetin dü"-

mesi de!il, bugüne dek

gaspedilmi" temel hakla-

rımızın geri alınması da,

buradan geçmektedir.

$anlı 15-16 Haziran

Direni"inin yıldönümü-

ne yakla"ırken, yakla"ık

40 yıl sonra i"çi ve emek-

çilerin tarihine bir "anlı

sayfa daha eklenmelidir.

#"çi sınıfı önder rolünü

oynamalı, bu büyük halk

hareketini zafere ta"ıma-

lıdır! 

PDD özel sayısı, 3 Haziran’da
çıktı, ba!ta Taksim olmak üzere
birçok direni! bölgesinde da"ıtıldı.
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Gezi Parkı direniçilerine polisin saldırdıını
duydum. Hemen arkadalara haber verdim. O
sırada bir televizyon kanalında çatımaların devam
ettiini duyunca, çantamı hazırlayıp bir arkadaımı
da alarak çıktım. Osmanbey tarafından giriin zor
olacaını düünerek Kabata’tan Taksim'e çıkmaya
çalıtık.Kabata'a yaklatıkça yüzlerinda gaz mas-
keleri olan gaz yemekten gözleri kızarmı insanları
gördük. 

Hızlı adımlarla cadde boyu yürüyoruz, etrafta
birçok insan Taksim'e çıkmaya çalııyor, onlara bir
deerlendirme yapıp nereden gideceimize karar
veriyoruz. Ara sokaklardan Taksim lkyardım
Hastanesi'nin oraya kadar geldik. Yolda hala atılan
gazların parçaları vardı. Oradaki kitle bir ileri, bir
geri gidiyor, ne yapacaını bilemez halde. Bir
müddet onlarla kaldıktan sonra, stiklal'e çıkmaya
çalııyoruz. Ara sokaklar gayet kalabalık ve nihayet
stiklal'e çıkıyoruz. Müthi bir kalabalık var burada.
Kitlenin içinde ilerlemeye çalııyoruz, ama gaz
bombaları yamur gibi yaınca, kitle kontrolsüz bir
ekilde komaya balıyor. "Arkadalar sakin olun,
ezmeyin birbirinizi" diyerek, onları yatıtırmaya
çalııyoruz, ie de yarıyor. Birisi çıkıp sakin bir
ekilde komut verdii zaman, kitle yavalıyor.
Birkaç defa bir ileri, bir geri eklinde zaman geçir-
dik. 

Yanımdaki arkada da ilk defa çatımalı bir
eyleme geldii için, daha dikkatli davranıyorum.
Yanımdan ayırmıyorum. Böyle kitlenin önüne ula-
amayacaımızı görerek ara sokaklara giriyoruz.
TMMOB sokaında yoldaımı görüyorum. imdi
çatıma zamanı. Birkaç kere hep birlikte gidiyoruz,
gazdan çok etkilenince geri çekiliyoruz. Sonra
arkadaımı TMMOB'a bırakarak çatımaya giriyo-
ruz. O kadar youn gaz bombası ve tazyikli su sıkı-
lıyor ki, bir ara cierlerim parçalanacak sanıyorum.
Ama biliyorum ki, birkaç dakika sonra gazın etkisi
geçecek. Devlet bize çatıma anında sakin kalmayı
da öretti. Baka arkadaların da gelmesiyle çatı-
ma alanına dönüyoruz, tekrar istiklale giren sokak-
la istiklal arasında mekik dokuyoruz. Yanımıza yol-
dalarım da geliyor, yoldalarla çatımanın tadına
doyum olmuyor. Bu çatıma saatlerce sürüyor,
ayrılması gereken arkadalar olduu için. gece
12’ye doru çatıma alanından ayrılıyoruz. 

Tünel tarafından tophanenin oraya iniyoruz.
Gözlerime inanamıyorum, yoldan geçen bütün
araçlar hepsi korna çalıyor. Yoldaki kitle de
"Hükümet stifa" diye slogan atıyor. Beikta'a gel-
diimizde, kitle yolları trafie kapatmıtı.
“Hükümet stifa” diye slogan atıyor, arkılar söylü-
yorlar. Burada da bir saat kadar kaldıktan sonra,
gece yarısı evlerimize ulaıyoruz. 

Ertesi gün erkenden kalkıp yoldalarla buluu-
yoruz. Kısa bir deerlendirmeden sonra, Taksim
için yola çıkıyoruz. Osmanbey'den sonraki yollar
kapalı. Alt sokaklardan Taksim'e çıkıyoruz. Yolda
giderken de bir hırdavatçıya urayıp eldiven alıyo-

ruz. Bir önceki gün eldivensizliin acısını yaamı-
tım. stiklal'e çıkıyoruz. Bazı sokaklarda çatımalar
var, ama reformistler ve ulusalcıların oralarda
olduunu görerek, devrimcileri bulmak için oradan
ayrılıyoruz. 

stiklal'de bir sokaktan caddeye çık-
mak isterken polisler bize müdahale
ediyor. Nereye gidiyorsunuz vs.
Sonra erkek yoldaın çantasına
bakmak istiyorlar, o da izin
vermiyor. Biz de bu arada
polislerle tartııyoruz, bu
arada birkaç kii polislere
müdahalede bulunuyor,
ama sonra gidiyorlar.
Polisler etrafımızı sarıyor ve
bir polis aracı geliyor. Yoldaı
almak istiyorlar, yolda slogan
atmaya balıyor biz de
slogan atıyoruz O sıra-
da kelepçe takıyorlar,
biz de engel olmaya
çalııyoruz. Ama o
kadar kalabalıklar ki,
gücümüz yetmiyor.
Yolda araca binme-
mek için, biz onu ver-
memek için direniyoruz, Ama bindiriyorlar, polis
arabasını yumrukluyoruz, slogan atıyoruz. 

Sonra stikal’den bir ara sokaa giriyoruz. Bu
sokakta çatıma var, bir müddet sonra polis üst ve
alt sokaktan saldırıyor. Bir dükkana giriyoruz, dük-
kanın kepenkleri kapatılıyor. Kepenk deliklerinden
dıarıyı seyrediyorum. O kadar pervasız bir saldırı
var ki, gaz bombaları, plastik mermiler, pe pee
boy hizasından atılıyor. Gerçekten iki düman
cehpe savaı gibi. Yerler anında gaz kovanlarıyla
doluyor.  

Oradan çıktıktan sonra ben Harbiye tarafına
geçiyorum, yolda baka bir alana geçiyor.
Harbiye tarafında yine alt sokaklardan çıkmaya
çalııyorum. Yaklatıkça gaz kokuları geliyor ve
göstericiler görünüyor. Bir adamın üstü baı çamur
içinde kalmı, görüyorum. Bir müddet daha gittik-
ten sonra göstericilerin arasına çıkıyorum. Orada
bir yoldala görüüyorum, biraz soluklandıktan
sonra ilerlemeye balıyoruz. Biraz sonra iddetli bir
saldırı oluyor, insanlar kaçımaya balıyor. Sakin
bir ekilde geri çekiliyoruz biz de. Bu sefer rüzgar
bizden taraf esmiyor, atılan gazların arasında  kalı-
yoruz. 

Gazın etkisinden kurtulduktan sonra ilerlemeye
balıyoruz, çatıma imdi balıyor. eldivenimi takıp
alımla iyice azımı kapattıktan sonra yerden bul-
duumuz talarla polise giriiyoruz. Anında gaz
bombası yamuruna tutuyorlar bizi. TOMA’lardan
su sıkıyorlar. Ama bu sefer gerileme yok, üstlerine
gitmeye balıyoruz, gazları alıp geri atıyoruz.
Polisler geri çekiliyor, üstlerine kouyoruz, gaz

bombalarıyla tazyikli sularıyla geri çekiliyorlar ve
ite Gezi Parkı’ndayız! 

Zafer kazanıldı! Polis barikatları yıkılıyor, bari-
katların üzerinden Park’a giriyoruz. Meyadan kızıl

bayraımızı dikmemiz eksik. Sırrı Süreyya
Önder geliyor sonra, yüksek bir yer-

den insanları çaırıyor etrafına,
insanlar toparlanmaya balıyor.

Harbiye tarafından Çarı
grubu pankartlarıyla slo-
ganlarıyla giri yapınca,
insanlar bu sefer oraya
yöneliyor. Marlar çalını-
yor, sloganlar atılıyor.
Sonra meydana çıkıyoruz
Meydan kalabalıklaıyor

gittikçe. Polisler geri çekilir-
ken Meydan’ı gaza bouyor.

Kısa bir panikten
sonra onların üstü-
ne gidiyoruz bu
sefer. Mete
Caddesi’nden geri
çekilirken insanlar
çoalıyor. Polisleri
ta yamuruna
tutuyoruz, onlar da

bizi gaz ve su yamuruna... Ama kitle, polis çekil-
dikçe couyor. Gezi Parkı’ndan polislere ne bulur-
sak fırlatıyoruz, bir zaman sonra polisler kaçıyor,
kalan TOMA’lar da ta yamuruna tutuluyor.
Sıkılan sular artık umrumuzda deil, biz ta atıyo-
ruz, onlar su sıkıyor, onlar su sıktıkça biz daha çok
ta atıyoruz. Birkaç TOMA arkada kalmı. Yola
çektiimiz polis barikatını geçmekte zorlanıyorlar, o
sırada biz de onları ta saanaına tutuyoruz.
Attıkları gazları geri atıyoruz onlara. Gaz kapsülleri
dütüü anda içimizden birisi koup geri atıyoruz
gazları. Bu görüntüyü ömrüm boyunca unuta-
mam. 

te Taksim, ite direni! Sonra Meydana inip
bu müthi tabloyu seyrediyoruz. nanılmaz bir kitle.
Müthi bir direni. Ve zafer…

Sonra dier yoldalarla buluuyoruz. Neler
yaandıı konuuluyor, bu çatımaya yetiemeyen-
ler hayıflanırken, çatımanın içinde bulunanlarda
müthi bir keyif var. Oturuyoruz meydana, dinleni-
yoruz, nevaleler daıtılıyor, itahla yiyoruz.
Gidecek olan yoldaları uurluyoruz ve baka
arkadalarla buluup sohbetler ediyoruz. Geceyi
Meydan’da geçiriyoruz. Yoldalarla akalaıyoruz,
“Taksim’de birlikte sabahlamakta varmı kaderde”
diye. nsanlar türküler söylüyor, halaylar çekiliyor,
ateler yakılıyor. Uzun zamandır böyle mutlu bir
gün yaamamıım. Sabah alandan ayrılırken yüzü-
müzde bir gülümseme etrafı seyrediyoruz. Taraftar
gruplarının eylemde yaptıkları arkı kulaklarımızda.
“Sık bakalım sık bakalım, biber gazı sık bakalım,
kaskını çıkar, jopunu bırak delikanlı kim bakalım!

Yaasın anlı Taksim Direniimiz!
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stanbul Gezi Parkı direnii, emekçi halkımızın
uzun yıllardır biriken, çürümü düzene karı olan
tepkisini açıa çıkardı. 1 Mayıs ile balayan ve alan
yasakçılıı ile devam eden iddete verilen iyi bir
yanıt oldu. Halk ayaklanmasına dönüen direni,
ehitler pahasına devam eden bir seyir izliyor.
Yaadıımız, soluk alıp verdiimiz ehirler, kendi
direni ittifaklarını doallıında yarattı ve direni
ülke sathında büyüdü. 

Direni, salt Türkiye’yi deil, dünya mücadele
atlasında en güzel yerlerinden birini aldı. Taksim
Meydanı, kendine özgü direni argümanlarıyla içi
ve emekçilerin soluk alıp verdii bir meydan oldu.
O, bir meydan olmasının ötesinde bir dünya oldu.

Direniten kısa bir süre önce ciddi bir salık
sorunu yaamıtım. Direni ile birlikte gelen ölüm
haberleri, kendi arılarımı unutturdu. Çünkü orada
dövüen, yaralanan, ehit düen bizdik. Direnite
yer almamak, beni daha fazla yaralayacaktı, bunu
biliyordum ve hemen harekete geçmeliydik.

Ertesi gün sabah yola çıktık. Yaayacaım her-
hangi bir düme yada ezilme salık problemimin
daha da artmasına, “yeil sahalardan bir süre daha
uzak kalmama” yol açabilirdi. O yüzden yoldaları-
ma ve dostlarıma her zamankinden daha çok ihti-
yacım vardı. Onlar tutunacak daldı benim için.
Kendime ve onlara güveniyordum.

Harbiye’ye saat 11 civarında ulatıımızda,
aırlıklı taraftar gruplarından oluan 100 kiilik bir
grup slogan atıyordu. Civarda da insanlar bekliyor-
du. Kitle kararsızdı, hemen bir görüme yapıp

“harekete geçelim” dedik. Kol kola girerek yürüyü-
ü balattık, sayı birden 300’ü buldu. Atılan gaz
bombaları ve sıkılan tazyikli su ile kitle geri çekili-
yordu, ancak daılmıyordu. 3-4 kere polis barikatı-
nı zorladık, fakat kitle çabuk geri çekiliyordu. Bu
esnada polis iddetini daha fazla arttırdı ve kitleyi
ili yönüne sürmeye baladı.

Niantaı’na çekildiimizde orada da bir kitle
toplanmıtı ve Harbiye yönünden girite parktan
aldıımız banklarla ciddi bir barikat kurduk. Polis
ara ara biber gazı atıyordu ve çekiliyordu. ili
yönünden binlerce kiinin gelmesiyle bulunduu-
muz yerden ayrıldılar ve Halaskargazi Caddesi’ne
çıkmaya baladık. Çıkarken kurduumuz barikatla-
rı da caddeye sürüklüyorduk ve herkes çöp kon-
teynırlarından, inaat paravanlarına dek ne varsa
polisin üstüne sürüyordu. Gürültüden olacak ki,
yava yava polis de çekiliyordu. Sayımız 5 bini
bulmutu ve kitle daha da büyüyordu. 

Polis, gaz bombaları ve tazyikli sularla saldırsa
da kitleyi daıtamıyordu. 1 saat içinde sayı 20-30
bine ulatı. O esnada bir yoldala buluup en öne
geçtik. Sürekli gaz bombası atılıyordu, kitle kaçı-
maya balayınca ve gözümü açamaz hale gelince,
yoldaa tutunuyordum, ona da yük olmamak için
elimden geleni yapmaya çalııyordum. kimizde
gözümüzü açamayınca, olduumuz yere çakılıyor-
duk. Gaz etkisini yitirince yeniden en öne geçiyor-
duk. Yarım saat bu biçimde geçti. ili’de ise tam
bir halk denizi olumutu ve artık bir rakam söyle-
yemiyorduk. Dümanın bu kitleyi daıtması için
çok güçlü saldırması gerekiyordu, ancak bu güç
onlarda yoktu.

Polis yava yava geri çekilmeye baladıında,
artık tüm gücümüzle saldırıya geçtik. Polis, Taksim

yönüne çekilirken, ara ara gaz bombası ve tazyikli
su sıkıyordu. Kitle 2-3 dakika duraklıyordu ve
yeniden saldırıyorduk, polis ise resmen kaçıyordu.
Yoldala birlikte polise saldırmaya devam ettik, o
an belleime de yaadıım en güzel anların foto-
raflarını çekiyordum. 

Gezi Parkı’nın içine çatıa çatıa, dümanı
kovalaya kovalaya girmitik. Gezi Parkı’nda zafer
duygusu hakimdi. Biraz orada durduktan sonra ve
polisin terk ettii bir otobüsün camını indirdikten
sonra meydana girdik. Benim için kırılan o cam,
onların dünyasının tuz buz olmasından baka bir
ey deildi. 

Yüzbinlerce kii alanı doldurmutu ve meydan-
dan polis tam anlamıyla çekilmemiti. Kitle AKM
yönündeki polise yöneliyordu ve bizde oraya
doru yönelirken, meydana çok iddetli bir gaz
bombası saldırısı baladı. Kitleye komaması için
uyarıyorduk, çünkü izdiham yaanabilirdi. Hızla
kaçanlar olmakla birlikte genel anlamda yava
hareket etmelerini az da olsa salamıtık.
Gözümüzü açamaz hale geldiimizde, Taksim hey-
kelinin önüne gelmi ve oraya oturmutuk. Biraz
kendimize geldiimizde hemen polis barikatının
olduu yere ilerledik. Kitle oraya yöneliyor, polis
ve TOMA kaçarken, ara ara gaz bombası ve taz-
yikli su sıkıyordu. Onlar geri çekilirken polis bari-
yerleri barikat olarak kullanılmıtı ve gerideki 3
tane TOMA arada kalmıtı. TOMA hareket edemi-
yordu ve belki de hayatının taını yiyordu. Herkes
canhıra saldırıyordu. Birkaç kii TOMA’yı ele
geçirmek için yönelse de atılan talardan geriye
kaçmak zorunda kalmıtı. 

Polis böylece Taksim Meydanı’ndan arındırılmı
oldu. Taksim Meydanı’nı özgürletirmitik!      

“Camlarla birlikte kırılan 
ONLARIN HAYALLERYD” 

Gezi Parkı’na
yapılan operasyon-
dan sonra ölüm-
lerin olması ve halkımıza yapılan saldırılar, öfkemi
daha da artırdı. Arkada!larımla birlikte otururken,
"zmit Cumhuriyet Parkı’nda toplanma oldu#u
haberini aldık ve hemen oraya gittik. 

Gitti#imiz anda sayı azdı, sonradan kalabalık
olu!maya ba!ladı. Atılan sloganlar "zmit sokaklarını
inletiyordu. Bir süre sonra yürüyü! ba!ladı ve
yasaklı Yürüyü! Yolu’ndan AKP il binasına yürüm-
eye ba!ladık. Kitle daha da kalabalık olmu!tu, öfke
çok büyüktü. 

Per!embe Pazarı yakınlarında polis barikatıyla
kar!ıla!tık. Kitle sloganlarla beklemedeyken polisin
biber gazlı saldırısı ba!ladı. Kitle paniklemi!ti ama
biz önlerdeydik ve direniyorduk. Gazdan kaynaklı
olarak kitle çekilmeye ba!ladı. Önde kalan bizler

çevreden topladıklarımızla barikat kurmaya çalı!ıy-
orduk. Saat gece 3’te kitle da#ılmaya ba!ladı ve
bizde geri çekildik. 

"zmıt’te böyle bir eylem ilk kez oldu.
Üniversitede birçok protesto gösterisinde yer
almı!tım, ama çok çatı!malı eylemlerde açıkçası yer
almamı!tım. Böyle bir halk direni!inde olmak
bizlere daha da güç verdi, kendimizi bulduk. 

Ana akım medya, Taksim’deki ve ülkenin dört
bir yanındaki direni!leri görmezden geldi ve ben
gazetecilik bölümü ö#rencisiyim. Gazetecilik
bölümünden ö#renci arkada!larımın ço#u gibi
bende gazetecilik mesle#ini yapmama kararı aldım.

Ya!asın Halkımızın Onurlu Mücadelesi

"zmit’ten PDD okuru 

“GAZETEC!L!K YAPMAYACA"IM”



Taksim Gezi Parkı’nda aaçların kesilmesine

direnen kitleye karı yapılan saldırı ile balayan

Taksim direnii, bata Ankara, zimir, Adana

olmak üzere tüm ülkeyi sardı. Hatta dün-

yanın dört bir yanında Türkiyeli göç-

menlerin bulunduu her yerde destek

eylemleri yapıldı. Eylemlere o ülkele-

rin devrimci demokratları da katıldı

ve tam bir enternasyonal dayanıma

gerçekleti. Bütün bu eylemlerin

temel sloganı “Her yer Taksim, her

yer direni” oldu. En öne çıkan talep

ise “Hükümet istifa”ydı.

Yaklaık bir ay önce, 1 Mayıs gösteri-

lerine Taksim’in kapatılmasıyla balayıp,

ardından tüm gösterilere yapılan saldırılar, yıllardır

biriken öfkeyi patlattı. 1 Mayıs’ta kitlenin onca sal-

dırıya ramen kaçmadan direnmesi, içlerinde ikisi

aır olmak üzere yüzlerce kiinin yaralandıı

eylemlerde, kitlenin polisin üzerine cesaretle yürü-

mesi, genele yayıldı. Kitlelere örnek olan devrimci-

ler, bu büyük direniin ateini fitille-

mi oldu.

31 Mayıs’tan itibaren

Taksim direnii,

stanbul’un dier böl-

gelerine, ardından

dier illere ve tüm

dünyaya dalga

dalga yayıldı.

Ankara’da
Tunalı Hilmi

Caddesi’nde, Cinnah

Caddesi ve Atatürk

Bulvarı’nda toplanan binle-

ce kii, önce ıslıklar ve

alkılarla hükümeti pro-

testo etti. Sık sık,

"Direnie devam, Gezi

Parkı’na selam",

"Gazman Tayyip" slo-

ganları atıldı. Bulvardan

geçen arabalar, korna

çalarak göstericilere

destek verdi. Bir grup,

ABD Büyükelçilii’nin

önünde gösteri yapma-

ya baladı. Bu gruba

polis saldırdı. Atatürk

Bulvarı’nın her iki

yönünden de gösterici-

lere TOMA ile tazyikli su

sıkıldı.

zmir'de, yaklaık 10

bin kii, Taksim Gezi

Parkı'ndaki polis müda-

halesini prostesto etti.

Topluluk "Her yer

Taksim her yer direni",

"Kimyasal Erdoan"ve

"Direne direne kazana-

caız" sloganları attı.

Alsancak skelesi'nde

buluan kitle, "Her yer

Taksim her yer direni",

"Kimyasal Erdoan",

"Direne direne kazana-

caız", "Faizme karı

omuz omuza", "Satılmı

medya istemiyoruz" ve

"Hükümet stifa" slogan-

ları attı. "Diren Gezi

Park zmir Yanında"

pankartı taıyan kitle,

Kıbrıs ehitleri

Caddesi'nde hareket

geçti. Apartmanların balkonlarından eyleme destek

verildi. Kitleni bir kısmı, Gündodu Meydanı'nda

oturmaya baladı.

 

Mersin'de KESK

üyeleri, Gezi Parkı

olaylarını protesto

etti. stiklal Caddesi

üzerinde yer alan

Özgür Çocuk

Parkı’nda kitle de

oturma eylemi yaptı.

Eylem sırasında,

"Gezi Parkı bizim, eli-

nizi çekin", "Nükleere inat, yaasın hayat",

"Faizme karı omuz omuza"r" sloganları atıldı.

Gitar ve Saksafonla Çav Bella Marı söylendi. 

Tunceli'de kitle örgütleri ve bazı partiler,  yürü-

yü ve basın açıklamasıyla Taksim direniine des-

tek verdi. Sanat Sokaı’nda toplanan kitle slogan-

lar Behice Boran Caddesi üzerindeki AKP l

Bakanlıı Binası önüne yürüdü. AKP aleyhine slo-

gan atarak, caddeyi çift yönlü trafie kapattı.

Tunceli'de bütün vadilere, derelere baraj yapmak

isteyen AKP hükümetine karı eylemler yapılmıtı.

“Taksim direniini sürdürenlerin yanındayız” denil-

di.

zmit'te Cumhuriyet Parkı'nda akam saatlerin-

de toplanmaya balayan kitle, Taksim’de direnen

kitleye polisin saldısına tepkilerini ortaya koydular.

Sık sık "Hükümet istifa" sloganları da atıldı.

Protesto gösterileri sırasında resmi polisler ortalık-

ta görünmedi. 

Konya'da Taksim olayları, üniversite örencileri

tarafından protesto edildi. Akam saatlerinde

Kültürk Park'ta toplanan örenciler, ilk olarak otur-

ma eylemi yaptılar. Yaptıkları basın açıklamasında

direniçilere polisin saldırısını kınadıklarını belirtti-

ler. Ardından Atatürk Anıt Alanı'na yürüyüe geçil-

di. Çevredekiler de alkılarıyla destek verdi. Polis,

yürüyüe müdahale etmedi. 

Mula'nın Marmaris lçesi'nde, kitle örgütleri,

yerel sanatçılar ve örenciler, 19 Mayıs Gençlik

Meydanı'nda toplandılar. "Kapitalizme verilecek tek

bir aacımız yoktur", "çevreme ve sanatıma dokun-

ma" dövizleri taıdılar, çeitli sloganlar attılar.

 

Adana’da Atatürk Parkı’nda bir araya gelen

binlerce kii, Gezi Parkı’nın yıkılmasına ve bu

duruma direnenlere karı yapılan polis terörüne

tepki gösterdiler. Ezeli rakip olan Adanaspor ve

Adana Demirspor taraftarının da katıldıı eylemde,

konser vermek için kente gelen rock arkıcısı

Hayko Cepkin de destek verdi. Kitlenin AKP bina-

sına doru yürüyüe geçmesi üzerine, polis azgın-

ca saldırdı. Atatürk caddesini trafie kapatan kitle

orada barikatlar kurdu, ateler yaktı. Polisin saldırı-

sı, kitlenin sayısını da arttırdı. Gece yarısına kadar

eylemler sürdü.  
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Gezi parkında 31 Mayıs’ta ba!layan tari-
hi direni!, Türkiye'nin dört bir yanında  fa!ist
diktatörlü#e biriken öfkenin patlaması oldu. 
"skenderun'da da binlerce ki!i -yakla!ık 6-7

bin- AKP ve fa!ist diktaya kar!ı sokaklardaydı.
Son on yılın en büyük eylemi görüldü. "!çi,
emekçi, kadınlar, gençler sokaklardaydı. Saat
13.30'da PDD okurlarınında içinde oldu#u kitle
toplanmaya ba!ladı. Burada “Kahrolsun fa!ist
diktatörlük”, “Hükümet istifa”, “Her yer Taksim,
her yer direni!”, “Katil ABD, i!birlikçi AKP”,
“Fa!izmi döktü#ü kanda bo#aca#ız”,”Ya!asın dev-
rim ve sosyalizm sloganları atıldı. Kitleye yapılan
konu!malarda artık fa!ist diktaya kar!ı halkın biri-

ken öfkesinin patladı#ı, bundan gayrı geriye dönü! olmadı#ı özgürlükler ve
demokrasi için hep ileriye gidilece#ini,her alanda direnilece#i söylendi.
Halk alkı! ve kornalarıyla destek verdi.

Daha sonra emek ve demokrasi güçleri de alana gelerek, bir basın açık-
laması yapıldı. KESK, EMEP, ÖDP kurumlar pasifist bir anlayı!la AKP'ye
yürümeyeceklerini söylediler. Kitleyle beraber yürüme iradesini koyan PDD
okurları ve devrimciler, polisle kar!ı kar!ıya geldiler. Ve çatı!malar
ba!ladı."skenderun'da son on yıldır görülmeyen en büyük eylemlilik olan
çatı!malarda, ihtilalci komünist ruhda oradaydı. Kavga !airi Adnan Yücel'in
dizilerinden ''Tarihin en güzel yerinde,son sözü hep direnenler söy-
ler'' pankartıyla  niceliksel azlı#a ra#men önemli bir etki yaratıldı. 2 saat

süren çatı!malar polisin
fa!ist terörüyle, biber gazı,
joplu saldırısıyla kitle uzun
süre direndi. 25 ki!i gözal-
tına alındı.Gözaltılar ser-
best bırakılana kadar bek-
lenildi...

PDD okurları

“Son sözü direnenler söyler”

Her yer Taksim, her yer direni!
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs günü bom-

balı araçlarla gerçekletirilen saldırılar, Türkiye’yi bir

kere daha Suriye ile savaın eiine getirdi. Ancak

bu provokasyon amacına ulamadı. Kitlelerin yük-

selen sava karıtı tepkisi, Suriye’ye karı kıkırt-

maların üzerine çıktı; AKP hükümeti, Suriye’de yap-

tıkları konusunda bir kere daha tehir oldu. 

Kentin en merkezi noktalarında gerçekletirilen

patlamalarda, resmi rakamlara göre 52 kii öldü;

ancak gerçek rakamın 177 olduuna dair haberler

de ortalıkta dolaıyor. Katliamın hemen sonrasında

enkazdan ölüleri çıkaran halk, sayının resmi rakam-

ların çok üzerinde olduu yolundaki gözlemlerini

anlatıyorlar. Patlamanın büyüklüü ve etki alanı dik-

kate alındıında, bu mümkün görünüyor. Ölenler,

Reyhanlı’nın yoksul emekçi halkıydı; ve devletin

sava politikalarının kurbanı olmulardı. 

AKP hükümeti, Türkiye’nin Suriye yönetimine

karı bir savaa girmesini istiyor. Son bir yıldır,

Suriye içinde savaan cihatçı çetelere kucak açmı

durumda. Bu çeteler, Türkiye topraklarında örgütle-

niyor; sınırdan günübirlik geçilerle Suriye’nin içine

giriyor, savaıyor, geri dönerek Türkiye’deki kamp-

larında kalıyor; toplantılarını Antalya’da, stanbul’da

resmi ve aleni biçimde gerçekletiriyor; maddi ve

askeri olarak destekleniyor, silah ve teçhizat ihtiyacı

Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye tarafından karı-

lanıyor, hatta baka ülkelerden uçaklarla cihatçılar

getirilerek insan gücü yönüyle de sürekli besleniyor;

kimi durumlarda, savaları dorudan Türk

subaylar tarafından yöneti-

liyor; ve bu

tablo bütün

dünya tarafından

açıkça biliniyor.

Dahası, üniforma-

larının TC ordusu

tarafından karılan-

dıı da yeni ortaya

çıkan belgeler ara-

sında. 

Yaananlar, genel

olarak Suriyelilerin kamplarda kaldıı güney illerini,

en fazla da Hatay’ı etkiliyor. Halkın bu çetelerle bir-

likte yaamaktan duyduu rahatsızlık, dergimiz say-

falarında çıkan birçok yazıda somut gözlemlere

dayalı olarak da anlatılmıtı. Antakya merkezde bu

çetelere karı honutsuzluun çok büyümesi üzeri-

ne, devlet bu çeteleri Sünni nüfusun aırlıkta oldu-

u Reyhanlı’ya çekmi, yerel halka bol keseden

daıtılan paralarla tepkiler nötralize edilmi,

Reyhanlı yeni üs haline getirilmiti. Öyle ki patlama-

nın olduu tarihte Reyhanlı’da 25 bini pasaportlu,

40 bini de pasaportsuz olmak üzere 65 binden fazla

Suriyeli’nin bulunduu tahmin ediliyor. Ancak devle-

tin bu politikası da patladı. 

Devletin bütün demagojilerine, medyanın tam

anlamıyla “resmi basın” misyonunu üstlenerek

gelimeleri devletin azından anlatmalarına ra-

men; Hatay’da kitleler, günden güne büyüyen ve

kendilerine dönük bir tehdide dönüen tabloyu

görüyor, yaıyor ve öfke biriktiriyordu. Ve bu neden-

le, patlama gerçekletiinde, AKP’nin yapmaya

çalıtıı ey tam tersine döndü; kitlelerin öfkesi

Suriye’ye deil, AKP’ye yöneldi. Yapılan açıklama-

larda sürekli Esad’ın hedef tahtasına çakılmasına

karın, patlamanın arkasından gerçekleen eylem-

lerde, sorumlunun AKP olduu çok net olarak ifade

edildi. Suriye’ye karı sava kıkırtıcılıı, yerini,

sava karıtı söylemlere bıraktı. 

AKP, ülkeyi savaa sokmak için daha önce de

çeitli denemeler yapmıtı. 22 Haziran 2012’de bir

Türk sava jetinin Suriye hava sahasını ihlal ettii

için Suriye tarafından düürülmesi, arkasından 3

Ekim’de Akçakale’de top mermisinin dümesi nede-

niyle 5 kiinin ölmesi, sonrasında 11 ubat’ta

Cilvegözü sınır kapısında patlayıcı yüklü araçla

yapılan saldırı bu giriimler arasındaydı. Ancak

Reyhanlı’daki dahil hiçbir provokasyon, Suriye’ye

karı sava çıırtkanlıının etkili olmasını salaya-

mamı, kitleler her defasında sava karıtlıını orta-

ya koymulardı. 

Örtbas etme çabaları
Bombaların ardından kitlelerin öfkesinin de pat-

ladıını gören AKP, hızlı biçimde olayı örtbas etme

çabasına giriti. Hasar gören binalardaki maddi

zararın devlet tarafından ve hemen tanzim edilmesi,

ölenlerin ailesine maa ba-

lanacaının açıklanması gibi

tutumlar, iin daha da büyü-

mesini önlemeyi, kitlelerin

acısını para ile yatıtırmayı

hedefliyordu. Ne doal

afetlerde ne de siyasi

nedenli zararlarda, hiçbir

zaman bu kadar hızlı bir

tazminat sözkonusu

olmamıtı. 

Konulan yayın yasaı da, eylemle-

rin dalga dalga yayılmasını önleme amaçlıydı.

Medya AKP’nin borazancılıını üstlenmi olmasına

ramen, son derece anlamsız biçimde haberlere

yasak kondu. Çünkü her ne kadar AKP’nin görüleri

dorultusunda yayın yapılıyor olsa da, olayın kendi

etkisinin yankılarının büyümesinden korkmulardı. 

Patlamaların arkasından ilk tepkinin Suriyelilere

de yönelmesi, devletin sava ve provakasyon politi-

kalarının nasıl iflas ettiinin çarpıcı bir göstergesi

oldu. Halkın öfkesi öylesine büyüktü ki, ehir içinde

yaayan Suriyeliler içinde önemli bir kısmı,

Suriye’ye geri dönmeyi tercih etti. Öyle ki, bunlar

Suriye’de “ölüm riski” olduu için Türkiye’ye gelmi-

lerdi. imdi patlamalar sonrasında, Esad’ın ordusu

onlara halkın öfkesinden daha “zararsız” görünüyor

olmalıydı. 

Suriye’deki cihatçı çetelerin en radikallerinden

biri olarak bilinen ve Türkiye’nin dorudan desteini

alarak savaan El Nusra Cephesi, patlamaların

sorumluluunu üstlenmi, kendilerinin yaptıını

kamuoyuna

duyurmutu.

Ancak devlet,

patlamanın

üzerinden bir-

kaç saat geç-

meden ve

henüz ortada

hiçbir delil yokken, Suriye’deki radikal islamcıların

konuyla hiçbir ilgisinin olmadıını, patlamaların

sorumlusunun Suriye hükümeti olduunu, eylemin

de Türkiye’nin içinden gerçekletirildiini açıklayı-

verdi. Ve bu açıklamayla daha da komik ve acınası

bir duruma dütü. 12 Eylül öncesinde kalmı olan

bir örgütün adının patlamalara karıtırılması da,

rastgele seçilmi birkaç kiinin tutuklanarak patla-

maların onların üzerine yıkılması da, hiçbir inandırı-

cılık taımadı ve daha da tehir olmasının dıında

bir ie yaramadı. 

Patlamaların, “Kürt sorununda çözüm süreci”ne

darbe vurmak isteyenler tarafından yapıldıı iddiası

da kimsenin prim vermedii, inandırıcılıı olmayan

bir argüman olarak ortaya atıldı, ama tutmadı. 

Bu arada, BDP e genel bakanı Demirta’ın,

“biz bu saldırılara karı hükümetin yanında olaca-

ız” diyen ve ülke içinde “birlik-beraberlik” çarısı

yapan açıklaması, “barı ve çözüm” sürecinin ger-

çekte ne olduunu bir kere daha göstermi oldu.

Kitleler AKP’den hesap sorarken, BDP AKP’ye en

büyük destei vermi oluyordu böylece. 

Katliamın sorumlusu devlettir
Saldırı, devletin Suriyeli radikal islamcı çetelere

karı tutumunu bütün çarpıcılııyla ortaya koymu-

tu. Saldırı sonrasında cemaatin basını bile, sınırın

denetlenmediini, emekçi semtlerinde neredeyse

her sokaa kamera konulmasına ramen, sınırda

kamera sisteminin kurulmadıını, Suriye’ye giri

çıkıların tam bir pervasızlıkla yapıldıını,

Türkiye’ye giren Suriyeli’lerin kaydının tutulmadıını

vb yazıyordu. Böyle bir saldırının istihbaratının

önceden alınmamı olması, MT’inden polisine jan-

darmasına kadar kolluk güçlerinin zaafı olarak görü-

lüyordu. 

Oysa Reyhanlı ve Hatay, sadece Türkiye’nin

deil, CIA’sından Mossad’ına, Muhaberat’ına kadar,

bölgeyle ilgili bütün ülkelerin gizli servislerinin cirit

attıı, ajanlarının dört bir koldan faaliyet yürüttüü

bir alan. Ve onların haberi olmadan tek bir adım

bile atılması mümkün deil. Salt bu gerçek bile, sal-

dırının önceden bilindiinin göstergesidir. 

Keza katliam sonrasında devletin yaptıı bütün

açıklamaların birbiriyle çelimesi, her bürokratın

alelacele ve kendisinden öncekileri tekzip eden

açıklamalar yapması, devletin telaının göstergesi-

dir. Bu furyada MT ile emniyet arasındaki çeliki de

bir kere daha kendisini göstermitir. Söylentilere

göre MT, saldırının istihbaratını iki gün önce almı,

araçları, plakaları, eylemi gerçekletirecek olanları

tespit etmi ve Emniyet’i uyarmıtı; ancak bu uyarı-

Reyhanlı’da katliam!



ya ramen Emniyet, katliamı engellememiti. 

Bir baka söylenti de Reyhanlı’daki Suriyelilerin

(ki bunlar dorudan muhalefet ile balantılılar) son

iki gündür evlerinden dıarı çıkmadıkları; yani saldı-

rıdan haberdar olduklarıdır. Öyle ki, kent içinde

nüfus aırlıı bu kadar fazla olmalarına ramen,

patlamada tek bir Suriyeli’nin bile ölmedii söylen-

mektedir. Bu durum, tesadüften fazlasıdır. 

Redhack, bu tartımaya kendi katkısını çarpıcı

bir biçimde sundu. Jandarmanın elindeki istihbarat

belgelerini açıkladı. Bu belgelere göre, Türkiye’ye

bombalı bir saldırı yapmak üzere yapılan hazırlıklar,

kullanılacak arabalar, saldırıyı gerçekletirecek olan

radikal islamcı çeteler, nisan ayı sonlarında tespit

edilmi ve jandarma kayıtlarına geçmiti. Ama dev-

let buna bir önlem almak yerine, denetimleri daha

da geveterek saldırganlara kolaylık salamıtı.

Salt bu bile, saldırının Türk devleti ile balantılı

olduunun önemli bir kanıtıydı. 

Bütün bunlar, devleti köeye sıkıtıran unsurlar-

dı. Bunların hiçbirine somut bir açıklama yapılama-

dıı gibi, protesto eylemlerine azgınca saldırması,

hedef aırtmak için anlamsız senaryolar ortaya

atması, yayın yasakları, babakanın bölgeye ancak

15 gün sonra gidebilmesi gibi unsurlar, sıkıtıı

köedeki çaresizliini çarpıcı biçimde göstermektey-

di. 

Her polisiye olayda sorulan “kimin yararına”

sorusu, bu olayın faili göstermeye yetiyor zaten.

Savaın Suriye cephesinin (Rusya, ran, Hizbullah

gibi cephe gerisi unsurları dahil) bu katliamdan fay-

dası deil, zararı sözkonusu olabilir ancak. Çünkü

savaı istenmedik biçimde büyüten, yeni cepheler

ve yeni dümanlar yaratan bir etki oluturmaktadır.

Savaın Türkiye-radikal islamcı çeteler cephesi ise

(arkasından srail, ABD gibi unsurlarla birlikte) bu

patlamadan faydalanacak olan asıl kesimdir.

Katliam, AKP’nin Suriye politikası dorultusunda

“toplum mühendislii” yapması için önemli bir kaldı-

raç olarak düünülmü olmalı. Öyle ya, kitlelerin

öfkesini Esad’a çevirecek, savaın meruiyetini

salayacak, Türkiye’nin Suriye’yi igali için bir

neden oluturacak, hatta Erdoan’ın ABD’yi ikna

etmesi için önemli bir koz olacak bir olay gerektiin-

de, böylesi bir kitle katliamından daha etkili bir

unsur bulunamazdı. Katliam sonrasında sorgusuz

ve seçeneksiz biçimde hemen Esad’ı hedef göster-

meleri de bunun göstergesiydi. 

Hereyi planlamılardı, ancak kitlelerin öfkesinin

yönünü planlayamamılardı. Son bir yıldır

Antakya’da biriken öfke, radikal islamcı çetelerin

Antakya halkına karı saldırgan ve pervasız tutum-

larının yarattıı birikim, AKP’nin Suriye politikasına

karı honutsuzluk gibi unsurlar, öfkeyi devletin

beklemedii bir rotaya soktu. Ve bu öfke büyük bir

güçle patladı.  

* * *

Suriye savaının yaadıı tıkanmaya, her kesim

kendi cephesinden bir “çare” bulmaya çalııyor.

AKP’nin bulmaya çalıtıı “çare”lerin tümü bugüne

kadar elinde patladı. Ancak bu durum, böyle devam

edeceini göstermez. Sonuçta burjuvazi, binlerce

yıllık yönetme tecrübesini kullanarak kitleleri

manüple etmenin yöntemlerini arayacak, baka tak-

tikleri devreye sokacaktır. 

Bize düen ise, katliam sonrasında ortaya çıkan

kitle tepkisine odaklanmaktır. Bu tepki, kendiliin-

dendir, örgütsüzdür. Tam da bu nedenle, milliyetçi

kesimlerin ya da AKP karıtı görünen baka unsur-

ların dümen suyuna girebilir. Geçen yıldan bu yana

Antakya’da oldukça büyük bir ilerleme kaydeden

çi Partisi, buna bir örnektir. Üstelik de çi Partisi,

yapısal olarak bu konuda en dezavantajlı kesim

olmasına ramen (mesela Arap nüfusun aırlıklı

olduu bir yerde Türk milliyetçilii yapmaktadır)

büyüyebilmektedir. 

Oysa katliamda canlarını, sevdiklerini kaybeden,

en büyük zararı gören halkın acılarını gerçekten

anlayabilecek ve bu acılara çözüm getirebilecek tek

kesim devrimci-komünistlerdir. Döne Nine’nin yıkın-

tıların içinde kollarını kaldırmı isyanı, sadece ben-

zer acıları yaayan kitlelerin ve devrimcilerin-komü-

nistlerin yüreklerine dokunur. Dier bütün kesimler,

savaı kendi çıkarları, kendi karları dorultusunda

yürütmekten baka bir amaç taımazlar. Gözyaları

sahte, sahip çıkıları çıkarcıdır. Hatta kimileri, katli-

amları açıkça onaylamaktadır. (“Ortadou’da ‘etkili

bir aktör’ olmanın ‘kaçınılmaz maliyetlerinden biri’

olarak görmek gerekiyor” diyen Cengiz Çandar gibi-
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Kitlelerin sava karıtı mücadelesinin doru

zeminde yükselmesi ve devletin tüm hamlelerinin

boa çıkartılması, ancak devrimcilerin-komünistlerin

önderliinde gerçekleebilir. Sava konusunda

bugüne kadar en doru tespit-

leri yapmı bir hareket ola-

rak, bu kitle tepkisini

örgütlemek için de en

doru yöntemleri bul-

mak da bizlerin

omuzlarındadır.
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Hatay'ın Reyhanlı
ilçesi Suriyeden kaçan
insanlarla tolup ta!tı aylar-
ca. Hatta Suriyeliler Reyhanlıda kendi ya!amlarını kurarak deyim yerindeyse bir
Suriye !ehrine dönü!türdüler Reyhanlıyı iki yıl boyunca. Reyhanlıya giri!te top-
tancıların dükkanları kar!ılar sizi mesela. E!yaların üzerinde arapça yazılardan
ba!ka bir !ey olmaması örnek olu!turur buna. Ya da yemek yemek için herhangi
bir i!yerine girersiniz; a!çısından garsonuna kadar türkçe bilmeyen ki!iler kar!ılar
sizi, Suriyelidir çünkü o i!yerinin sahibi. 

Ancak zaman içerisinde olu!an bu düzen, Reyhanlı halkını da rahatsız etm-
eye ba!ladı içten içe. Ak!am karanlı#ı çökünce Reyhanlılar çıkmaz oldu sokak-
lara. Piknik yerlerine u#ramaz oldular. Suriyelilerin birbirleri ile kavgaları
ba!layınca ilçe de huzursuzluk artmı! ve halk soka#a inerek, Ve bombalamadan
birkaç gün önce, Suriyeliler için tampon bölge olu!turma giri!imine  protestolar
gerçekle!tirdiler. 

Huzursuzluk hat safhaya varmı! ve Reyhanlı halkı Suriyelilerle ya!amamak
için yeni yeni arayı!lara ba!lamı!tı. Reyhanlının Cilvegözü sınır kapısında daha
önce ya!anan patlama, zaten Reyhanlı halkını fazlasıyla huzursuz etmi!ti. Tam
bir karma!a hakim iken iki patlama ard arda geldi Reyhanlılı'nın Kalbine. "lk pat-
lamada insanların soka#a inerek ne oldu#unu anlamak iste#i bir sırada
Reyhanlının tam ortasında ikinci bir patlam meydana geldi. Birkaç dakika bile
yoktu aralarında bu iki patlamanın. Dershaneler, esnaflar, i!yerleri ve insanla
doluydu. Öyle !iddetli bir !ekilde oldu ki ikinci patlama, ne insan kaldı sokakta
ne de i! yeri civarda.Tam bir can pazarıydı ya!anan ve ilk saatlerde Reyhanlı
hastanesinde. çevre ilçe ve merkez hastanelerde, onlarca sayı ile ölüm haberleri
yayılmaya ba!ladı. Maalesef bu sayıların ço#u sonradan do#ruluk kazandı. 

Patlamanın hemen ardından Suriyelilere büyük bir öfke saldırı ba!ladı.
"nsanlar sokakta buldu#u suriyelilere kustu öfkesini. Bir kaç suriyeli dayak
yemi!ti bile. Polis, Suriyelinin pe!inden ko!an birine "onu öldürecek misin" diy-
erek bastı tokatı . Bunu gören öfkeli kalabalık polise saldırdı. Arkada!ları onu
kurtarmak için havaya ate! açmak zorunda kaladılar. Ancak bu ve benzeri olay-
lar, yayın yasa#ı kalktıktan sonra payla!ılan videodan biri olacaktı mesela.

Medya da
Reyhanlıların
Suriyelilere

saldırdı#ını ve onları linç etmeye çalı!tı#ını yazdı. 
Her ne kadar Suriyelilere ait sokakta bulunan araçlar

ile i!yerleri tahrip edilmi! ve Suriyeliler soka#a çıkamamı! ise
de, kiraladıkları evlerde ya!amaya devam ettiler. Burjuva medyanın
abarttı#ı gibi linç olayları olmadı. Tam tersine Reyhanlı’da ilk saatlerde
yankılanan ilk talep, “Tayyip istifa” sesleri olmu!tur. Bu protesto, Reyhanlı
halkının failleri iyi tanıdı#ını göstermesi bakımından çarpıcıdır.  

Reyhanlıda insanlar patlama sonrasında cenazelerine sahip çıkmak ve kay-
bolan yakınlarını bulmak için büyük bir çaba harcadı. Kimisi ya#mur sularının
içine çekti#i çukurlarda buldu yakınlarını, kimisi çevre hastanelerde, hem de
günler sonra... Patlamanın birinci ve ikinci günü duydu#umuz pek çok !ey oldu.
Ancak Reyhanlıların hemfikir oldu#u temel !ey, bu patlamaların Suriyeliler
geldikten sonra ya!andı#ı ve onlar gitmeden huzur bulamayacakları yönündeydi. 

"kinci gün Reyhanlı arabasıyla dönerken tanık oldu#umuz bir olayı aktaralım.
"ki Reyhanlı’lı genç, arabaya binen bir Suriyeli gence çantasında ne oldu#unu
sordu. Geç tereddütsüz çantasını çıkarıp gençlere verdi. Çantanın içinde bir !ey
bulamayan gençler, çantayı sahibine iade ettiler. “Neden böyle davranıyor-
sunuz” sorusuna bir kadın, “bu olaylar sizin yüzünüzden ba!ımıza geldi” diye
tepki gösterince, Suriyeli, “bizden de sizden de çok !ehit gitti, bunun sorumlusu
Esad rejimidir” dedi. Bir ba!ka kadın öfkeyle, “siz kocalarımızı gözlerini paralarla
boyayarak kandırdınız, ba!ımıza ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi” diye hidde-
tle ba#ırmaya ba!ladı. Bir ba!ka kadın, “atın bunu arabadan” diye ba#ırdı.
Arabanın arka tarafında bulunanlar, “sen gel burda otur ve sesini çıkarma” diy-
erek yanına aldı ve olay Erdo#an ile Türkiyedeki adalet sistemini tartı!an bir
ortama dönü!tü. "stihbaratın bu olayı bilmemesinin imkansız oldu#u üzerine
sürdü. Ancak nerdeyse her caddede her sokakta taziye çadırlarının kurulu
oldu#u bu kentte, kimse konu!mak istemiyordu. Cümleler o kadar netti ki,
herkesin bildi#i !eyleri konu!uyoruz dercesine sessiz sessiz çıktık Reyhanlıdan.

Hayat’dan PDD okurları

Patlama sonrası Reyhanlı



Erdo!an, 400 ki"ilik heyetiyle ABD’ye yola çıkmadan önce, elin-

de Suriye ile ilgili geni" bir dosya oldu!unu açıklamı"tı. Söyledi!ine

göre dosyada, Suriye hükümetinin kullandı!ı kimyasal silahlarla ilgili

kanıtlar vardı. Ve elbette son anda, Reyhanlı katliamı da dosyaya

ekleniverdi. Bölgede ve özellikle de HSO (Hür Suriye Ordusu) adı

verilen radikal islamcı çetelerin bulundu!u bütün noktalarda CIA

ajanları da cirit attı!ına göre, Erdo!an Obama’ya fazladan hangi

“bilgi”yi verecekti bilinmez; ancak Suriye’ye dönük önemli taleplerle

gitti!ini ba"tan açıklamı"tı. Hatta, Suriye’de uçu"a yasak bölgenin

olu"turulması, askeri müdahale için hazırlıkların hızlandırılması, bu

askeri müdahalede Türkiye’nin öne çıkarılması, muhaliflerin sava"

gücünün yükseltilmesi olarak özetlenen bu taleplerin tartı"masız

kabul edilece!i gibi bir hava da yaratılmı"tı. Ancak evdeki hesap çar-

"ıya uymadı, Erdo!an Obama’dan istedi!i sözleri duyamadı. 

Suriye için pazarlıklar
Erdo!an, Suriye konusunda ba"rolü kapmak, en azından

Fransa’nın Libya’da oynadı!ı tetikçi rolünü oynamak için büyük bir

çaba sarfediyor. Ancak ABD’nin tutumu, ona bu rolün bile çok görül-

dü!ünü gösteriyor. Bugüne kadar Erdo!an’ın saldırıyı ba"latma talep-

lerinin sürekli reddedilmesi bunun göstergesi. Somut olarak ise, ABD

Türkiye’yi “gerekti!i kadar” kullanıyor, ama inisiyatifin kendisinde

oldu!unu da her fırsatta kanıtlıyor. Bunda Türkiye’nin, ABD politika-

larının ötesine geçmeye, “u"ak” rolü ile yetinmeyip kendi çıkarlarını

gerçekle"tirmeye çalı"masının önemli bir rolü var. ABD bir taraftan

Türkiye üzerinden muhalif çeteleri destekler ve yönetirken, di!er

taraftan Türkiye’nin sava" çı!ırtkanlı!ına prim vermeyen tutumunu

sürdürüyor. 

Muhalif çetelerle kurulan ili"ki bunun somut bir göstergesi.

Muhaliflerin El Kaideci-radikal islamcı kesimleri Türkiye ve Katar

üzerinden desteklenirken, daha “ılımlı” ve “liberal” görünen kesimle-

ri Ürdün tarafından para, askeri malzeme ve siyasi destek alıyor.

Türkiye’nin besledi!i radikal islamcı çetelerin tam olarak kontrol

altında olmadı!ı açıkça ifade edilirken, Ürdün hattındaki “ılımlı”

kanadın ABD politikalarına daha ba!ımlı oldu!u biliniyor. 

Keza Suriye’nin bugünkü yönetiminin, hatta Esad’ın gidip git-

memesi konusu da Türkiye’nin ABD’den daha ileri uçta durdu!u

konulardan biri. ABD Esad’ı devirme konusunda çok istekli görün-

müyor. Bunun birden fazla nedeni var. En ba"ta Esad’ın devrilmesi-

nin bölgedeki radikal islamcı çetelerin tümüyle kontrolden çıkıp

ABD kar"ıtı bir güce dönü"melerine zemin hazırlamasından çekini-

yor. #kincisi, Irak’ta oldu!u gibi merkezi yönetim yokoldu!unda,

ülkenin genelinde hegemonya kurmanın imkansız hale geldi!ini

görüyor. Üçüncüsü bölgedeki her bölünmenin sonuçta #ran’ı güçlen-

dirdi!ini, yaratılan yönetim bo"luklarından #ran’ın girdi!ini görüyor.

Dördüncüsü ve en önemlisi, arkasında Rusya ve Çin gibi iki emper-

yalistin sa!lam biçimde durdukları Esad’ı devirememe, güç yetireme-

me, dahası, bu "ekilde ba"layacak emperyalist sava"ın, ABD’nin i"ine

gelmeyecek noktalara sıçraması ihtimalinden çekiniyor. 

Bütün bu çekinceleri, Ortado!u’da ve genel olarak dünya üzerin-

de hegemonyasını kaybetmekte olan ABD’nin, hegemonyasını ve

pazar alanlarını yeniden kurması hedefi ile çatı"ıyor. Bu nedenle

ABD, zaman kazanmak, manevralar yapmak, tüm seçenekleri iyi

biçimde de!erlendirerek Afganistan ve Irak’ta ya"adı!ına benzer bir

yenilgiden kaçınmak istiyor. Erdo!an’la yaptı!ı görü"mede

Obama’nın “elimizde sihirli de!nek yok” sözlerini kullanması, bunu

ifade eden çarpıcı bir cümle. 

ABD’nin hegemonya hırsı ile kaybetme riski arasında ya"adı!ı

çeli"ki, Erdo!an ile yapılan görü"meye de yansımı" durumda. Yapılan

görü"melerde Erdo!an’ın Suriye’ye saldırı konusundaki taleplerine,

geçi"tiren bir tutumla yakla"tı Obama. Ve Erdo!an’ın taleplerinin

herbirine ili"kin olarak Türkiye’nin geri adım attı!ı bir “mutabakat”

olu"turdukları açıklandı. Birincisi, Esad’ın mutlaka gitmesinin gerekli

olmadı!ını ABD daha önce de söylemi"ti; bu defa BAAS’lı bir geçi"

sürecinin olabilece!i tekrar edildi. #kincisi, uçu"a yasak güvenli böl-

genin olu"turulmayaca!ı net olarak vurgulandı. Üçüncüsü, Obama

Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandı!ı iddiası kar"ısında

“daha spesifik kanıtlar elde etmenin önemli oldu!unu” söyleyerek

konuyu erteledi. (Oysa Irak’a saldırı için bu iddia yeterli olmu"tu.)

Dördüncüsü Rusya ile Suriye’nin gelece!i konusunda bir toplantı

yapma kararı almaları, Erdo!an ziyaretinin hemen öncesinde açıklan-

mı"tı. Sonuçta ABD, Suriye’ye hemen saldırma

konusunu gelece!e bıraktı!ını bir kere daha

belirtmi" oldu. Be"incisi ise, adeta

Türkiye’ye bir uyarı niteli!indeydi.

ABD, “Suriye’deki terörist gruplar”

konusunda Türkiye’nin de “hassasi-

yet” göstermesini istedi. Bu uyarı,

Türkiye’nin radikal islamcı çete-

lerle kurdu!u kontrolsüz ve per-

vasız ili"kiyi hedef alıyordu. 

AKP’nin di"er beklentileri
ABD’ye giderken Erdo!an’ın

dosyasında Suriye dı"ında da gündem-

ler vardı. Ancak bunların hiçbirinde

kayda de!er bir yanıt alamadı, “niyet açıkla-

maları” dı"ında somut bir kazanım elde edemedi.  

Bunlardan birisi ABD ile AB arasında imzalanan serbest

ticaret anla"masıydı. Bu anla"ma, Türkiye’nin AB ve ABD ile olan

ticaretine ve genel olarak ekonomik ili"kilerine ciddi bir zarar veri-

yor. $u ana kadar tespit edilen zararın 20-25 milyar dolar civarında

oldu!u söyleniyor ve bu zarar günden güne artıyor. Bu nedenle

Türkiye bu anla"maya dahil olmak istiyor. Ancak 2008 ekonomik kri-

zinden sonra kendisini toplayamayan ABD, ekonomide kendi çıkar-

larını korumak için bu gündemi geçi"tirdi, “ortak çalı"ma grubu olu"-

turalım” türü diplomatik manevraların arasında bu gündemi kaybet-

tirdi.  

#kinci ek gündemi Irak’taki Kürt Bölgesel Yönetimi ile imzalanan

petrol anla"maları. Bu anla"malar özellikle Kerkük gibi Kürt yönetimi

ile Irak merkezi yönetimi arasında itilaflı olan bölgelere dönük olarak

imzalanmı" durumda. Türkiye’nin bu itilaflı bölgelere ili"kin Kürt

yönetimi ile masaya oturması, bu önemli sorunda taraf haline gelme-

sine neden oluyor. Irak eski ba"bakanı Ha"imi’nin bir buçuk yıl

kadar önce Irak yönetimi tarafından yargılanaca!ı dönemde

Türkiye’ye sı!ınması, zaten iki ülke arasındaki ili"kilerde önemli bir

gerilim olu"turmu"tu. $imdi petrol anla"maları bu gerilimi daha da

büyütüyor ve Türkiye ABD’nin deste!ini almak istiyor. Ancak ABD,

Irak’ta bölünmeyi ve bölgeler arası çeli"kileri derinle"tirecek politika-

lar kar"ısında, destek vermek bir yana, ho"nutsuzlu!unu açıkça gös-

teriyor. Bu gündem de destek de!il, ele"tiri konusu oldu. 

Üçüncü bir gündem ise, Erdo!an’ın Gazze ziyareti konusuydu.

Kısa bir süre önce ABD’nin devreye girmesiyle #srail-Türkiye gerginli-

!i bitirilmi", Suriye sorununun yakıcılı!ı kar"ısında #srail-Türkiye itti-

fakının zorunlulu!u bir kere daha hatırlatılmı"tı. Öyle ki, bir süredir

Erdo!an’ın Obama’dan istedi!i ve çe"itli gerekçelerle sürekli ertele-

nen randevu talebi, #srail ile Türkiye’nin “barı"” görü"mesi yapması-

nın ardından kabul edilmi"; Erdo!an’ın ABD ziyareti ancak ondan

sonra mümkün olabilmi"ti. $imdi Erdo!an Gazze’nin yanısıra Batı

$eria’ya da gidece!ini duyuruyor. Görünen o ki, ABD’den, Hamas’ın

etkin oldu!u Gazze ile sınırlı bir ziyarete izin çıkmamı", ABD’nin

u"a!ı bir yönetimin oldu!u Batı $eria da Erdo!an’ın “tur

programı”na eklenivermi"ti.  

Erdo!an’ın ABD ziyaretindeki örtük ama önemli gündemi ise

cemaatle ili"kileri yeniden düzeltme çabasıydı. Ziyaret öncesinde

“Gülen ile görü"ecek misiniz” sorusuna “gökten ne ya!ar da yer

kabul etmez” cevabıyla cemaat önünde secdeye varmı"tı zaten.

Ancak buna ra!men Gülen Erdo!an’a randevu göndermedi, sadece

Bülent Arınç ile görü"tü. Arınç ise, “emirlerini” almak üzere Gülen

ile görü"meye ko"arak gitti. Son dönemde cemaat ile AKP’nin belli

konularda çıkar çatı"ması ya"adıkları biliniyor. AKP’nin ABD’nin

talimatlarının ötesine geçen her hareketi, Gülen’in de vetosu-

na takılıyor. Son olarak Reyhanlı katliamında çıkan isti-

barat zaafiyeti tartı"masında M#T ile emniyet arasın-

da ya"anan çeli"ki, AKP-cemaat çatı"masının su

yüzüne çıkmasıydı. Ancak Erdo!an, önümüz-

deki yıl için gündeme getirdi!i üç seçimi

dü"ünerek, cemaatle ili"kilerini düzeltmek,

onların deste!ini yeniden arkasına almak

istiyor. Görünen o ki, bu o kadar kolay

olmayacak. 

Ba!arı de"il yenilgi
Erdo!an’ın ziyareti Türkiye’de yanda"

medya tarafından büyük bir önem yüklenerek

aktarılırken, ABD’de durum tam tersiydi. ABD’nin

iç gündemi, özellikle ortak basın toplantısında fazla

öne çıkmı"tı. ABD’nin ünlü haber ajansı Associated Press’in

telefonlarının dinlendi!inin ortaya çıkması, kitlelerin tepkisini topla-

yan ve ABD yönetimini sıkı"tıran bir unsurdu. Bu ciddi sorun karga-

"ası içinde, Obama Erdo!an’ın “çantasındaki” bütün talepleri geri

çevirirken, projektörler "a"aalı a!ırlama törenine çevrilmi"ti.

Politikadaki reddedi"ler, “A sınıfı a!ırlama”, “ba"ba"a uzun ak"am

yeme!i” gibi “gönülalma” kabilinden törenlerle örtbas edilmekteydi. 

Bu tablo, ABD’nin Suriye’ye ili"kin politikalarının çok ilerisine

geçmeye çalı"an AKP için bir uyarı niteli!indeydi. AKP hükümeti,

son on yıl boyunca adeta Ortado!u’da “model ülke” oldu!unu var-

saymı"tı. Oysa ortaya çıkan "ey, AKP dı" politikasının enkazıydı. 

Türkiye, kamplarda kalan yakla"ık 200 bin, toplamda 450 bin

civarında mülteci, bunların mali ihtiyaçları, siyasi talepleri ve güven-

lik sorunları ile ba"ba"a kalmı" durumda. Yanısıra 2 binden fazla

Türkiye vatanda"ı El Kaide mensubunun Afganistan, Pakistan gibi

ülkelerde e!itim görüp sava"tıktan sonra Türkiye’ye geldi!i ve faali-

yetlerini sürdürmekte oldu!u tespit edilmi". Hele ki Suriye’ye dönük

emperyalist i"gal geciktikçe, ülke içindeki mültecilerden Suriye’ye

gönderilen çetelere kadar bütün kesimler, Türkiye için ciddi bir

güvenlik sorunu olu"turacaktır. Daha bugünden Antakya ba"ta

olmak üzere mezhepsel ve etnik ho"nutsuzluklar belli düzeyde ken-

dini göstermeye ba"ladı. 

AKP hükümetinin, son dönemde giderek derinle"en “Sünni-

islamcı ittifak” tutumu, hem Ortado!u’daki Sünni olmayan ülkelerin,

hem #srail’in, hem de ABD’nin tepkisini çekiyor. Suriye’deki radikal

islamcı çetelerle kurulan ili"ki de bu tepkiyi derinle"tiriyor. Sünni

ülkelerdeki halk ise, AKP’nin sava" kı"kırtıcısı tutumuna büyük tepki

gösteriyor. AKP’nin “yeni Osmanlıcılık” politikası, ba"ta ABD olmak

üzere her kesimi rahatsız ediyor. 

Sonuçta ABD’ye yaslanarak Ortado!u’da bir güce dönü"meye

çalı"an AKP, “haddini a"an” tutumları nedeniyle Suriye konusunda

geriye itilmi" durumda. ABD ziyaretinden çıkan en önemli sonuç,

sava" çı!ırtkanı AKP’nin, her konuda ABD’den eli bo" döndü!üdür.  
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Erdoan’ın ABD ziyareti ve Suriye denklemi
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PKK’li gerillaların Türkiye’den Kandil’e çekili!i, 8
Mayıs’tan itibaren sürüyor. lk birliklerin yerlerine
ula!tı"ı bildirildi. çlerinde Hasan Cemal’in de
bulundu"u kalabalık bir gazeteci toplulu"u da bu
süreci izliyor.

Yerlerine ula!an ilk birlikler, “nsansız Hava
Uçakları” Heron’ların yo"un biçimde dola!tı"ını,
kendilerini !emsiyelerle koruduklarını ve bu duru-
mun geli! sürecini uzattı"ını bildirdiler. 

Buna ra"men daha önce sonbaharda bitece"i
söylenen “geri çekilme”nin, iki ay içinde tamam-
lanaca"ı söyleniyor. Süreci yakından izleyen
Hasan Cemal’in röportaj yaptı"ı HPG Komutanı
Fehman Hüseyin, devletin engel çıkarmadı"ı
durumda iki ay gibi bir sürede çekilmenin
tamamlanaca"ını bildirdi. Benzer açıklamalar,
BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet
Türk tarafından da yapıldı. 

Anla!ılan o ki, daha önce “sonbaharı bulur”
denilen çekilme süreci, hızlandırılmı! durumda.
Fakat çekilme tarihi olan 8 Mayıs’tan itibaren
devletin güvenlik önlemlerinde azalma !öyle
dursun, artı! var. Bunu PKK liderleri de Kürt
halkı da ifade ediyorlar. Örne"in Fehman
Hüseyin, Hasan Cemal’e verdi"i röportajda
diyor ki, “Ate!kes öncesi, sava! döneminde bu
kadar ke!if olmuyordu. Bu kadar Heron olmuyordu.
Diyarbakır’da 48, Dersim’de 22 karakol çalı!ması
ba!ladı.” 

Hatırlanaca"ı üzere Karayılan, çekilme tarihini
açıkladı"ı basın toplantısında; “süreci” üç a!amalı
gördüklerini, çekilme ile birlikte ilk a!amanın tamam-
landı"ını, ikinci a!amanın “demokratik bir anayasa”,
üçüncü ve son a!amanın ise “silahsızlanma” olaca"ını
belirtmi!ti. Kendilerine dü!eni yaptıklarını, AKP
hükümetinin de sıraladıkları talepleri yerine getir-
ilmesini beklediklerini söylemi!ti. 

Ne var ki, geçen yakla!ık bir aylık süre içerisinde,
bu talepler kar!ılanmadı"ı gibi, her alanda ve artarak
!iddet hüküm sürüyor.

Baskı ve iddet artıyor 
“Çözüm süreci” denilen bu süreçte, PKK’nin

Türkiye sınırlarını terk etmesi kar!ılı"ında, Türkiye’nin
de bir takım adımlar ataca"ı beklentisi yayılmı!tı.
Bunların ba!ında, anayasadaki vatanda!lık tanımının
de"i!mesi, koruculu"un kaldırılması, KCK tutsaklarının
serbest bırakılması vb. geliyordu. 

Ancak geçen sürede bu konularda ileriye do"ru
tek bir adım atılmadı. Hatta eskisini aratacak uygula-
malar devreye sokuldu. Ba!langıçta çekilme sürecinde
askerin de kı!lasında bekleyece"i söyleniyordu, oysa
son aylarda bölgedeki askeri hareketlili"in arttı"ı
gözlemleniyor. Özellikle #ırnak Hakkari karayolunda
arama noktalarında asker ve polislerin yanı sıra özel
harekatçıların da elleri tetikte bekledikleri görülüyor.
Yol üzerinde 8 arama noktası oldu"u ve yolcuların
durdurularak dakikalarca aramaya tabi tutuldu"u
belirtiliyor. Ayrıca sınır hattında yeni karakollar kurul-
du"u, yaylalarda askeri hareketlili"in arttı"ı söyleniyor. 

Bu durum Kürt halkının endi!elerini arttırıyor.
Roboski’de sınıra yakın bahçelerde çalı!an Kürt köylü-
lerinin “sınırı ihmal etmek”le suçlanıp gözaltına
alındı"ı ortaya çıktı. Sekvan Encü isimli köylü, kendi
tapulu arazisinde bulundu"u halde “sınırı ihlal” ile
suçlandı"ını, kom!usuna da 2 bin lira para cezası
kesildi"ini söyledi. OHAL dönemini aratmayan bu
uygulamalara son verilmesini istedi.

Sadece bu kadar da de"il. AKP Hükümeti bir yan-

dan Öcalan ile görü!meleri ba!latıp “çözüm süreci”ne
start verirken, bir yandan da yeni saldırı planları hazır-
lamı!. Bunlarda biri daha, geçti"imiz günlerde ortaya
çıktı. “Terörle Mücadele Kanunu”nun 10. Maddesiyle
görevli stanbul 3 Nolu Hakimli"i, 5 Ekim 2012 tari-
hinde, aralarında Murat Karayılan, Cemil Bayık,
Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Zübeyir Aydar gibi
isimlerin bulundu"u toplam 58 ki!i hakkında yakala-
ma emri çıkarmı!. Bu durumun açı"a çıkması,
1979’dan beri yurtdı!ında bulunan bir ki!inin, 34 yıl
sonra Türkiye’ye giri! yapmasıyla oldu. Ala Rızgari
örgütünün lideri oldu"u iddia edilen Hatice Ya!ar, 7
Mayıs 2013 tarihinde Ankara Esenbo"a Havalimanı’na
inince, gözaltına alındı ve çıkarıldı"ı mahkemede
tutuklandı. 

Çekilme ile birlikte en çok konu!ulan konulardan
biri de PKK liderlerinin gelece"i ile ilgiliydi. Bir ba!ka
ülkeye sürgün edilecekleri veya Türkiye’de siyaset
yapma hakkı verilece"i üzerine spekülasyonlar yapılı-
yordu. Bu son geli!me gösterdi ki, tam da Öcalan’la
görü!melere ba!ladıkları bir dönemde devlet, PKK li-
derleriyle ilgili “yakalama kararı”nı çıkartmı!tı. Yani
KCK tutsaklarının serbest bırakılması beklenirken, PKK
liderlerini tutuklama kararı ile kar!ıla!ılmı!tı.

BDP heyeti Amerika’da
Erdo"an’ın ABD ziyaretinin ardından, bir ziyaret de

BDP heyeti tarafından gerçekle!ti. DTK e!ba!kanı
Ahmet Türk ve BDP milletvekili Nazmi Gür, 21
Mayıs’ta ABD’ye gittiler. ABD’nin üst düzey yönetici-
lerinin yanı sıra çe!itli “dü!ünce kurulu!ları” ile de bir
araya geldiler. ABD Dı!i!lerine ba"lı Türkiye ve
Ortado"u masasının uzmanlarıyla toplantı yaptılar.

Hatırlanaca"ı gibi BDP heyeti 2011 yılında da
Amerika’ya gitmi! ve dönemin Dı!i!leri Bakanı Hillary
Clinton ile de görü!mü!tü. Elbette bu son görü!me,
ilkine göre çok daha farklı ko!ullarda gerçekle!ti.
Ziyaret sebebi ile ilgili gazetecilerin sorusunu Ahmet
Türk; “Biz Amerika’nın direkt müdahalesini beklemi-
yoruz, ama kalıcı barı! açsından Amerika ne kadar
istekli bunu görmek istiyoruz” diye yanıtladı. ABD’nin
bu süreci “te!vik edici bir rol oynaması” gerekti"ini
belirten Türk, “uluslararası güçler, sürecin önündeki

tıkanıklıkları a!mak konusunda yardımcı ola-
bilir” di-yerek, ba!ta ABD olmak üzere emperyal-
ist ülkelerden yardım beklediklerini bir kez daha
ortaya koydu. 

Daha çarpıcı olan yanıt ise, gazetecilerin
anayasa ile ilgili sorusu üzerine geldi. Anayasada
asıl fırtınanın kopartıldı"ı “anayasal vatanda!lık”
konusunda Türk, “isterseniz anayasanın bütün
sayfalarına Türklük yazsın, bizim itirazımız yok,
ama farklı kültürlerin kimliklerin de güvence altı-
na alınması gerekir” dedi. (22.5.2013, Milliyet)   

Böylece anayasada vatanda!lık tanımın-
dan, korucuların la"vedilmesine, tutsakların
serberst bırakılmasına kadar, PKK’nin ilk
eldeki taleplerinin hiçbirinin kar!ılanmadı"ı
çok net biçimde ortaya çıktı.

“Kürdistan iyi bir pazar”!
Devletin baskısı ve güvenlik önlemleri

artarken, Türkiye’den Kürt bölgesine gazete-
ci, politikacı ve tabi ki i!adamı-i!kadını akını
da sürüyor. Süreci “ekonomik olarak bizi
uçurur” diye kar!ılayan Türk burjuvazisi,
çe!itli heyetlerle bölgeye çıkarma yapıyor.

Amerikan ziyaretinin ardından Ahmet
Türk, bu konuda da burjuvaziye davetiye

çıkaran açıklamalarda bulundu.
Milliyet gazetesine konu!an Türk, Kürdistan

topraklarında "dünyanın en iyi sebzesi, meyvesi”nin
yeti!ece"ini belirttikten sonra, “burayı bir pazar yap-
malıyız” diyor. “Avrupa’da, Ortado"u’da pazar olu!tu-
racak bir model oldu"unda iddiamız artar” diye
ekliyor.

“Özellikle yerel sermaye önemli bu noktada.
Büyük sermaye sahibi holdinglerimiz var, ama bura-
da yoklar. Biliyoruz, onlar da istikrar istiyor, huzur
istiyor. Ama burası ekonomik getirisi olan bir bölge.
� lk adımı onlar atmalı. stikrar olunca, huzur olunca
burası da dikkat çeker” diyor. Bu konuda yeni te!vik
sistemine ek olarak bölgesel bir vergi farklılı"ı getir-
ilmesini de öneriyor. (#ükrü Andaç 4 Mayıs 2013
Milliyet)

Ahmet Türk, bir yandan emperyalist ülkeleri, bir
yandan da i!birlikçi burjuvaziyi yardıma ça"ırıyor;
Kürdistan’ın “iyi bir pazar” oldu"unu söyleyerek,
onlara davetiye çıkarıyor.

Tabi emperyalistler ve i!birlikçileri de bu davetleri
kar!ılıksız bırakmıyorlar. Örne"in AB’nin Türkiye tem-
silcisi, “çözüm süreci”ni memnuniyetle kar!ıladıklarını
yineledikten sonra “Güneydo"u Bölgesi için yapılacak
yatırımlara kredi açabileceklerini” söylüyor. 

Keza i!birlikçi tekelci burjuvazinin belli ba!lı kes-
imleri de, devlete olan borçlarının silinmesi kar!ılı"ın-
da Kürt bölgesine yatırım yapacaklarını bildiriyor. Yani
hem yeni pazarlara açılıyorlar, hem de devletten daha
fazla yardım, te!vik bekliyorlar. 

Sonuçta hepsi akbabalar gibi “Kürt pazarı”na
ü!ü!mek için sabırsızlanıyor.

* * *
2013 yılının ilk günlerinde BDP milletvekillerinin

� mralı’ya ziyareti ile ba!layıp Newroz’da Öcalan’ın
“silahlı mücadele dönem bitmi!tir” mesajıyla ba!layan
bu süreç, 6 aylık bir dönemde ba!döndürücü geli!me
gösterdi. Bu sürede PKK, önce ate!kes ilan etti, ardın-
dan elinde tuttu"u kamu görevlilerini serbest bıraktı
ve ardından “geri çekilme”yi ba!lattı. Buna kar!ın
devletin attı"ı hiçbir adım yok! Sürecin 6 aylık tablosu
budur.

“Çekilme”
sonrasında

yaananlar...
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Bahar aylarıyla birlikte, mevsimlik

içiler yine yollara döküldüler. Yine bir

trafik kazası veya ırkçı saldırıyla gün-

deme gelecekler. Ya da çalıtıkları

yerlerde i cinayetlerine kurban gitme-

leriyle, çadırlarının yanmasıyla, su

altında kalmasıyla... 

lk acı haber Adıyaman’dan geldi
bile. Günde 15 lira yövmiye ile çalı-

mak için 13 kiilik minibüse binen 23

tarım içisi kaza geçirdi, 9’u kadın 10 içi öldü.

Televizyon bültenlerinde on dakikalık bir haber oldu-

lar en fazla. Ama herbirinin evine düen ate, yürek-

lerini daladı...

Mevsimlik içiler, üç be kuru kazanmak için,

evinden, yerinden, yurdundan kopup, düerler yolla-

ra... Binbir türlü eziyet ve felaket içinde geçer bu

yolculuk. Ardından hem çok aır, hem de çok kötü

koullarda çalımak zorunda kalırlar. simleri gibi

mevsimseldirler. Sürekli bir ileri yoktur. lkbahardan

sonbahara kadar 4-5 aylık bir çalıma süreleri var-

dır. Birkaç ay fazladan i bulan anslı sayılır. 

Kayıtsız, güvencesiz, sayıları belirsiz...
Uluslarararası Nüfus Fonu (UNFPA) ile Harran

Üniversitesi, 2012 yılında mevsimlik içilerle ilgili bir

aratırma yayınladı. Bu aratırmaya göre; gezici
tarım içileri 48 kentte çalııyor. Çalıma süreleri
ortalama 4 ay. Karadeniz bölgesi fındık, Ege’de

zeytin, Çukurova’da pamuk, Orta Anadolu’da kayısı

bahçelerinde çalııyorlar. Bu ürünlerin çapalama,

toplama, kurutma ilemlerini yapıyorlar. 

Mevsimlik i için yola çıkan biri, ailesini de bera-

ber götürür. Ailece çalıırlar. Kaç kii oldukları
belirsizdir. Çalıma Bakanlıı’na göre bu sayı,
300 bin civarında. TÜK kayıtlarında yoklar. Yani

TÜK mevsimlik içileri, içi saymıyor. Bu konuda

deiik aratırma ve tahminler bulunmaktadır. Kimi
tahminlere göre çocuklarıyla beraber 1 milyon,
kimi tahminlere göre ise çocuklarıyla beraber 2
milyon olduu söyleniyor. Her halükarda, çocukla-

rıyla beraber 1 milyonun altında deillerdir. 

Genellikle Kürt illerinden gelirler. Topraksız ve
az topraklı köylüler, mevsimlik içileri oluturur.
Ama ‘90’lı yıllardan sonra mevsimlik ilerde çalıan

topraklı köylü sayısı, topraksız köylülerden daha faz-

lalatı. Devletin ‘terörle mücadele’ adı altında Kürt

köylerini yakması, yıkması, boaltması sonucu,

onbinlerce köylü topraklarından oldu. Bunların

büyük çounluu, kendi topraında üreticiyken,

imdi mevsimlik içi oldular. 

Eziyet, yolculukla balar
Mevsimlik içilerin eziyeti, çilesi, daha yola çık-

madan balar. Yoksulluk içirisinde kıvranan mevsim-

lik içiler, masrafsız ve ekonomik olsun diye, yanla-

rına aldıkları giyim, yiyecek, gıda ürünleriyle bera-

ber, 15 kiilik arabaya 30 kii tıkı tıkı dolarak ezi-

yetli bir yolculua çıkarlar. Bazıları traktör veya kam-

yonet kasalarında balık istifi yola koyulurlar. Kimileri

ise trenlerin en kötü vagonlarında tıka basa yolculuk

yaparlar. Bir kısmı, bu yolculuk esnasında, daha
yerlerine ulaamadan ölüp gider. 

Çalımaya gittikleri bölgelerde, büyük toprak

sahiplerinin arazilerinde çalıırlar. Ama patronları

büyük toprak sahipleri deildir. Onların patronları
‘elçibaı’, ‘dayıbaı’ diye adlandırılan aracılardır.
(Güneydou ve ç Anadolu’da aracıların ismi ‘elçiba-

ı’, Ege bölgesinde ise ‘dayıbaı’dır) ‘Elçibaı’,
‘dayıbaı’ bir tür ‘özel istihdam bürosu’ ilevi
görür. Çalıtırdıkları, yani aracı oldukları içiler-
den komisyon keserler. Bu içi simsarları, ilenen

tarlada, bahçede hiç çalımazlar. Tek ileri, büyük

arazi sahiplerine içi temin etmek, komisyonlarını

almaktır. Aracılar, simsarlıı öyle bir noktaya getir-

milerdir ki, içileri daha ucuza çalıtırmak ve daha

fazla komisyon almak için, patronlarından aldıkları

avans paradan, daha mevsimlik sezon balamadan

içilere avans verirler. Böylece içileri kendilerine

baımlı hale getirirler. Daha ucuza çalıtırırlar. 

Elbette bu uygulama, esas patronlar olan ba,

bahçe, tarla sahiplerine yaramaktadır. Büyük kazanç

toprak sahiplerinin olur. Toprak sahipleri, bu yön-

temle büyük karlar saladıkları gibi, içilerle doru-

dan karı karıya gelmemenin avantajını kullanırlar.

çilerin öfkesini, tepkisini, parçaya (aracılara)

yöneltmi olurlar. 

Aır ve salıksız çalıma koulları
Mevsimlik içiler, çok düük ücretlerle çalıırlar.

Çalıma koulları oldukça kötü ve salıksızdır.
Ne bir sigorta, ne de herhangi bir sosyal hakka
sahiptirler. Çalıma saatleri belirsiz ve uzundur.
Gün doarken ie balarlar, gün batımına kadar

çalıırlar. Dolayısıyla günlük çalıma saatleri 12-13-

14 saati bulur. 

Çalıma alanlarıyla barınma yerleri içiçedir. Bu,

hem salık sorunlarını kötü etkilemekte, hem de i

kazalarına davetiye çıkarmaktadır. çi salıı, i

güvenlii tehlikesi büyüktür. Salık hizmeti alamaz-

lar. Sigortaları olmadıı için hastalanan içi, salık

giderlerini kendi cebinden karılar. Üstelik ie gide-

medii için yevmiyesi de kesilir. 

Hiçbir sosyal güvenceleri yoktur. Hastalanıp çalı-

amaz duruma gelen birine maa balanmaz, kendi

haline bırakılır.  cinayetlerinde ölen, öldüüyle

kalır. Yakınlarına maa balanmaz. Okul, temiz su,

banyo, tuvalet vb gibi, temel insani ihtiyaçlara eriil-

mez. çilerin kendi imkanlarıyla kurdukları barınma

yerlerinde kendi kurdukları banyo ve tuvaletler,

oldukça salıksızdır. Çadırlarını su basar, sık sık

yangın çıkar vb... 

Bu durumdan en çok, kadınlar ve çocuklar etkile-

nir. Kadınlar burada da çifte sömürüye ve ezilmilie

tabi tutulurlar. Uluslararası Nüfus Fonu ve Harran

Üniversitesi’nin aynı aratırmasında, kadınların

yüzde 6,4’ü cinsel iddete, yüzde 20’si fiziksel id-

dete, yüzde 24,5’i ise duygusal iddete uradıını

belirtilmektedir. 

Mevsimlik içilerin bazıları, biraz daha fazla para

kazanmak için, parça baı, kilo baı, dönüm baı

gibi götürü iler alır. Nasıl olsa ailece çalımaktalar.

Daha fazla para kazanma düüncesiyle dinlenme-

den ayaküstü yemek yiyerek çalıırlar. Çalıma

sürelerini kendileri belirlerler. Aldıkları ii biran önce

bitirip, baka i almak için çok youn çalıırlar.

Dolayısıyla sürekli birbiriyle bir yarı, bir rekabet içe-

risindedirler. 

Devletin ve sivil faistlerin saldırıları 
Mevsimlik içileri bekleyen baka bir tehlike de,

ırkçı-faist saldırılardır. Mevsimlik içilerin nere-
deyse hepsi Kürt içilerdir. Bu durum, devletin
Kürtlere dönük genel ırkçı-oven politikalarının,
mevsimlik içiler üzerinden de devam ettirilmesi
sonucunu dourmaktadır.

Mevsimlik içiler, gittikleri bölgelerde ilk olarak,

mükli amirlerinin baskısına maruz kalırlar.

“Potansiyel suçlu” olarak bakılır ve devletin kolluk

güçlerinin saldırısına urarlar. Bazen bununla da

sınırlı kalmaz, devletin kıkırtmalarıyla ve desteiy-

le, sivil faistlerin, gericilerin saldırısına da urarlar.

Bu saldırılarda yaralanan, ölen, mevsimlik içiler

olur. Sonrasında “suçlu” ilan edilen, gözaltına alı-

nan, tutuklanan da onlardır. Kimi zaman ilerinden

de olurlar, bölgeden kovulurlar. 

Kısacası her tür saldırıya, aaılanmaya, horlan-

maya maruz bırakılır ve canları pahasına çalımak

zorunda kalırlar.

* * *

Mevsimlik içilerin yaadıı bu eziyet, çile,
felaket, salıksız çalıma koulları, youn igü-
cü sömürüsü, kapitalist sistemden kaynaklan-
maktadır. Kapitalist sistem varoldukça, bu acılar

artarak sürecektir. Tek çare, kapitalist sisteme karı

örgütlenmektir. Bata sigorta olmak üzere, kadrolu-

güvenceli i, içi salıı i güvenlii, salıklı barın-

ma yerleri vb. taleplerle mücadeleyi yükseltmektir.

Bu da ancak örgütlü bir güçle elde edilebilir. Bu yüz-

den, dernekler, platformlar, birlik-sendika gibi biçim-

lerle örgütlenmeli, kapitalist sistemi hedefleyen bir

mücadeleyi yükseltmelidirler. 

Sömürü, eziyet, felaket...

MEVSMLK ÇLER
Mevsimlik i!çilerin ya!adı"ı bu eziyet, çile, felaket, sa"lıksız

çalı!ma ko!ulları, yo"un i!gücü sömürüsü, kapitalist sis-
temden kaynaklanmaktadır. Tek çare, kapitalist sisteme

kar!ı örgütlenmektir. Ba!ta sigorta olmak üzere, kadrolu-
güvenceli i!, i!çi sa"lı"ı i! güvenli"i, sa"lıklı barınma yerleri

vb. taleplerle mücadeleyi yükseltmektir. 



?“Bilirkii” sözünü sık sık duyarız.

Herhangi bir konuda veya bir sorunda

çözüm için bavurulur bilirkiilere.

Özellikle adliyelerde ii olanlar, daha çok

karılaır bilirkiilerle. Öyle ya, bilirkiiler

bu ilerin “uzmanı”dırlar. Uzman olarak

yansıtılırlar. Yansıtılırlar ama... (!?) 

Ama’ları çok olan bu konu, son

dönemde daha fazla tartıılır oldu.

Bilirkiiler, bildikleriyle deil, bilmedikle-

riyle gündeme geliyorlar. Yarattıkları

skandallar öyle boyutlara ulatı ki, devle-

tin bazı kurumları bile rahatsızlık duyma-

ya baladı. hbarlar ve tepkiler üzerine
yapılan denetimlerde görüldü ki, bilir-
kii, bilirkiilikten çoktan çıkmı, bir
ticaret irketi olmu. Aslında ticaret ir-

keti olarak kurulmular. Sahte diplomalı

uzmanlardan, alanın uzmanlaıyla bir

ilgisi alakası olmayanlar bilirkii olmu,

bilirkii müessesesi kurmu, yanında

onlarca eleman çalıtırıyor ve büyük

paralar dönüyor.

Neden bilirkii?
Hakimler teknik konularda karar

verebilmek için, bilirkii raporu isterler.

Herhangi bir icralık mahkeme, i mahke-

mesi, ticari mahkeme, cinayet, siyasi dava-

lar vb. dosyalarda teknik hususları aratır-

mak için hakimler dosyadaki teknik hususları

bilirkiiye yollarlar. Bilirkii, dosyayı inceler, aratı-

rır, raporlatırır, raporunu ilgili mahkemeye yollar. 

Fakat son yıllarda öyle bir hal aldı ki, hakimler

neredeyse önüne gelen dosyaların hepsinin bilirki-

iye yolluyorlar. Buna Danıtay Bakanı Hüseyin

Karakullukçu bile isyan etti. 20 ubat 2013 tarihin-

deki “Gelitirilmi bilirkii sistemi AB eletirme

projesi” isimli toplantıda, “hakimler, hukuki konuları
bile bilirkiiye yolluyorlar” dedi. Karakullukçu,

bununla da kalmadı, mahkemelerin durumunu u

sözlerle resmetti: “Polis savcı olmu, bilirkii
hakim, mübair yazıileri müdürü...” 

Danıtay Bakanı bile böyle konuuyorsa,

“baımsız mahkemeler” teranesi, artık resmi

düzeyde bile kabul görmüyor demektir. Ve durum

öylesine ayyuka varmıtır ki, artık gizlenecek, sak-

lanacak bir yanı kalmamıtır. Hakimlerin bilirkiiler-

le ortak çalıtıkları ayan-beyan ortadadır.

Yolladıkları dosya baına prim almaktadırlar. 

Ceza mahkemeleri bünyesinde 20 bine yakın

bilirkii bulunuyor. Ticaret mahkemelerinde
yüzde 80-90’ında, i mahkemelerinin ise nere-
deyse yüzde 100’ünde, kararlar, bilirkii rapor-
larına dayandırılarak veriliyor. Hazırlanan her bir

rapor için, 300 TL civarında ücret isteniyor. Yılda

1500-2000 dava dosyasına bakıldıı düünülürse,

ne kadar büyük paralar vurdukları ortaya çıkar.

Zaten bu kurumlar, onlarca kiiyi yanında çalıtıran

bir ticaret irketi durumundadır. 

in bir dier yanı, bu 300 TL’nin sanıklardan

alınmasıdır. Zenginler için 300 TL bir ey ifade

etmeyebilir. Fakat bir içi emekçi için bu, büyük bir

mebladır. 

Bilirkiiler
hazırladıkları
raporlardan
sorumlu deil-

ler, herhangi bir
yükümlülük taı-

mıyorlar.
Hazırladıkları rapor yanlı

çıkmı, büyük maduriyetler

yaanmı, raporlardan dolayı haksızlıa urayan

kiiler olmu, haksız yere ceza alıp uzun yıllar

hapis yatmılar, bunların hiçbiri bilirkiileri ilgilen-

dirmiyor. Bunlardan dolayı herhangi bir cezai yaptı-

rıma tabi tutulmuyorlar. Önleri bu denli açık olunca,

herhangi bir yükümlülük de taımayınca, “ne kadar
çok dosya, o kadar çok para” anlamına geliyor ki,

böyle olunca daha çok dosya bilirkiiye yollanıyor.

Ve “bilirkii pazarı” kızıtıkça, her ey daha fazla

para kazanmak için yapılınca, o kadar çok “bilmez-

ler raporu” ortaya çıkıyor. Parayı veren düdüü

çalar misali, rapor istenen yöne çevriliyor.

Yeni düzenlemeler neyi deitiriyor?
Bilirkii kurumlarının “bilmezler raporları” üstüs-

te skandallar yaratınca, 2010 yılında Adalet

Bakanlıı ç Denetim Birimi Bakanlıı’nda, uygu-

lamada yaanan problemler gözlemlenerek rapor-

latırdı. Bu çalımada bir dizi skandal daha ortaya

çıktı. 

Raporda, “taraflara sorulmuyor, hep aynı
kiiler, ehliyetsiz bilirkiiler, sicillerine bakılmı-
yor” ifadeleri dikkat çekicidir. Keza “bilirkii” ola-

rak ücret alan sahte diplomalı uzmanlardan,

uzmanlık alanıyla alakası olmayan kiilere kadar,

yaanan çarpıklık raporda belirtilmi. 

Mesela stanbul için komisyonca düzenlenen

2012 yılı bilirkii listesine giren Hakan Uysal hak-

kında, bir ihbar sonucu inceleme yapılıyor. Uysal’ın

komisyona sunduu ODTÜ Elektrik ve Elektronik

Mühendislii diplomasının ve Erciyes Üniversitesi

Yüksek Lisans belgesinin sahte olduu tespit edil-

di. Yine Ankara’da Kırıkkale Üniversitesi

Ticaret Hukuk Anabilimdalı öretim

görevlisi Prof. Dr. Fethi Onur adlı kiinin,

üniversite kaydına rastlanmadı. Onur’un

prof. deil, avukat olduu tespit edildi. 

Destekleme Patent Yönetim Kurulu

Bakanı Kemal Yamankaradeniz unları

söylüyor: “Patent haklarının korunması
ile ilgili davalarda bazen tayin edilen bilir-
kiilerin, patent verili bile olmadıklarını
görüyoruz. Patent konularıyla ilgili açılan
davaların genel seyri incelendiinde,
hemen hemen her dosyada bilirkiinin
raporuna itirazın gerçekletiini görüyo-
ruz.” Mesleki deneyim ve bilgi birikimine

sahip olmayan bilirkiilerin, adalet siste-

mini yanılttıına dikkat çeken

Yamankaradeniz, “yanlı yönlendirmeler
nedeniyle haksız yere kurumları zarara
uratacak ekilde sonuçlandıı da olu-
yor” diyor.

2011’de yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, hukuk davalarındaki usul kararlarını

düzenleyen 6100 sayılı yeni kanun, 1 Ekim

2011’de yürürlüe girdi. Türkiye’de ilk defa hukuk

mahkemelerinde özel bilirkii listesi oluturuldu.

Bilirkii listesinde 58 deiik uzmanlık alanı bulu-

nan ceza mahkemeleri için eski liste devam ede-

cek. Hukuk mahkemeleri içinse, 90 farklı uzmanlık

alanı belirlendi. 

Yapılan yeni düzenlemede sahte diplomaların

önüne geçmek için denetimleri artırılacaı, bir yılda

bakılacak dosya sayısının 300’le sınırlı tutulacaı

düzenlendi. Buna göre daha önce noter tastikli dip-

loma yeterliyken, yeni düzenlemede orjinal diploma

istenecekmi. Ama nafile! 

“Bozuk düzende salam çark olmaz”
Pir Sultan’ın yüzyıllar önce söyledii gibi “bozuk

düzende salam çark olmaz!” “Bilirkii” raporların-

daki skandallar ayyuka çıkınca, sözde denetim sis-

temi arttırıldı, yeni yönetmelikler oluturuldu, fakat

skandalların ardı arkası kesilmeden devam ede-

cektir. 

Bilirkiilik kurumu, kapitalist üretim siste-
minden, burjuva adaletten baımsız deil ku-
kusuz. Kapitalizmde üretim toplumsal refah için

deil, azami kar için yapılır. Azami kar için yapılan

üretim sisteminde, adalet de, aynen adliye binala-

rında yazıldıı gibi “mülkün temelidir!” Mülk, sar-
maye sahibi burjuvazide olduuna göre, adalet
de onların adaleti olur bu sistemde. Dolayısıyla
“bilirkiiler” de, adilane raporlar hazırlamayı,
haksızlıkları gidermeyi bilmezler, ama para
kazanmayı iyi bilirler!

Çark bu ekilde döndükçe, bu sistemde ne

skandallar biter, ne rüvet, ne de kalpazanlık...

Böyle olunca, içi ve emekçiler için adalet, bo bir

hayal olur. Brecht’in dedii gibi, ne zaman ki,

“ekmei piirip daıtan kimse, adaleti de onlar
daıtır”, ite o zaman gerçek adalet yerine getirilir. 

(Rakamlar ve isimler 3 Haziran 2012 tarihli

Radikal Gazetesi, Sibel Cingi’nin yazısından alındı)
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Bundan tam 15 yıl önce, 1998’in Haziran

ayında yayın hayatına ba!ladı elinizde tuttu"unuz bu

dergi. Ve o günden bu yana, kesintisiz bir !ekilde yayın

hayatını sürdürüyor…

Elbette o tek ba!ına bir “dergi” de"il! Aksine “dergi çevresi” tarzına

kar!ı mücadelenin bir sonucu olarak do"du. Tarihi de, gelenekleri de,

çok daha eskiye dayanıyor. O yüzden ilk sayısının man!eti; “Köklerimiz

toprakta, tarihten geliyoruz”du.

Adı “Proleter DEVR#MC# DURU$”tu onun. Bu isim, ona bo! yere veril-

medi! Çünkü o, her dönem tasfiyecili!e ve teslimiyete kar"ı olanların,

her "art altında devrimci bir duru" sergileyenlerin sesi olacaktı. 

Tıpkı 12 Eylül yıllarında oldu"u gibi, “bir tutam kır çiçe"i” olarak gö"üs

gerdiler dönemin tüm zorluklarına… Moda olana, esen rüzgara, akıntıya

kapılmadan, “do"ru bildikleri yolda” yürüdüler… 

Onlar, “zor günler”in, “zor dönemler”in insanlarıydı. Mücadeleyi sade-

ce devrimin bayram günlerinde de!il, kar"ıdevrimin puslu ve karan-

lık günlerinde de kararlılıkla sürdüren bir hareketin temsilcileriydi-

ler. Ve çok iyi biliyorlardı ki, böylesi dönemlerde rotasından !a!madan

yürüyenler, gelece"e uzanabilirlerdi. Tüm insanlık tarihi, bunun örnekle-

riyle doluydu. Kendi tarihleri bile, bu gerçe"i görecek birikimi yaratmı!tı.

* * *

‘90’lı yılların ikinci yarısında, yükselen yeni tasfiyeci dalga, onlara

kadar ula!tı. Ki onlar, 12 Eylül döneminde tasfiyecili"e ve teslimiyete

kar!ı mücadelenin ba!ını çekmi! ve tasfiyecili"i her yönden mahkum

etmi!lerdi. Bu dalganın kendilerini de içine alaca"ına asla ihtimal verme-

diler. Ama her zaman oldu"u gibi, en büyük tehlike, görmezden gelinen-

deydi zaten. Bu kez de öyle oldu.

Tasfiyecili!e kar"ı mücadele etmeden, de!il ML, devrimci kalabil-

mek bile mümkün de!ildi. Lenin’in Rusya’da tasfiyecili"e kar!ı yürüttü-

"ü mücadele gibi, onlar da yıllarca bir iç mücadele sürdürdüler.

Uyuyanları uyandırıp, rehavete kapılanları sarstılar. Ve hareketin tasfiye-

sine asla izin vermeyeceklerini duyurdular.

Tarihinden, geleneklerinden, onun ideolojik-siyasal hattından kopmu!,

hareketi kendi çizgisine çekmeye çalı!an bürokratlar ise, bu mücadeleyi

ba!latanları tasfiye ederek, zaferlere ula!acaklarını sandı! Her isyanı bu

!ekilde bastıran, bastırdı"ını zanneden egemenler gibi… Ama tarihte

hangi haklı isyan vardır ki, o anda önderlerini, en yi"itlerini yitirseler bile,

gerçekte zaferi kazanmasın… Tasfiyecili"e kar!ı Bol!eviklerin sava!ı da

i!te böyle bir sava!tı.

O yüzden 1998’de devrimci bir kopu! gerçekle!tirerek, küllerinden

yeniden do"mayı ba!ardılar. Bir yandan çok eskilere dayanıyor, “tarihten

geliyorlar”dı, bir yandan da her !eye adeta “sıfır”dan ba!lıyorlardı.

Ellerinde hiçbir maddi olanak yoktu. Ama kocaman yürekleri, apaydınlık

bilinçleri vardı. Sırtlarını dayadıkları güçlü bir gelene!e ve de!erler

sistemine sahiptiler. Hareketin en canlı, en gözüpek, en devrimci

olanları sırta sırta vermi"lerdi. Bundan daha büyük bir güç olabilir

miydi? Bu güven, inanç ve co!kuyla sarıldılar görevlerine… 

Hızla bir konferansın toplanması, bir örgütün yeniden in!a edilerek

aya"a kaldırılması, illegal yeraltı yayının hemen çıkarılması, korsan gös-

teriler, eylemler vb. bu kadar kapsamlı i!ler, bu kadar kısa sürede ba!ka

türlü ba!arılabilir miydi?

* * *

Onlar, legal olanakların kullanılmasına de"il, legalizme kar!ıydılar.

Lenin’in belirtti"i gibi, tasfiyecileri “legal çalı!manın gereklili"ini savun-

dukları için de"il, illegal örgütü reddettikleri, onu yok etmeye çalı!tıkları

için” suçlamı!lardı. Tabi ki legal dergi de çıkaracaklar, legal kurumlar da

açacaklardı. Fakat önemli olan, hareketin do"ru temeller üzerinde yeni-

den yükselmesini sa"lamaktı. Bu ba!arıldıktan sonra,

sıra onlara da gelecekti. 

Öyle bir dergi olmalıydı ki, en ba!ta yeniden yük-

selen tasfiyecili"e, ML’nin temel ideolojik-siyasi

görü!lerinin reddedilmesine, yeraltı örgütü yerine

yasal parti ve legalizm furyasına kar!ı, devrimci bir

duru!u temsil etmeliydi. Üstelik burjuvazinin “elveda

proletarya” çı"lıklarını attı"ı, reformizmin proletarya-

nın devrimdeki önder rolünü açıktan reddetti"i bir

dönemde, “proleter” bir DEVR#MC# DURU$ olmalıy-

dı.  

#!te adı böylece ortaya çıktı. Adı, aynı zamanda

içeri"ini de ortaya koyuyordu. 

“Sınıf ve proletarya sözcüklerini duydu"u anda,

tüyleri diken diken olan burjuvazinin, i!çi sınıfı ve

emekçi halk kitlelerinin ayaklanaca"ı korkusuyla

yüre"inin a"zına geldi"i 21. yüzyılın e!i"indeyken

do"uyoruz... Kapitalizmin her alanda yarattı"ı manevi

yıkıma kar!ı, proletarya kültürü ve burjuva ideolojisi-

nin tahripkar sonuçlarıyla sava!mak üzere çıkıyo-

ruz… Emperyalist kapitalizm, fa!izm ve her tür anti-

ML akımla ideolojik mücadele, dergimizin ana eksen-

lerinden birini olu!turacak… Sınıf ve emekçilerin gün-

demi, bizim gündemimiz olacak, onun örgüt ve

mücadele biçimlerine kilitlenecek, ele aldı"ımız konu-

larda proleter sezgi ve siyasal bakı!açımızı yansı-

taca"ız… Sadece fikirlerle de"il, pratikte

alanlarda da mücadele edece"iz… 21.

yüzyılda dünya proletaryası ve emekçi-

lerine Türkiye’den selam yollayacak

yeni Bol!evik devrimini arma"an

etme iddiası ile çıkıyoruz.” (PDD

1998 Haziran, 1. Sayı,

“Çıkarken” yazısı)  

Bunları savunmak ve

böyle bir duru! ortaya koy-

mak, hele ki o günkü ko!ul-

larda hiç kolay de"ildi.

“Direnirsen kaybedersin”

vaazları veriliyordu. Çünkü

modaydı, tarihi inkar

etmek, onu yok saymak...

Kanla yazılan de!erleri,

gelenekleri unutmak, unut-

turmak… Günlerce, gecelerce

verilen eme"i heba etmek…

Bırakalım 2-3 yılı, bir saat önceki

gibi olmamak… #ki cümlelik fikirlerin,

ilk cümlesinin ikincisiyle alakasız olma-

sı, bunun da “derinlik” diye yutturulması… 

#!te böyle bir moda rüzgarında, tarihimi-

zin ta!ıdı"ı direni!çili"i, unutturulmak istenen

de"erleri, temel ilkeleri en güzel örnekleriyle cap-

canlı bir !ekilde yeniden i!lemeyi kendilerine görev

bildiler. 

Bu “onurlu görev” 15 yıldır yerine getiriliyor, bun-

dan sonra da getirilecek…

* * *

15 yıl, “siyasal bir dergi” için, azımsanmayacak

bir süredir. Bu süre zarfında nice yayın, yıllarca

çıkamaz duruma geldi, nicesi de tamamen silinip

gitti. Hatta kendilerine “teorisyen”lik vehmedenler,

bu !ekilde varolmaya çalı!anlar bile, bir i!çi gazete-

si çıkaramaz hale geldiler. Ki tek i!leri, yazmak

oldu"u halde…  #!in daha ilginci, aynı ki!iler,

PDD’ye en fazla 6 aylık ömür biçmi!lerdi!

PDD, 15 yıldır kesintisiz bir !ekilde yayın hayatı-

na devam ediyor. #lk yıl 15 günde bir, sonrasında

aylık peryodlarla bugünlere ula!tı. Toplamda yakla-

!ık 200 sayıyı buldu. 

Derginin 1. yılında “Bugün benim do"um

günüm!” ba!lıklı yazıda !unlar söyleniyor:

“Duydum ki, benim için, ‘çok a"ır’ diyenler

olmu!. ‘Klasik’ bulanlar, hatta çıkı!ıma, bugüne dek

ya!ayı!ıma !a!anlar… Herkes bir !eyler diyormu!

i!te… Bunları söyleyen dost da dü!man da unut-

masın ki, ben önce bir proleterim... Sınıf karde!leri-

min acısını da sevincini de en derinden hissederim.

Bana göre de"il sınıf karde!lerime ‘Galaksi’den

bakmak… Evet, ben ML’ye ba"lı kaldı"ım için ‘kla-

si"im’… Biraz da ‘a"ır’ım… Çünkü ben proleter

devrimciyim. Bütün a"ırlı"ı omuzlamak zorunda-

yım. Üstelik ‘derinlik’ adına entelektüalizm

yapanlardan uzak olmak, bilinçli bir terci-

himdir. Ve canlı, somut, anla!ılırım,

çünkü dı!ardanlıktan uza"ım… E"er

bugün Bol!evizmi savunmak, onu

gelece"imizi kurmada bir silah

olarak kullanmak, ‘dogmatizm’

oluyorsa, varsın bana dog-

matik desinler… Özü itiba-

rıyla revizyonizme sapla-

nan hiçbir ‘yeni’ ile i!im

olmayacaktır benim. Beni

besleyen, aynı zamanda

bir ‘eylem kılavuzum’ olan

Marksizm-Leninizmdir.”

Bu “eylem kılavuzu”dur

yıllardır yolumuzu aydınla-

tan… 

ML bakı"açıyla yorumla-

dık her olayı, her geli"meyi…

Güncel politika ve taktiklerimi-

zi en sade dil ile i"ledik ince

ince… Unutturulmak istenen temel

de!erleri hatırlattık her defasında…

Grevlerin, direni"lerin, eylemlerin biz-

zat içinde yer alarak, içeriden gözlemlere

dayanarak de!erlendirmeyi esas aldık.

Anlamını buldu teori ve politika, prati!e döküldük-

çe… Ö"renip ö"rettik, ö"retip ö"rendik… Ve her sefe-

rinde öngörülerimizi sınadık prati"in mihenk ta!ında.

Ozanın dedi"i gibi “Çok !ükür / her sınamada / alnımızın

akıyla çıktık.”

“Kutup Yıldızı’nın rotasında ilerleyen $alupa”ydık çünkü, karanlık

denizlerde kopan fırtınalara kafa tutan ve her ko!ulda yüzmeyi ba!a-

ran… “Bugünü kazanmak, gelece"i fethetmek” için, tarihimizde ne varsa

kıpkızıl, hepsini alıp “Gelece"in Köprüsü” yapan… Fabrika önlerinde,

sokaklarda, okullarda, i!çi, emekçi ve gençlerle bulu!an… Ellerinde pan-

kart, flama, döviz olan… Meydanlara çıkıp dövü!en… Cezaevi direni!le-

rinden sava! kar!ıtı eylemlere; SEKA, Telekom, Tekel, i!çi direni!lerin-

den, NATO, GSS protestolarına; 8 Mart’lardan 1 Mayıs’lara bayrak olup

onurla ta!ınan ve asla yere dü!ürülmeyen…    

* * *

Elinizde tuttu"unuzun yalnızca bir dergi olmadı"ını siz de biliyorsu-

nuz... O ihtilalci komünist gelene"in, proleter devrimci de"erlerin, onu

bugünlere ta!ıyanların kolektif bir ürünü… Onu herhangi bir dergiden, bir

yayın çevresinden ayıran ve farklı kılan da bu özellikleri… 

Di"er yandan ola"anüstü bir çabayla ve yo"un bir emekle çıktı"ını

tahmin edebiliyorsunuzdur. Nefes nefese ko!turulan onca yolun, uyku-

suz gecelerin, hasta bile olunsa bilgisayar ba!ında geçirilen uzun saatle-

rin sonucunda ortaya çıkıyor. Bu faaliyetler esnasında gözaltına alınıp

i!kenceye çekilenlerin ve her ko!ulda devrimci duru!larını koruyarak cel-

latların suratına haykıranların, onların elinden kurtulur kurtulmaz da

hemen i!ba!ı yapanların ürünü olarak elinize ula!ıyor. Polis ku!atmaları-

nı, sendika a"alarının barikatlarını a!arak, direni!leri sizlere duyuruyor.

Ve okuyucusuna duydu"u saygının bir gere"i olarak, her satıra, her keli-

meye büyük bir özen ve emek gösteriliyor… 

Geçen bu 15 yıllık sürede, kapatmalarla, cezalarla da kar!ı kar!ıya

kaldı birçok kez. DGM’lerde, ÖYM’lerde yargılandı, kapatıldı, toplatıldı…

Cezalar ya"dırıldı yazı i!leri müdürlerine, yazarlarına… Gözaltına alındı-

lar, tutuklandılar… Fakat her ko!ulda tavizsiz ve ba!ı dik, sürdüler bu

zorlu yürüyü!ü. Ve hep zamanında ula!tı dergi okurlarımızın eline. Bu,

i!imize verdi"imiz önemin, okurlara duydu"umuz saygının, harekete

kar!ı sorumlulu"umuzun ve ciddiyetimizin do"al sonucuydu.  

Böyle olunca, dergimizi eline alıp okuyan herkesten de aynı özeni

göstermesini, aynı sorumlulukla yakla!masını, verdi"i mesajları do"ru bir

!ekilde alarak, ya!amını bu do"rultuda de"i!tirmesini istedik, istiyoruz…

Bir de tabi pasif bir okuyucu olmaktan çıkarak, dergiye sunabilece"i kat-

kıları sunmasını, bu kolektifin bir parçası olmasını… 

“Yeri gelmi!ken, benim için böyle anlamlı bir günde, sizden alabilece-

"im en güzel hediyeyi söylemek istiyorum. Kavga deneyimlerinizi, tecrü-

belerinizi, bilginizi, birikiminizi, ölçüsü ne olursa olsun bana sunmanızı

istiyorum. Bir grev mi örgütlediniz, bana öyle içten ve öyle çok yönlü

anlatın ki, yüzünü dahi göremedi"iniz ama aynı dili konu!tu"unuz i!çiler,

yaratsın onu. Mahallenizin, okulunuzun, i!yerinizin sorunlarını anlatın

bana. Kalabalık caddelerde, kenar sokaklarda insan manzaralarını, izle-

di"iniz bir filmi, okudu"unuz bir kitabı payla!ın… Bütün bunlar, bende

büyük bir zenginlik olu!tursun, kavga alanlarında kendini yeniden ve

daha üst düzeyde üretsin… Sımsıcak solu"unuz ve gür sesiniz olsun…”

(PDD Haziran 1999)

Elbette bu süre zarfında dergimiz daha geni! kitlelere ula!tı, onlardan

gelen katkı ve önerilerle geli!ti. Be"enileriyle, katkılarıyla onurlandık,

daha da !evklendik; yerinde ele!tiri ve önerileriyle daha iyi bir dergi

çıkarmaya çalı!tık. Ve giderek daha yetkin, daha geli!kin sayılara ula!-

tık.

Her alanda oldu"u gibi, yayın alanında da daha iyiye, daha mükem-

mele ula!ma çabamız sürüyor. “Yediveren” bir üretkenlik içinde çalı-

"ıyor, “proleter” bir disiplinle her alanda “devrimci duru"u”muzu

ortaya koyuyoruz. Bu co!ku ve inançla 15 yılı geride bıraktık. Daha

nice yıllara… 

Yıldızlar, rüzgar ve su.

Ba!üstünde bir gemici korosu

Su gibi, rüzgar gibi, yıldızlar gibi

Bir türkü söylüyor

Yıldızlar gibi, rüzgar gibi, su gibi bir türkü

Bu türkü diyor ki, “Korkumuz yok!

"nmedi bir gün bile gözlerimize

Bir kı! ak!amı gibi karanlı#ı korkunun”

Bu türkü diyor ki, 

“Bir gülü!ün ate!iyle yakmasını biliriz

ölümün önünde cigaramızı”

Bu türkü diyor ki,

“Çizmi!iz rotamızı, dostların alkı!larıyla de#il

gıcırtısıyla dü!manın di!lerinin”

Bu türkü diyor ki, 

“Dövü!mek...”

Bu türkü diyor ki, 

“I!ıklı büyük, ı!ıklı geni! ve sınırsız bir limana

dümen suyumuzda sürüklemek denizi”

Bu türkü diyor ki,

“Yıldızlar, rüzgar ve su”

Ba!üstünde bir gemici korosu

Bir türkü söylüyor;

Yıldızlar gibi, rüzgar gibi, su gibi bir türkü

Rotamızdan !a!madan ilerliyoruz...
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15 Mayıs’ta balayan Hava-i grevi devam

ediyor. Grev, devam eden bir direniin üzerine

gelmiti. Bilindigi gibi AKP hükümetinin grev

hakkını gasp etme giriimine hava yolu

emekçileri, i yavalatma eylemiyle cevap ver-

milerdi. Ardından hava yolu yönetimi 350

emekçiyi iten çıkardı. ten atılan emekçilerin

balatıtı direni, hükümete geri adım attırmı,

yaptıkları yeni düzenlemeyle grev hakkı geri

verilmiti. Fakat atılan içiler ie geri alınmadı.

Süren TS görümelerinde hava i yönetimi,

emekçilerin hiçbir  talebini kabul etmeyerek,

grevin balamasına neden oldu.

Greve günler kala hükümetin grevi erteleyecei

konuuluyordu. Beklenen erteleme olmayınca fiili

grev balamı oldu. Hava i sendikası, TS

masasına bata atılan içilerin geri alınması ve

çalıma koullarının düzeltilmesini öncelikli talepler

olmak üzere, ücretlerin  ve sosyal hakların iyiletir-

ilmesini istiyor. Fakat patronlar bırakalım atılan içi-

lerin geri alınmasını, sendikanın  bütün taleplerini

geri çevirdi. Greve meydan okudu. 

Grev balar balamaz muhataplar karılıklı

açıklamalar yapmaya baladılar.

Patronlar, grevin olmadıını, içi-

lerin greve katılmadıını, hizmetin

devam ettiini söyle-yerek, sorun

olmadıını göster-meye çalııyor.

Grevin etkisiz olduunu,

baarısız olduunu söyleyerek,

kamuoyu oluturmayı hedefliyor.

Hava i sendikası ise, grevin

baarılı olduunu, uçuların

yarıya dütüünü söyledikten

sonra, yönetiminin suç ilediini,

hiç deneyimi olmayan kabin ela-

manı çalıtırarak uçu güvenliini

riske soktuunu belirtti. Baka sir-

ketlerden elaman getirip

çalıtırdıını söyleyen sendika,

Çalıma Bakanlıı’nı göreve

çaırdı. 

* * * 

Greve katılım düük olsa da uçularda önemli

aksamalar yaanmaktadır. Patronlar, varolan

hukuk sistemini de hiçe sayarak uçu guvenliini

de yok sayarak uçakları uçurtuyorlar. Grev yerinde

görütüümüz kabin elamanlarından Meltem

Aslan, bu konuda unları söyledi:  

"Yeni hosteslerle deneyimsizlerle uçu yapı-
yorlar. Be kiilik hostes grubundan ancak bir kii
yeni olmalı, sorun çıktıında yeni hostesler  müda-
halede yetersiz kalırlar. i bilmeyen insanlarla i
yapıyorlar. Ayrıca  Atlas jet vb gibi irketlerden
eleman getirip çalıtırıyorlar." 

Yine baka bir içi, deneyimsiz ve baka sir-

ketlerden elaman getip çalıtırıyorları belirtikten

sonra, unları söyledi: 

"Bütün seferleri yapamıyorlar. Diyelim ki,
stanbul Ankara 10 sefer varsa bunu bee indiriy-

orlar. Seferleri birletiriyorlar."
Patronlar bir taraftan her tür yola bavurarak

grevi kırmaya çalııyorlar. Bir taraftan da grevciler

üzerinde baskıyı giderek artırıyorlar. Grev yeri polis

ablukasına alınmı durumda. Yetmezmi gibi, cep

telefonu mesajlarıyla tehditler yadırıyorlar. Aynı

zamanda "gel ibaı yap, seni ücretli izinli sayarız"
vb sözlerle, grevden koparmanın  yollarını dene-

meyi elden bırakmıyorlar.

Grev, içi sınıfınında en etkili eylem  biçim-

lerinden biridir.

Burjuvazinin de en

korktuu biçimdir.

Burjuvazi grevden bu

denli korktuu içindir

ki, her tür yola bavur-

maktadır. 

Hava i yönetimi

greve oldukça hazırlık-

lı girmesine ramen,

hava i sendikasının

aynı oranda hazırlıklı

girdiini söyleyemeyiz.

Bu durum, ilk bata

greve katılımda ken-

disini gösteriyor. Hava

i sendikasının 15 bin

üyesi bulunuyor, fakat  ne yazık ki, greve

iki bin kii katabilmitir. Hava i sendikası,

Türk Hava Yolları’nda kabin memurları,

pilotlar ve müdürlüklerde çalıanlar

içerisinde örgütlü. Bazı bölümlerde greve

hiç katılım olmazken, bazı bölümlerde çok

sınırlı katılım söz konusu. Mesela en etkili

bölüm olan pilotlarda, pilot sayısı iki bin

kii olmasına ramen, greve katılımın 10

kii olduu söyleniyor. Keza etkili bir dier

bölüm olan kabin memurlarında da,

katılım oranının bin dört yüz olduu

söyleniyor. 

15 bin üyeli  bir sendikanın greve katılımı iki bin

kii ile kalması, tek baına devletin patronun

baskısıyla açıklanamaz. Sendikanın üyelerini greve

hazırlamadıı çok açık görülmektedir. Sendika

yönetimi, ii hukuksal alana avukatlara havale

etmi durumdalar. Oysa beklemekle müfetiler

gelmez. Belli ki, oyalıyorlar, ii aırdan alıyorlar.

Onları harekete geçirmek için bile, eylemli bir süreç

gerekmektedir. 

* * *

Her eylemlilik süreci, bir çok dersler bırakır.

Devlet ve hava i yönetimi, bir önceki TS sürecin-

den dersler çikararak hazırlıını yaptı.

Hatırlanacaı gibi daha önceki TS döneminde

grev eiinden dönülmütü. Son anda bakanlar

devreye girerek, grev olmasını engellemi uzla-

mayı salamılardı. Patronlar, grevi etkisi-

zletirmek, grevin altını boaltmak için, bazı

bölümün yedek elamanını yetitirmi, bazı bölüm-

leri de özelletirerek, taeronlatırarak, Hava i

sendikasının üyelerini azaltmıtı. Mesela bakım

onarım çalıanları Hava i üyesi iken, imdi Teknik

A sirketi kurularak, metal i kolu denilerek, Hava

i sendikasıdan alındı. Keza yer ileri de öyle...

Amaçları, sendikayı tamamen tasfiye etmek, içileri

örgütsüzletirmektir. Kukusuz Hava i yönetiminin

bu saldırıları hükümetten baımsız deildir. 

Devletin ve THY yönetiminin bütün

saldırı ve manevralarına ramen, içiler

direnilerini  kararlılıkla sürdürüyorlar.

Yaam koulları dier içi ve emekçiler-

den daha iyi olmasına karın, "direni bizi
bi- linçletirdi, hayatı yeni anlıyoruz” diyor-

lar. "Belki hayatımızı riske attık.
Türkiye’de haklarınızı kullandıınızda isiz
kalabiliyorsunuz, fakat bu bir durutur. Biz
çocuumuza onurlu bir gelecek bırakmak
için bu duruumuzdan asla vazgeçmeye-
ceiz" di- yorlar.

Grevin belki de en büyük baarası,

verdii bu bilinçtir. Somut kazanımla bitir-

ilmesi ise, sendika yönetiminin hukuki

süreci beklemeden, daha etkili eylemleri

dev-reye sokmasıdır. Daha da önemlisi,

grevlerin altının boaltılmasına izin ver-

memektir.

Hava #! Sendikası'nın talepleri !unlar:

*En az personelle çok uzun uçu süreleri gerçekletirme
tutumundan vazgeçilmeli. 

*Dinlenme süreleri için, bilimsel ölçütler uygulanmalı;
uzun mesafelerde 24 saate indirilen dinlenme süresi yeni-
den 36 saate çıkarılmalı. 

*Part time çalıanlar toplu sözleme kapsamına alınmalı. 
*Kazanılmı sendikal haklar geriye götürülmemeli,

korunmalı. 
*Eski personellerin kıdem intibakları yapılmalı. 
*Salıklarının korunması için istirahat raporu alanlar

iten çıkarılmamalı. 
*Kadın çalıanların saçı, ruju, giyimi ile ilgili olarak

yönetmelik tek taraflı deitirilmemeli, bu konuda sendika-
nın onayı alınmalı. 

*Antidemokratik grev yasaına karı çıktıkları iten
çıkarılan, mahkeme kararıyla ie yeniden dönmeye hak
kazanan 305 kii tekrar i baı yapmalı. 

HAVA ’TE GREV SÜRÜYOR
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Ben anayasal hakkını kullanıdı#ı
için Pakmaya’dan atılan i!çilerden
"smail Gençer.

Direni!imizin 57. gününde,
Proleter Devrimci Duru!
okurlarını selamlıyoruz.
Fabrikaya sendikayı sokana
kadar davamıza sahip çıkıp,
sonuna kadar mücadelemizi devam
ettirece#iz.

Biz Pakmaya çalı!anları olarak, bugüne
kadar ya!adı#ımız sorunları, sıkıntıları gidermek
için anayasal hakkımız olan sendikal örgütlenmeye
ba!ladık. Sürecin ba!lamasından sonra çok yo#un
baskılara ma#ruz kaldık. Tabiri caizse tecrit odaları-
na çekilerek bu hakkımızı kullanmamamız, bu
davadan çekilmemiz için tehditler aldık.
Vazgeçmedi#imiz için 14 arkada!ımız ile i!ten
atıldık. "!veren bizi i!ten atarken bizi i!yeri huzu-
runu bozdu#umuz için i!ten attı#ını belirtti. Halbuki
gerçek olan, anayasal hakkımız olan sendikala!-
madan kaynaklandı#ını hepimiz biliyorduk. 

Bize yılba!ından bu yana yüzde 4 yani 30 TL
zam yaptılar. Bunun çok kötü bir oran oldu#unu,
hakkımızı istedi#imizi belirtti#imizde “para kazana-
madıklarını, seneye bunu da bulamayaca#ımızı”
belirttiler. Ama sendika kapıya geldi#inde “para
kazamıyoruz” diyen yöneticiler, 40. Yıl !erefi adı
altında i!çilere 2 Cumhuriyet altını, 1 ton yakacak
parası, bugüne kadar hafta tatili-bayram tatili ayırt
etmeden yüzde 50’yle yaptırılan mesai ücretleri
yüzde 100 yapıldı. Bir günde parayı buldular
zannedersem. Bu !irketin 10.yılı, 20.yılı, 30.yılı
!erefi yok muydu?

Direni!imizi ba!lattı#ımızda otobüs dura#ını
çadır olarak kullanıyorduk, otobüs dura#ını kaldırt-
tılar. Fabrikanın çevresini tellerle çevirdiler. Araba
bırakılan garajın kapısının yerini de#i!tirip iç kısıma
aldılar. Etrafı kameralarla donattılar. Ne yaparlarsa
yapsınlar bizi ne davamızdan ne de direni!imizden
vazgeçiremediler, vazgeçiremeyecekler de.

Bizim
direni!imizde
bugüne kadar
devrimci
duru!tan
karde!lerimiz,
yolda!larımız
bizi hiç yalnız
bırakmadılar.
Tüm
samimiyetleriyle,
içtenlikleriyle yanımızda oldular, bizlere
yolda! oldular. Buradan sizin vasıtanız
ile onlara tüm içtenli#imle sevgi ve
saygılarımı sunuyorum. Proleter
Devrimci Duru! okurlarını selamlıyo-
rum!

Bizler yenilebiliriz ama direnece#iz.
Ancak direnmeyenler zaten
yenilmi!lerdir!

En içten saygılarımla
!smail Gençer    

* * *
Ben Pakmaya fab-

rikasında anayasal hak-
larımızı kullanıpta i!ten
atılan Ersin Kaba.
Pakmaya fabrikasında 5
yıldır çalı!ıyordum. Ama

Pakmaya’ya girdi#imden
beri baskılar hep vardı ve

bugün de devam ediyor. Bu yıl
%2 zam yapıldı, zam yapıldıktan

sonra seneye bu da yok dediler. Zaten verdi#i zam
30 TL’di. 

Biz tam 57 gündür fabrikada eylem yapıyoruz.
PDD okurlarını selamlıyoruz!

Biz eylem yaptı#ımız günden beri Pakmaya
patronu tarafından çalı!anlara 2’!er tane
Cumhuriyet altını verildi, mesailer %100 zam
yapıldı, 1 ton kömür parası yardımı yapıldı. Tabi
Pakmaya patronu bunları “40.yıl !erefine da#ıttık”
diyor. Peki 30 yılda, 20 yılda, 10 yılda niye verme-
di bunları.

Bizim direni!imizde bugüne kadar hep yanımız-
da olan devrimci duru! okurlarına çok te!ekkür
ediyorum ve tüm samimiyetimle sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.

Bu mücadelenin pe!ini H"Ç BIRAKMAYA-
CA$IZ!

Ersin KABA  
* * *
Proleter Devrimci Duru! okurları,
Pakmaya fabrikasında sendika çalı!masında

iken 18 Mart 2013’te Pakmaya i!vereni tarafından
i! akdime son verildi. Tabii ki sebebi bu olarak gös-
terilmedi ama bizim i!imize bu nedenle son ver-
ildi#i ortada. Çünkü ben ve arkada!larım fabrikada
çok sevilen arkada!lardık. "!veren tarafından bu
zamana kadar tek bir savunmamız dahi alın-
mamı!tır. Anayasal hakkımızı kullandık, i!veren ise
bu anayasal hakkımızı kullandı#ımız için TC
Anayasası’nı bile tanımadı. 

Neyse, biz 18
Mart’tan bugüne
tam 57 gündür fab-
rikanın önünde
eylem yapmaktayız.
Bu eylemlerde siz-
lerin bizlere destek-
lerinden ötürü çok
te!ekkür ediyorum.
Siz emek sınıfının

yanımızda olması, bizim
ve emek sınıfı için çok önemli. O yüzden i!,
ekmek, özgürlük için mücadelemizi hiç bırakmaya-
ca#ız! Ben 10 yıl Pakmaya’da çalı!tım ve böyle bir
nedenle i!ten atıldı#ım için onurluyum. Sizlere
te!ekkür ediyorum.

Onurlu Bir Gelecek "çin Saygılarımla,
Soner SARI

* * *
Proleter Devrimci Duru! okurlarına selamlar!
Tüm arkada!larım zaten bütün geli!meleri ve

57 gündür kapının önündeki direni!lerimizi sizlere
aktardı. Ben sadece siz de#erli okurlara çıkı! sürec-
imi anlataca#ım.

08:00-16:00 vardiyasında çalı!ıyordum. 16:00-
24:00 vardiyasına mesaiye kaldı#ımda saat
17:00’de beni idareye ça#ırdılar ve “fabrika huzu-
runu bozuyorsun” diye bana savunma yazmamı
istediler. Benim onlara kimin huzurunu bozdu#u-
muzu veya kimle tartı!tı#ımızı sordu#umda hiçbir
cevap vermediler. Savunma yazdıktan sonra
benim çıkı!ımı verdiler ve 2 güvenlik, 2 fabrika ele-
manı sanki bir suçlu gibi, namussuzluk yapmı! gibi
bizi kapıya çıkardılar.

Ba!bakan de#il miydi ki, “bir de#il iki
sendikaya, isteyen istedi#i sendikaya üye olabilir”
diyen. Biz sadece birine üye olduk ve !u an
kapının önündeyiz. 

Biz sermayenin de#il, i!çi sınıfının kazanaca#ına
inanıyoruz ve bizim burada hiç yılmadan, yıkıl-
madan bu mücadeleyi sürdürece#imizi söylüyoruz.
Bunu Pakmaya i!vereni duymalıdır.

Herkese Sevgilerle,
Salih YAMAN

* * *
Proleterya devrimci sınıfından bütün ezilen ve

sömürülen halklara selamlar!
Ben Nazım %AHMAR. 1965 Göle do#um-

luyum. 22 yıldır Pakmaya’da çalı!ıyordum. Ne
zaman i!çi sınıfının örgütlenmesi için mücadele
etmeye ba!ladıksa, i!veren ve para babaları
tarafından kapının önüne koyulduk. 

Biz i!çiler ne zaman örgütlü mücadeleye
ba!larsak ve bu mücadele ba!arıya ula!tı#ı zaman
devrimin ayak sesleri gelmeye ba!lamı! olacak.  

"!çiler, emekçiler, üniversite ö#rencileri güçlerini
birle!tirdikleri zaman sermaye patronları
önümüzde duramaz! Ölüm Nereden ve Nasıl
Gelirse Gelsin, Sefa Gelsin Ho! Gelsin! 

Ya!asın Devrimci Mücadelemiz!
Zafer Bir Gün Direnen Emekçinin Olacaktır!
Devrimci Selamlarımla

Direni#çi i#çi Nazım $AHMAR

Düük ücretlere ve aır çalıma koullarına karı fabrikala-

rında emeine, geleceine ve onuruna sahip çıkarak Tek Gıda-

 Sendikası’na üye olan Pakmaya içileri, 25 Mart tarihinde

patronun iten atma saldırısıyla karılatılar. Fabrikanın Düzce,

zmit ve zmir-Kemalpaa fabrikalarından 14 içinin atılmasıyla

balayan süreç , fabrika önlerinde direni çadırlarının kurulma-

sı ve dayanıma eylemlerinin büyümesiyle devam etti, direniçi

içiler yalnız bırakılmadı. Pakmaya patronu, tam bir saldırgan-

lık içinde sendikalaan içilere baskı uygulamaya devam

etmektedir.

Halen stanbul Gayrettepe’deki Pakmaya Holding’in ve

zmit fabrikasının önünde direni kararlılıkla devam ediyor.

Atılan içi arkadalarımız, kararlılıklarını her seferinde dile geti-

riyorlar. 

Direniin baından itibaren Pakmaya içilerinin sesini

duyurmak adına çeitli ajitasyon-propaganda araçlarını ve sos-

yal medyayı etkin bir biçimde kullanmaya çalıtık. Pakmaya

ürünlerinin boykot edilmesi ve atılan içilerin geri alınması

talepli hazırladıımız stikerlar, zmit’in emekçi mahallelerinde,

neredeyse tüm otobüs duraklarında ve üniversitenin fakültele-

rinde okurlarımız ve devrimci dostlarımız tarafından etkin

biçimde yapıldı. Çalımalarımızın etkinlii sosyal medyada ve

zmit yerel basınında yankı uyandırdı, yaptıımız faaliyetin pat-

ronu rahatsız ettiini ve patronun ticari hacminin daralmasına,

verilen siparilerde çok ciddi düülere yol açmasına neden

olduunu da örenmi olduk. 

Pakmaya içileri direniyor!



Köleci toplumda en büyük
ayaklanmayı gerçekle!tiren
Spartaküs, basit bir köle olarak
ya!amına devam edebilir;
Roma’ya isyan ettiren özgür-
lük tutkusunu bir kenara bıra-
kabilirdi. Ortado"u halklarının
kurtulu! simgesi olan Kawa,
herkes gibi boyun e"en bir
demirci olabilir; Dehak’a ba!-
kaldıran öfkesini kendi elleriyle
söndürebilirdi. Bir mitoloji
kahramanı Prometus, kayalara
ba"lı vücudunu yırtıcı ku!lar
parçalarken aydınlık sevdasın-
dan vazgeçebilir; Zeus’tan
ate!i çaldıran co!kusunu yitire-
bilirdi. 

Sadece eski toplumlara ya
da mitolojiye de ba!vurmaya-
biliriz. Yakın zamanlara ve ger-
çek hayata baktı"ımızda da,
birçok örne"i sıralamak müm-
kündür. Bunların ba!ında hiç

ku!kusuz, ilk sosyalist devrimin önderli"ini
yaparak yeni bir ça"ı ba!latan Lenin’i
anmak gerekir. Lenin, pek az insanda
görülen yetenekleriyle sadece ola"anüstü
bir teorisyen, iyi bir felsefeci olabilir; tari-
he Ekim Devrimi’nin önderi olarak geçme-
yebilirdi. 

Bir an için tüm bunların do"ru oldu"u-
nu varsaysak bile, belki daha sancılı, daha
geç, daha zaaflı ama bir !ekilde kölelik
ortadan kalkacak, Kürt halkı zalimlere
ba!kaldıracak, ate!in sıcaklı"ı insanlı"a
ula!acak ve Rus Devrimi ba!arıya eri!ecek-
ti. 

Öyleyse tarihte bireyin rolü nedir? 
!dealist yakla"ımların iddia etti#i

gibi, tarihi yapanlar; tanrılar, peygam-
berler, krallar veya sultanlar mıdır? Ya
da ola"anüstü varlıklar mıdır? Elbette
hayır! Materyalist dünya görü!ümüze
göre tarih, asıl olarak -ilkel komünal top-
lum dı!ında tutulursa- sınıf sava!ımları
tarihidir. Ve tarihsel olayların gidi"atını
belirleyecek olan ana etken, üretici
güçlerin geli"imi ve bunun yarattı#ı
toplumsal-ekonomik ili"kilerdir. Tarihi
yapan da ku"kusuz kitlelerdir. Hiçbir
deha, milyonların i"levini görecek güçte
de#ildir. Tarihte hiçbir devrim de, tek
ba!ına bir iradenin, bir önderin, bir usta-
nın eseri olmamı!tır. 

Ancak burada özel bir vurguyla söyle-
meliyiz ki, tarihin akı"ını belirleyen;
örgütlü, bilinçli ve devrimci önderli#e
sahip kitlelerdir. Bunlardan yoksun olan

sınıf ve di"er emekçi kesimlerin tarihteki
yeri ve konumları, hep ba!kaları tarafın-
dan çizilmi!tir. Çünkü tarihi yapanlar,
onun yazıcılı"ını da yaparlar. 

Kitle-birey ili"kisi
Tekrar sorumuza dönersek, toplumsal

olayların geli!iminde kitlelerin belirleyici
güç olması, bireyin nesnel ko!ulların
do"urdu"u zorunlulukların etkisiz bir
uzantısı oldu"u, hiçbir rolünün bulunma-
dı"ı anlamına gelmez. Aksine Marksizm,
tarihte bireyin oynadı"ı rolün gerçek anla-
mını ve sınırlarını açı"a çıkarır. Bireyin
içinde ya!adı"ı toplumda, üretici güçlerin
geli!mi!lik düzeyi tarafından !ekillenen
belli bir ili!ki sistemi vardır. Ve bu çerçe-
vede yürüyecek olan olayların genel yöne-
limini de"i!tirmeye yalnızca bireyin zekası,
cesareti ve yetene"i yetmez. 

“Hiçbir büyük adam, üretim güçlerinin
durumuna artık ya da henüz uygun dü-
meyen ilikileri, topluma kabul ettiremez”
diyor Pichanev. Ancak birey, tarihin akı!ını
yava!latabilecek, hızlandırabilecek hatta
“olayların kısmi özelliklerini –belirli kısmi
sonuçlarını” de"i!tirebilecek güçtedir.
Zaten birey de tarihi yapan kitlelerin par-
çasıdır. Ama onun tarihte “de"i!tirici”,
“hızlandırıcı”, “yava!latıcı” bir rol oyna-
ması, ait oldu"u sınıfın sorunlarını ne
kadar sahiplendi"i ve etkiledi"i ile ilgilidir. 

Birey, ba!kaları tarafından çizilen
“kader”ine boyun da e"ebilir; nesnel
ko!ulların belirledi"i sorumlulukların bilin-
cine varıp gerçek rolünü de oynayabilir.
Ba!ka bir ifadeyle birey, onun dı!ında
belirlenmi! ve ona dayatılan bir ya!amın
tutsa"ı da olabilir; nasıl, niçin ve hangi
ko!ullarda ya!adı"ını, bu ya!amı hangi
çabayla de"i!tirebilece"ini bilince çıkarıp
özgürle!ebilir de. Kısacası edilgen ve ba!ı
önüne e"ik bir “ya!amın” içinde sürükle-
nebilir, ya da derinli"ine kavranmı! kendi
elleriyle yönlendirdi"i bir hayatın içinde
ba!ını gö"e çevirebilir. 

Örgüt, özgürlüktür
Kapitalist sistemin sundu"u özgürlük

alanı, her iki ucu uçuruma açılan bir
köprü gibidir. O köprü üzerinde özgürsü-
nüzdür! Sa"a sola ko!turabilir, istedi"iniz
yere oturabilirsiniz. Ama özgürlü"ünüz
köprünün ba!ladı"ı yerde biter ve a!a"ı
yuvarlanabilirsiniz. Özgürlü"ünüz, adım-
larla ölçülecek kadar sınırlı bir alanda tut-
saklıktır aslında. Peki köprüyü kar!ı kıyıya
ula!tırmaya ne dersiniz? #!te gerçek
özgürlük budur. 

Özgürle"en insan da köprüyü in"a
etmek zorunda oldu#unu kavrayan
insandır. Ve böyle bir birey, dönü"tür-
menin ve yaratmanın korkunç gücüne,
sabrına, ruhsal co"kunlu#una ula"mı",
kendini de yeni ba"tan üretmi" demek-
tir. Kah tırnaklarıyla kazıyarak, kah tu"la-
lar koyarak, kah bedenini vererek ama her
zaman zapt edilmez bir tutkuyla i!e koyul-
mu!tur. “Tarihin olu!ması”nı beklemek
yerine, tarihi yapmaya giri!mi!, gelece"e
ta!ıyacak tarih bilincini edinmi!tir. 

Özgürlükler dünyasına uzanan tek
köprü, komünist bir örgüttür. Çünkü tarih
yapmak ancak tarihin öznesi olabilmek-
le mümkündür. Bunun da adresi, düze-
nin dı"ına çıkamayan ve sonuç olarak
onunla bütünle"meye giden hareketler
de#il; ideolojik, siyasi ve örgütsel ola-
rak kapitalizme kar"ı sava"ma gücüne
sahip komünist örgütlenmedir.

Önderlerin önemi
Kimi bireyler, tarihsel olayların akı!ı ve

sonucu üzerinde köklü de"i!iklikler yapa-
bilecek özelliklerin tümünü içerirler. Onlar,
tarihin olu!umunda özel bir rol oynayan
önderlerdir. #çinde bulundukları nesnel
ko!ulların zorunluluklarını en önce kavra-
yıp, bunların do"urdu"u ihtiyaçları en
do"ru ve en tam biçimiyle ifade edenler-
dir. #çinden çıktıkları sınıf, ulus, halk ya da
örgütlülü"ün en geli!kin düzeyini temsil
edenlerdir. Onlar herkesten daha fazla ile-
riyi görürler ve herkesten daha fazla ber-
rak bir bakı! açısına sahiptirler. Belirlenen
hedefe ula!ma noktasında en tutkulu, en
enerjik yapılarıyla öne çıkarlar ve “istekle-
rini herkesten daha güçlü isterler.”
(Burada kimi sınırlı kesit ve alanlarda belli
özellikleriyle öne çıkanlardan da de"il,
tarihe kalın izler bırakanlardan söz ediyo-
ruz.) 

Plehanov “büyük adam”ı tanımlarken,.
“...kiisel özellikleri, büyük tarihsel olayla-
ra tikel (kısmi) görünümler kazandırdıı
için deil, zamanın toplumsal gereksinim-
lerini en iyi karılayacak niteliklere sahip
olduu için büyüktür” diyor ve devam
ediyor; “O, toplumun düünsel geliiminin
önceki evresinin getirdii bilimsel sorunla-
rı çözer; toplumsal ilikilerin önceki gelii-
minin yarattıı yeni toplumsal gereksinim-
leri gösterir; bu gereksinimleri karılamak
üzere inisiyatifi ele alır. Bir kahramandır o.
Ama eyanın doal akıını durdurabildii
ya da deitirebildii anlamında deil,
eylemlerinin anlamında bir kahramandır.
Onun tüm önemi, tüm gücü burada yatar.

18 Haziran 2013
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Ama bu önem, dev bir önemdir ve gücü
korkunçtur.” (Plehanov, Tarihte Bireyin
Rolü) 

Önderlerin rolü, çe"itli tarihsel döne-
meçlerde; çeli"kilerin keskinle"ti#i ve
dü#ümlendi#i çok kritik anlarda
ya"amsal bir önem kazanır. Bu an’ı iyi
görmek, iyi çözümlemek ve yerinde bir
müdahaleyi gecikmeksizin yapabilmek
önderlik vasıflarının da vazgeçilmez bir
ko!uludur. Öylesine bir tutku; sıradan bir
tempo, ortalama bir bilinç bunu ba!ara-
maz. Siyasi cesaret, gelece"e duyulan
güven, proleter sezgi ve harekete geçebil-
me yetene"i bir önderi, -özellikle de dev-
rimci ya da komünist bir önderi- karakteri-
ze eden temel niteliklerdir. 

Lenin ve Ekim devrimi
Buna verilebilecek en iyi örnek, Lenin’in

Ekim Devrimi’ndeki öngörüsü olabilir.
1917 $ubat Devrimi’nden sonra sosyalist
devrimciler ve men!evikler hakimiyetinde-
ki Sovyetler, Geçici Hükümet’in bir uzantı-
sı haline gelmi!ti. Eski çarı aratmayan
Geçici Hükümet, dı!ta emperyalist sava!ı
sürdürüyor, içte de olası ayaklanmalar için
!iddetli bir saldırı hazırlı"ı yapıyordu.
Bol!evik Parti üzerinde ayrıca bir terör
estiriyor; üyelerini tutukluyor, yayınlarını
kapatıyordu. Lenin, Alman casuslu"u ile
suçlanıyor, katledilmek üzere fellik fellik
aranıyordu. 

Görünü!e bakılırsa “her !ey bitmi!”ti.
Lenin ise, saklandı"ı küçük
bir i!çi kulübesini, adeta
karargaha çevirmi!; kendi
deyimiyle “beyni patlayana
kadar” devrimin sorunları-
na çözüm üretmek için
çalı!ıyordu. Böyle bir anda
Men!evik Zinovyev korku-
dan dü!ünemez hale gelir-
ken, Lenin, “iktidarı aldık-
tan sonra yerine ne koy-
malıyız” sorusuna cevap
arıyor; Marks ve Engels’in
devlet üzerine yazdıklarını
inceliyor, “Devlet ve #htilal”
kitabıyla bilimsel bir katkı-
da bulunuyordu.
Oportünist kuyrukçuluk ve
proleter önderlik çok açık-
seçik, hiçbir kaçama"a yer
bırakmaksızın kendini gös-
teriyordu. 

Hele de ayaklanma anı-
nın saptanmasında -hemen
hemen tek ba!ına olmasına
ra"men- Lenin’in an an
verdi"i mücadelenin çok
tarihsel bir önemi vardır.
“Dün erkendi, yarın geç,
vakit tamam, bugün” diye-

rek, ayaklanma anını belirliyor, devrimin
kaderini çiziyordu. Zor dönemeçlerde
tereddüt etmek, tarihi fırsatları kaçırmak
gibi titreklikler, onun ya!amında girecek
çatlak bulamıyordu.

!htilalci komünist önderler
#htilalci komünistlerin tarihine bakar-

sak; 12 Eylül  fa!ist darbesinin hemen
ardından “hücum” ça"rısında bulunan  ve
12 Eylül’e sıkılan “ilk kur!un” olan Osman
Ya!ar Yolda!can’ı görürüz. #!kencede
“ifade vermeme” gelene"ini yaratan ve 12
Eylül zindanlarındaki fa!ist yaptırımlara,
teslimiyete kar!ı bedenini barikat yapıp,
ölüm orucunda ölümsüzle!en Mehmet
Fatih Öktülmü!’ü buluruz. #htilalci komü-
nist hareketin kurucu kongre niteli"indeki
#leri Militanlar Toplantısı’nda yüzü geriye
dönük olanların yakasına yapı!ıp “bura-
dan örgüt çıkacak” diyen ve 12 Eylül yılla-
rında Sefaköy’de yolda!larıyla birlikte
saatlerce çatı!an, orayı “granitten bir
kale”ye çeviren #smail Cüneyt’i hatırlarız.
Onlar, komünist önderlerimizdir.

#htilalci komünist önderlerin böylesi kri-
tik a!amalarda gösterdikleri tavırlar, aynı
kaynaktan beslenmi!tir. Bu kaynak; ML
bilimidir, insanlı"ın bugüne dek yarattı"ı
ilerici eylemlerin birikimidir, materyalist
tarih bilincidir. Bu net tutum, “Adressiz
Sorgular”dan, “Yargılayan Savunma”lar-
dan, kitlelere güven verebilmekten olu!an
bir tarih yazmı!, gelece"e ı!ık tutmu!tur. 

Keza hareketin tasfiyecilik girdabına
çekilmesine kar!ı alınan Bol!evikçe tavır,
bu anlayı!ın ürünüdür. O güven ve cesa-
ret, ML bilinç ve geleneklerden alınan güç
ile ortaya konmu!tur. 

Tersten bir örnek olarak; do"ru bir
önderlik yapılmadı"ında, komünist bir
örgütün dahi tasfiyecilik girdabında
bo"ulmasını, un ufak hale gelmesini de
gösterebiliriz. Önderler, süreci ileriye
do#ru hızlandıran bir rol oynadıkları
gibi, geriye çeken, varolan birikimi de
heba eden bir rol oynayabilirler.
Tasfiyeci önderler, bunun somut kanıtları-
dır.

Sonuç yerine
Tarihte bireyin rolü ile ba"lantılı olarak

önderlerin rolünü ele alırken, onların yok-
tan varolmadıklarını da özellikle belirtmek
gerekir. Önderleri do"uran, ya!adıkları
dönemdeki toplumsal ili!kiler bütünü ve
bu çerçevede geli!en toplumsal hareket-
lerdir. E"er uygun tarihsel ko!ullar olu!-
mamı!sa, ne kadar yetenekli olursa olsun,
önderin önü kapalıdır. Bir önder için tari-
hin akı!ına yapaca"ı etkinin olu!ma olası-
lı"ı ve yaygınlı"ı, toplumun örgütlenme
biçimi tarafından, toplum güçlerinin ili!ki-
leri tarafından belirlenmektedir. Bireyin
ki"ili#i, ancak toplumsal ili"kiler izin
verdi#i zaman ve bu ili"kiler izin verdi#i
ölçüde, toplumsal geli"menin bir
“etken”i olur. (Plehanov, age) 

Marks ve Engels’in
ya!adı"ı dönemde bir
Lenin, Stalin çıkabilir
miydi? Hayır. Onlar
ya!adıkları dönemin
sorunlarına cevap
verdiler, ileriyi gördü-
ler. Ancak toplumsal
hareketten kopuk,
do"a üstü özellikleri
olan seçkin insanlar
de"illerdi. Lenin,
Ekim Devrimi üzerin-
de çok önemli bir
etkiye sahiptir, ama
onu do"uran ve
Lenin yapan da Ekim
Devrimi’dir. 

Noktayı Marks’la
koyalım: “Tarih hiçbir
ey yapmaz, büyük
servetleri yoktur ve
savalarda dövümez.
Her eyi yapan, sahip
olan ve dövüen
insandır. Sahici, canlı
insan.” (Aktaran H.
Carr-Tarih Nedir?) 

Birey! Ne saçma !ey!
Bireyin sesi hafiftir cıvıltıdan bile

Kim i!itir onu?
Karısı mı? Belki

Tabi o da çar!ıda de"ilse...
Vay haline yalnız kalanın
Her zorba efendisidir artık

#ki çıplak da olsa olsa bir hamama yara!ır
Ama güçlerimizi partide birle!tirdik mi

Titrer dü!man
Keser sesini ve zınk diye

Oldu"u yerde kalır.
(...)

Birey! Ne saçma !ey!
Yalnız adam ne kadar hünerli olursa olsun

Yirmibe!-otuz santimlik odunu bile yerinden oynatamaz,
Be! katlı ev !urada dursun...

Parti, milyonlarca omuz demektir
Birbirine sıkıca kenetlenmi!

Dayanarak ve güç vererek birbirimize
Geliriz üstesinden, en olmayacak !eylerin..

Mayakovsky
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Merhaba yürek dostlarım,
1 Mayıs, ücretli kölelerin

benli"ine vurdukları prangaları
parçalayarak, sermaye
düzeniyle giri!tikleri kavgada
kazandıkları en büyük mevzinin
adıdır. 1 Mayıs devrimcidir. Proteler yüreklerin,
ezilen dünya halklarıyla birle!erek, dü!lerindeki
sömürüsüz, e!it ve özgür bir yeryüzü yaratmaktır.

Biz devrimci sosyalist tutsaklar olarak, bu
inançla siz yürek dostlarımız olan Yediveren
Yayınlarının tüm emekçilerinin !ahsında, i!çilerin
emekçilerin 1 Mayıs birlik, dayanı!ma ve mücadele
gününü en içten devrimci duygularla kutluyoruz.
Cejna yek Gulan Piroz Be!

Do"anın, mevsimlerin ve mücadelenin bu en
güzel ayında topra"a dü!en Mayıs’ın tüm kızıl gül-
lerini, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Anıları önünde
saygıyla e"iliyoruz. $an olsun Mayıs’ın kızıl güller-
ine...

Ya!asın 1 Mayıs! Bıji Yek Gulan!
Ya!asın Enternasyonal Dayanı!ma ve Proleter

Karde!li"i!
Ya!asın Devrim ve Sosyalizm!
Mehmet Yamaç (Azad)

1 nolu F Tipi hapishanesi, TEK!RDA"

Merhaba, 
Selam ve sevgilerimizle...
Emperyalist kapitalist sistem, ya!adı"ı yapısal

krizi a!abilmek için komprador burjuvazi
üzerinden ekonomik ve askeri saldırılarını en vah!i
boyutlarda sürdürmektedir.

Adına “kentsel dönü!üm” denen ya"ma ve
talan politikası ile emekçilerin yo"un olarak
ya!adı"ı mahalleler teker teker ortadan
kaldırılarak, yoksul halk ya!am alanlarından
koparılarak, bir nevi sürgün edilmek isteniyor. Bu
saldırıya dur demek için 1 Mayıs’ta olacak, alanları
zapt edeceksiniz.

1 Mayıs’ta alanlarda eme"in, alınterinin gür
sesini haykıracak, “kentsel dönü!üm”e dur diye-
ceksiniz. Ve gecekondulardan alanlara akacak,
ya!am alanlarımızı, onlara ya"malatmayaca"ımızı
bir kez daha en gür sesinizle, sömürücü, talancı
kompradoların kabusu olacaksınız. Ba!arılar diliy-
oruz.

#!çilerin, emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyoruz.
Bıji Yek Gulan!
Tekirda% 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nden

Tutsak Partizanlar

“Onlar ki, kendilerinden önce dü!enlerin
yüreklerine tutunup
bir is tutumundan sıyrılır gibi dü!tüler
Aynı rahatlık içinde

aynı sevinçle
aynı sevda u"runa...

Nafiledir zulmün çabası
Mutlaka ama mutlaka gerçekle!ecektir
Tüm insanlı"ın karde!lik rüyası”

Garip $ahin

Devrimci Duru! Emekçilerine
Sınıflı toplumun ortaya çıkmasıyla ezen-ezilen,

sömüren-sömürülen çeli!kisi hep devam etmi!tir...

Sınıflar
varoldu"u
sürece bölye
olmaya devam
edecektir.

#!çi sınıfı ve
ezilen dünya
halkalrının
yerküreyi sarsıp
yeniden biçim-
lendirce"ine olan
inancımızla; enter-
nasyonal prole-
taryanın mücadele
ve kavga günü olan
1 Mayıs’ınızı kutluy-
or, çalı!malarınızda
ba!arılar diliyoruz.

Ya!asın Proletarya Enternayonalizmi!
Biji Yek Gulan! Ya!asın 1 Mayıs!
Erzurum H Tipi Hapishanesi

MKP Dava Tutsakları

Merhaba
#!çi sınıfının birlik ve mücadele günü olan 1

Mayıs’ınızı kutluyoruz.
Ya!asın Proletarya Enternasyonalizmi!
Ya!asın 1 Mayıs!
Roja yekiti ü teko!ina çine karkeran 1 Gulane

piroz dıkın.
Bıji Enternasyonalizma Proletarya ye!
Bıji 1 Gulan!
MKP Dava Tutsakları

Veysel Kaplan-KOCAEL!

Merhaba...
1 Mayıs geliyorken, alanlara çıkıp, halaya dur-

mak istiyoruz, tüm co!kumuzla. Bizim için de bir
türtkü söyler misiniz, ya da bir zılgıt çeker misiniz?
Solur musunuz baharın kokusunu? Hadi, bizi de
alın dı!arı ve birlikte duralım halaya...

1 Mayıs alanındaki herkesi, tüm kalabalıkları
içimizde hissedece"iz o gün. Herkese selam ve
sevgiler...

Biji Yek Gulan!
Zeynep Avcı, Sincan-ANKARA

Merhaba
Ezilen, sömürülen halklara ve tüm emekçilere

özgürlük, e!itlik getirmesi dile"iyle, halklarımızın
tüm emekçilerin ve siz Yediveren çalı!anlarının 1
Mayıs bayarımını kutluyor, çalı!malarınızda
ba!arılar diliyorum. Biji Yek Gulan!

Selam ve sevgilerimle... 
Not: Size yeni yıl kartı da göndermi!tim, fakat

ula!madı sanırım... Emperyalist Sava! ve Kürt
Sorunu, 12 Eylül , De"i!en Dengeler, Tasfiyecilik,
bu dört kitabı gönderirseniz sevinirim. 

Mehmet G. Ya#
F Tipi Kapalı Hapishane-ADANA

Merhabalar sevgili
Devrimci Duru!’lu
Dü!da!lar!

Palandöken’in etek-
lerinden, özgürle!me
ırma"ına katre olarak

damıttı"ım, aklım ve yüre"imde
yıllarca yıl büyüttü"üm dü!lerin,
aydınlı"ı ve co!kusuyla, ba!ta
küçük Asya co"rafyasındakiler
olmak üzere, dünya i!çi emekçi
dü!da! sınıf ve tabakaların 1
Mayıs bayramını komünarca
selamlayarak... C#RTA S#MA
%ERVO! (Ya!ayan 6912
dünya dilini temsilen
Dersimce; Bayramınız kutlu
olsun)

Küçük Asya toprakların-
da “kömünar dünya”

dü!üne omuz veren, gerçek kılmak
için mücadele eden tüm dü!da!lara selam ve
sevgilerim e!li"inde sonsuz ba!arılar!

Özgür 1 Mayısların yaratılması kavgasında
bulu!mak umuduyla...

Haydar Sönmez
H Tipi Hapishane ERZURUM

Merhaba arkada!lar,
1 Mayıs, sosyalizmde, sömürge ülkelerde ve

tüm dünya ülkelerinde bulunan i!çi ve emekçi
karde!leriyle dayanı!ma günü olarak kutlanır.

Demokrasiye hasret olan ülkelerde ise, ba!ta
i!çi sınıfı olmak üzere tüm emekçiler, hak ve özgür-
lüklerini geli!tirmek için alanlara çıktıları gündür.
Bu vesileyle 6 Mayıs Denizlerin idam edilmelerini,
ve 18 Mayıs’ta #brahim Kaypakkaya’nın i!kenceyle
katledi!inin yıldönümünde onları saygıyla anıyor,
mücadelenizde ba!arılar diliyorum.

Ya!asın 1 Mayıs!
Ya!asın Devrimci Dayanı!ma!
Devrim $ehitleri Ölümsüzdür!

Rauf Erdem
E Tipi Hapishane TRABZON

Merhama Proleter Devrimci Duru! Emekçileri,
Gerçe"e ba"lı kalması, Türkiye gerçe"ini i!çi

sınıfının bilimi olan Marksizm-Leninizm-Maoizm ile
tahlil etmesi, sistemle!tirdi"i görü!leri gerçe"i
de"i!tirmenin hizmetine sunması... Komünist
Partinin kurulu!una önderlik etmesi, en ileri böl-
geler içerisinde yeralan Kürdistan’da halk sava!ının
tutu!turması ve partiyi sava!ın kurmayı olarak
sava! içinde in!a etmesi... Kendisini ve önderlik
etti"i partiyi “en tehlikeli” kılan olgular bunlardı.

Katledili!inin ardından geçen 40 yıl gösterdi ki,
Kaypakkkaya, dü!ünceleri ve yarattı"ı eser ölüm-
süzdür. Devrim ve komünizm davası sürdükçe
ya!amaya devam edecektir. 

Ölümsüzlü"ünün 40. Yılında !an olsun
Kaypakkaya’ya diyoruz. Ve olanca co!kumuzla siz
dostlarımızı kucaklıyor, ba!arılar diliyoruz.

Selam ve saygılar
Tekirda% 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nden

Tutsak Partizanlar 

Tutsaklardan 1 Mayıs mesajları
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17 Ha zi ran 1984 ta ri hin de, ölüm oru cu ey le min -

de e hit ver dik Fa tih yol da ı. O ve onun la bir lik te

e hit dü en ler, be den le riy le fa ist yap tı rım la rın s -

tan bul ce za ev le rin de ya a ma geç me si ne ba ri kat ol -

du lar. Fa kat et ki si, bu nun çok üze rin dey di. Sa de ce

s tan bul de il, cun ta son ra sı tes li mi yet ya a yan, di -

re ni le ri kı rı lan bir çok ce za evi ne ör nek olu tur du lar.

Tut sak ai le le rin bir ara ya ge lip ör güt len me sin de,

da ha ak tif bir e kil de mü ca de le ye atıl ma la rın da bir

“dö nüm nok ta sı” ol du lar. Hem ce za ev le rin de, hem

de dı a rı da 12 Ey lül’ün o kas vet li ka ran lık gün le rin

so na er me sin de, çok önem li bir rol oy na dı lar.

84 ÖO ey le mi ve bu ey lem de Fa tih yol da ın ro -

lü, bu gün ar tık tar tı ma sız bi çim de ta ri he mal ol -

mu tur. Onun için Fa tih yol da ın ah sın da tüm ÖO

e hit le ri ni her yıl 17 Ha zi ran’da hep bir lik te anı yo -

ruz. 

“He pi mi zin top la mı”
 ken ce de di re ni in mi ma rı olan Fa tih, o gü ne

dek kal dı ı tüm ce za ev le rin de de fa ist yap tı rım la -

ra bo yun e me me nin sim ge si dir. ’84 ÖO ey le mi nin

bi rin ci ÖO eki bin de Fa tih’in bu lun ma sı, bu di re ni in

ölüm pa ha sı na ka za nı la ca ı nın ilk ia re ti dir. Ba ta

tut sak lar ol mak üze re dev rim ci ka mu oyun da ya rat -

tı ı duy gu bu dur. Kar ı-dev ri mi, cun ta ef le ri ni te -

la lan dı ran ve bü yük bir kor ku ya iten de bu dur.

Dost da dü man da bil mek te dir ki, Fa tih’in bu lun du -

u yer de, ge ri adım at tır mak ya da kı rıl ma ya at -

mak söz ko nu su ola maz. O tek ba ı na da kal sa so -

nu na ka dar di re ne cek, çev re si ne mo ral kay na ı

ola cak, di re ni i ya ya cak tır. Ey le min iler le yen gün le -

rin de “ölü mü ilk kim gö üs le ye cek” ya rı ı ba lat ma -

sı, bo u na de il dir. Bi lin ci nin gi dip gel di i an lar da

sü rek li Sta lin grad’ı sa yık la ma sı, “ba na 14’lü mü ve -

rin” di ye ba ır ma sı, be yaz or du ya kar ı sa va an kı -

zıl or du nun bir ko mu ta nı gi bi dav ran ma sı bo u na

de il dir. 

O ger çek ten de ko mü nist bir ön der, bir ko mu -

tan dır. Her za man çev re sin de se vi len, sa yı lan, ör -

nek alı nan bir in san ol mu tur. Mü te va zı ki i li i, va -

kur du ru u, in sa nal özel lik le ri ile, sa de ce yol da la rı

ara sın da de il, onu ta nı yan tüm dev rim ci ler ve kit -

le ler ara sın da da ay rı bir ye ri olan, git ti i her yer de

iz bı ra kan dır. O, ’68 dev rim ci ku a ı nın ön der le ri

gi bi, da ha ya ar ken ef sa ne le en ve ge ni bir ke sim

ta ra fın dan ta nı nıp se vi len dev rim ci bir ön der dir.

Hem de bu nu dev rim ci ler ara sın da grup ça tı ma la -

rı nın, re ka be tin en kö tü ve id det li ya an dı ı bir dö -

nem de ba a ra bil mi tir. 

Onun için “ge le ce in top lu mu nun gü nü mü ze dü -

en iz dü ü mü” den mi, “sos ya list ye ni in san ti pi nin

seç kin bir ör ne i” ola rak res me dil mi tir. Onu ta nım -

la ya bi len en net ifa de ler bun lar dır ger çek ten de.

Yol da la rı, “o he pi mi zin top la mı”dır de mi ler dir.

Bu na kar ı lık Fa tih ise, “va si yet” ni te li in de ki son

söz le rin de, “biz de ki mal-mülk bel li, o da siz yol da -

la rım da faz la sıy la var za ten” di ye rek, bir kez da ha

mü te va zı lı ı nı göstermi, yol da la rı na olan ba lı lı -

ı nı ve gü ve ni ni ifa de et mi tir. 

O böy le bir ki i li e sa hip ol ma say dı, da va sı na,

ör gü tü ne, yol da la rı na bu den li ba lı ve inan mı

ol ma say dı, ya a mın da ta nı tı ı her kes te de rin iz ler

bı rak tı ı gi bi, ölü müy le de bir “dö nüm nok ta sı” ya -

ra ta maz dı. 

Ön der ler, en ön de dö vü ür
Onun ÖO ey le min de e hit dü me sin den son ra,

bir çok opor tü nist ya da daha sonraki yıllarda birçok

kav ga kaç kı nı, “Fa tih gi bi bi ri, böy le bir ey le me ko -

yu lur muy du” de mi ler dir, söz de Fa tih’in er ken ölü -

mü ne ha yıf lan dık la rı nı, onu yü celt tik le ri ni dü ü ne -

rek… Ger çek te ise bu söz ler, Fa tih’i ve ör gü tü nü

suç la yan ve ken di le ri ni ak la ma ya dö nük söz ler dir.

Çün kü eer opor tü nist ler o yıl lar da fa ist yap tı rım -

la ra kar ı di ren sey di, bir le ik-kit le sel bir di re ni ör -

güt le ne bil sey di, el bet te ta rih fark lı ya zı lır dı. ÖO ey -

le mi, “fa iz me ve tes li mi ye te kar ı” ya pıl dı ve za fe ri

de fa iz me ve tes li mi ye te kar ı ol du. 

Di er yan dan Fa tih, ÖO ey le mi nin gö nül lü sü

ola rak ken di ni bü yük bir ıs rar la öner di. “Dün er ken -

di, ya rın sa geç ka lı na cak, va kit ta mam” di ye rek ÖO

ey le mi ve bu ey le min ba ın da ken di nin bu lun ma sı

ko nu sun da çok açık bir bi lin ce sa hip ti. Ve ger çek -

ten de Fa tih’in var lı ı, ey le min ba a rı sı nın önem li

bir un su ru ol du. Onun, ölü me do ru hız la gi der ken

bi le yum ru u nu kal dı ra rak “Biz Ka za na ca ız!” de -

me si, ÖO ey lem le ri nin sim ge si, te mel slo ga nı ha li -

ne gel di. Ora dan i çi-emek çi ey lem le ri ne do ru ya -

yıl dı.

Bir çok dev rim ci ön de rin ölü mü “er ken”dir. Bir

da va ya ön cü lük et mek, çem be ri kı ra bil mek, yo lu

aça bil mek ko lay de il dir çün kü. Böy le za man lar da

ön cü çı kı la ra ih ti yaç var dır ve bu nu her kes ba a -

ra maz. De niz ol mak, Ma hir ol mak, Fa tih ol mak ge -

re kir. On lar, böy le kri tik an lar da do ru dev rim ci tav -

rı koy duk la rı, ge rek ti i yer de ge rek ti i gi bi öl me si ni

bil dik le ri için ön der dir ler. Çün kü ön der ler, en ön de

dö vü ür. Fa tih, bir ko mü nist ön de rin na sıl ol ma sı

ge rek ti i ni ken din de so mut la yan e siz ör nek ler den

bi ri dir.

Ba ta Fa tih ol mak üze re hiç bir dev rim e hi di

için bu tür yak la ım la ra izin ve ril me me li dir. Bu, en

ba ta on la ra du yu lan say gı nın bir ge re i dir. On lar

bü yük bir gö nül lü lük le ve so nuç la rı nı bi le rek e hit

dü tü ler. On la ra sa hip çık mak, u run da can la rı nı

ver dik le ri da va la rı nı bü yüt mek le olur.

Fa tih’le bü tün le mek
Fa tih gi bi bir ön de re sa hip ol ma nın gu ru ru nu

ya a dık hep.  ken ce ci ler “bun lar Fa tih’in….” di ye -

rek hı ım la üze ri mi ze sal dır dık la rın da, bu nu bir

onur ni a ne si ola rak gö sü mü ze tak tık, bü yük bir

mut lu luk la. Bu, dü ma nın ye nil gi si nin, bi zim za fe ri -

mi zin ila nıy dı çün kü. Dost la rı mız, gös ter di i miz bir

dik du ru kar ı sın da, “bun lar Fa tih’in yol da la rı” de -

dik le ri za man, gö sü müz ka bar dı, ba ı mı zı da ha

da dik tut tuk. Mi ting alan la rın da, Fa tih ve di er ön -

der yol da la rı mı zın pan kar tı nı ta ı mak, on lar la anıl -

mak, ala na on la rın is miy le gir mek, ay rı bir gu rur

kay na ı ol du biz ler için.  ken ce-ce zae vi ve di re ni

söz ko nu su ol du un da ilk ak la ge len is min Fa tih ol -

ma sı ve bi zim le Fa tih’in bir lik te anıl ma sı, en bü yük

onur du.

O, ih ti lal ci ko mü nist ha re ke tin ku ru cu su dur. Ya -

a dı ı yıl lar bo yun ca bu uur da her tür zor lu a kat -

lan mı, ha re ke ti bü yüt mek, i çi ve emek çi ler le bu -

lu tur mak için ge ce si ni gün dü zü ne kat mı tır. 

Öl me den ön ce de vü cu dun da en faz la ya ra yı

ta ı yan dır. Bu ya ra lar, fa iz min i ken ce ha ne le rin -

de, zin dan la rın da, kur un la rın da, opor tü nist le rin

sal dı rı la rın da olu mu tur. O, dev rim ve ko mü nizm

dü man la rı nın ilk boy he de fi dir. Hak kın da “vur em -

ri” çı kar tı lan dır. Dü man la rı mız onun ah sın da ko -

mü nist ha re ke ti gör mü ler, onu çö kert me nin güç ten

dü ür me nin en kes tir me yo lu ola rak Fa tih’i he de fe

çak mı lar dır. Fa kat Fa tih gi bi bi riy le ba et mek hiç

ko lay de il dir. Ve za ten ba ede me mi ler dir de.

Fa tih’i he de fe ça kan, onu ya ra la yan, üze ri ne ça mur

at ma ya kal kan, dev le tin res mi ve si vil güç le rin den

opor tü niz me ka dar, hiç bi ri nin adı-sa nı bu gün bi lin -

me mek te dir, fa kat Fa tih’in is mi, di re ni i, ör gü tü ya -

a mak ta dır ve ya a ya cak tır.

Fa tih’i an ma nın an la mı
Fa tih de mek, di re ni de mek tir. Fa tih de mek,

“sos ya list in san” de mek tir. Fa tih de mek, ör güt de -

mek tir! Ölü mü nün ar dın dan çı kan Orak-Çe kiç’te,

“Fa tih, ör gü tü mü zün sim ge si dir, Fa tih ve ih ti lal ci

ko mü nist ha re ket bü tün le mi tir” de nil mi tir. Onun

is mi, bir im za dır ay nı za man da. O yüz den de Fa -

tih’i ya at mak, ih ti lal ci ko mü nist ha re ke ti ya at mak -

tır. 

Fa tih’in en önem li özel lik le rin den bi ri nin ör güt -

çü lük ol du u nu bi li yo ruz. Bu yön le riy le Rus Bol e -

vik ön der ler den Sverd lov’la ben zer lik ku rul mak ta -

dır. Sverd lov, Bol e vik Par ti’de ör güt çü özel lik le riy -

le öne çı kan ve her kes ta ra fın dan çok se vi len bir

ön der dir. Le nin, onun ölü mü nün ar dın dan “bu da -

va da her ke sin bo lu u dol du ru lur, fa kat Sverd -

lov’un bo lu u nu dol dur mak hiç ko lay ol ma ya cak -

tır” de mi tir. Fa tih için de öy le dir. Onun gi bi ön der -

le rin bo lu u ko lay ko lay dol du rul maz. Fa kat her

bi ri miz ne ka dar çok Fa tih’i ör nek alır, onun gi bi ol -

ma ya ça lı ır sak; ba ta Fa tih ol mak üze re e hit yol -

da la rı mı zı o ka dar mut lu eder, top ra ın al tın da ra -

hat uyu ma la rı nı sa la rız. 

Fa tih son söz le rin de; “be ni çok övüp, ye ral tın da

yü zü mü kı zart ma yın ol maz mı?” de mi ti. Biz den

da ha az öv gü, da ha çok i bek le di i ni söy le mi ti

as lın da. Yol da ı mı zın yü zü nü hiç bir e kil de as la kı -

zart ma ya ca ız! O ve dier ehitlerimizin “gü len

yüz le ri, de net le yen göz le ri” hep üze ri miz de ola cak!

Ve ta ı dık la rı bay ra ı her za man da ha yu ka rı kal dı -

ra ca ız!       

Yo lu mu zu ay d›n lat ma ya de vam edi yor 

“Ku tup Yıl dı zı” mız
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Bu yıl 15-16 Haziran direniine, büyük Taksim

direnii ile giriyoruz. Her yıl, yeni 15-16 Haziranlar

yaratma dileiyle girilirdi. Bu yıl ise, tüm Türkiye’ye

yayılması ve günlerdir sürüyor olmasıyla 15-16

Haziran’ı aan bir direnii yaıyoruz. Elbette birçok

yönden farklılıklar taıyor. Bu bir halk direnii olarak

geliti. Henüz içi sınıfı sahneye çıkmı deil.

Direniin zaferle bitmesi için sınıfın öncü rolünü

oynaması gerekiyor. O yüzden genel grev, genel

direniin yaama geçmesi elzem. 

* * *

15-16 Haziran direnii, “Sava Baladı” pankartıy-

la on binlerce içinin sokaa çıkmasıyla baladı.

Panzerler, coplar, tanklar, umurunda deildi onların.

Biraz sonra düeceklerdi belki kurun yamurunun

altında kavga alanlarında. Ama bedenlerindeki

kurun delikleriyle yürüyeceklerdi dümanın inadına.

Çünkü onlar, kölece yaama dur demilerdi. Çünkü

onlar gelecein sahipleriydiler. Bunun için de

gözüpektiler, kararlıydılar, militandılar. ‘Ben’ yoktu

onların arasında, ‘biz’ vardı; bölünmülük uzaktı

onlardan, bütünlük vardı; yalnızlama yoktu, dayanı-

ma vardı. Çünkü onlar unu iyi biliyorlardı: Bizi biz-

den sonrakine balayan zincirin eksik kalmaması

için, sonuna kadar gitmek gerekir. 

Bu. Türkiye içi sınıfı tarihinde bir dönüm nokta-

larından biriydi.j

* * *

1940'lı yılların sonundan itibaren kabuunu kır-

maya balayan içi sınıfı hareketi, burjuvaziyi sıkıtır-

maya balamıtı. Gerek burjuvazinin kendi içindeki

çelikileri, gerekse içi sınıfının giderek bilinçli bir

eylemlilie dönen hareketlilii, sınırları parçalamaya

balamı, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra

hazırlanan 1961 anayasasında, içi ve emekçilerin

örgütlenmesi yönünde maddeler yer almıtı. 

Burjuvazinin vermek zorunda kaldıı kimi hak ve

özgürlükler, yeterli olmamıtı. çi sınıfı, direniler,

igaller ve eylemlerle, grevli-toplu sözlemeli

örgütlenme haklarını da kazandı. Devletin,

Amerikancı sarı-gangster sendika eklinde

düündüü Türk- de içi sınıfının önünde duramaz

hale gelmiti. Artan isizlik, düük ücret dayatması ve

birbiri üzerine kat kat eklenen zamlar, kitlelerin

öfkesini ve arayılarını büyütüyordu. 1967 yılında

Türk-'ten ayrılan içiler, DSK'i kurarak

mücadelelerinde yeni bir mevzi kazandılar. 

Ama bu arada burjuvazi de bo durmuyordu,

büyümekte olan toplumsal dinamikleri bastırmak için

yeni yöntem ve arayılar içine girmiti. "Özgürlükçü"

ve "eitlikçi" diye sunulan anayasal hakların

budanmasının zamanı gelmiti. AP

hükümeti, hazırladıı anti-demokratik

yasaları birer birer gündeme getirdi. Ancak

1968 konjonktüründe bu yasaları hayata

geçirmesi mümkün deildi. Öyle ki, 1963'te

yürürlüe giren 274 ve 275 sayılı yasaları

budamak için de uygun bir zamanı kolluyor-

lardı. 

1969-1970 yasama yılında AP ve CHP

tarafından yeni bir yasa tasarısı Meclis'e

sunuldu. Bu tasarının olumasında da yine

bir dönem Türk-'te görev almı, sendikacı

milletvekillerinin imzası vardı. Yasadaki asıl

amaç, içi sınıfının örgütlülüünü daıtmak,

grev ve toplu sözleme haklarını elinden

alarak silahsız bırakmaktı. 

çiler yasanın derhal geri çekilmesini istediler.

DSK, içilerden gelen tepkiler üzerine bildiriler yayın-

lama gerei duydu. çilerin içinde yasaya karı

Eylem Komiteleri oluturulmutu. Yasanın derhal geri

çekilmemesi halinde her türlü meru direni

hakklarını kullanacaklardı. 

11 Haziran'da oluturulan heyet, Ankara'ya

giderek Demirel'le görümek istemi, ama Demirel bu

heyeti kabul etmemiti. Heyet, Ecevit'le de görümü,

Ecevit "yasanın bu kadar aır maddeler içerdiini

bilmediini" söylemiti. Ancak heyet görüme yaptıı

gün tasarı Meclis'te kabul edildi.

14 Haziran günü sınıfın kabaran öfkesi dizginlen-

emez bir hale geldi. 1000’e yakın iyeri temsilcisi 14

Haziran’da toplanarak DSK yönetimini sıkıtırdılar.

DSK, alttan gelen bu baskı karısında çaresiz kaldı

ve 15 Haziran günü için bir yürüyü kararı aldı. Kısa

ve göstermelik bir yürüyü planlamılardı. Ancak bek-

ledikleri gibi olmadı, öfke bütün sınırları parçaladı. 

* * *

15 Haziran'da stanbul, Ankara, zmir ve

Kocaeli'nde eylemlere baladılar. Fabrikaları boaltan

içiler, caddeleri trafie keserek ehir merkezine

doru akmaya baladılar. Alibeyköy, Kaıthane,

Levent, Topkapı, Kartal, Pendik gibi içi semtleri de

ayaklanmı, igaller balamıtı. Polis ve asker

barikatları birer birer aılıyor, hedefe yürünüyordu.

Polisin müdahale etmeye çalıtıı yerlerde çatımalar

sonuna kadar devam ediyordu. 

15 Haziran'da Eyüp'te gözaltına alınan dört içi,

içilerin karakolu basması sonucu bırakılmak zorun-

da kalındı. "Zinrcirlerimizden Baka Kaybedecek Bir

eyimiz Yok", "çiyiz Güçlüyüz" sloganlarının yazılı

olduu pankartlar taınıyordu içilerin ellerinde. 

Direni Komiteleri gün içinde 10 bin protesto tel-

grafını çekti hükümete. Ankara ve zmir'de içiler iy-

erlerini igal etmiti.

lk gün Türk-'e balı içiler de eylemlere katılım

göstermi, sınıf kardelerini yalnız bırakmamılardı.

EAS, Mutlu, Koruma Tarım laçları, Chreysler, Cibali

Tekel Kutu fabrikalarından akan içiler Demirdöküm,

Sungurlar, Tekfen'den çıkan içilerle omuz omuza

vermilerdi. 

16 Haziran günü, içiler yine aynı güzergahlardan

yola çıkarak çatımaya baladılar. Ankara'da

Sanayi'ye yürümek isteyen içilerin ve örencilerin

önünü kesen polis, onlarca kiiyi gözaltına aldı.

stanbul'da hedef, Taksim meydanıydı ve içiler her

koldan Taksim'e akmaya çalııyordu. Devlet, birinci

günden ders almı ve Unkapanı köprüsüyle Galata

köprüsünü kaldır-

mıtı. çiler san-

dallarla, kayıklarla

geçiyordu Taksim

yakasına. Levent

ve Mecdiyeköy

hattındaki

yürüyüler,

stinye'deki Kavel

fabrikasından

balayarak

büyümütü.

Eylemler, bütün

yolları kapatmı,

hayatı durdurmu-

tu. 

Anadolu yakası ise çatımaların en sert geçtii

yerler oldu. Polis ve jandarma yollara barikat kurmu-

tu. çiler, yanı balarında ölen arkadalarının öfkesi-

ni de kuanarak aıyorlardı tüm engelleri. Polis ve

asker arabalarını parçalayarak hedefe doru yol alıy-

orlardı. 

Gebze'de AEG, Çivi, Tırpan, Timas, Demir

Çekme ve Arçelik'te çalıan 10 bin içi, Ankara

asfaltına çıkıp yürüyüe geçti. zmit'teki içiler de

tekrar Pirelli fabrikasına yöneldiler. Lastik-'in tüm

engellemelerine ramen buradaki içiler de eylemlere

katıldı. çilerin zmit'e sokulmaması yönünde asker

ve polise talimat verilmesine ramen, tüm barikatları

ezerek geçtiler. 

16 Haziran'daki eylemlere 168 iyerinden 150 bin

içi katılmı ve önceki günün aksine bu sefer Türk-

üyesi içiler aırlıı oluturmutu. 

* * *

Bu eylemlerde 5 içi öldü, 200'den fazla içi yara-

landı ve yüzlercesi de gözaltına alındı. Devlet ise

çözümü sıkıyönetim ilan etmekte bulmutu. Ve

reformist sendikacıları, bu büyük direnii durdurmak-

la, içileri evlerine göndermekle görevlendirmilerdi. 

DSK Bakanı Kemal Türkler, radyodan yaptıı

konumada, içilere direnii bırakmaları yönünde

çarılarda bulundu. çiler bu ibirlikçi tutuma ra-

men, eylemlerini devam ettirme kararı alarak evlerine

döndüler. Ama hükümet aynı gün sıkıyönetimi

meclise sundu ve kabul ettirdi. Sıkıyönetim kararı

uyarınca eyleme katılan tüm iyerleri askerler tarafın-

dan kuatıldı. çilerin dıarıya çıkmasına izin ver-

ilmedi. Ardından evler basılarak, sendikacılar, öncü

içiler ve devrimciler gözaltına alındı. Auer, Vita,

Pirelli, Good Year, Türk Demir Döküm, Sungurlar gibi

büyük fabrikalarda askerler, içilerin i yavalatması

üzerine içeriye girerek zorla çalıtırmaya kalktı.

Patronlar da direnii kıramayacaklarını anlayınca,

binlerle ifade edilen içi çıkartmalarına baladı. 

stanbul ve zmit'teki sıkıyönetim ilanının ardın-

dan, direnii zmirli içiler devralmı ve 18 Haziran'da

yaptıkları eylemlerle devleti protesto etmiti. stanbul

ve zmir'deki sıkıyönetim 17 Eylül'e kadar sürdü.

Sıkıyönetime ramen direniler, dalga dalga ülkenin

her tarafına yayılmaya devam etti. 

* * *

15-16 Haziran Büyük çi Direnii, burjuvazinin

bugün de kabusudur. Türkiye devrimci hareketi ve

içi sınıfı, öyle iki gün yaatmıtır ki, ehitler pahası-

na mücadelenin nasıl yürütüleceini göstermitir. 15-

16 Haziran'ın deneyimini taıyan içi sınıfı, gerek

sendikal bürokrasinin, gerekse burjuvazinin eylemler

karısında nasıl etkisizletiini görmütür. Ve onun

birikimiyle ‘70’li yıllar boyunca mücadelelerini daha

da yükseltmi, bir çok temel hakkı kazanmayı

bilmitir.

Onun bu tarihsel mirası, yeni direnilere, halk

isyanlarına esin kaynaı olmutur. te bugünlerde

yaadıımız, Taksim direniinde olduu gibi...

15-16 Haziran içi direnii
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 1 Ha zi ran 1971- Hü se yin Ce va hir 
#s tan bul-Mal te pe’de ça tı! ma da !e hit dü! tü.

 2 Ha zi ran 1991-Ah med Arif Öl dü
Ba" ta Kürt hal kı ol mak üze re, hal kın acı la rı nı, umut -

la rı nı et ki li bir dil le "i i re dök tü. $i ir le ri ni ‘Has re tin -

den Pran ga lar Es kit tim’ ad lı ki tap ta top la dı. $i ir le rin -

den do la yı, bas kı gör dü, ha pis yat tı. 

 3 Ha zi ran 1949-Mik ha il Ka li -
nin Öl dü
"Par ti nin o! lu" Ka li nin, 1889 yı lın -

da dev rim ci mü ca de le ye atıl dı.

A!ır il le ga li te "art la rın da mü ca de -

le si ni yü rü ten Ka li nin, bir çok kez

gö zal tı na alın dı ve i" ken ce ler den

geç ti. 1912 yı lın da MK ye dek üye -

li !i ne se çil di. Ekim Dev ri mi'nin ar -

dın dan Pet rog rad Be le di ye Ba" kan -

lı !ı yap tı. 1922 yı lın da Ko mü nist Par ti si Mer kez Yü -

rüt me Üye li !i'ne ge ti ril di. 3 Ha zi ran 1949'da ya ka lan -

dı !ı has ta lık se be biy le ha ya ta göz le ri ni yum du. Ka li -

nin, dev rim mü ca de le sin de her tür lü gö re vi üst len di

ve ba "a rıy la ye ri ne ge tir di. Sos ya list in sa nın ye ti" ti ril -

me si için ya zı lar yaz dı. Bu ya zı lar 'Dev rim ci E!i tim,

Dev rim ci Ah lak' is miy le ül ke miz de de ya yın lan dı. 

 3 Ha zi ran 1963-Na zım Hik met Öl dü
Na zım Hik met, genç bir dev rim ci ola rak Sov yet ler

Bir li !i’ne ilk git ti !in de, ora da gör dü !ü sos ya list in "a -

dan ve kül tü rel ça lı" ma lar dan çok et ki len di. Ül ke si ne

ge ri dön dük ten son ra pek -

çok de fa lar so ru" tur ma ya

u! ra dı, yıl lar ca ha pis yat tı.

$i ir le rin de top lum sal so -

run la rı bü yük bir co" ku ve

umut la i" le di. Ha pis tey ken

de üret me ye de vam et ti.

Or han Ke mal ve #b ra him

Ba la ban’ı ha pis te ta nı dı ve

on la rın bü yük sa nat çı lar

ol ma sın da önem li rol oy -

na dı. Ha pis ten çık tık tan

son ra, öl dü rü le ce !i ni an la -

ya rak yurt dı "ı na kaç tı.

Ken di ül ke sin de ya sak lı

olan Na zım, bir dün ya "a i -

ri ola rak 1963 yı lın da Sov -

yet ler Bir li !in de öl dü.

 8 Ha zi ran 1844-Si lez -
ya lı   Do ku ma cı la rın
Ayak lan ma sı
Si lez ya'da bin ler ce i" çi

kö le ce ça lı" ma ko "ul la rı na

kar "ı so kak la ra dö kül dü.

Ayak lan ma yı bas tır mak

için Prus ya ge ri ci li !i nin

as ker le ri i" çi le rin üze ri ne

ate" aç tı. 11 i" çi öl dü, yüz -

ler ce si ya ra lan dı. #" çi sı nı -

fı nın mücadele tarihinde

önemli bir yere

sahip oldu.

 13 Ha zi ran 1969-Al pa gut #! ga li
Ço rum’da 786 ma den i" çi si, fabrikayı i"gal

ederek bir #" çi Kon se yi ku rup i" let ti ler. Di re -

ni" jan dar ma nın sal dır ma sıy la bi ti ril di, an cak

i" çi ler de hak la rı nı ka zan dı lar. #" gal 34 gün

sür dü ve bu sü re için de üre tim yüz de 50 ora -

nın da art tı. 

 14 Ha zi ran 1984-
ÖO di re ni! i 
Ab dul lah Me ral,

Meh met Fa tih Ök -

tül mü", Hay dar

Ba" ba! ve Ha san

Tel ci "e hit dü" tü ler.

 18 Ha zi ran 2005-
Mercan !ehitleri

Kon gre için Der sim'e gi den MKP üye le ri,

Mer can'da kat le dil di ler. Cafer Cangöz, Aydın

Hanbayat, Okan Ünsal, Ali Rıza Sabur,

Alaattin Ata", Cemal Çakmak, Berna Saygılı

Ünsal, Kenan Çakıcı, Ökke" Karo!lu, Taylan

Yıldız, #brahim Akdeniz, Dursun Turgut, Binali

Güler, Ahmet Perkta", Gülnaz Yıldız, Ça!da" Can,

Ersin Kantar kat le dil di. 

 20 Ha zi ran 1933-Cla ra Zet kin Öl dü
Emek çi ka dı nların mü ca de le sin de önem li kat kı lar da

bu lun du. 8 Mart'ın Dün ya Emek çi Ka dın lar gü nü ola -

rak kut lan ma sı nı II. En ter nas yo na le öne ren de Zet -

kin'di. 

 25 Ha zi ran 2005- Laz mü zi "i ni ge ni! kit le le -
re sev di ren Ka zım Ko yun cu kan se re ye nik
dü! tü.

 27 Ha zi ran 1905-Po tem kin Ayak lan ma s›
Dün ya da ilk kez dü zen li bir or du nun ge mi sin de

ya � a nan ayak lan ma d›r. 1905 Dev ri mi'nin ba�  lan g› c›

ol du. Dev ri min ye nil gi si nin ar d›n dan mü ret ta ba t›y la

bir lik te Ro man ya'ya s› � › nan ge mi, an cak 1917 dev ri -

min den son ra ge ri dö ne bil di

 30 Ha zi ran 1925- Kürt isyanının ba!ını çeken
$eyh Sa it idam edil d

Sov yet ler Bir li i’nin kin ci Em per ya list Pay la -

ım Sa va ı'ndan za fer le çık ma sı üze ri ne ABD,

ül ke için de ko mü nist le re kar ı bir ca dı avı ba -

lat tı. He def,1929 kri zin den son ra üye sa yı sı nı

sü rek li ar tı ran ve ey lem le ri ni bü yü ten Ko mü nist

Par ti siy di. McCarth yci lik di ye isim len di ri len bu

dö nem de, on bin ler ce ki i, ko mü nist ol ma la rı

ge rek çe siy le tu tuk lan dı, aır ha pis ce za la rı -

na çarp tı rıl dı, i le rin den atıl dı. Et hel ve Ju li -

us Ro sen berg de bu ca dı avı nın kur ban la rı

ara sın day dı.

Ju li us, Ya hu di ve or ta ge lir li bir ai le nin o -

luy du, ai le si Çar lık Rus ya'sın da göç edip

ABD'ye yer le mi ti. Et hel ise, yok sul bir ai -

le nin ço cu uy du. Ju li us, mü hen dis lik oku du,

Et hel, li se yi bi ti re bil di. Ça lı tı ı i ye rin de ko -

mü nist ve dev rim ci i çi ler le ta nı tı. Ju li us

ise, okur ken genç Ko mü nist ler Bir li i'yle ta -

nı tı ve üye si ol du. Bu ka ra rın da, Av ru pa'da

Ya hu di le re kar ı uy gu la nan fa ist bas kı lar

et ki li ol mu tu. 1939'da Ko mü nist Par ti si'ne

üye ol du. Ju li us ve Et hel, 1936'da bir grev

top lan tı sın da ta nı tı lar ve 1939'da ev len di -

ler. ki ço cuk la rı ol du.

’49 yı lın da Sov yet ler Bir li i’nin atom bom -

ba sı de ne me si yap ma sı, ABD’yi da ha da

sal dır gan la tır dı. Atom bom ba sı nın mut la ka ABD’de ki ca sus la rı ara cı lı ıy la

ö ren di i ni id di a ede rek ca sus avı na çık tı. “Ame ri kan Kar ı tı Fa ali yet ler”i

ara tır mak la yü küm lü se na tör McCarty’nin 9 u bat 1950’de ha zır la dı ı “ti -

tiz ara tır ma gös ter ge si” sa yı la rı na gö re, 57 mil yon 205 bin 081 “yı kı cı” ki i

sap tan mı tı. Ro sen berg ler de bu lis te dey di. On la ra dö nük suç la ma, KGB

aja nı ol mak ve atom bom ba sı ca sus lu u yap mak tı. Mah ke me ler gös ter me -

lik ti. Ce za lar ön ce den be lir len mi ti. Da va bo yun ca san sür, sa vun ma hak kı -

nın ta nın ma ma sı, de lil le rin ka rar tıl ma sı da da hil her tür lü dev let bas kı sı uy -

gu lan dı. 

Bü yük bir ka muo yu olu ur on la rı kur tar mak için. Dün ya ge ne lin de çe it li

kam pan ya lar ger çek le ti ril di. Bu kam pan ya lar, idam la rın in fa zı nın dört ke re

er te len me si ne ne den ol du, ama idam la rı dur dur ma ya yet me di. dam la rı

dur du ra cak bir ba ka ey de “suç la rı nı”, “iti raf” et me le riy di. An cak Ro sen -

berg ler bu nu ken di le ri ne ina nan kit le le re iha net ola rak gör dü ler ve red det ti -

ler. Ço cuk la rı na, bir gün ken di le ri ni an la ya cak la rı nı söy le dik le ri bir mek tup

bı rak tı lar ve elek trik li san dal ye ye otur du lar.

Haziran ayın da e hit dü en ih ti lal ci ko mü nist ler

21 Haziran 1978-Muzaffer Mutlu
Amasya Taova Lisesi’nde örenci iken

ihtilalci komünist hareketin kurulu döne-

minde, saflara katıldı. 1978’de stanbul’da

faistler tarafından katledildi. Amasya ve

stanbul’da devrimci gösterilerle kaldırıldı

cenazesi. 

30 Haziran 1980-Songül Kayabaı
15-16 Haziran'ın yıldönümünde,1980 yılın-

da Kartal-Karlıktepe’de silahlı korsan gös-

teri gerçekleti. Çıkan çatımada bir aste-

men, iki er öldü. Bunun üzerine bölgede

yüzlerce kiiyi gözaltına aldılar. Songül’de

aralarındaydı. Henüz 18 yaındaydı.

Vahice ikencelerden geçirildi. TKP-ML

sempatizanı Aziz Aras’la birlikte ikencede

katledildi. 

17 Haziran 1984- Mehmet Fatih Öktülmü, 

Neredeyse gün do!acaktı
Herkes gibi kalkacaktınız

Belki daha uykunuz da vardı
Geceniz geliyor aklıma

...
Nice a"klar arkada"lıklar gördüm

Kahramanlıklar okudum tarihte
Ça!ımıza yakı"ır vakur, sade
Davranı"ınız geliyor aklıma

Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
De!il bu unutulur "ey de!il

Çaresiz geliyor aklıma

Melih Cevdet Anday

19 Haziran 1953-Rosenbergler katledildi
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Bütün rakamlar,
Türkiye’nin en borçlu ve

krizden etkilenme düzeyi
en riskli ülkeler arasında

oldu"unu gösteriyor.
Borç düzeyi bu kadar

yüksek iken, #MF’ye olan
borcun kapanmı! olması

bir anlam ta!ımıyor.
Çünkü son yıllarda
artan e"ilim, zaten

#MF’den de"il, do"rudan
“piyasalardan” borçlan-

mak. #MF reçetelerinin
kalkınma de"il, yıkım
getirdi"inin açı"a çık-

mı!, bu yanıyla da
#MF’nin gerçek yüzünün

te!hir olması ve bu duru-
mun  dünya genelinde
#MF’den borçlanmayı

azaltan bir etki yarat-
ması... 

Hükümeti, büyük bir

gösteri"le, 14 Mayıs iti-

bariyle, #MF’ye olan bor-

cun bitti!ini açıkladı. Ve hatta

“artık #MF’ye borç verebilecek

düzey’e geldi!imiz açıklandı büyük

bir böbürlenmeyle. Oysa “ba"arı”

söylemleri bir yana, ortalıkta dema-

gojiden ba"ka bir"ey yoktu. #MF’ye

borç bitmi" ama, genel olarak dı"

borç devasa boyutlara ula"mı"tı.

Türkiye’nin #MF’ye borç vermesi ise,

gelece!e ili"kin varsayımsal bir vaat-

ten ibaretti. 

Borç boyumuzu a!tı
AKP “#MF borcunun bitti!ini”

söylerken, di!er borçlarla ilgili hiçbir

"ey söylemiyordu. Onyıllardır #MF

borçlarının ve reçetelerinin baskısı

altında bo!ulan kitlelerde bir yanıl-

sama yaratıyor; bu durumun “bütün

borçların bitmesi” ve “ekonomik ola-

rak refaha çıkmak” olarak algılana-

ca!ını biliyordu. Oysa gerçek durum

çok farklıydı. 

#MF’ye olan borç, Türkiye’nin

toplam dı" borcunun çok küçük bir

kısmını olu"turmaktadır. #MF borcu-

nun en fazla yükseldi!i dönemde

bile, toplam dı" borç içindeki payı

yüzde 17’yi a"mamı"tır. 

Türkiye’nin #MF ile 01.01.1961

tarihinde imzaladı!ı ilk anla"ma ile

aldı!ı borç 38 milyon dolardır. AKP

hükümetinin ba"a geldi!i 2002 yılın-

da Türkiye’nin toplam dı" borcu 130

milyar dolarken, #MF’ye olan borcu

23,5 milyar dolardır. Bugün ise, #MF

borcu bitmesine ra!men toplam dı"

borç yakla"ık iki buçuk kat artmı",

2012 sonu itibariyle 337 milyar dola-

ra çıkmı"tır. 

Dı" borcun miktarından daha

önemli olan ise, bu borcun milli geli-

re oranıdır. Bu rakamlara baktı!ı-

mızda, Türkiye’nin ekonomik duru-

munun, “benzerleri arasında” yani

“geli"mekte olan ülkeler” kategori-

sinde çok daha vahim bir tablo gös-

terdi!i ortaya çıkar. 

Türkiye’nin dı" borcunun milli

gelire oranı, yüzde 42.5’tir. #MF veri

tabanına göre, Türkiye’den daha

kötü durumda olan tek ülke, yüzde

94 ile #spanya’dır. Riskli ülkeler ara-

sında sayılan G. Afrikanın dı" borcu-

nun milli gelire oranı yüzde 36’yı

bulmaz. Endonezya ve Meksika’daki

oranlar yüzde 30’un altında.

Ekonomik krizdeki #talya’nın oranı

bile yüzde 25 civarında.

Brezilya’nınki yüzde 20’nin de altın-

da. 

Dı" borç yükünü daha da a!ırla"-

tıran unsur, toplam borçlar içinde

kısa vadeli borçların büyüklü!üdür.

Yakın dönemde ödeme zorunlulu-

!u, ekonomi için önemli bir risktir.

Türkiye’nin kısa vadeli dı" borcu

100 milyar dolar, yani neredeyse

toplam dı" borcu üçte biri kısa

zamanda ödenmeyi bekliyor. Örnek

verdi!imiz di!er bütün ülkelerde,

kısa vadeli borcun toplam dı" borca

oranı da Türkiye’nin gerisinde. 

Bütün bu rakamlar, Türkiye’nin

en borçlu ve krizden etkilenme

düzeyi en riskli ülkeler arasında

oldu!unu gösteriyor. Borç düzeyi bu

kadar yüksek iken, #MF’ye olan bor-

cun kapanmı" olması bir anlam ta"ı-

mıyor. Çünkü son yıllarda artan e!i-

lim zaten #MF’den de!il, do!rudan

“piyasalardan” borçlanmak. #MF

reçetelerinin kalkınma de!il yıkım

getirdi!inin açı!a çıkmı", bu yanıyla

da #MF’nin gerçek yüzünün te"hir

olması, dünya genelinde #MF’den

borçlanmayı azaltan bir etki yarattı.  

#MF “reçetesi” 
egemenlerin “ilacı”
#MF’nin reçeteleri her yerde aynı

temel maddeleri ta"ır: “Kamu harca-

maları kısılsın, i"çi ve emekçilerden

alınan vergiler artırılsın, asgari ücret

dü"ürülsün, karlı bütün kamu "ir-

ketleri özelle"tirilsin!” #MF, ekono-

mik krize giren ve bu nedenle kendi-

sine ba"vuran her ülkeye, öncelikle

“kamuda savurganlık yapıldı!ı” için

fırça atıyor, sonra tek çözümün

“kemer sıkmak” oldu!unu söylüyor

ve bu reçeteyi dayatıyordu. Tabi ki

ülkeden ülkeye de!i"en bazı yan

maddeler de vardı. Kredi isteyen

ülkenin en önemli ekonomik kale-

mi, en önemli üretim alanı hangisi

ise, o alandaki geliri emperyalist

tekellere pe"ke" çekecek ve üretimi

gerçekle"tiren kesimi yıkıma u!rata-

cak ek maddeler de bulunuyordu.

Çünkü bu reçetelerle amaç, ülkenin

ekonomik gücünü zayıflatmak, ülke

varlıklarını ABD’nin dizginsiz sömü-

rü ve ya!masına açmak, ABD i"bir-

likçisi egemen sınıfların büyüyüp

palazlanmasını sa!lamaktır. Bu

nedenle, reçetenin bedeli i"çi ve

emekçilerin cebinden alınır, ama

reçetedeki ilaç, burjuvaziyi palazlan-

dırmaya yarar. 

Türkiye’de 1961 yılında ba"la-

yan, 1980 cuntasıyla beraber hız

kazanan süreç, bunun çarpıcı bir

örne!ini olu"turmaktadır. #MF reçe-

telerinin ülkeyi ya!malamaya ba"la-

masının ardından, ülkeye yabancı

sermaye giri"i hızlandırıldı, ithalat

artırılınca hem ülkenin iç üretimi

azaldı hem de dı" açık büyüdü, kar

eden tüm kamu kurulu"ları özelle"ti-

rildi, tarımda çıkarılan yasalar ve

uygulanan kotalarla büyük bir yıkım

gerçekle"tirildi, öyle ki tarımda bile

dı"a ba!ımlı bir ülke haline getirildi,

batık bankaların borcu kitlelerin

cebinden çıkarıldı, gelir da!ılımda

yoksul ile zengin arasındaki uçurum

hızla büyüdü, reel ücretler ve reel

alım gücü sürekli dü"ürülürken

zamlar ve vergiler devasa boyutlara

ula"tı, i"sizlik arttı, sendikal örgütlü-

lük da!ıtıldı, sosyal güvenlik sistemi

yerle bir edildi.  

Ekonomik krize girdi!i için

#MF’den borç almak durumunda

“IMF  borcu
bitti” mi?

AKP
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kalan, bu nedenle #MF’nin reçetelerini

de uygulamak zorunda kalan bütün

ülkeler, benzer bir yoksulla"ma, yıkım

ve ba!ımlılıkla kar"ı kar"ıya kaldılar.

Bu tablo #MF reçetelerinin sorgulanma-

ya ba"lamasına neden oldu. Özellikle

1995 Meksika, 1997 Asya krizlerinde

#MF reçetelerinin krizi çözmek de!il

daha da derinle"tirdi!i, artık yüksek

sesle konu"ulmaya ba"lanmı"tı. 2001

yılında Arjantin’in #MF borcunu öde-

meyi reddetmesi ise, #MF’ye ba!ımlılık-

la kırılma anlamına gelen yeni bir süre-

cin ba"ladı!ını ilan ediyordu. 

Bu kırılmada, Arjantin’deki ekono-

mik krizin sorumlulu!unu ABD’ye ve

#MF’ye ba!layan bir kitle öfkesinin pat-

lamasının önemli bir rolü vardı. Keza

Asya krizi sırasında benzer durumda

olan Endonezya ile Malezya’nın ya"a-

dıkları evrim, önemli bir ders olarak

duruyordu. #MF’den borç alan ve #MF

reçetesi uygulayan Endonezya’nın

daha büyük bir bata!a sürüklendi!i

dönemde, #MF ile ili"kisini kesen ve

Çin’den borçlanan Malezya’nın refah

e!ilimine girmesi, kitlelerin ABD

emperyalizmine duydu!u öfke ile bir-

le"mi", arayı"ları bu yöne itmi"ti. 

#MF’nin böylesine te"hir olması bir-

çok ülkenin #MF’den ayrılmasına, borç-

larını kapatarak ili"kilerini kesmesine

neden olmu"tu. Tam da böyle bir

dönemde, 2006 yılında #MF’nin en

borçlu ülkesi olarak Türkiye, adeta

#MF çalı"anlarının maa"larının öden-

mesinin tek garantisi haline gelmi"ti. 

Ekonomi zorda
Bugün #MF borcunun bitmesini

“bayram” gibi gösteren hükümet,

yukarıda anlattı!ımız gibi dı" borcun

gerçek durumunu gözlerden gizliyor.

Gizledi!i bir ba"ka "ey ise, ekonomi-

nin gerçek durumu. 

2012 yılında Türkiye’nin yüzde 2,2

büyüme gösterdi!i açıklandı. Ve bu

rakamla, Türkiye, büyüme hızında 187

ülke arasında 111. sıraya inmi" oluyor. 

Keza OECD raporuna göre, 2010

yılından bu yana Türkiye gelir da!ılı-

mınında adaletsizli!in en fazla ya"an-

dı!ı ülkeler arasına girmi" durumda.

OECD ortalamasında, ülkelerde nüfu-

sun en zengin yüzde 10’u, en yoksul

yüzde 10’dan 9,5 kat daha fazla kaza-

nıyor. Türkiye, Meksika, Çin ve ABD

gibi gelir da!ılımındaki uçurumun en

derin oldu!u ülkelerde ise, en zengin

yüzde 10 ile en yoksul yüzde 10 arasın-

daki gelir farkı 15 kata çıkıyor. 

Ülkede hem tarım hem de sanayi

üretimi büyük bir yıkıma u!ratılmı",

ekonomi birçok alanda ithalata ba!ım-

lı hale getirilmi"tir. Çalı"an nüfusun

yüzde 43,8’i kayıtdı"ıdır ve kayıtlı çalı-

"anların yakla"ık yarısı asgari ücret

almaktadır. D#SK-AR’ın Nisan ayı için

belirledi!i açlık sınırı 1071, yoksulluk

sınırı 3386 TL’dir, ancak askgari ücret

750 TL civarındadır. Ülkenin dı" borcu

337 milyar dolar, iç borcu 386 TL, top-

lamda 1 trilyon TL’ye yakın borç birik-

mi"tir. Özelle"tirmelerle ülkenin en

önemli kaynakları ya!maya açılmı"tır.

Esnaf kepenk kapatmakta, memurun

bütçeden aldı!ı pay (dolayısıyla reel

ücreti) azalmakta, ‘hanehalkı’nın

banka ve kart borçlarının önemli bir

kısmı ödenemez hale gelmekte, kitlele-

rin ya"am ko"ulları kötüle"mektedir.

Geni" tanımlı i"sizlik oranı yüzde

22’ye dayanmı"tır. Ekonomideki

“refah” görüntüsü asıl olarak borsa

hareketlerine, dı"arıdan gelen sıcak

paraya ba!ımlı kılınmı"tır. Kredi "ir-

ketlerinin Türkiye’nin notunu artırmı"

olması, sıcak para akı"ını kolayla"tıra-

cak, ancak bugün 71.8 milyar dolar

olan cari açı!ı da artıracak bir unsur-

dur. Toplamda ekonominin kırılganlı-

!ı artmakta, darbelerden etkilenmeye

daha açık hale gelmektedir. 

2008’de ba"layan ekonomik kriz,

ülkemizde etkilerini son derece "iddet-

li olarak sürdürmektedir. Bu nedenle,

#MF’ye olan borcun kapatılması amba-

lajını yırtarak, arkasında saklanmaya

çalı"ılan dı" borç, iç borç ve cari açık

büyüklü!üne, ekonominin dı"a ba!ım-

lı hale getirilmesinin sonuçlarına

objektifleri tutmak gerekmektedir.

2008’de ba!layan
ekonomik kriz, ülke-
mizde etkilerini son
derece !iddetli ola-
rak sürdürmektedir.
Bu nedenle, #MF’ye

olan borcun kapatıl-
ması ambalajını yır-

tarak, arkasında
saklanmaya çalı!ı-
lan dı! borç, iç borç
ve cari açık büyük-
lü"üne, ekonominin
dı!a ba"ımlı hale

getirilmesinin
sonuçlarına objek-

tifleri tutmak gerek-
mektedir. 

‘97’deki Asya krizinin

arkasından Malezya MF’yi

ülkesinden kovduunda

adeta kıyamet kopmutu.

MF yanlısı gazeteler, Malezya’nın ne kadar

büyük bir hata yaptıını, krizden asla kurtulama-

yacaını vb anlatıp duruyorlardı. Ancak sonuç

çok farklı oldu ve MF’ye alternatif yeni bir döne-

mi balattı. 

Aslında Malezya’nın krize girmesinin de

nedeni MF reçetelerine uygun bir politika izle-

mesiydi. Reçetelerin sonucunda Malezya’ya aırı

sıcak para girii gerçeklemi, yüksek döviz kuru

nedeniyle ithalatı aırı yükselmi, yerli üretim

yok denecek düzeye inmi, cari ilemler açıı

devasa rakamlara ulamıtı. Arkasından devalü-

asyon kaçınılmaz hale geliyor, bunun üzerine

yabancı sermaye ülkenin döviz rezervlerini de

eriterek hızla dıarı kaçıyor ve Malezya ekono-

misi aır bir krize giriyor. 

MF bu durumda krizi derinletirecek olan

daha sıkı maliye politikaları ile dolu olaan reçe-

tesini Malezya’nın önüne koydu. Ancak Malezya

Devlet Bakanı Mahatir Muhammed MF’yi red-

detti ve onun sunduu reçetenin tam tersini

uyguladı. Sermaye hareketlerine sınırlama getir-

di, vergileri düürdü, spekülatif amaçlı döviz tica-

retini sınırlandırdı, ithalatı frenlemek için gümrük

vergilerini artırdı, yurtdıından yapılan borçlan-

manın artlarını aırlatırdı. Kısacası, ekonomi-

sini ABD’li tekellerin yamasından bir süre için

yalıttı ve yerli üretimi güçlendirecek adımlar attı. 

’97 yılında kriz patlak verdiinde Endonezya

ile Malezya aynı koullarda iddetli bir çöküe

girmilerdi. Endonezya MF reçetelerini uyguladı

ve ’98 yılından itibaren büyük ayaklanmalar pat-

lak verdi, sonuçta Endonezya Devlet Bakanı

Suharto devrildi. Malezya ise MF’ye kapılarını

kapattı ve hızlı bir biçimde krizi atlattı. 1998 yılın-

da yüzde 6,7 oranında küçülen Malezya ekono-

misi 1999 yılında yüzde 1, 2000 yılında ise

yüzde 7,3 oranında büyüme gerçekletirdi, yanı-

sıra 2000 yılında 3 milyar dolar bütçe fazlası

verdi. 

Benzer bir durum Tayland’da da yaandı.

Asya krizinden iddetli bir biçimde etkilenen

Tayland, yine MF reçetelerine mahkum edilir-

ken, zengin bir iadamı olan Thaksin Shinawatra

liderliindeki bir parti MF’den kopmak ve ulusal

bir program izlemek iddiasıyla girdii seçimlerde

büyük bir zafer kazandı. Bir yıl içinde Tayland

ekonomisi yeniden canlanmaya baladı.

Arkasından hükümet, MF’ye olan borçlarını iki

yıl önceden ödediklerini ve bir daha MF kredisi

almayacaklarını açıkladı. 

Her iki ülkenin de ortak özellii, “MF ile

anlamazsanız mahvolursunuz, batarsınız” türü

çılıklara tamamen kulaklarını ve ülkenin kapıla-

rını kapatmalarıydı. Kendi ülkelerinde MF

reçetelerinde söyle-

nenlerin tam tersini

yaptılar. MF “kamu

harcamalarını kısın”

diyordu, onlar kamu harcamalarını artırdılar; MF

“özelletirin” diyordu, onlar devletletirdiler; MF

“ekonomiyi yabancı sermaye giriine açın, güm-

rük duvarlarını indirin” diyordu, onlar tersine yerli

ekonomiyi, üretimi güçlendirecek adımlar attılar.

Ve iddia edilenin tersine, krizi hızlı bir biçimde

geride bıraktılar. Bu durum, MF reçetelerinin

güvenilirliini ve doruluunu sorgulatmaya ba-

ladı. Öyle ki, 2003 yılında MF Bakanı Köhler,

Malezya konusunda hata yaptıklarını itiraf etmek

zorunda kaldı. 

Malezya’da balayan MF karıtı hareket,

hızlı bir biçimde dünyanın baka bölgelerinde,

özellikle de Güney Amerika ülkelerinde yankı

bulmaya baladı. 2001 yılında krizden dolayı

büyük bir halk ayaklanması yaanan Arjantin,

önce borçlarını ödeyemeyeceini ilan etti.

Sonrasında 2004 yılında MF ile bir anlama

yaptı. Arjantin’in borcunun hem anaparası hem

de faizi üzerinde büyük indirimler yapmak zorun-

da kaldı MF. 2005 yılı sonunda ise hem Arjantin

hem de Brezilya MF’ye olan borçlarının tümünü

ödediler ve hesaplarını kapattılar. 

2006 yılında, MF’nin en büyük borçlusu ola-

rak Türkiye kalmıtı. Öyle ki, artık MF’nin çalı-

anlarının maalarının Türkiye’nin yaptıı borç

ödemelerinden karılandıı söyleniyordu. 

Malezya, Tayland ve IMF’den kopanlar...
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MF’nin prestijine en büyük gedii açan

olaylardan biri ise, Profesör Joseph Stiglitz’in

Dünya Bankası Bakan Yardımcısı görevinden

ayrıldıktan sonra MF ve DB politikaları hakkın-

da konumaya bala-

ması oldu. 2002

yılında Nobel

ödülü alan

Stiglitz, Mart

2002’de

“Dünya

Bankasının

gizli belgeleri Arjantin’i bitiriyor” balıklı bir

yazı yazdı. Buna göre MF yöneticileri,

Arjantin’de ekonomi giderek kötüleirken

sürekli olarak “program baarıyla gidiyor,

krizi atlatacaksınız”, “özelletirmeyi hız-

landırın, sorunlar çözülecek” açıklamaları

yaparken, halkın sokaa dökülmesi anında

yurtdıına nasıl kaçacaklarına, el koydukları

parayı nasıl kaçıracaklarına varıncaya kadar

hereyi ayrıntılarıyla planlamılar. 

Stiglitz’in açıkladıı belgeler, kredi kuru-

lularının yaptıkları gizli anlamalarda, ülkelerin

stratejik varlıklarını satma sözü vermeden, ülke

ekonomisini mahvedecek (ama kendi kiisel

servetlerini artıracak) kararların altına imza

atmadan kredi alamadıklarını gösteriyor. 

Stiglizt’in “Küreselleme: Büyük Hayal

Kırıklıı” balıını taıyan kitabında ise, MF’nin,

kredi verdii ülkelere adeta bir sömürge valisi gibi

davrandıını, gittii ülkenin ekonomisini ve çıkar-

larını deil, sadece MF’nin çıkarlarını

düündüünü söylüyor. 

Stiglizt, MF ile kredi anlamalarının “be yıldızlı

otel odalarında ya da yalvaran maliye bakanlarının

makamlarında” gerçekletirildiini söylüyor ve bütün

ülkelere dört aamalı bir maliye programının day-

atıldıını anlatıyor. 

Bu programın birinci basamaı özelletirmedir. Muhalefetin susturulması

karılıında bata elektrik ve su irketleri olmak üzere, devlete ait sanayi ir-

ketleri büyük bir hızla özelletirilmektedir. irketlerin

satı deeri ne kadar düük tutulursa tutulsun,

hükümet yetkililerinin alacakları komisyonlar, her

satıı tam bir gönüllülükle yapmalarını

getirmektedir. kinci adım, “sermaye

piyasasının liberalizasyonu”dur. Kaıt üzerinde

yabancı sermayenin yatırımlarını kolaylatıran

bir etkendir bu. Gerçekte ise sıcak paranın

ülkeye giri ve çıkılarını kolaylatırmaktan

baka bir amacı yoktur. MF, spekülatörleri

cezbetmek için ülkelerin faiz oranlarının

yüzde 30, 50, 80’lere kadar çekilmesini ister.

Emlak ve döviz spekülasyonu için ülkeye

nakit paranın rahatça girmesini, en küçük

bir sıkıntıda ise, ülke rezervlerini birkaç gün

içinde eritecek biçimde geriye kaçmasını

salar. Bu arada yüksek faiz ülkenin üretim

kaynaklarını da kurutmu olur. Arkasından

üçüncü adım gelir. “Piyasaya dayalı fiyat-

landırma” denilen bu adım, gıda, su ve

petrol gibi yaamsal önemdeki ürünlerin

fiyatlarına zam yapmanın örtüsüdür. Eer

bu zamlar kitlelerde bir isyana neden

olursa, MF ona da hazırlıklıdır.

Devletlerin iflasına kadar uzanan bu

sürecin sonunda kalan irketleri ve var-

lıkları ucuza kapatan tekeller devreye

girer. Dördüncü basamak “serbest

ticaret”tir. Tabi ki bu DTÖ ve DB’nin

koruması altındaki ülkeler ve tekeller

için bir serbest ticarettir. Bu tekellerin

ülkeye giriinin önündeki son engeller

de kaldırılır, kredi verilen ülkenin

emperyalizme baımlılıı koulsuz ve

sınırsız hale getirilir. 

!MF’nin bu kadar “gözden dü"mesinin”, bu
kadar çok ele"tirilmesinin iki temel nedeni

var. Birincisi, !MF reçetelerinin yarattı#ı etki,
ülke ekonomisine vurdu#u darbe ve kitleleri

yoksulla"tırıcı etkisi geni" kesimler tarafın-
dan çarpıcı bir biçimde, hem de do#rudan

ya"anarak görüldü. 
!kincisi ise, ABD’nin hegemonya aracı olarak

kurulan !MF’nin, yine ABD’nin dünya üzerin-
deki hegemonyasını kaybetmeye ba"lamasıy-
la birlikte etkisini ve nüfuzunu da kaybetme-

ye ba"lamasıydı. 

!MF’den
kopan ülkelerin ba"arısının altında, “kendi”

ba#ımsız ekonomilerini uygulamaları,
“emperyalizme” kapılarını kapatmaları oldu-
#u söyleniyordu. Oysa emperyalizm ko"ulla-
rında, herhangi bir ülkenin “ba#ımsız” kala-

bilmesi, “kendi-ba#ımsız” politikalarını izleye-
bilmesi mümkün de#ildir. II. Emperyalist

sava"tan itibaren ABD hegemonyasını kabul-
lenmek zorunda kalan ülkeler, ABD’nin !MF

reçetelerine de, NATO operasyonlarına da,
BM kararlarına da uymak zorunda kalıyorlar-

dı. Ancak ‘90’lı yılların ikinci yarısından iti-
baren de#i"en dengeler, Çin’in yükselen bir

emperyalist olarak ortaya çıkması, yarı
sömürge-ba#ımlı ülkeler için yeni bir alterna-

tif anlamına geliyordu. Çin güç ve
etkisini artırdıkça, ABD’den koparak

Çin’in hegemonya alanına giren ülkelerin
sayısında artı" ya"andı. 

Çin emperyalizminin dünya dengelerindeki
a#ırlı#ı, her geçen gün biraz daha büyüyor,
ABD’nin “imparatorluk” tahtına oturmaya

aday oldu#u her geçen gün biraz daha açı#a
çıkıyor. Bu nedenle, ABD’den ve ABD’nin

ekonomik, askeri, siyasi kurumlarından
kopan, Çin’in hegemonyası ve ekonomik-

askeri-siyasi politikalarının etkisi altına giren
ülkeler, her geçen gün biraz daha artıyor. Bu
nedenle !MF’nin son yıllarda sürekli gözden

dü"mesinde, ülkelerin !MF ile ba#larını
koparmalarında en önemli etken, sözkonusu

ülkelerin Çin ile kurdukları ili"kiler ve
Çin’den aldıkları destektir.  

IMF’den koputa 
Çin etkisi

DB Bakan Yardımcısının itirafları

“Ekonomi tıkırında”
mı?

AKP Hükümetinin, Türkiye’nin büyüdüü, ekonominin

düzeldii, IMF’ye borcunu sıfırladıı, hatta ona borç

verecek hale geldii yönünde yapılan propagandaya ra-

men, gerçekler tüm bu propagandayı yalanlıyor. te bazı

rakamlar...

*Resmi rakamlara göre Türk
iye nüfusunun

 yüzde

17.1’inin yoksu
lluk içinde old

uu saptanmı durumda.

2009 yılı verile
rinde, kentlerd

eki yoksul say
ısı 7 milyon

511 bin, kırlar
da ise 3 milyon 488 bin.

*En yoksul yü
zde 20 ile en 

zengin yüzde 
20 arasında-

ki gelir farkı, 
8.5 kat.

*OECD verilerine
 göre Türkiye’

de her on aile
nin birinde

hem anne, hem baba isiz.

*OECD’nin 40 ül
kede halkın re

fah düzeyini ö
lçmek için

yaptıı “hayat 
nasıl” aratırm

asında, Türkiy
e sonuncu

sırada!

*BBC’nin düny
a ölçeinde ya

ptırdıı bir kam
uoyu yok-

lamasında, Türkiy
e’de halkın ön

celikli sorunun
 yolsu-

zluk ve isizlik
!

*Cari açık 71.8
 milyar dolar! En

flasyon resmi rakamlara

göre    yüzde
 11.4!  Son m

emur zammı, yüzde 4!

*Günde ortalam
a 5 içi, i cin

ayetlerinde ka
tlediliyor.

Mayıs ayında 69
 içi bu cinay

etlerde yaamını yitirdi. 

*SGK’nın Nisa
n 2011 verileri

ne göre Türkiy
e’de toplam

10 milyon 314 bin 
95 içi var. Bu

 içilerin 922 
bin

188’i sendika 
üyesi. Türkiye’

de sendikalam
a oranı,

yüzde 8,94. K
ayıtdıı istihda

m oranı ise, yüz
de 43,8 

*Türkiye’de 15
 milyon civarında

 ücretli bulunu
yor.

Toplu sözleme hakkını kull
anabilenlerin s

ayısı 500 bini

bulmuyor. Grev ha
kkını AKP dön

eminde kullanan 
içi

sayısı, 2010 yı
lında bin, 201

1 yılında 800’l
erde

kaldı. Birçok i
kolunda grev 

yasaı var.
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