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M›s›r ayaklanmas›nda

s›n›f›n gücü

uzey Afrika’dan Asya ve Avru-
pa’ya kadar her yerde, ezilen halklar,
iflçi ve emekçiler daha fazla soka¤a
ç›k›yor ve taleplerini hayk›r›yor. 

Tunus ve M›s›r’daki halk isyan›,
25-30 y›ll›k diktatörleri devirdi. Libya,
Bahreyn, Yemen, Cezayir’de halk›n
gerici iktidarlara karfl› eylemleri sü-
rüyor. Yunan iflçi ve emekçileri, ge-
çen y›ldan bu yana gerçeklefltirdi¤i
genel grev ve sokak gösterilerini, da-
ha güçlü bir flekilde yeniden gerçek-
lefltiriyorlar. Kuzey K›br›s’ta halk, ifl-
gale ve krizin yüküne karfl› gösteriler
düzenliyor, grevler yap›yor.

Kuflkusuz bunlar›n her biri, kendi
içinde birçok farkl›l›klar›, çeliflkileri
de bar›nd›r›yor. Ancak hepsinin or-
tak keseni; krizle birlikte artan iflsiz-
li¤e ve yoksullu¤a, ayn› oranda flid-
detlenen bask› ve zorbal›¤a, anti-de-
mokratik uygulamalara duyulan tep-
kilerin patlamas›d›r. Ve hepsinin de
as›l handikap›, önderlik sorununda
dü¤ümlenmektedir. Birço¤u kendili-
¤inden patlamalar fleklinde geliflen
bu hareketler, ya tamamen öndersiz-
dir, ya da gerici, reformist önderlik-
ler alt›ndad›r. Her iki durumda da kit-
leler, do¤ru bir perspektifle hedefle-
rine yüklenememekte, sömürü ve
bask› rejimine son verecek ölümcül
darbeyi indirememektedir. Bunun
baflar›lmas› için, komünist ve dev-
rimci bir önderlik gerekmektedir
çünkü. Dolay›s›yla sorun, devrimci
önderlik sorunudur.

* * *
Tunus’ta bafllay›p di¤er Kuzey

Afrika ülkeleri ve Ortado¤u’yu kapla-
yan halk isyanlar›, burjuva medya ta-
raf›ndan çeflitli biçimlerde çarp›t›l-
maya çal›fl›ld›, çal›fl›l›yor. Bunlar›n
bafl›nda “gerici diktatörlerin y›k›la-
ca¤›, yerini demokrasiye b›rakaca¤›”
söylemi vard›r. Emperyalistler ve ifl-
birlikçileri de, bugüne dek kol-kola
olduklar› bu diktatörleri, “halk›n se-
sine kulak vermeye” ça¤›rmaktad›r.
Bu demagojik söylemin ard›ndan,
“demokrasiye geçifl” tavsiye edil-
mektedir. 
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Bütün bunlar, egemenlerin biny›llard›r edin-
dikleri yönetme yöntemleridir. Halk isyan›n›n gü-
cünün, diktatörleri y›kaca¤›n› fark ettikleri anda,
uflaklar›ndan-yandafllar›ndan s›rt çevirmekte ve
halk›n taleplerine sahip ç›kar görünerek, onlar›
yine kendi ç›karlar› do¤rultusunda yönlendirme-
ye giriflmektedirler.

‹syan eden halk kitleleri, elbette özgürlük ve
demokrasi talep ediyor. Ancak bu kavramlara
yüklenen anlamlar farkl›d›r. ‹flçi ve emekçiler, en
baflta çal›flma özgürlü¤ü, aç kalmama özgürlü¤ü
istiyor. Sömürülmemek, afla¤›lanmamak, horlan-
mamak istiyor. Örgütlenme ve ifade özgürlü¤ü
istiyor. Ve elbette yönetimde söz hakk› istiyor.
Bunlar›n hiçbiri “Bat› tipi demokrasi” dedikleri ka-
pitalist sistemde yoktur. Demokrasi dedikleri,
dört-befl y›lda bir sand›k bafl›na gitmektir ki, bu-
nu y›k›lan diktatörler bile göstermelik de olsa
yapm›fllard›r. Örne¤in en demokratik ülkeler ara-
s›nda gösterilen Belçika’da seçim sonuçlar› ay-
lard›r aç›klanmam›flt›r. Seçim sonuçlar›yla oy-
nand›¤›, istenmeyen durumlarda sonuçlar›n
uzun süre aç›klanmad›¤›, kimse için s›r de¤ildir.
Sadece ABD seçimlerine bakmak bile, bu aldat-
macay› görmeye yeter. 

Ve ABD’nin “demokrasi götürüyoruz” diyerek
iflgal etti¤i Irak ve Afganistan’da yap›lanlar› hat›r-
lamak, emperyalizmin “demokrasi”sini anlat›r. O
yüzden de bu ülkelerde halk, “Kahrolsun Demok-
rasi”, “Demokrasi ‹stemiyoruz” sloganlar›yla ey-
lemler yapm›flt›r. “ABD demokrasisi” art›k iflgal-
ler, soyk›r›mlar, katliamlar, a¤›r sömürü ve zor-
bal›k ile özdeflleflmifltir. Dolay›s›yla halk›n özgür-
lük ve demokrasi özlemiyle taban tabana z›tt›r.

* * *
Son aylarda geliflen halk hareketleri karfl›s›n-

da “demokrasi” flampiyonlu¤una oynayan ülke-
lerden biri de Türkiye’dir. AKP hükümeti ve Bafl-
bakan Erdo¤an, Tunus ve M›s›r’daki halk isyan-
lar›n› öven aç›klamalar yapt›lar ve diktatörlere
“halk›n sesine kulak vermeleri”ni tavsiye ettiler.
Üstelik Arap halklar›n›n Türkiye’deki demokrasi-
ye imrendi¤i, böyle bir yönetim flekli istedikleri
yalan›n› yayarak… 

Zaten AKP ve Erdo¤an’›n bir süredir dillerin-
den düflürmedikleri kavram, “ileri demokrasi”dir.
Onlar› s›radan bir “demokrasi” de kesmiyor art›k.
Türkiye, AKP ile birlikte “ileri demokratik” bir ülke
olmufltur! Ortado¤u halklar›, Türkiye’ye ve Erdo-
¤an’a hayrand›r! Böyle bir yönetim, böyle bir lider
istemektedirler! vb vb…

Bu “ileri demokratik” ülkede, günde ortalama
iki iflçi, ifl cinayetlerinden ölüyor. Neredeyse her
gün, kad›nlar sokak ortas›nda b›çaklan›yor, kat-
lediliyor. Gazeteciler, yazarlar, komünist ve dev-
rimciler, tutuklan›yor, cezalara çarpt›r›l›yor. “Pa-
ras›z e¤itim” isteyen gençler coplan›yor, “Torba
yasaya hay›r” diyen emekçiler, gaz bombalar›yla
da¤›t›l›yor. Emekçi halk›n evleri bafl›na y›k›l›yor
ve burjuvaziye yeni rant alanlar› aç›l›yor. vb… 

En küçük hak talebi, bu flekilde bast›r›l›rken,
örgütlenme hakk› da ortadan kalkm›fl durumda.

Yüzlerce iflçi, sendikada örgütlendiklerinden do-
lay› ifllerinden at›ld›lar, at›l›yorlar. 12 Eylül’den
bu yana sendikalaflma oran›, her geçen y›l daha
da düfltü. Özelefltirme ve tafleronlaflt›rma ile da-
ha yo¤un bir sömürü ortama yaratt›klar› gibi, ör-
gütlenme hakk›n› da fiilen gasp ettiler.

Bunlar, AKP’nin “ile-
ri demokrasi”si alt›nda
yaflanan, ilk akla gelen
örneklerdir. Daha yüz-
lerce, anti-demokratik,
faflizan ve gerici uygu-
lama s›ralanabilir. Tür-
kiye halklar› da, t›pk›
Arap halklar› gibi bu
bask›c› rejimden, a¤›r
sömürü koflullar›ndan
b›km›flt›r. Henüz bir isyan
dalgas› fleklinde olma-
sa da, tepkilerini de¤i-
flik biçimlerde ortaya
koymaktad›r. Fakat
Türkiye’de de sorun,
önderlik sorunudur. Bu
tepkileri birlefltirip ör-
gütleyecek ve do¤ru
hedeflerle yöneltecek,
devrimci komünist bir
önderli¤e ihtiyaç, her
geçen gün daha yak›c›
olmaktad›r.

* * *
Mart ay›, do¤ayla birlikte

toplumsal hareketlerin de yeniden canland›¤›,
“yeni bir gün”e uyan›fl ay›d›r. Emekçi kad›nlar
gününden, Gazi barikatlar›na, Newroz’dan K›z›l-
dere’ye, direnifl ay›d›r. Kürt ulusal hareketi, “ey-
lemsizlik” karar›n› sona erdirdi¤ini aç›klad›. Kürt
halk›n›n, hemen her gün süren protesto ve gös-
terileri, bu kararla birlikte daha da büyüyecektir.
Newroz, çok daha kitlesel ve militan geçecektir.
‹flçi ve emekçiler, devletin ve sar› sendikalar›n
barikatlar›n› daha fazla zorlamakta, sokak göste-
rilerini ve direnifllerini artt›rmaktad›r. Ö¤renci
gençlik, 16 Mart’› faflizme karfl› mücadele günü-
ne dönüfltürmeli, dönemin bafl›nda yükseltti¤i
sesini, daha birleflik, gür ve militan hale getirme-
lidir. 

Arap halklar›n›n isyan›, Türkiyeli iflçi ve
emekçilere de esin kayna¤› oluyor, coflku ve mo-
ral veriyor. Benzer bir halk hareketinin Türkiye’de
de patlak vermesi, uzak bir ihtimal de¤ildir. Fakat
son isyanlar bir kez daha göstermifltir ki, özgür-
lük, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi ancak devrimle
mümkün olabilir. Aksi halde bu talepler, demago-
jik bir flekilde sahiplenip çarp›t›lmakta ve halk›n
üzerindeki sömürü ve bask› devam etmektedir.
Bu noktada komünist ve devrimcilere büyük gö-
revler düfltü¤ü ortadad›r. Elbette, kitleler, kendi
deneyimleriyle ö¤renecek, demokrasi savafl›nda
e¤itilecektir. Ancak devrim, ML partinin önderli-
¤inde kitlelerin eseri olacakt›r.
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Merhaba,

Arap co¤rafyas› eylemlerle sars›l›yor. Kitleler
Tunus’ta ve M›s›r’da, günler süren eylemlerin
sonunda diktatörleri devirdiler. Ve di¤er Arap
egemenleri s›ran›n kendisinde oldu¤u korkusu-
nu yafl›yorlar. 

‹flçi ve emekçiler eylem yap›yor, direniyor, ça-
t›fl›yor, ölenlerin cenazesini kald›r›yor ve dire-
nifle devam ediyor. ‹flçi ve emekçiler ö¤reniyor:
Burjuvazinin gerçek yüzünü, s›n›fsal çeliflkileri,
kendisi aya¤a kalkt›¤›nda yenilmez oldu¤unu,
haklar›n› elde etmek için mücadele etmek zo-
runda oldu¤unu... Ve daha birçok fleyi ö¤reni-
yor. Kendi gücünü görüyor ve umudu büyüyor. 

Ekonomik krizin ikinci dalgas›n›n çok yaklafl-
t›¤›na dair iflaretler her geçen gün art›yor. Lib-
ya k›y›lar›nda duran Amerikan 6. Filosu yeni-
den savafl ç›¤l›klar› at›yor. Ve tüm dünyada ifl-
çi ve emekçiler, direnen kitlelerin açt›¤› yoldan
yürümek, kendi ülkelerinde mücadeleyi yük-
seltmek için haz›rlan›yorlar. Bizim ülkemizde

de Mart ay›nda topra¤›n, do¤an›n ye-
niden uyan›fl› ile birlikte, mücadele

de yeni yükseliflleri müjdeliyor. 

“‹nanc›n s›nand›¤› zor mekan-
lar; HÜCRELER” kitab›ndan dola-
y› tutuklanm›fl olan Nevin Berk-
tafl ile ilgili kampanyam›z, de¤iflik

biçimlerde sürüyor. Ve Nevin Berktafl tahliye
oluncaya kadar  da sürecek...

Gündemdeki konularla ilgili yaz›lar› dergimiz
sayfalar›nda bulabilirsiniz.   

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...

O k u r l a r a . . .
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unus’ta bafllayan kitle ayaklanma-
lar› ve gösteriler, k›sa zamanda bü-
tün Arap ülkelerine yay›ld›. Ceza-
yir, Moritanya, Bahreyn, Yemen,
Sudan, Ürdün, Irak, Suriye, ‹ran’-

da ve hatta Suudi Arabistan da önemli kit-
le gösterileri gerçeklefltirildi. Bunlar›n en
etkili ve bölgenin dengelerini de¤ifltirici
olanlar› ise, Tunus, M›s›r ve Libya’da ya-
flananlard›.  

Her ülkede yaflanan hareketin niteli¤i
ve dinamikleri birbirinden önemli farkl›-
l›klar tafl›yordu elbette. Mesela Bah-
reyn’de etnik kimlik sorunlar› daha öne ç›-
karken, Irak’ta (Kürdistan-Süleymaniye)
yaflanan harekette, kitlelerin yönetime
duyduklar› tepki etkili olmufltu. Ama hep-
sinde ortak olan belirleyici noktalar vard›. 

Birincisi, eylemlerin hepsinde tetik-
leyici unsur ve kitlelerin sokaklara dö-
külmesinin as›l nedeni, 2008’de patlak

veren ekonomik krizin etkileri, iflsizlik,
yoksulluk ve giderek kötüleflen yaflam
koflullar›yd›. Bu nedenle, yaflanan ayak-
lanma ve protestolar›n tümünün ekonomik
taleplerle bafllay›p, ard›ndan politik bir ni-
teli¤e büründü¤ünü söyleyebiliriz. Çünkü
bu ülkelerin hepsinde, ony›llard›r ayn› dik-
tatörün pervas›z yönetimi alt›nda yaflama-
n›n yaratt›¤› bask› ve sindirme ortam›na
duyulan tepki de vard›. 

Arap ülkelerinde genel olarak krizin
etkisiyle t›rmanan yüksek iflsizlik oranlar›,
artan yoksullaflma, yükselen g›da fiyatlar›
ve zengin ile yoksul aras›ndaki uçurumun
devasa boyutlara ulaflmas›, üstüne üstlük,
bu uçurumun her geçen gün daha aç›k bi-
çimde kitlelerin gözlerinin önüne serilme-
si, kitlelerde öfke birikimini yo¤unlaflt›rd›.
Bu birikim, tetikleyici bir olay üzerinden
patlamaya dönüfltü, egemen s›n›flar›n eski
yöntemlerle bast›rma çabalar› ise, tam ter-
sine, genel kitlede bugüne kadar etkili ol-
mufl olan korku duvar›n› parçalad›. O saat-
ten sonra art›k “korku” egemen s›n›flar›n
ruhuna sirayet etti. “Kitlelerin gözünde
ölüm küçüldü¤ünde zafer yak›nlafl›r”
der Marks. Ondan sonras›, ç›¤ gibi büyü-
yen kitlelerin kolektif eylem gücü, dikta-
törleri devirecek, devrilmedi¤i yerde ise
ölüm korkusuyla k›vand›racak boyutlara
ulaflt›. 

‹kinci ortak unsur, eylemlerdeki ön-
derlik bofllu¤udur. Yaflanan, kitlelerin
kendili¤inden hareketidir. Elbette ki bun-
lar, tamamen örgütsüz kitleler de¤ildir.
Geçmifl mücadele deneyimlerinin olufltur-

du¤u bir birikim ve bilinç, taleplerin flekil-
lenmesinde ve eylem esnas›nda çeflitli ör-
gütlenme biçimlerinin oluflturulmas›nda
yol gösterici olmufltur. Mesela Tunus’ta
kurulan mahalle savunma komiteleri bu-
nun ürünüdür. Keza, iflçilerin, ‘y›¤›nlar’›n
içindeki ‘göstericiler’ olarak de¤il, ‘s›n›f’
olarak sendikalar›yla, üretim alanlar›nda
eylemlere kat›lmalar› da son derece önem-
lidir ve sonuç al›nmas›nda etkili olmufltur. 

Bu durumun olumsuz yan›, kitlelerin
genifl kesimlerinin kand›r›lmaya ve “yor-
gunluk” belirtilerinden etkilenmeye aç›k
olmas›d›r. Zaten ilk kazan›mlar›n elde
edilmesinden sonra genifl bir kesimin “za-
fer” kutlamas› ile evine dönmesi, ya da
mesela M›s›r’da darbe gerçeklefltirmifl
olan ve eski diktatör yönetiminin bir par-
ças› olan orduyu sevinçle karfl›lamas›,
böylesi örneklerdir. 

Di¤er taraftan, bu tür ‘ilerici’ yan› bas-

k›n olan kitle hareketleri, kendi devrimci
önderli¤ini ve örgütlenme biçimlerini de
yaratabilecek potansiyele ve dinamiklere
sahiptir. Çünkü kitleler bir kere sokakla-
ra dökülmüfl, bir diktatörü devirmifl,
kendi gücünün fark›na varm›fl, kolektif
eylem gücünün ne kadar etkili bir unsur
oldu¤unu ö¤renmifl, grev ve eylem oku-
lunda kendi deneyimleri içinde piflmifl-
lerdir. Tahrir meydan›nda günler boyunca
otururken, ya da Tunus’ta ya¤mac›lara
karfl› mücadele ederken, pekçok fleyi ö¤-
renmifllerdir. Orada yaflam›n örgütlenmesi
ya da elde k›l›ç sald›ran develi sivil polis-
lere karfl› direniflin gerçeklefltirilmesi, gün-
ler boyunca flehitlerin cenazeleriyle birlik-
te yaflananlar, kitlelerin bilincinden ve ru-
hundan silinmeyecek izler b›rakm›flt›r. 

Kendi ülkemizde yaflanan Ankara Te-
kel direniflini düflünürsek, orada iflçilerin-
ziyaretçilerin-ailelerin yaflad›klar› dönü-
flüm, bize Tahrir’de 1 milyon kiflilik bir
eylemde yaflanan dönüflümle ve yaratt›¤›
kitle psikolojisi ile ilgili bir fikir verebilir. 

Üçüncüsü, eylemlerin yafland›¤› ül-
kelerde radikal dinci örgütlerin eylem-
lere kat›l›m ve müdahaleleri yok dene-
cek kadar azd›r ve bu bir avantajd›r.
Tunus’ta zaten dinci örgütlenmeler son de-
rece c›l›zd›r ve eylemciler, dincilerle arala-
r›na mesafe koymak için iradi bir çaba da
göstermifllerdir. Di¤er taraftan, mesela M›-
s›r’da Müslüman Kardefller örgütü son de-
rece güçlü ve kitlesel olmas›na ra¤men,
eylemlerin d›fl›nda ve seyirci konumunda
kalmay› tercih etmifltir. Hareketin taleple-
rinin ekonomik sorunlara, yoksulluk-iflsiz-

lik-açl›k konular›na odaklanmas›, dini-et-
nik sorunlar›n öne ç›kmamas› olumlu bir
durumdur. Böylece mücadalede, s›n›fsal
kimlikler ve s›n›fsal çeliflkiler daha net gö-
rülebilir.  

Dördüncüsü, Libya’y› d›fl›nda tutar-
sak, yaflanan kitle hareketlerinin em-
peryalist müdahalelerle ilgisi yoktur.
Eski Sovyet co¤rafyas›nda gördü¤ümüz
türden, C‹A-Soros paras›yla sat›n al›nm›fl
örgütlenmeler ya da C‹A-Soros müdahale-
siyle k›flk›rt›lm›fl kitleler sözkonusu de¤il-
dir. Yaflanan tümüyle iflçi ve emekçilerin
kendi gerçek ekonomik ve siyasi taleple-
riyle ilgilidir. Bu yan›yla da ilericidir, des-
teklenmesi gerekir. Libya ise ayr›ca ele
al›nmal›d›r. Orada, emperyalist k›flk›rtma
devreye girmifltir. Daha önce Yugoslav-
ya’n›n parçalanmas› s›ras›nda ya da Kon-
go gibi Afrika ülkelerinde gördü¤ümüz
türden bir iç savafl›n bafllat›lmas› sözkonu-
sudur. Kitlelerin hakl› talepleri, emperya-
list pazar kavgas› için kullan›lmaktad›r. 

Beflincisi, bölgede diktatörlerin dev-
rilmesi, kimi reformist çevrelerin söyle-
di¤i gibi “devrim” de¤ildir. Diktatörlük-
ler de¤il, sadece diktatörler y›k›lm›flt›r.
Sistem de¤il, sadece sistemin bir aktörü-
temsilcisi devrilmifltir. Sistem bütün ku-
rumlar›yla yerinde durmaktad›r. 

Di¤er taraftan, baz› devrimci yap›la-
r›n yapt›¤› gibi, o ülkelerde hiçbir fley
olmam›fl gibi davranmak da do¤ru de-
¤ildir. Diktatörleri y›kacak düzeyde bir
kitle hareketi, düzeniçi reform mücadelesi-
nin son derece önemli bir parças›d›r. Sa-
hiplenilmesi ve gelifltirilmesi gereken bir
yan›d›r. Reformlar için mücadele, genifl
kitlelerin mücadeleye çekilmeleri, mü-
cadele okulunda e¤itilmeleri ve devrim
savafl›m›n›n bilinçli bir unsuru haline
gelebilmeleri için zorunlu bir araçt›r.
Reform mücadelesi içinde kitleler, siste-
min gerçek yüzünü, as›l çeliflkinin s›n›fsal
oldu¤unu ve bu sistem içinde elde ettikleri
haklar›n kesin ve gerçek bir çözüm olma-
yaca¤›n› görerek kavrarlar. Dahas›, siste-
me karfl› kazan›lan her zafer, sisteme att›-
r›lan her geri ad›m, kitlelerin moral moti-
vasyonunu güçlendirir, kendine güvenleri-
ni art›r›r, neleri baflarabileceklerini somut
olarak ö¤retir. Burjuva sömürücü sistemin
ne kadar insanl›kd›fl› oldu¤unu da, kendisi-
nin üretimden gelen gücünün ne kadar bü-
yük oldu¤unu da bu mücadele içinde ö¤re-
nir. 

Bugün de Arap ülkelerinde yaflanan bu
ayaklanmalar, sadece Arap co¤rafyas›nda
de¤il, tüm dünyada kitlelere güç ve moral
vermifltir. Bugün talepleri olan, eylem ya-
pan her kesim, “biz de Tahrir meydan›nda-
ki gibi otural›m” demektedir. Bu Yunanis-
tan’daki iflçilerden Diyarbak›r’a, küçük bir
fabrikada ücretini alamayan iflçiye kadar
böyledir. 

* * *
Yaflanan ayaklanmalar›n ve diktatörle-

rin y›k›lmas›n›n emperyalist pazar sava-
fl›ndaki önemli bir sonucu, ABD hegemon-
yas›n›n, özellikle de siyasi-ideolojik gücü-
nün bir darbe daha yemifl olmas›d›r. 

Sadece 20 y›lda, ABD hegemonya-
s›ndaki de¤iflim çok çarp›c›d›r. ‘90’l› y›l-
larda ABD imparatorlu¤unun mutlak
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Arap isyanlar›n› 
do¤ru okumak...
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yenilmezli¤i ilan edilmiflken, 2000’lerden itibaren
her cephede peflpefle darbeler yemifltir. Son on y›l-
da att›¤› her ad›m, bumeranga dönüflmüfltür. Afganis-
tan savafl›n› kazanma ihtimali olmad›¤›n› tüm askeri
uzmanlar söylemektedir. Irak savafl›nda ise askeri ola-
rak de¤il, sat›n alarak görece bir hakimiyet sa¤lam›fl-
t›r. En büyük hedefi ‹ran’a sald›rmak için on y›ld›r
beklemektedir. Kendi hegemonya arac› olarak kurdu-
¤u NATO, BM gibi emperyalist uluslararas› kurum-
lar, art›k kendi kontrolünden ç›km›flt›r. 

Askeri ve siyasi olarak ABD’nin güç kayb›, 2008
y›l›nda dünyay› sarsan ekonomik krizle daha da boyut-
lu bir hale gelmifltir. Yaflanan ekonomik kriz, ABD
ekonomisini, ABD ekonomik sistemini ve ABD’nin
hegemonya tarz›n› sorgulatm›flt›r. 

Ve bugün, ABD aç›s›ndan en stratejik noktada,
Ortado¤u’da üstüste darbeler inmektedir. 2000’le-
rin bafl›nda Büyük Ortado¤u Projesi, Geniflletilmifl Or-
tado¤u Projesi gibi de¤iflik isimlerle gündeme getirdi-
¤i, Arap co¤rafyas›n› kendi hegemonyas› alt›na alma
planlar› tümüyle çökmüfl durumda. Bu projeye göre
Arap ülkeleri, Amerikan ideolojisi do¤rultusunda gö-
rünürde “demokratikleflme” ad›mlar› atacak, gerçekte
ise, ABD’ye ba¤›ml›l›k iliflkilerini art›racaklard›. Çok
büyük iddialar ve parlak ambalajlarla gündeme getiril-
miflti bu projeler. 

Aradan on y›l bile geçmedi. ABD emperyalizmi,
Ortado¤u’daki en önemli ufla¤›n› kaybetti, Arap ül-
keleri karfl›s›ndaki en etkili diktatöründen vazgeç-
mek zorunda kald›. “Ortado¤u’da Suriye’siz savafl,
M›s›r’s›z bar›fl olmaz” derler; ABD, Ortado¤u’daki en
etkili elçisi olan M›s›r’da dengelerin altüst oluflunu iz-
lemek zorunda kald›. 

M›s›r, ABD’nin en çok askeri yard›m yapt›¤›, ‹sra-
il’den sonra gelen ikinci ülke. Filistin’in d›flar›ya-dün-
yaya aç›lan iki kap›s›ndan biri. ‹srail’in Filistin’e dö-
nük her türden yapt›r›m› ve yasa¤›, M›s›r buna ortak
olursa hayata geçebiliyor. Ortado¤u’da ‹srail ile Arap
ülkeleri aras›nda tampon ve denge unsuru olarak her
dönem M›s›r devreye giriyor. Zaten Ortado¤u’da ‹sra-
il’i tan›yan ilk ülke olma özelli¤ini de tafl›yor. Bunun
yan›s›ra, Süveyfl Kanal›’n› elinde tutuyor olmas›,
Akdeniz’den Hint Okyanusu’na uzanan hatt› elinde
tutmas› anlam›na geliyor. Yani M›s›r, baflta Çin ol-
mak üzere Asya ülkelerinden, baflta Suudi Arabistan
olmak üzere Ortado¤u ülkelerinden Avrupa’ya uzanan
deniz yolunun en önemli hakimi durumundad›r. M›-
s›r’da dengelerin de¤iflmesi, bütün bu co¤rafyan›n

dengelerini de¤ifltiren bir unsurdur. 
Tam da M›s›r’da ayaklanman›n sürdü¤ü

bir dönemde, ‹ran savafl gemilerinin on-
y›llard›r ilk defa K›z›ldeniz-Süveyfl Ka-
nal›’ndan geçifl izni alarak Suriye liman-
lar›na gitmesi, M›s›r’da dengelerin bozul-

mamas›n›n ABD aç›s›ndan ne kadar önemli
oldu¤unu gösteren çarp›c› bir olayd›r. Sa-

dece bu olay bile, ABD’nin M›s›r’a ver-
di¤i önemi ve M›s›r’› kaybetti¤inde ne-
ler olabilece¤ini göstermeye yeterlidir. 

Üstelik bu durum sadece M›s›r
aç›s›ndan da geçerli de¤ildir.
Bahreyn’den Ürdün’e kadar
pekçok ülkede kitleler Ameri-
kan ufla¤› diktatörlere karfl› ha-
rekete geçmifllerdir. 

Bu hareketler, ABD’nin ç›-
karlar›n› do¤rudan hedef almak-
tad›r. ABD’nin bu ülkelerle olan
petrol ticareti baflta olmak üzere
ekonomik iliflkileri ciddi riskler
tafl›maktad›r. 

Daha da önemlisi, eylemci
kitlelerde Amerikan karfl›tl›¤›
aç›k biçimde kendini ortaya

koymaktad›r. Amerikan “demokrasisi”ne, krizlere ne-
den olan Amerikan ekonomik modeline, Amerikan ya-
flam tarz›na ve bugüne kadar diktatörlerini besleyen
Amerikan yönetimine karfl› tepkileri aç›kt›r. Zaten ha-
yata geçme flans› bulamayan “Büyük Ortado¤u Pro-
jesi”, bu ayaklanmalar ile tamamen çöp haline gel-
mifltir. ABD’nin ilk günden itibaren yaflad›¤› flaflk›nl›k
ve siliklik bundand›r. Libya’da bafllayan ayaklanmaya
bir biçimde müdahil olma ve orada ortaya ç›kan bofllu-
¤u de¤erlendirme çabas›na girse bile, art›k Ortado¤u
d e n g e l e r i n d e
ABD’nin a¤›rl›¤› ve
hegemonyas›, oldukça
büyük bir darbe daha
alm›fl durumdad›r.  

*
* *

Temmuz 2009’da
Tunus Amerikan Elçi-
li¤i’ne gönderilen bir
rapor, “birçok Tunus-
lu politik özgürlükleri
olmad›¤›ndan flikayet-
çi, Devlet Baflkan› ve
ailesinin yolsuzlukla-
r›ndan, yüksek iflsizlik
oran›ndan ve yöresel
eflitsizliklerden dolay›
da k›zg›n. Afl›r› uçlar
daima tehdit etme du-
rumunda” diyor ve
ekliyordu; “rejimin
uzun süreli dengede
olmas›n›n riski gide-
rek artmakta.”

Kapitalizmin önle-
nemez çeliflkisi de bu-
dur iflte. Kitle eylem-
lerinin dinamiklerini
farkedebilirler, an-
cak kendi y›k›mlar›-
na yolaçabilecek bu
durumu önleyemez-
ler. Çünkü önleyebil-
meleri, kitlelerin öfke-
sini yat›flt›rabilmeleri,
karlar›ndan vazgeç-
melerini gerektirir. ‹fl-
çi ve emekçilerin sö-
mürüsü üzerinden
yapt›klar› soygunu
durdurmalar›, kendi
lüks ve flaflaalar›n›n
küçük bir k›sm›ndan
da olsa vazgeçmeleri
gerekir. Biraz da kitle-
lerin bilinç gerili¤ine,
ony›llar süren sistemli
bir demagoji bombar-
d›man› ile uyutulmala-
r›na, burjuva yaflam
tarz›n›n göz boyay›c›,
özendirici, kölelefltiri-
ci ve apolitiklefltirici

etkisine ve hepsinden önemlisi kitlelerin örgütsüzlü¤ü-
ne güvenirler. Hoflnutsuzluklar›n, kendilerini tehdit
edebilecek düzeye ulaflamayaca¤›n› san›rlar. ‹flte bu
nedenle, uyar›lar ve belirtiler ne kadar güçlü olursa ol-
sun, ilk ciddi kitle eyleminde büyük bir flaflk›nl›k ya-
flarlar. 

Bugün emperyalistler, yaflan›rken etkileyemedikle-
ri kitle hareketlerini, bast›rmak için her tür yöntemi
kullan›yor. Ayaklanan kitlelerin taleplerini afl›nd›rmak
ve suland›rmak, belli reform vaatleriyle sistemin temel
bask› ve sömürü unsurlar›n› korumak, karfl›devrim sal-
d›r›lar›n› h›zland›rmak için her koldan çal›fl›yorlar. 

Ancak bir kere kitleler sokaklara döküldü. Bu hare-
ket dalga dalga yay›ld› ve tüm dünyada iflçi emekçile-
re, ezilen halklara moral kayna¤› oldu. Kitleler kendi
gücüne güvenmeyi ö¤rendi. Krizin ikinci dalgas›n›n
çok daha fliddetli biçimde vurmas›n›n beklendi¤i ve
emperyalist pazar kavgalar›n›n keskinleflti¤i bu koflul-
larda, kitlelerin söyleyecek sözü art›k çok daha fazla,
eylem gücü çok daha etkili olacakt›r. 

Ortado¤u’nun kaynayan noktalar›ndan biri
de Bahreyn. Tunus ve M›s›r’› örnek alan Bah-
reynli kitleler, kraliyet yönetimine karfl› günler
süren protesto gösterileri gerçeklefltirdiler. 

Ülkenin özellikle fiiilerin ço¤unlukta oldu¤u
güneybat› bölgelerinde yap›lan eylemlerde,
polis sald›r›s›nda onlarca insan yaraland›. 

Gösterilerin en önemlisi, baflkent Mana-
ma’daki ‹nci Meydan›’nda kamp kurulmas›yd›.
Yüzlerce kiflinin gerçeklefltirdi¤i kamp, 16 fiu-
bat gecesi sabaha karfl› polis bask›n›na u¤rad›. Polisin atefl açt›¤›, gaz bombas› kul-
land›¤› ve yüzlerce z›rhl› araçla gerçeklefltirdi¤i bask›n s›ras›nda, onlarca kiflinin öl-
dü¤ü, yüzlercesinin ise yaraland›¤› düflünülüyor, ancak kesin rakamlar bilinmiyor. 

Bahreyn’de eylemlerin bir nedeni, ülkede nüfusun yüzde 70’ini oluflturmas›na ra¤-
men, 18. yüzy›ldan bu yana Sünni kraliyet ailesi taraf›ndan yönetilen fiiilerin daha
fazla hak ve demokrasi talebi. ‹ngiliz sömürgesi olan ülkenin 1971 y›l›nda ba¤›ms›zl›-
¤›n› ilan etmesinden bu yana baflbakan olan fieyh Bin Sallah Al Halife’nin istifa etme-
sini ve Sünnilerin de kat›l›m›yla yeni bir anayasa oluflturulmas›n› istiyorlar. fiii muhalif
lider fieyh Ali Salman, baflbakan›n halk taraf›ndan seçilmesine olanak sa¤layacak
daha “gerçek” bir “anayasal monarfli”nin yan›s›ra, siyasi tutsaklar›n derhal sal›nmas›,
istihdam ve bar›nma hakk› gibi ekonomik ve siyasi talepleri oldu¤unu duyuruyor. 

Kitleleri soka¤a döken as›l etken ise, di¤er Arap isyanlar›nda oldu¤u gibi yoksul-
luk ve krizin etkileri. Bahreyn’de kitleler, flehirlerin d›fl›nda ve köylerde son derece kö-
tü koflullarda yaflamaya çal›fl›r, iflsizlik ve sefalet içinde bo¤ulurken, ABD’li ve Avru-
pal› burjuvalar için, ülkenin sahilleri mega al›flverifl merkezleriyle, çok katl› gökdelen-
lerle, süper lüks yaflam ve e¤lence alanlar›yla donat›lm›fl. Bu binalar›n önemli bir k›s-
m›, deniz doldurularak üzerine infla edilmifl. Böylece, hem körfezde bir ada olan ül-
kedeki emekçilerin en önemli geçim kaynaklar›ndan biri olan deniz ürünlerine ulafl›m›
engellenmifl, hem de gaspedilen k›y› fleridi nedeniyle “sahili olmayan bir ada” ortaya
ç›km›fl. Petrol zengini ülkenin bütün olanaklar› ve güzellikleri, emperyalistlerin ya¤ma-
s›na aç›lm›fl; kitlelerin pay›na ise giderek daha da derinleflen bir yoksulluk düflmüfl. 

Bahreyn, ABD emperyalizminin önemsedi¤i sömürgelerinden biri. Zengin petrol
kaynaklar›n›n yan›s›ra, ABD için Körfez’de stratejik bir üs niteli¤i de tafl›yor. ABD’nin
5 filosu burada konufllan›yor ve hem ‹ran hem de Irak için büyük önem tafl›yan Basra
Körfezi’nde önemli bir noktay› tutuyor. 2010 y›l›nda ABD’den 19.5 milyon dolar as-
keri yard›m ald›. Bu rakam nüfusa oranland›¤›nda, ABD’nin M›s›r’a yapt›¤› yard›m-
dan daha fazlas›n› Bahreyn’in ald›¤› ortaya ç›k›yor. Zaten Körfez ülkeleri aras›nda
ABD ile serbest ticaret anlaflmas› imzalayan tek ülke olmas› da, Bahreyn’in ABD’ye
nas›l bir ba¤›ml›l›k iliflkisi içinde oldu¤unu göstermeye yetiyor. 

Bahreyn yönetimi, ilk anda kitlelere dönük sald›r› ve bast›rma tutumunu kullan›r-
ken, hareketin daha da büyümesi ihtimalini görünce, ABD’nin de müdahalesiyle geri
ad›m atmak zorunda kald›. Üçte ikisi kraliyet ailesine ait isimlerin oluflturdu¤u kabine-
de de¤ifliklik yapma sözünü verdi. Keza, Londra’da yaflayan fiii muhalif lider Müfley-
ma’n›n ülkeye geri dönmesine de izin vermek zorunda kald›. Ancak bu ad›mlar, ne
fiiilerin siyasi taleplerini ne de kitlelerin ekonomik beklentilerini karfl›layabilecek du-
rumda de¤il. 

“Sahili olmayan ada”da isyan
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Tunus’ta bafllayan halk ayaklanmas›, 14 Ocak 2011 günü
Zeynel Abidin Bin Ali’nin diktatörlü¤üne son verdikten sonra,
Bin Ali döneminin baflbakan› Muhammed Gannuçi, baflkanl›k
görevini üstlenerek “geçici hükümet”i ilan etmiflti. Bu hükümetin
bakanlar› ve parlamenterleri ise, eski dönemde de bu görevleri-
ni sürdürmekteydiler. Diktatör y›k›lm›flt›, ama diktatörlük rejimi
ayn› biçimde sürdürülmeye çal›fl›l›yordu. 

Bu durumda, kitleler yeni hükümete karfl› da eylemlerini sür-
dürdüler. Tunus’ta ayaklanmay› ilk bafllatan kesimlerden biri
olan avukatlar sendikas›, yeni hükümete dönük eylemlerde de
aktif rol ald›. Eylemler sonucunda, ülkenin yönetimini ele geçi-
ren Gannuçi, 1 Mart günü istifa etmek zorunda kald›. Bu du-
rum, Tunus halk› aç›s›ndan yeni bir zafer anlam›na geliyordu. 

Arap dünyas›n› harekete geçiren ayaklanmalar›n ilk patlak
verdi¤i yer olan Tunus’ta, baflar›n›n en önemli unsuru, iflçi s›n›-
f›n›n eylem gücüydü. 17 Aral›k günü seyyar sat›c›l›k yapan Mu-
hammed Buazizi’nin kendisini yakmas›yla tetiklenen hareket, ifl-
çi s›n›f›n›n grev ve protestolar›n›n yükselmesiyle büyüdü, güç-
lendi, iktidar› tehdit eder hale geldi. Tunus iflçilerinin mücadele
birikimi, bu ayaklanmada kendisini gösterdi. 1930’lu y›llarda
Frans›z iflgaline karfl› direniflin merkezi rolünü üstlenen Sfax Li-
man› ile Gafsa maden havzas› baflta olmak üzere, tüm ülkede
sanayi iflçileri harekete geçtiler; posta ve e¤itim iflkolu gibi ge-
nel olarak muhalif ve ilerici bir kimlik tafl›yan sendikalar›n ön-
cülü¤ünde, sendikalar›n ço¤u bu hareketin bir parças› oldu. 

Ayaklanman›n devrimci bir önderli¤i yoktu, ancak Tunus’taki
mücadele birikimi ve belli düzeylerde sosyal-sendikal örgütlen-
melerin varoldu¤unu görmek zor de¤il. Mesela 3 y›l önce Gaf-
sa maden sahas›nda yerel birlikler kurulmufl ve örgütlenmiflti.
Son y›llarda baz› ilerici sendikalar, genel sekreterlerinin onay›
d›fl›nda grev ça¤r›lar› yapmaya bafllam›fllard›. 

Eylemlerin bafllad›¤› ilk günden itibaren özellikle ilkö¤retim,
posta, sa¤l›k ve telekomünikasyon sektörlerinde ve diplomal› ifl-
sizler aras›nda örgütlü bulunan ilerici sendika flubeleri de hare-
kete geçmiflti. Keza Tunus Ö¤renciler Birli¤i (UGET) de, ö¤renci
örgütlülü¤ünün iflçilerle birlikte hareket etmesini sa¤lad›. ‹flçiler
ise, sadece sokak eylemlerine kat›lmakla yetinmemifl, sendikala-
r› grev karar› almaya zorlayan bir unsur olmufllard›. UGTT (Tu-
nus Genel ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu) gibi, devlet yanl›s›
bir yönetime sahip olan bir konfederasyonun, baz› bölgelerde
örgütlenen grevlere kat›lmas›, hatta yer yer önderlik etmek zo-
runda kalmas› bu zorlaman›n eseriydi. 

Eylemlerin patlak vermesinin ard›ndan, h›zla mahalle komite-
lerinin kurulmas›, ya¤ma yap›lmamas›, sivil giyimli karfl›devrim
güçleri ve çetelerle silahl› mücadelenin yürütülmesi gibi unsur-
lar, Tunus halk›n›n asgari düzeyde de olsa bir politik bilincinin
oldu¤unu, örgütlenme ve örgütlü hareket etme kültürünün çok
da geri olmad›¤›n› gösteriyor. Komünist ya da devrimci bir ör-
gütün, harekete önderlik edecek güçte olmad›¤› görülebiliyor.
Ancak bu tür hareketler, çok h›zl› biçimde kendi önderli¤ini de
yaratabilecek düzeye ulafl›yorlar. 

Tunus halk›, sadece diktatörü devirmekle kalmad›, sonras›nda
diktatörlü¤ün kal›nt›lar›na karfl› mücadeleyi de sürdürdü. Arap
emekçileri Tunus’a bakarak kendi güçlerine güvenmeyi ve ba-
flarabileceklerini ö¤rendiler. 

Libya’da bafllayan hareket, birçok yönden di¤er Arap ülkelerinde yaflananlardan önemli
farkl›l›klar tafl›yor. Hareketin önderli¤inden taleplerin içeri¤ine, emperyalistlerin yaklafl›m›ndan
diktatörün tutumuna kadar, Libya, son dönemde yaflanan di¤er Arap ayaklanmalar›ndan farkl›
bir yaklafl›mla ele almay› gerektiriyor. 

En baflta söylenmesi gereken, Libya’da yaflanan›n iflçi-emekçi merkezli bir hareket de-
¤il, afliretler aras› bir iktidar savafl› oldu¤udur. Di¤er Arap ülkelerinde, ekonomik krizin et-
kilerini derinden yaflayan halk, bu taleplerle soka¤a dökülmüfltü. Yaflananlar kendili¤inden kit-
le hareketiydi; bu nedenle diktatör devrildi¤inde yerine talip olacak bir adaylar› da yoktu. Tep-
kileri, eski rejimin sembol isimlerinin görev almas›nayd›. 

Libya’da ise, 140 kadar afliret var ve bunlar›n 30 kadar› halk üzerinde çok etkili. Kaddafi ge-
rek korku salarak, gerek afliretler aras› rekabet yaratarak, gerekse ekonomik gücü elinde tuta-
rak, afliretleri kontrol etmeyi baflarm›flt›. Bugün ise baz› afliretler, ya Kaddafi’yi devirerek,
ya da deviremedikleri koflulda Libya’n›n parçalanmas›n› sa¤layarak, kendi iktidarlar›n›
kurma kavgas› vermektedirler. Bu nedenle, kitleler örgütsüz ya da öndersiz biçimde de¤il,
afliretlerin önderli¤inde bölünmüfl halde, direnifle geçmifllerdir. Hedefler, kitlelerin kendi yaflam-
sal ekonomik-siyasi taleplerinden ziyade, afliret liderlerinin ç›karlar›na göre belirlenmektedir. 

‹kincisi, bu durumun do¤al bir sonucu olarak, di¤er ayaklanmalarda olabildi¤ince d›fl›nda
görünmeye çal›flan emperyalistler, Libya’da adeta baflrol oyuncusudurlar. 

Olaylar›n patlak vermesinin ard›ndan, Kaddafi 22 fiubat tarihinde son derece tehditkar bir
konuflma yapm›fl, kendisinin Mübarek ya da Bin Ali olmad›¤›n› söylemifl, ülkesini hiçbir koflul-
da terk etmeyece¤ini aç›klam›flt›. Eylemcilere dönük çok sald›rgan bir üslup kullanm›flt›. Bu ko-
nuflman›n ard›ndan, eylemler bir süre durdu. Ancak ABD emperyalizmi, Libya’da mutlaka bir
ad›m atmak, Kaddafi’yi devirmek istiyordu. Ortado¤u’daki sömürgelerinde peflpefle patlayan
ayaklanmalarla u¤raflmak zorunda kalan ABD, bu kargafla ortam›ndan yararlanarak Libya’y›
elde etme derdine düfltü. Bu nedenle, bir taraftan maddi ve askeri yard›m musluklar›n› so-
nuna kadar açarak, afliretlerin yeniden harekete geçmesini sa¤lad›, bir taraftan da em-
peryalist kurumlar› ortak edece¤i bir savafl aray›fl›na giriflti. NATO ve BM’den, Libya’ya
sald›r› karar› ç›kartmak için, acil toplant› ça¤r›lar› yapt›. Bu arada ’68 hareketinin sembol he-
deflerinden 6. Filo, Libya k›y›lar›na yaklaflt›. 

“Devrim lideri” Kaddafi
Libya Devlet Baflkan› Kaddafi, ülkenin ba¤›ms›zl›k savafl›na da önderlik eden kiflidir. Ve t›p-

k› M›s›r gibi, ba¤›ms›zl›k sonras›nda ABD emperyalizmine karfl› mesafeli, ama Sovyetler Birli-
¤i’ne karfl› da temkinli durmay› tercih etmifl, ‘sosyalizm’ ideolojisinin etkilerini tafl›yan Ba¤lant›-
s›zlar Hareketi’ne dahil olmufltu.  

Sonras›nda, bütün diktatörler gibi, ülkesini halk üzerinde dizginsiz bir sömürü ve pervas›z
bir fliddet sarmal›nda yönetmifl, kendisi büyük bir lüks ve sefahat içinde yaflarken, halk› yok-
sulluk ve bask› içinde çürümeye terkedilmiflti. Bütün bunlar› yaparken, ABD’ye meydan okuyu-
flu, ona Arap halklar› içinde ayr› bir prestij yaratm›yor de¤ildi. 

ABD’nin en parlak döneminde bile, nüfuz edemedi¤i ülkelerden biri oldu Libya. Kendisine
‘ba¤›ms›z’ bir görünüm veriyor, ama gerçekte Rusya’ya yaslan›yordu. Mesela ba¤›ms›z-
l›¤›n ilan›ndan itibaren Rusya ile düzenli askeri iliflki içinde oldu¤u biliniyor. En son bir y›l önce
Rusya’dan askeri uçak al›m anlaflmas› imzalam›flt›. Bugün ABD, emperyalist kurumlardan Lib-
ya’ya ambargo karar› ç›kartmay› baflar›rsa, Rus askeri sanayisi yaklafl›k 4 milyon dolar zarara
u¤rayacak. Keza, 2008 y›l›nda Rusya’ya bir ziyaret gerçeklefltiren Kaddafi, ABD sald›r›lar›ndan
korunmak amac›yla Rusya’ya askeri üs açmay› kararlaflt›rm›flt›. Venezüella’da düzenlenecek
askeri tatbikata kat›lmak üzere yola ç›kan Rus nükleer füze bulundurabilen savafl gemileri,
Trablusgarp liman›n› ziyaret ederek üs için incelemelerde bulunmufltu. Ayn› günlerde, Rusya
Baflbakan› Putin, Libya’n›n Sovyet döneminde kalma 4.6 milyar dolar borcunu silmeyi kabul et-
mifl ve Libya’da demiryollar›n›n gelifltirilmesi için 3 milyar dolarl›k bir ihale alm›flt›. 

Libya’n›n yak›n iliflki halinde oldu¤u bir baflka ülke ise Çin. Çin’in Libya’da dev yat›r›mla-
r› var. Yaklafl›k 40 bin Çinli, Libya’da yafl›yor ve 75 Çinli flirket bu ülkede faaliyet gösteriyor. ‹ki
ülke aras›ndaki ticaret hacmi 2010 y›l›nda 6.5 milyar dolar olmufltu. 2010'da Çin'in Libya ile it-
halat› 4.5 milyar dolar, ihracat› da 2 milyar dolar gerçekleflti. 

Bugün ABD ve AB emperyalistleri, Libya’ya dönük yapt›r›m ve askeri müdahale karar›
ç›karmak üzere haz›rl›k yap›yorlar. Çin ve Rusya bunu engellemek için
u¤rafl›yor. Baz› afliretler ise, 40 y›ld›r üzerlerinde hegemonya kuran

Kaddafi’yi devirip, sömürü ve bask› çark›n›n bafl›na kendileri geçmek,
kendi diktatörlüklerini kurmak istiyorlar. Bu arada, afliretlere bölün-

müfl olan Libya iflçi ve emekçileri, t›pk› daha önce Kon-
go’da ya da Yugoslavya’da yaflanan iç savafllarda,
Irak’ta iflgal sonras›nda fiiilerle Sünniler aras›nda ol-
du¤u gibi, gerici bir iç savafl›n askeri haline getirili-

yor. Emperyalistler, Ortado¤u’da direnen, zaferler ka-
zanan kitlelere duyduklar› öfkeyi, Libya’da kitleleri birbi-

rine k›rd›rarak ç›karmak, bu arada Libya’n›n zengin pet-
rol yataklar›n›n hakimiyetini ele geçirmek istiyorlar. 

Libya’da emperyalist ç›kar kavgas›

Tunus’da eylemler sürüyor
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M›s›r’da 25 Ocak günü ilk gösteriler bafl-
lay›p binlerce insan sokaklara döküldü¤ünde,
Devlet Baflkan› Hüsnü Mübarek, kendisinin
sonunun da Tunus diktatörü gibi olaca¤›n›
hiç düflünmemiflti herhalde. Ama kitlelerin
gücü, onun 29 y›lda sa¤lamlaflt›rd›¤›n› dü-
flündü¤ü taht›n›, 18 günde yerle bir ediverdi.
Mübarek 11 fiubat günü istifa etti ve ülkeyi
terketti. 

Mübarek’i deviren 18 gün
Eylemler ilk patlak verdi¤inde, M›s›r dev-

letinin tutumu, t›pk› di¤er ülkelerde oldu¤u gi-
bi, fliddet kullanarak bast›rmak biçimindeydi.
Daha 25 Ocak günü gerçekleflen ilk gösteriden itiba-
ren, yap›lan bütün eylemlerle polis gaz bombalar›,
coplar ve yayg›n gözalt›-tutuklamalar ile sald›rd›. 

M›s›r’da kitleler, Tunus baflta olmak üzere Afrika-
Arap ülkelerinde bafllayan eylemleri örnek al›yordu.
Kendili¤inden bir hareket olarak, ekonomik ve si-
yasi bask›lara karfl› bafllam›flt›; önderlik yoksun-
lu¤u aç›kça ortadayd›. Bu durumda, ABD hareketi
kendi istedi¤i rotaya sokabilmek için hemen d›flar›-
dan bir “önder” gönderdi. T›pk› ülkemizdeki Kemal
Dervifl gibi, kendi ülkesini do¤ru düzgün tan›mayan,
halk taraf›ndan da bilinmeyen, “kariyerinin” önemli
bir bölümünü emperyalistlere do¤rudan uflakl›k ya-
parak geçirmifl olan biri; Muhammed El Baradey. An-
cak bu hamle bir ifle yaramad›, hareketin ABD etkisi-
ne girmesini sa¤lamad›. M›s›r halk›, hiç tan›mad›klar›
bu adama prim vermediler. 

Eylemlerin bafllamas›ndan birkaç gün sonra, Mü-
barek yeni bir hükümet kuraca¤›na dair söz verdi. ‹lk
ifl olarak da polis teflkilat›n›n bafl›nda bulunan iflken-
cecili¤i ile nam salm›fl Ömer Süleyman’› baflkan yar-
d›mc›s› olarak atad›. 

Tunus’ta eylemler bafllad›¤›ndan beri, kitlele-
rin y›k›c› gücü karfl›s›nda flaflk›na dönmüfl olan
ABD, M›s›r’daki eylemlerin 6. gününde, Mübarek’i
gözden ç›karan aç›klamas›n› yapt›. Zaten Bara-
dey’in M›s›r’a gönderilmifl olmas›, ABD’nin Mübarek
sonras› planlar› haz›rlamak istedi¤ini gösteriyordu.
Ancak yine de Mübarek’i tamamen gözden ç›karma-
dan önce, M›s›r’da hakimiyeti sa¤lay›p sa¤layamaya-
ca¤›n› da görmek için bir süre beklemiflti. Yani hare-
ket baflar›ya ulafl›rsa Baradey ile, hareket yenilirse
Mübarek ile yola devam edecekti. 

Emperyalistler için uflaklar› bu kadar de¤ersizdir;
ony›llar boyunca kölece ve baflar›yla hizmet etse bi-
le, baflar›s›zl›¤a u¤rad›¤› anda, onu hemen silip yeri-
ne baflka birini koyarlar. Mübarek’in istifa etmemede
bu kadar direnmesinin nedeni de budur zaten. Mü-
barek, ABD’nin nezdinde iflinin bitti¤ini anlad›¤› için,
ülkede yeniden hakimiyetini kurmak ve yeniden
ABD’nin deste¤ini alabilmek için son ana kadar u¤-
raflmaktan vazgeçmedi. Bir taraftan çeflitli vaatlerde
bulunurken, di¤er taraftan sivil giyimli polisler, eylem-
cilere azg›nca sald›rd›; atl›-develi-k›l›çl› polisler, Tah-
rir meydan›nda terör estirdi, yüzlerce insan öldü, bin-
lercesi yaraland› ve tutukland›. Ama sonuçta, Tahrir
meydan›nda toplanan 1 milyon kifliyi, M›s›r genelin-
de eylem yapmakta olan milyonlarca emekçiyi ve
greve bafllam›fl olan iflçileri korkutmay› ve sindirmeyi
baflaramad›. Kendisi çekilmek zorunda kald›. 

‹flçi s›n›f›n›n gücü
Mübarek’i istifaya mecbur b›rakan iki önemli

unsur vard›: Tahrir meydan›nda toplanan 1 mil-
yon kiflinin kararl›l›¤› ve iflçi eylemlerinin-grevle-
rin giderek daha yayg›n ve etkili hale gelmesi.
Zaten ABD’nin 30 y›ll›k sad›k ufla¤›ndan vazgeç-
mesinin nedeni de kitlelerin bu coflkun gücünün
yaratt›¤› etkiydi. 

M›s›r’da ilk bir hafta güçlü giden eylemlerde, son-
ras›nda yorgunluk ve da¤›lma belirtileri ortaya ç›k-
maya bafllam›flt›. Eylemlerin kaderini de¤ifltiren
ise, 4 fiubat tarihinden itibaren M›s›r proletarya-
s›n›n çok güçlü biçimde direnifle kat›lmas› oldu.
‹flçiler, Mübarek’in istifas›na kadar çal›flmayacaklar›-
n› duyurdular ve grevler, direnifller, h›zl› biçimde
baflka kentlere yay›ld›, fabrika iflgalleri ve sektör
grevleri bafllad›. 

Daha ilk günden bafllayan direnifllerin en önemli-
leri, Suez kentindeki gübre ve demir-çelik fabrikalar›-
n›n direnifle geçmesi; Süveyfl Kanal› Yönetimi’ne
ba¤l› 6 bin iflçinin maafllar›n›n art›r›lmas› talebiyle
oturma eylemi bafllatmas›; telekomünikasyon flirke-
tindeki 5 bin iflçinin protesto gösterileri gerçeklefltir-
mesi ve iki fabrikada (Kahire’de ka¤›t bask› fabrikas›
ile Monsura’daki tekstil fabrikas›) iflçilerin müdürü ko-
varak, flirketi kendilerinin yönetmeye bafllamalar›yd›.
Bir baflka önemli unsur ise, M›s›r’daki üç sendi-
kan›n (sa¤l›k teknisyenleri sendikas›, emekli sen-
dikalar› federasyonu ve vergi çal›flanlar› sendika-
s›), 30 Ocak’ta, sanayi kentlerinde M›s›r Ba¤›ms›z
Sendikalar Federasyonu’nu kurmalar›yd›. Ayn›
sendikalar, devlet iflbirlikçisi M›s›r Sendikalar Fede-
rasyonu’na karfl› eylem de yaparak, özgür sendikalar
kurulmas› için bütün engellerin kald›r›lmas›n› istemifl-
lerdi. 

Bu temel sektörlerde yaflanan grev ve direnifl-
ler, bir ç›¤ gibi büyüdü. Hemen bütün fabrikalarda,
iflçiler direniflin bir parças› oldular. Üstelik sadece
ekonomik taleplerle de¤il, Mübarek’in istifas› da için-
de olmak üzere, politik taleplerle sürdürülüyordu bu
direnifller. 

Mesela Suez bölgesinde haklar›n› isteyen 2 bin
tekstil iflçisi greve bafllad›. Kent halk› da bu eyleme
destek verdi. Mahalla’da, Abu El-Subaa tekstil flirke-
tinin çal›flan› bin 500 kifli, ödenmeyen maafllar›n›n
ödenmesi için otoban› trafi¤e kapatarak eylem yapt›-
lar. Sigma ilaç fabrikas›nda 2 bin iflçi, maafllar›n art›-
r›lmas›, y›llard›r gaspedilmifl olan haklar›n›n verilmesi
ve kendilerine kötü davranan yöneticinin iflten ç›ka-
r›lmas› gibi taleplerle greve bafllad›lar. Kahire’de bin
500 temizlik iflçisi, maafllar›n›n yükseltilmesi ve iflçi-
lere ö¤le yeme¤i verilmesi talepleriyle, yönetim bina-
s› önünde gösteri düzenledi. Telekomünikasyon sek-
töründe çal›flan iflçilerin greve ç›kmalar› ise, yeni ve
daha güçlü bir dalgan›n göstergesiydi. Suez flehrin-

de iflçiler tekstil fabrikas›n› iflgal ettiler. Yine ayn›
kentte Lafarge çimento fabrikas›nda çal›flan bin
iflçi, sendikaya üye olmak ve Mübarek’in istifa et-
mesi talepleriyle grev yapt›. Tora çimento fabrika-
s›ndaki iflçiler ise, ifl koflullar›n› protesto etmek
için oturma eylemi gerçeklefltirdiler. 

7 fiubat günü iflçiler, bir ad›m daha atarak, ifl-
çileri yat›flt›rmaya çal›flan M›s›r ‹flçileri Sendi-
kas› Baflkan Yard›mc›s›’n›, istifa etmesi için
rehin ald›lar. 8 fiubat günü üniversite ö¤retim
üyeleri, 9 fiubat’ta ise gazeteciler eylemlere kat›l-
d›. Ayn› gün Helvan kentinde Kok Kömürü ve Te-
mel Kimyasallar fiirketi’nin 4 bin çal›flan› grev ilan

etti. Yine Helvan’da, ‹pek Fabrikas›’ndan yaklafl›k 2
bin iflçi de yönetim kurulunun de¤ifltirilmesi talebiyle
flirket merkezinde bir protesto gösterisi düzenledi. El
Gabal El Ahmar’da binlerce ulafl›m iflçisinin gösteri-
si, demiryolu teknisyenlerinin trenleri durdurmas›, El
Havamdiya fleker fabrikalar›nda binlerce iflçinin gös-
teri yapmas›, petrol iflçilerinin grevi... M›s›r’da her kö-
flede baflka bir iflçi eylemi patlak veriyordu. 

11 fiubat günü, Tahrir Meydan›’na yürüyen
Helvan metal iflçilerinin yay›nlad›¤› “manifes-
to”da, Mübarek iktidar›n›n tüm unsur ve sembolleriy-
le birlikte sona erdirilmesinden, ba¤›ms›z sendikala-
r›n yarat›lmas› için iflçilerin toplanmas›na, yeni ana-
yasa ve seçimler için tüm halk› temsil edecek bir Ku-
rucu Meclis toplanmas›ndan, eski rejimin tüm varl›¤›-
n›n halk›n ç›karlar› do¤rultusunda kamulaflt›r›lmas›-
na, tüm ifl alanlar›ndaki üretim ve maafllar›n denet-
lenmesine kadar, son derece önemli politik talepler
yer al›yordu. 

Mübarek karfl›t› direnifl s›ras›nda kurulan M›-
s›r Ba¤›ms›z Sendikalar Birli¤i’nin 19 fiubat 2011
tarihli bildirgesi de, yüzbinlerce iflçinin tüm M›-
s›r’da grev, iflgal ve gösterilerini birlefltirmek, ta-
leplerini ortaklaflt›rmak amac›n› tafl›yordu. Bu bil-
dirge, asgari ücretin ve emekli maafllar›n yükseltil-
mesi, ba¤›ms›z sendikalar›n örgütlenmesi; iflgüven-
cesinin sa¤lanmas›; özellefltirilmifl kurumlar›n tekrar
kamulaflt›r›lmas›; fiyat art›fllar›n›n durdurulmas›; yol-
suzlu¤a bulaflm›fl idarecilerin tamamen tasfiyesi; ifl-
çilerin eylem yapma hak ve özgürlüklerinin güvence
alt›na al›nmas›; sa¤l›k hakk›n›n tan›nmas›; Mübarek
döneminin devlet sendikas› olan ve yolsuzluk sem-
bolü haline gelen M›s›r Sendikalar Federasyonu’nun
da¤›t›lmas› gibi son derece önemli maddeler içeren
bir program niteli¤i tafl›yordu. 

M›s›r proletaryas›n›n direnifl gelene¤i
II. Emperyalist savafl sonras›nda ba¤›ms›zl›¤›n›

kazanan M›s›r, ABD öncülü¤ündeki emperyalist
kampa kat›lmama karar› alm›fl, ancak “Arap sosya-
lizmi” söylemlerini öne ç›karmakla birlikte, Sovyetler
Birli¤i ile de mesafeli bir iliflki kurmufltu. T›pk› M›s›r
gibi arada duran ülkelerin oluflturdu¤u Ba¤lant›s›zlar
Hareketi, herfleye ra¤men sosyalizmden esinlenme-
ler tafl›yordu. 

Devlet Baflkan› Nas›r sonras›nda dengeler de¤ifl-
ti, M›s›r ABD’nin hegemonyas›na her geçen gün da-
ha fazla girdi. Ancak M›s›r iflçi hareketi, devletin çok
a¤›r sald›r›lar›na ra¤men, dönem dönem önemli ç›-
k›fllar gerçeklefltirdi. 

Mesela 1989 y›l›nda çelik fabrikalar›nda ve 1994
y›l›nda tekstil fabrikalar›nda yaflanan grevlerde, dev-
let iflçilere savafl cephaneleri ile sald›rm›flt›. 2004 y›-
l›nda ise kamu sektöründe yaflanan protestolar, dev-

M›s›r ayaklanmas›nda s›n›f›n gücü 
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letin sald›r›lar› ile giderek büyümüfl ve çok
güçlü eylemlere dönüflmüfltü; üstelik talepler
de ekonomik talepler olmaktan ç›karak politik
protestolara evrilmiflti. ABD’li strateji kuruluflu
Carnegie Endowment, 2004 y›l›ndan bu yana
M›s›rl› emekçilern 3 binden fazla gösteri dü-
zenledi¤ini, bunun II. Emperyalist savafl son-
ras›nda Arap co¤rafyas›ndaki en büyük kitle
hareketi oldu¤unu tespit etmiflti. 

2007 y›l›nda, 28 bin emekçinin çal›flt›¤› ve
Ortado¤u’nun en büyük emek gücünü bar›n-
d›ran Nil Deltas›’nda bulunan Mahalla kentin-
deki tekstil fabrikalar›nda patlak veren grev,
h›zla büyümüfl ve talepleri politikleflerek 10
bin iflçinin kat›ld›¤› eylemlere sahne olmufltu.
Grevci iflçiler, iflbirlikçi devlet sendikas›ndan
ayr›larak Tekstil ‹flçileri Ligi’ni kurdu. 

Sadece 2006 y›l›nda M›s›r’da 227 grev
gerçeklefltirilmiflti. 2007’de bu say› artarak
580’e ulaflt›. 2008 y›l›nda gerçekleflen g›da
fiyatlar›n›n afl›r› art›fl›na karfl›, 1940’lardan bu
yana ilk defa bir genel grev gerçeklefltirildi.
Bu grevlerin sonucunda, M›s›r’da ilk defa iki
ba¤›ms›z sendika kuruldu. 40 bin kamu
emekçisini kapsayan Emlak Vergisi Toplayan
Emekçiler Sendikas› ve 30 bin çal›flan› kap-
sayan Sa¤l›k teknisyenleri Sendikas›. Bu
sendikalar, bugün gerçekleflen Mübarek kar-
fl›t› eylemlerde de etkin rol oynad›lar. 

* * *
M›s›r’da yaflanan ayaklanman›n bu ka-

dar etkili olmas›n›n nedeni, iflçi s›n›f›n›n
ayaklanmada oynad›¤› roldür. Öyle ki, ABD
emperyalizmi bile, bu gücün karfl›s›nda dura-
mayaca¤›n›, ayaklanm›fl iflçi s›n›f›n›n, siste-
min varl›¤› için çok büyük bir tehdit oldu¤unu
görerek, hareketin daha fazla büyümesini en-
gellemek için Mübarek’i feda etmekten çekin-
medi. 

Bugün kitlelere evlerine dönmeleri, di-
yalog yolunun kullan›lmas› gerekti¤i, se-
çimleri beklemeleri vaazediliyor. Eylemler
sürerken, bir darbe yaparak yönetimi ele ge-
çiren orduya, ABD’den y›lda 1.3 milyar dolar
alan ve M›s›r’›n imzalad›¤› bütün anlaflmala-
r›n geçerlili¤ini korudu¤unu ilan eden Yüksek
Askeri Konsey’e güvenmeleri söyleniyor. Belli
bir kesimin bu söylemlerden etkilenmesini ve
orduya güven duymas›n› baflard›lar da. 

Ancak yönetimin Mübarek diktatörlü-
¤ünden ordu diktatörlü¤üne geçmesi, ne
açl›k ve iflsizlik sorununa bir çözüm getir-
di, ne de iflçilerin çal›flma koflullar›n›n dü-
zelmesini sa¤lad›. ‹flçi s›n›f›n›n talepleri bü-
tün gücüyle ortada duruyor ve büyük bir kesi-
mi, bu talepleri karfl›lan›ncaya kadar eylemle-
rini sürdüreceklerini söylüyorlar. Di¤er taraf-
tan önemli bir unsur, M›s›r halk›n›n yakla-
fl›k dörtte birini etkileyen radikal dinci
Müslüman Kardefller örgütünün durumu-
dur. Onlar, bafllang›çta eylemlerin d›fl›nda
durdular, ancak kitlelerin baflar›ya ulaflaca¤›-
n› farkettikten sonra, direniflin son günlerinde
harekete geçerek destek verdiler. Bundan
sonra nas›l bir çizgi izleyecekleri, kitleleri na-
s›l etkilemeye çal›flacaklar›, bu çaban›n bafla-
r›l› olup olamayaca¤› henüz belli de¤il. 

Bu nedenle, “art›k istikrar›n sa¤lanmas›
gerekir” denilen M›s›r’daki geliflmelerin ne-
ler olaca¤›n›, s›n›f savafl›m›n›n içinde gi-
derek piflmekte olan iflçi s›n›f›n›n bilinç ve
örgütlülük düzeyi belirleyecektir. 

Proleterce Devrimci Du-
rufl'un da bileflenleri aras›n-
da bulundu¤u Devrimci 8
Mart Platformu, 13 fiubat'ta
Kad›köy'de bas›n aç›klamas›
ve bildiri da¤›t›m›yla miting
ça¤r›s› yapt›. 

6 Mart 2011'de Kad›-
köy'de gerçeklefltirilecek mi-
ting için haz›rl›klar›na baflla-
yan Devrimci 8 Mart Platformu bileflenlerinin imza-
lar›n›n yer ald›¤› “Yaflas›n 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü, Emekçi Kad›nlar! Açl›¤a, Yoksullu-
¤a, Bask›ya Ve Sömürüye Karfl› Mücadeleyi Yüksel-
telim” pankart›n›n ve dövizlerin aç›ld›¤› eylemde,
"Yaflas›n 8 Mart dünya emekçi kad›nlar günü", "8
Mart k›z›ld›r k›z›l kalacak", "Vard›k, var›z, varola-

ca¤›z", "Cinsel, s›n›fsal, ulu-
sal sömürüye son", "Kad›n
olmadan devrim olmaz, dev-
rim olmadan kad›n kurtul-
maz" sloganlar› at›ld›. 40
kiflinin kat›ld›¤› eylemde
okunan bas›n aç›klamas›n-
da, 8 Mart'›n ortaya ç›k›fl›
ve kad›nlar›n mücadelesi an-
lat›ld›. Kad›nlar üzerindeki

sömürünün a¤›rl›¤›na ve mücadele içinde kad›nlar›n
yerine de¤inildi. Aç›klaman›n ard›ndan platform
ad›na haz›rlanan bildirinin da¤›t›m› gerçeklefltirildi. 

Platformun billdiri da¤›t›m› ve mitinge ça¤r› ça-
l›flmalar› 19 fiubat'ta Taksim ve Bak›rköy'de devam
etti. 16.00'da bafllayan bildiri da¤›t›m› s›ras›nda
kitleye ajitasyon konuflmalar› da yap›ld›. 

Proleterce Devrimci Durufl, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f
Platoformu, Demokratik Haklar Federasyonu, Devrim-

ci Hareket, Kald›raç, Partizan ve Mücadele Birli-
¤i'nden oluflan Gazi 12 Mart Platformu, 26 fiubat'ta

gerçeklefltirdi¤i eylemle, 12 Mart'ta yap›lacak anmaya
ça¤r› yapt›. 

Saat 19.00'da Gazi Dörtyol'da trafi¤i kesen plat-
form bileflenleri, kurum imzalar›n›n yer ald›¤› "Gazi

katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z" yaz›l› pankart açt›lar.
"Gazi katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z", "Katil devlet

hesap verecek", "Devrim flehitleri ölümsüzdür", "Ana-
lar›n öfkesi katilleri bo¤acak" sloganlar›n›n at›ld›¤›

aç›klamada; katliam›n gerçekleflmesi ve buna karfl›
geliflen direnifle vurgu yap›larak, hesap sorulaca¤›

belirtildi.  

! DHF üyeleri Mikail Haskanl› ve arkadafl› Sinan Çar, 8 fiubat günü Taksim’de yolda yürürlerken gözalt›na al›nd›-
lar. Taksim Ekipler Amirli¤i'ne götürülen Haskanl› ve Çar burada 5 saat boyunca iflkence gördüler. Haskanl›
ve Çar ‹HD ‹stanbul fiubesi'nde bas›n aç›klamas› yapt›. DHF bu iflkence olay›n› protesto etmek için Taksim
Ekipler Amirli¤i önünde bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi.   

! Demokratik Haklar Federasyonu üyeleri ve Halk›n Günlü¤ü çal›flanlar›na karfl› ‹stanbul, Diyarbak›r, Mersin, An-
kara, Konya, Malatya ve Sivas’ta 23 fiubat’ta düzenlenen polis bask›nlar›nda 23 kifli gözalt›na al›nd›. Halk›n
Günlü¤ü Yaz›iflleri Müdürü H›d›r Gürz ve Mersin temsilcisi Deniz K›smetli, DHF temsilcisi Cemal Do¤an’›n da
aralar›nda bulundu¤u 23 kiflinin Adana Savc›l›¤› talimat›yla gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi. Gözalt›na al›nanlar-
dan 8’i tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Gözalt› sald›r›s›na ve bask›nlara karfl› ‹stanbul, Ankara, Adana,
Malatya, Mersin ve ‹zmir’de protesto gösterileri yap›ld›.  

! 18 fiubat'ta Maltepe Gülsuyu Mahallesi ve Kartal'da Halk Cephesi'nin dernekleri ve üyelerinin evleri bas›ld›. Sa-
bah 05.00'te mahalleyi ablukaya alan polisler, helikopter eflli¤inde derne¤i ve evleri basarken 19 kifli gözalt›-
na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan 4'ü mahkemeye ç›kar›lmadan
serbest b›rak›l›rken, di¤erleri tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevk edildi. Bask›n haberinin duyulmas›n›n ard›ndan dernek
önünde toplanan Halk Cephesi, Proleterce Devrimci Durufl,
Partizan ve ESP bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. "Bask›lar bizi y›ld›-
ramaz" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde "Bask›lar bizi y›ld›ramaz",
"‹nsanl›k onuru iflkenceyi yenecek", "Gözalt›lar serbest b›rak›l-
s›n", "Yaflas›n devrimci dayan›flma" sloganlar› at›ld›. Heykel'e
kadar yürüyüflün ard›ndan yap›lan aç›klamada, bu bask›nlar›n
devrimcilerin mücadelesini geriletemeyece¤ine vurgu yap›ld›.
19 fiubat'ta bu kez son durakta toplanan Halk Cephesi üyeleri
meflaleli yürüyüfl gerçeklefltirdi. 19.30'da bafllayan yürüyüfle
PDD, ESP, Partizan ve BDP de destek verdi.   

! Ankara’da Yüksel Caddesi’nde stand açan Halk Cephesi ve TÖP üyelerine polis sald›rarak 7 kifliyi gözalt›na al-
d›. 25 fiubat’ta gerçeklefltirilen sald›r›ya karfl› devrimci ve ilerici kurumlar bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Polisin
Yüksel Caddesi’ni ablukaya ald›¤› eylemde oturma eylemi de yap›ld›. 

DHF ve HC’ye saldırılar, tutuklamalar

Gazi'de 12 Mart çağrısı 

Devrimci 8 Mart Platformu'ndan mitinge çağrı 
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PDD: Toplam 21 y›l gibi, Türkiye’de en uzun
süre hapishanelerde kalm›fl bir kad›n tutsaks›n.
O sürecin küçük bir kesitini anlatt›¤›n “Hücre-
ler” kitab›ndan dolay› yeniden tutukland›n.
Hem de bu tutuklama, AKP hükümetinin 12 Ey-
lül’ün yarg›lanaca¤›n› söyledi¤i anayasa referan-
dumunun hemen arkas›ndan gerçekleflti. Böyle
bir dönemde 12 Eylül iflkencelerini anlatan bir
kitaptan dolay› tutuklanman hakk›nda ne düflü-
nüyorsun?

Nevin Berktafl: Evet, tutuklanmam, AKP’nin
12 Eylül’ü yarg›layaca¤›na dair, kitleler içinde
umut yaymaya çal›flt›¤› bir döneme denk geldi.
Belki tesadüf belki hesapl› bir yaklafl›m, bile-
mem. Ama bildi¤imiz bir fley var: Onlar 12 Ey-
lül’ün özüne karfl› de¤iller. Dolay›s›yla 12 Ey-
lül’ün temeline inerek yarg›lanmas›ndan yana
olamaz AKP. Çünkü 12 Eylül’ün burjuvazi için
yaratt›¤› “dikensiz gül bahçesi” iste¤inin bir ürü-
nü olarak do¤dular ve darbe yapmaya ihtiyaç
duymadan 12 Eylül’ün yasalar› ile ayn› uygula-
malar› sürdürüyorlar. Bugün k›r›nt› fleklinde hak-
lar varsa, bunlar mücadele sonucu yasalar›n fii-
len ifllemez hale getirilmesindendir, ya da de¤ifl-
tirmek zorunda kald›klar› yasalard›r. Ama kendi-
lerini 12 Eylül’ün ma¤duru gibi göstermek iflleri-
ne geliyor. Öyleyse bile, burjuvazinin istedi¤i dü-
zeye geldikleri ve burjuvazinin temsilcisi olarak
hükümet olduklar›na göre sorun yok! Fakat in-
sanlar›n yüre¤inde ve bilincinde çoktan mahkum
olmufl 12 Eylül’ü, birkaç sahte gözyafl› ile “idam-
lara ve darbelere karfl›” bir imaj çizmek ç›karlar›
gere¤idir. Ama “Hücreler” kitab›, 12 Eylül’ün
gerçek özünü ve istemedikleri yüzünü göster-
mekle kalm›yor, bugün hala 12 Eylül uygulama-
lar›n›n sürdü¤ünü gösteriyor; Suçludur! Dahas›
kitap “12 Eylül rejiminin gerçek yarg›c› ona karfl›
direnenlerdir” diyor. 1983’de idamlarla ilgili bildi-
ri da¤›tt›m diye, onlar›n askeri mahkemeleri ör-
güt üyeli¤inden 18 y›l ceza kestiler. Bugün göz-
yafl› dökmeye cesaret edebiliyorlarsa, o gün bü-
tün iflkenceleri göze al›p bildiri da¤›tabilenler ve
iflkencecilere boyun e¤meyip yüzlerine “devrim-
ciler s›r vermezler” diyebilenlerin sayesindedir.
‹dam sehpalar›na tekmeyi vurup halk›na inanc›n›
hayk›ranlar sayesindedir. 

Do¤al olarak kitaba ve yazar›na öfkeleri din-
medi. O gün nas›l sald›rd›larsa bugün de ayn› h›-
fl›mla ceza kesiyorlar. Ama kan›tlan›yor ki, tarih-
te yaflanm›fl hiçbir vahflet direnenler olmadan
aç›¤a ç›kart›lamam›flt›r. Örne¤in, Nazi faflizmi
öyle bir f›rt›na estirmiflti ki, Sovyet komünistleri-
nin (her ülkenin komünistleri ve savafl karfl›tlar›-
n›n) çelik iradesi ile k›r›lmasalard›, bugün nas›l
bir dünyada yafl›yor olurduk, tahayyül bile edile-
mez. O nedenle Stalingrad direnifli, sömürülenler

için esin kayna¤› olurken, (Fatih’in son nefesini
solurken bile Stalingrad’› say›klamas› bofluna de-
¤ildi) sömürücülerin tüylerini diken diken etmeye
yetiyor. Hala Sovyet insan›n›n t›rnaklar›yla ka-
zand›¤› direnifli yok saymak için ola¤anüstü bir
çabaya giriyorlar. ‘40’l› y›llara gitmeyelim, Diyar-
bak›r örne¤i var. 1982 Ölüm Orucu, Mazlum ve
Dörtlerin kendini yakarak tutuflturdu¤u atefl ol-
masayd›, Diyarbak›r bu haliyle konuflulamaya-
cakt›. Ya da, e¤er Fatihler ve Haydarlar olmasay-
d› (84 Ölüm Orucu), Metris ve Sa¤malc›lar de¤il
sadece, bir karanl›k nas›l yar›ld› konuflulmaya-
cakt›. Her zaman oldu¤u gibi “son sözü direnen-
ler söyler”... Söylediler...

Direnenler bilir ki, tarihte ülkesinin bafl›na
gelen felaketleri sessizce geçifltirenler halk› ta-
raf›ndan affedilmezler. Çünkü halklar hiçbir fleyi
unutmaz. ‹flte ’38 Dersim katliam›... ’77 1 May›s
katliam›... ’72 K›z›ldere, ’78 Marafl, ’95 Gazi kat-
liamlar›... 12 Eylül’ü de unutmad› halk›m›z... Di-
renenler, yaln›zca o gün yaflayanlara de¤il, gele-
cek kuflaklara da salt ne yap›lmas› gerekti¤ini
göstermekle yetinmez, ne yap›lmamas› gerekti-
¤ini de gösterirler. Bu kitap da böyle bir fley ifl-
te!

Geriye dönüp bakt›¤›nda böyle bir kitab›n
hücre sald›r›s› öncesinde ç›kart›lmas› ve bugün
yeniden gündemleflmesi hakk›nda ne düflünü-
yorsun? 

“Hücreler” kitab›, sadece iflkencenin vahflili¤i
ve ürkütücülü¤üne odaklanmay›p, en a¤›r iflken-
celere bile direnilebilece¤ini anlatt›¤› için hedefe
çak›ld›, evet. Kuflkusuz zamanlamas›na çok öf-
kelendiler, ama öfkeleri bununla s›n›rl› de¤ildi.
Zamanlamas›na öfkelendiler; çünkü bir meydan
okuma, dik ve güçlü durmay› yayma ve bu yön-
de bir moral üstünlü¤ü sa¤layarak “hücreler sal-
d›r›s›n›n” etkisizlefltirilebilece¤i konusunda fikir
oluflturma vard›. Hücre sald›r›s›ndan (19 Aral›k
katliam›ndan) önce ç›kmas›, ama y›llar sonra ye-
niden gündemleflmesiyle ‘ilginç’ bir durum ç›kt›
ortaya. 

Stratejik bir sald›r› ile karfl› karfl›ya oldu¤u-
muzu, 12 Eylül’de oldu¤u gibi ekonomik ve siya-
si programlar›n› uygulayabilmek ve toplumsal bir
boyune¤ifl sa¤layabilmek için fliddetli ve kap-
saml› bir geçifl yapmak istediklerini anlat›yordu
kitap. Kendimizi kafaca ve ruhça haz›rlayabilme-
mize yard›mc› olmak için, 12 Eylül’ü ve direnifl
tarihimizi hat›rlat›yordu ayn› zamanda. Bugün bu
da kan›tland›. Hem 19 Aral›k katliam›n›n aç›¤a
ç›kar›lan yüzü, hem de kitleler aras›nda 12 Ey-

lül’ün yarg›lanmas› iste¤inin güç kazand›¤›, dola-
y›s›yla devletin 19 Aral›k katliam› ve 12 Eylül’ü
kerhen de olsa gündemine ald›¤› bir sürece denk
gelmesi ve kitab›n bu ikisini içiçe geçiren anlat›-
m› çak›flt›. Kitap, t›pk› 19 Aral›k’ta yak›lan arka-
dafllar›m›z›n mahkemelere yan›k yüzleriyle ç›k-
malar›na benzedi. Ç›plak bir gerçek olarak yüz-
lerine çarpt›. Bu da say›s›z kez kan›tland›¤› gibi,
gerçeklerin gizlenemeyece¤inin göstergesi oldu. 

Yeri gelmiflken flunu da söylemeliyim: 2000
y›l›n›n Nisan ay›nda kitap bas›l›p da bulundu¤um
cezaevine geldi¤inde sadece biz de¤il, tüm tutsak
arkadafllar da heyecanlanm›flt›. Sald›r› bekleni-
yordu. Bütün hapishanelerde efl zamanl› olarak
bir e¤itim süreci de bafllam›flt›. Pratik olarak nas›l
direnece¤imizi konuflmuyorduk sadece, ayn› za-
manda di¤er ülke tarihlerini -özellikle hapishane
direnifllerini- okuyorduk. Dünya tarihi zengin bir
deneyim ve tecrübe birikimine sahip. Bu birikim-
leri yeniden özümsemeliydik. Bizim mücadele ta-
rihimiz de güçlüydü. “Hücreler” kitab› da okun-
du. Zaten kitab›n bir bölümü dünya deneyimleri-
ne ayr›lm›flt›. 

Sald›ran canilerin de, katledilen ve iflkencele-
re maruz kalan biz tutsaklar›n da, s›n›f tavr› aç›-
s›ndan kitap, gerekeni yapt› gerçekten de. Bu,
kitab›n (ve yazar›n›n) iradi bir çabas›yd›, ama
bunca y›ld›r uzayan yarg›lama süreci ve bunun
sonunda gelen cezaland›rma, irademiz d›fl›nda
geliflti. Öç almaya vard› ifl. Fakat onlar›n da bek-
lemedi¤i bir flekilde “ters tepti.” Biz do¤al olarak,
kifliler üzerinden de¤il, faflizmin genel sald›r›s›
üzerinden yürütüyoruz teflhir faaliyetini. Ama ki-
tap ve tutuklama ile zorunlu olarak bu haks›z uy-
gulamay›, sadece Proleterce Devrimci Durufl der-
gisi sayfalar›nda -o da belli s›n›rlar içerisinde-
duyurman›n d›fl›na taflarak geniflletme ihtiyac›
do¤du. 

Evet, tutuklanman›n hemen ard›ndan “Nevin
Berktafl’a Özgürlük” kampanyas› bafllad› ve ger-
çekten de çok daha genifl kesimler bu durumdan
haberdar oldu, tepkilerini ortaya koydular. Sen
içerdeyken, d›flar›da böyle bir kampanyan›n yü-
rütülüyor olmas›n› nas›l karfl›lad›n? Kampanya
hakk›nda ne düflünüyorsun?

Kitab›n yaz›lmas›, bas›lmas› nas›l ki isabetli
olduysa, kampanyan›n da öyle oldu¤unu düflü-
nüyorum. Kampanyan›n en güçlü yan›, mesaj›n›
kitlelere mal etmeyi baflarmas›d›r. Görebildi¤im
kadar›yla kullan›lan yöntemler yayg›n ve çeflitli.
Kuflkusuz bunu en iyi kampanya yürütücüleri bi-
lir. Ama etkisi, duvarlar› yar›p bana kadar da
ulafl›yor. Örne¤in, hapishaneden bana yazan
gençlerden biri, aç›k görüflte annesinin beni an-
latt›¤›n› yaz›yordu. Ayn› ko¤uflta yaflad›¤›m›z
genç arkadafllardan biri de, telefon görüflmesi
yaparken babas›n›n Maltepe’de bildiri da¤›tanlar-
dan ad›m› duydu¤unu ve beni sordu¤unu anlat›-
yordu. 

Son dönemde, burjuva s›n›f hukukunun ma¤-
durlar› ve hapishanelerle ilgili pekçok fley yap›ld›.

12 Eylül döneminin hücrelerini anla-
tan “‹nanc›n S›nand›¤› Zor Mekan-

lar:HÜCRELER” kitab›n› yazd›¤› için yeniden tu-
tuklanan ve halen Bak›rköy Kad›n Hapishanesi’nde bulu-

nan Nevin Berktafl’la yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.

“Hayat hakk›n mücadele gücün kadard›r”
Nevin Berktaş’a özgürlük!
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P›nar Selek’e yap›lan komplonun duruflmas›, gö-
zalt›na al›nan gençlerle ilgili dönen dolaplar, dev-
rimci dergilere yap›lan bask›n tutuklamalar, KCK
davas›, hasta tutsaklar, tutuklu gazeteciler, 10 y›-
l›n› tutuklu geçirenler, Hrant’›n mahkemesi, a¤›r-
laflt›r›lm›fl müebbete mahkum edilen arkadafllar›n
durumu, Mutki’yi haber yapan gazetecilerin tu-
tuklanmas› vs... “Güçler birlefltirilebilirse ne iyi
olur”u düflündürüyor, “hepsi bir kanala aksa”...
fiu slogan do¤ru ve yerinde at›lan bir slogan:
“Zindanlar y›k›ls›n tutsaklara özgürlük”! Ama
ayn› adla kurulmufl komiteler neden olmas›n?
Önemli ifller baflaran di¤er komite ve oluflumlar,
“Tutsaklara özgürlük komiteleri” alt›nda merkezi-
leflip ülkenin dört bir yan›nda faaliyet yürütmesi
kadar meflru bir fley olamaz, hem de dünyan›n
en fazla tutuklusu olan, hukuk skandallar›yla çal-
kalanan bir ülkede… 

Benim akl›ma dünya çap›nda yürütülen iki
çal›flma geliyor. Birincisi, 1920’li-30’lu y›llarda,
içlerinde Clara Zetkin’in de etkin çal›flt›¤› “Ulus-
lararas› Yard›m Örgütü” ve buna ba¤l› olarak
kurulan Af Komiteleri çal›flmas›. ‹kincisi,
1950’li y›llarda kurulan “Bar›fl Komiteleri”nin
çal›flmalar›. 

‹lkinde; Yard›m Örgütü’nün görevleri flöyle
saptan›yor: Faflist terörün kurbanlar›n› siyasi ve
manevi yönden savunmak için kamuoyu olufltur-
mak / Tutsak ailelerine yard›m eylemleri yap-
mak / yay›n yolu ile hapishanelerde yaflananlar
ve bask›lar›, tutuklama ve iflkenceleri, yarg›lama
ve a¤›r cezalar› kamuoyuna duyurmak / mahke-
melerde tutsaklar›n savunulmas›n› örgütlemek,
gönüllü avukatlar› katmak / En genifl kesimleri
bu faaliyetlerin içine çekmek için ikna çal›flmala-
r› yürütmek / Her flehirde Af Komiteleri kurup
devleti tutsaklar› serbest b›rakmaya zorlamak /
Parlamento ve hükümete imzal› ça¤r›lar yapmak,
protesto mektuplar› göndermek; ‘protesto heyet-
leri’ oluflturarak tutsaklar›n serbest kalmas›n› is-
temek / Siyasi mülteciler, polis taraf›ndan izlenen
devrimciler ve antifaflistlerin korunmas›...

‹kincisinde; ABD, kendisi atom bombas› üre-
tip yeni bir Avrupa ordusu da kurarak Sovyetler
Birli¤i’ne savafl açmay› planlarken SB’nin atom
bombas› üretti¤ini ve savafl ç›kartaca¤›n› yayma-
ya bafll›yor ve öyle bir gürültü ç›kart›yor ki, kitle-
ler “k›z›llar›n savafl bafllataca¤›n›” zannediyor. Bu
durumda SB’nin çabas›yla önce tüm ülkelerde
yo¤un bir imza kampanyas› bafll›yor. (“Savafl is-
temiyoruz” diyen milyonlarca insan imza at›yor),
Sovyet milletvekilleri ve bilim insanlar› her ülke-
de seminerler veriyor, “Bar›fl Komiteleri” kurulu-
yor. Ard›ndan da “Uluslararas› Bar›fl Kongresi”
düzenleniyor ve kongreden savafl karfl›t› kararlar
ç›k›yor. Buraya gelinceye dek hiç de kolay olma-
yan bir çal›flma ile (gözalt›lar, komplolar, katlet-
meler) u¤ramad›klar› ev b›rakm›yor, dahas› bu
arada insanlar›n yaflant›s›n›n içine giriyorlar. Yal-
n›zca yay›n yoluyla de¤il “insan sesi önemlidir”
diyerek sokaklar› arfl›nl›yorlar ve hatta SB’ne
karfl› olan ama savafl da istemeyen çok say›da
insan›, kand›r›lm›fllar›, ürkekleri, karars›zlar›, flüp-
hecileri bile kazan›yorlar. Çal›flman›n etki gücü o
kadar yüksek oluyor ve öyle bir s›k›flma yarat›-
yor ki, ABD’li savafl baronlar› bile “pes” diyor.
(“K›z›llar usta bir ruhbilimci olduklar›n› gösterdi-
ler.”) Öte yandan Amerikan halk›n› sars›yor ve
Amerikan ruhunu ayakta tuttu¤unu söyledikleri,
peflpefle siyahlar›n as›ld›¤› Missisipi’de dahi sa-

vafl karfl›tlar› ç›¤ gibi büyüyor. 
Marks ve Engels’in “Köln Davas›” ile ilgili ça-

l›flmalar› da çok çarp›c›. Prusya Hükümeti’nin
polis flefleri ve ajanlar›n› harekete geçirip, Marks
ve di¤er komünistlere sahte evrak düzenleme yo-
luyla kurdu¤u komployu (sürgünde olan Marks
d›fl›nda pekçok komünist tutuklan›yor) aç›¤a ç›-
kart›p sahte belgeleri öylesine mahkum ederler
ki, hükümet ve polis rezil olur. 

Elbette dönemler ve koflullar›m›z farkl›. Ko-
münist ve devrimcilerin bugüne oranla daha et-
kili ve örgütlü oldu¤u dönemlerde bu kampanya-
lar, çok daha büyük ses getirmifl ve baflar›l› ol-
mufl. Subjektif unsurdaki gerilik, bu konuda da
karfl›m›za ç›kan en büyük sorun oluyor. Fakat
baz› özel kesitlerde ülkemizde de güzel ve sonuç
al›c› örnekler yafland›, yaflan›yor. En son Güler
Zere için yürütülen kampanyada oldu¤u gibi.

Bu tür faaliyetlerde baflar›n›n s›rr›, en genifl
kitlelerin sahiplenmesini sa¤lamakt›r. Çünkü ger-
çek, her zaman üstündür ve sallant›da olan, ser-
semletilen insanlar›n gözleri aç›ld›¤›nda, o insan-
lar›n öfkesi kendisini kand›ranlara döner. 

Toplam 21 y›l yat›p ç›kt›ktan sonra, yeniden
hapishaneye girmek nas›l bir duygu? Bu süre
içerisinde hapishanelerde ne gibi de¤ifliklikler ol-
mufl? Nas›l karfl›land›n ve ne ile karfl›laflt›n?

21 y›l yatt›ktan sonra yeniden tutuklanmak,
kar›fl›k duygular yaflatt› bana. fiimdi hapishane-
lerde de¤iflik uygulamalar da var tabi, ama so-
nuçta hapishane...

Verilmifl bir hüküm oldu¤u için, “savc›l›¤a tes-
lim edilme ifllemleri” nedeniyle Vatan’da iki-üç
saat bekletildim önce. Gözalt›nda olmad›¤›m
söylendi. Gözlerim ba¤lanmadan ve kelepçelenip
dayak at›lmadan “O bina”ya girmek, üstelik ra-
hat bir salonda bekletilmek, benim için ilkti. Ama
bunun daha önce yaflad›klar›m› hafifletmek yeri-
ne beynimin k›vr›mlar›n› harekete geçirmekten
baflka öte bir anlam› olmad›. Vatan’›n daha önce
görmedi¤im yeni bir bina olmas› fark etmiyor.
Bir kere “o bina”ya girmifltim ve sanki yine “gar-
d›m› alm›flt›m.” Belli mi olurdu?! Y›llar önce, flu-
benin hücresinden, yine bir iflkence fasl› için göz-
lerim ba¤lan›p iflkence odas›na götürülürken, ifl-
kececi polisin, koluma dokunur dokunmaz -dire-
nece¤imi anlay›p- “yine gard›n› ald›n” diyen öf-
keli sesini hat›rlad›m mesela. Biz karfl›l›kl› çat›-
flan iki s›n›f gücü olarak karfl› karfl›yayd›k ve be-
nim vücudumun kimyas› bile de¤ifliyordu, o da
bu de¤iflimi dokunur dokunmaz anl›yordu. ‹flte
ben yine tetikteydim! Bu sefer onlar sakindi ama.
‹flleri “yakalama tutana¤› tutmak” vs. den ibaretti
çünkü. 

Amerika filmlerinden gördü¤ümüz upuzun ge-
nifl bir koridor ve üstkat› demirlerle çevrili bir ha-
pishane buras›. Koridorlarda gardiyanlar›n otur-
du¤u vestiyer benzeri küçük bölmeler var ve de
bol miktarda mobese... Gardiyanlar da sürekli iz-
leniyor. Bu benim için yeni bir durum. Bu yeni
durumla havaland›rmaya girince karfl›laflt›m, “bu
kadar da olmaz” demekten alamad›m kendimi. 

Hapishane giriflinde, di¤er yerlerde oldu¤u gi-
bi “soyarak arama” olmamas› hem flafl›rtt›, hem
de sevindirdi beni. Ama x-ray ve “ayakkab› ç›-
karma” uygulamas› burda da vard›. “Biz bunu
kabul etmiyoruz” dedim, onlar da -her zamanki
gibi- “bize verilen emir bu” dediler. Kad›n gardi-
yanlar h›rpalamadan yukar› kald›r›p beni, ba¤s›z

ayakkab›lar›m› indiri-
verdiler. Retina tara-
mas› vs. de yeniydi
benim için. Hemen
ko¤ufla götürmüyor-
lar, “da¤›t›m gününe”
dek ayr› bir bölümde
tutuyorlar. Ta Met-
ris’ten gördü¤üm
tecrit uygulamas› ya-
ni. Ama her zaman
oldu¤u gibi tutsakla-
r›n kulaklar› “çal›fl›-
yor”. Getirildi¤imi
duymufl arkadafllar.
Sabah akan s›cak
sudan ay›rm›fllar banyo için. Ko¤ufla geldi¤imde
bekleniyordum ve 30’a yak›nd› say›lar›. Hücre
beklerken böyle kalabal›k bir ko¤ufla girmek, ilk
sevincim oldu ve Sakarya-Gebze hapishanelerin-
den tan›d›¤›m arkadafllar› görünce sevincim art-
t›. “Tekrar gelenleri kovuyoruz, ama neyse az bir
zaman kalacaks›n” flakas›yla sar›ld›k birbirimize.
fiunun fluras› ne kadar olmufltu ki? fiubat 2007-
Kas›m 2010 aras› k›sa bir zaman, dört y›l bile
de¤il. Arkadafllar beni daha canl› buldu, ben on-
lar› solgun gördüm. Ama bu ayn› zaman dilimin-
de, d›flar›n›n ve içerinin etkilerine uygun bir du-
rum. D›flar›n›n havas›n›, salt günefl görmek ve
gökyüzünü, denizi, a¤açlar› doyas›ya seyretmek,
rüzgar›n esintisini duyumsamak anlam›nda demi-
yorum, her aç›dan solumak farkl› bir etki yarat›-
yor. Dolay›s›yla önem kazan›yor, çünkü aç›k ki,
göz gördü¤ünü beyne yüklüyor. Ufku darl›ktan
kurtar›yor ve bu da bak›fllar›na, durufluna yans›-
yor. Kuflkusuz, 21 y›l uzun bir zaman, ama d›flar›
ç›k›p da solukland›¤›m y›llar canl›yd›. ’89 Bahar
Eylemleri’ni kaç›rmak d›fl›nda parças› oldu¤um
direnifller vard›. Geçen y›l 1 May›s’ta Taksim’de
olmak, Tekel direniflinde Sakarya Caddesi’nde
bulunmak insana çok fley kat›yor. Hapishane ko-
flullar› ise her geçen gün a¤›rlafl›yor. Hastal›klar,
hatta ölümcül hastal›klar art›yor. Günefl yüzü
görmüyor tutsaklar. A¤›r hapishane cezalar›nda
art›fl var. Hücreler gençlerle dolu. 

Bunun öteki yüzü de var tabi. Kuflak kopmas›
yaratamam›fl olmalar›, umudu hep canl› tutan
somut bir görünüm sunuyor. Ben bunu ‘90’lar›n
bafl›nda da yaflam›flt›m. Uzun y›llar tutsak kalm›fl
baz› arkadafllar›n bizzat kendi evlatlar› tutuklan›p
geliyordu. Baba-k›z, ana-o¤ul yoldafl olmufllar,
hapishane arkadafllar› olmufllard›. Capcanl› yeni
bir kuflak kat›lm›flt› devrim saflar›na. 2000’lerde
de benzer bir durum do¤mufltu. Hapishanelerde
genç yoldafllar, arkadafllar a¤›rl›kl›yd›. ’90 sonra-
s›n›n yükselifli, yeni hücre sald›r›s› dolay›s›yla
bafllayan ’96 Ölüm Orucu süreci, yine hapisha-
neleri gençlerle doldurmufltu. Benim gibi ’80 ön-
cesi kuflak, ‘90’lar ve daha sonra 2000’ler... 19
Aral›k katliam› sonras›nda da y›¤›nla genç girdi
hapishanelere. Üç kuflak devrimciler ayn› hücre-
lerde bir arada yaflad›lar. Hiçbir zaman “bitirdik
tükettik” diyemediler, çünkü öldürdükçe, hapis-
hanede kilit alt›na ald›kça, yeni bölükler kat›ld›,
bunu engelleyemediler. Korkular› daha da art-
m›fl olmal› ki, mobese-kamera vb. her yeri izle-
meye ihtiyaç duyuyorlar. 

Havaland›rmaya bakan mobese, koridorlarda
mobese, ringlerde mobese... Her yerde izleniyo-
ruz... Sanki Taksim’deyiz! Aksaray, Eminönü,
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Kad›köy, Üsküdar meydanlar›nda-
y›z!.. 2007’de d›flar› ç›kt›¤›mda “bu
ne, hapishaneden beter” demifltim.
Mobese’ler, telefon dinlemeleri...
fiimdi tekrar girdi¤imde “bu ne, d›fla-
r›dan beter” diyesim geliyor. Hava-
land›rmada volta atarken, kendimi
‹stiklal Caddesi’nde hissettim desem
abartm›fl olmam. Tam karfl›da mo-
bese. ‹nsan hiç de¤ilse dört duvar
aras›nda izlenmek istemiyor. Denet-
lenen mektuplarda kendimize oto-
sansür uygulamam›z yetmezmifl gibi,
havaland›rmada dolafl›rken, sohbet ederken, spor
yaparken otosansür uygulamak olur fley de¤il.
fiimdi voltay› bile içeri tafl›d›m. Bu kadar özelimi-
ze girrmeleri “denetim”in d›fl›na tafl›yor. Mahke-
meye, hastaneye giden arkadafllar, ringdeki mo-
beseyi peçete ile kapat›yorlar diye görüfl ve tele-
fondan men ediliyorlar. K›sacas›, d›flar›-içeri ka-
r›flm›fl durumda. “Hapishane duvarlar› d›flar›daki
duvarlar›n küçük bir parças›” deriz, bu çok daha
derinden hissediliyor. Ama öte yandan, tutsaklar
en ilkel koflulda yaflat›l›yorlar. Ütü yok, yap›flt›r›c›
yok... yok... yok... Çamafl›rhane de yok. Var,
ama yok! “K›rk y›lda bir” çarflaf vs al›yorlar, ama
di¤er tüm çamafl›rlar elde y›kan›yor. Bu, toplu
olarak le¤enlerde çamafl›r y›kama ifli, bana Ada-
na Cezaevi’ni hat›rlatt›, tutsaklar teknikten yana
‘80’li y›llardalar yani. 

Eskiyi s›kça hat›rl›yorum elbette. Bizim ku-
flak, tahliye olurken her fleyini içeride b›rak›p ç›-
kard›, ben de öyle yapm›flt›m. fiimdi orada bu-
rada gözüme çarp›yor bunlar. Klasikler, ‹ngilizce
çal›flma kitaplar›, sözlük... Kiminin kenar›na yaz-
d›¤›m (B) iflareti bile duruyor hala. Yast›k k›l›f›,
yatak örtüsünü görüyorum. H›rka, kazak, masa-
da bir örtü veya bir defter... Tabi ki, b›rakt›¤›m
yerden bafll›yormufl hissine kap›lmad›m. Ama bir
burukluk sard› içimi. Geride b›rakt›¤›m arkadafl-
lar›m için... Tahliye olup giderken duydu¤un his-
ler gibi. Ç›kan herkes, sevinçle yürek ac›s›n› bir-
likte duyar, hatta ikincisi a¤›r basar. Herkesin
ç›kmas› gerekti¤ini o an kadar keskin hisset-
mezsin. Ben üç buçuk y›lda neler yaflam›flt›m,
ama geride kalan sanki “donmufltu”. Hapishane-
de zaman durur gibi olur. Sende b›rakt›¤› izleri
bile farkedemezsin ço¤u kez. Kendini girdi¤in
yaflta hissedersin, belki bu yüzden biraz “ço-
cuk” kal›rs›n... Oysa zaman çok da h›zl› akar,
öyle hissedersin, yetifltiremezsin yapaca¤›n iflle-
ri... Böyle garip bir durum ç›kar ortaya. Ben de
böyle “garip” hisler içinde kald›m iflte!

Kampanya ile birlikte, bafl›na gelenleri ö¤re-
nenlerin en fazla flafl›rd›klar› fley, 21 y›l› içerde
geçirmifl olman. Ve bu sürenin önemli bir bölü-
münün iflkence alt›nda, hücrelerde geçirilmesi…
“Bu kadar uzun süre bütün bunlara nas›l dayan-
d›, nas›l direndi” sorusuyla s›kça karfl›laflt›k. Bu-
nu hem hayret, hem de hayranl›kla kar›fl›k soru-
yorlar. Bu konuda bir fley söylemek ister misin?

Y›llar önce hangi iflkence mekezine girdiy-
sem, özel bir uygulama, özel bir kin ile karfl›lafl-
m›flt›m. San›r›m kendi gücümü görmem, o dö-
nemlere rastl›yor. ‹flkenceciler, tüm iflkence yön-
temlerine ra¤men karfl›lar›nda e¤ilmeyenleri,
ola¤anüstü büyütüyorlar gözlerinde. Kendi s›n›f
güdüleri hakl› k›l›yor belki onlar›. 

Sadece duygular ve yürek ç›rp›nt›lar›n› kata-

rak de¤il, bilinçle de yürü-
mek. fiimdi böyle görüyo-
rum kendimi, ama o dö-
nem gençtim ve ne bilgi bi-
rikimim ne de mücadele
tecrübem vard›. Fakat dire-
nifl virtüözü Fatih’i, Fatihle-
ri tan›m›flt›m ben. Kald› ki,
direnmek için çok bilinçli
olmak da gerekmiyordu.
Aysel gibi 17-18 yafl›nda
direnenler vard›. (Aysel Ze-
hir ’84 ÖO gazisi -yn) Bi-

zim ülkemizde çocuk yaflta gençler as›ld›. Dim-
dik yürüdüler ölümün üzerine. K›sacas›, benim
gibi iflin çok bafl›nda olmas›na ra¤men direnenler
karfl›s›nda büyük korkuya kap›l›yor ve bu gücü
bafltan k›rmak istiyorlard›. (fiimdi gençlere azg›n-
ca sald›r›lmas› da bundan. “Neden böyle” diye
düflünüyorlarsa gençler, bilsinler ki, sömürücü-
nün s›n›f tavr›d›r bu. Kendi güçlerini görsünler ve
bunu görmek, onlara yeni güç kats›n.) Oysa beni
bileyen, onlar›n zulmü ve benim gibi onbinlerce
insan›n ödedi¤i bedel, ama en çok da en yete-
neklilerimizi aram›zdan çal›p almalar›yd›. Öyley-
se, ölülerimiz hala savaflacak ve ilelebet savafl›-
yor olacakt›...

Uzun y›llar› hapishanede geçirmifl olmam el-
bette çok ilgi çekiyor. Üstelik onlar›n yasalar›na
göre de durumum hafifti. Ama her f›rsatta 3 y›l,
5 y›l, 10 y›l vs bütün rakamlar ceza kesmek için
kullan›ld› adeta. Ve cezaland›rma süreci hiç bit-
medi. Lehime olan hiçbir yasay› kullanmak iste-
medikleri gibi, yasalar›n› da çi¤neyerek uzun y›l-
lar hapsetmenin yollar›n› buldular. “Hücreler” ki-
tab›na ya¤an cezalar ve süren mahkemeler de on
y›l› buluyor. Demokles’in k›l›c› gibi tuttular ba-
fl›mda. Ama ifl düzeltmeye gelince elleri titredi. 5
y›l 7 ay fazladan yat›r›p “ne yapal›m, yanl›fll›k ol-
du” demifllerdi oysa. Bu “yanl›fll›k” nedeniyle aç-
t›¤›m dava için mahkeme tazminat ödemeyi red-
detti. E¤er Yarg›tay da reddederse AH‹M’e bafl-
vuraca¤›z. “Hücreler” kitab› davas› da AH‹M’de,
sizinle röportaj yapt›¤›m bugünlerde, dava
AH‹M’de görülmüfl olacak. 

D›flar›da bana da en çok “bunca y›l nas›l da-
yand›n” diye sordular. fiöyle yan›tlad›m: “Özle-
mini duydu¤um dünyan›n gerçekleflmesini çok
istiyorum, bu dünyan›n cisimleflmifl halini yafla-
mak ve yaflatmay› çok istiyorum, ama bunu en-
gellemek isteyenlere karfl› da direniyorum, güçle-
niyorum...”

Direnmenin insan› nas›l güçlendirdi¤i hemen
farkedilmiyor, bunu anlatmak ise hiç kolay ol-
muyor. Yaflam›n önümüze ç›kard›¤› zorluklar
karfl›s›nda direnç gelifltirmek do¤ald›r asl›nda.
Kuflkusuz, devrimcilerin bilinçli direnci ay›rdedici
bir özelliktir, ama e¤er sözkonusu olan bedel
ödemekse, böyle y›¤›nla insan var. Ve biz top-
lumsal olarak a¤›r bir bedel ödedik, ödüyoruz.
‹flini, evini, grev hakk›n› kaybeden iflçi nas›l da-
yand›?! Ücreti sürekli düflen, çal›flma saatleri
yükselen çal›flanlar nas›l direniyorlar?! Çocu¤u
uzun süre hapishanede kalan ve hayat›ndan hep
endifle duyan analar, örne¤in benim annem, na-
s›l direndi?! Hele o¤lunu-k›z›n› kaybeden, iflken-
cede, ölüm orucunda, idamlarda evlad› elinden
al›nan, çocu¤unun kemi¤ini bile bulamayan bir
anan›n kanayan yüre¤i nas›l dayan›yor?! (Bir ka-
y›p anas›n›n söyledi¤i flu sözlere nas›l dayan›l›r:

“O¤lumun yaflad›¤› inanc›yla uyan›yorum. Saat-
ler ilerledikçe inanc›m azalmaya bafll›yor. Ö¤le
üzeri o¤lum yine ölüyor. Akflamleyin canlan›yor;
yak›nda gelece¤ine inanmaya bafll›yorum, sofra-
da ona yer kuruyorum, ama o yeni bafltan ölü-
yor, ben de geceleyin umudumu yitirmifl olarak
yat›yorum...”) Evi bafl›na y›k›l›p ailecek sokak
ortas›nda kalanlar bu durumla nas›l bafledebili-
yorlar?! Zorla, bask›yla, açl›kla, iflsizlikle cebelle-
flen gençler nas›l tutunuyor hayata?! ‹fli olmad›¤›
için çocu¤unun yüzüne bakamayan bir baban›n
parçalanan ruhu nas›l onar›labilir?! Kirli savaflta
evlatlar›n›n ölüm haberleriyle sars›lan analar na-
s›l dayan›yor?! Köyü boflalt›lan, topra¤›na-mal›na
el konulan, tan›mad›¤› bir hayat›n içine, kentlere
sürüklenen insanlar ne durumda?! Dayak yiyen,
tecavüze u¤rayan, afla¤›lanan kad›nlar neler çe-
kiyor?! Saymakla bitirebilir miyiz?

“Hayat hakk›n mücadele gücün kadard›r...”
Mücadele eden güçleniyor. Böylesine a¤›r bedel-
ler ödeyen milyonlarca insan›n, bir gün bu gücü
yerinde kullanaca¤›n› biliyoruz. Biz bu ac›lar›n
yaflanmayaca¤› bir dünya kurmak istedi¤imize
göre, ülkemin bu karanl›k günlerinde benim pa-
y›ma da bu düfltü...

Seni destekleyen, sana yazan, d›flar›da senin
için çal›flan, imza toplayan, bildiri da¤›tan vb
herkese ve yurtd›fl›ndan gelen heyetlere söyle-
mek istedi¤in birfley var m›? 

Size daha önce yazd›¤›m mektupta (derginin
fiubat say›s›nda yay›nland›) az çok duygular›m›
anlatmaya çal›flm›flt›m. D›flar›n›n tutsaklarla (be-
nimle) böylesine buluflmas› ve bütünleflmesi,
ola¤anüstü güzel. Neredeyse içeride oldu¤umu
unutuyorum. (‹flin kötüsü (!) al›flt›m akan mek-
tuplara, kula¤›m hep mazgalda...)

Nas›l yo¤un bir emek sarfedildi¤ini, binbir
zorlukla cebelleflildi¤ini düflünürken, anlat›lmaz
bir duygu ak›fl› ve yo¤unlu¤u yafl›yorum. Emek
verenler ne kadar fark›ndalar bilemem ama, ak›t-
t›klar› terin k›ymeti çok büyük. ‹lgilenmeyenlere
de canlar› s›k›lmas›n, ama sab›rla anlatmaya de-
vam etsinler. Nereden nereye geldi¤imiz önemli,
ama çabam›z tükenmez. Bir zamanlar bir avuç
tutsak yak›n›, özellikle analar›m›z›n ç›¤l›¤›yla sar-
s›lm›fllard›, flimdi milyonlar var. Eme¤i geçenle-
rin yüre¤ine sa¤l›k... Paha biçilmez çabalar›yla
bulufluyor, s›ms›k› kucakl›yorum. 

Yurtd›fl›ndan gelen arkadafllara ayr›ca çok te-
flekkür ediyorum. Beni buradan çekip almak için
onlar da çok u¤raflt›lar. Bütün engelleri aflmaya
çal›flarak dayan›flman›n güzelli¤ini hat›rlatt›lar
herkese. Engellemek istemeleri de bu yüzden,
ama onlar bir avuç... Bizim ülkemizin insanlar›
zor gününde yan›nda olanlar› unutmaz. Çabalar›-
na çok de¤er verdi¤imizin bilinmesini isterim. 

‹lgilenenleri unutmuyorum, unutmayaca¤›z.
Fakat ilgilenmeyenler de ayn› flekilde unutulmu-
yor. Kimilerine göre “hikayem” reyting yapma-
yabilir, onlar› anl›yorum, ama bu kayg›y› tafl›ma-
yanlar içinden de yazmayan, ilgilenmeyenler
çok. Oysa duyulmas›n›n öneminin büyük oldu-
¤unu bilirler ve bunun için bir kalem de onlardan
gelmesi beklenir. 

Son olarak ne söylemek istersin?
Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Buluflaca-

¤›z mutlaka… Ayr›ca kad›nlar›m›z›n 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kad›nlar› Günü’nü kutluyorum. 
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21 fiubat 2011 Pazartesi Günü, TBMM’de, BDP Diyarbak›r Milletvekili Ak›n
Birdal, Nevin Berktafl’›n annesi Makbule Berktafl ve Ankara Düflünce Özgürlü-
¤ü Giriflimi’nden ayd›nlar›n kat›ld›¤› bir bas›n toplant›s› düzenlendi.

Ak›n Birdal konuflmas›na, “günümüzde ifade ve bas›n özgürlü¤ünün yine
Türkiye’nin gündeminde oluflu, Nevin Berktafl’a iliflkin düzenledi¤imiz bu top-
lant›y› önemli k›lmaktad›r” diyerek bafllad›. Ve flöyle devam etti. “Nevin Berk-
tafl, 1980’den itibaren yaklafl›k 21 y›l›n› cezaevlerinde geçiren, ülkemizde en
uzun süre hapis yatm›fl kad›n siyasi tutukludur. Cezaevlerinde kald›¤› süre bo-
yunca hukuk d›fl› yapt›r›mlara boyun e¤medi¤i için, hücre cezas› da dahil, bir-
çok cezaya maruz kalm›fl ve infaz› yak›larak y›llarca içeride tutulmufltur…

Berktafl, devletin F tipi cezaevlerine geçifle
haz›rland›¤› bir dönemde, 12 Eylül cezaevle-
rindeki hücreleri ve o hücrelerde geçirdi¤i ifl-
kenceleri anlatan bir kitap yazd›. Kitap Nisan
2000 tarihinde Yediveren Yay›nevince bas›ld›.
Yay›nland›¤› günden 7 gün sonra toplat›ld›,
hakk›nda davalar aç›ld›, para ve hapis cezala-
r› verildi. Yasa de¤ifliklikleri ile bu davalar
düfltü¤ü halde, yeniden dava aç›ld› ve 3 ka-
s›m 2010 tarihinde Bak›rköy Kad›n Cezae-
vi’ne konuldu. Düflünce ve bas›n özgürlü¤ü;
demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin ol-
mazsa olmaz›d›r. ‹çerde gazetecisi, yazar›

bulunan bir ülkenin bunlardan söz etmesi; ne inand›r›c› ne de güven vericidir.
Bu nedenle Nevin BERKTAfi’›n serbest b›rak›lmas›n› istiyor, bu konuda yap›-
lan ça¤r›lara ve giriflimlere duyarl› olunmas›n› bekliyoruz.” 

Ard›ndan Berktafl’›n annesi Makbule Berktafl söz ald› ve 1978 y›l›ndan iti-
baren 'maratonda' oldu¤unu söyledi. "22 y›l cezaevinde yatan Nevin Berktafl'›n

sonuna kadar arkas›n-
day›m. K›z›m ceza-
evinde kald›¤› hücre-
de kendisine verilen
ekmek ve peyniri fare-

lerle paylafl›yor ki kula¤›n› yemesinler diye. Ne-
vin Berktafl, hücrelerde yaflad›klar›n›n yüzde
50'sini bile yazmam›flt›r. Bugün bir yazar çektik-
lerini yazm›flsa cezay› hak eder mi? Bu nas›l
adalet? Türkiye'de hukuk yok, devrimci çocukla-
ra, bas›na ceza veren bir hükümetle karfl› karfl›-
yay›z. ‹nsanlar› betonlara gömenler zaman afl›-
m›na u¤ruyor, Nevin Berktafl kitap yazd› diye içerde tutuluyor. 1996’lardaki gi-
bi analar› sokaklara dökmesinler, yeter art›k” dedi. Makbule Berktafl, “ben de
k›z›m gibi kitap yazaca¤›m, beni de gözalt›na als›nlar, ya da k›z›m› serbest b›-
raks›nlar” diye ekledi.

Ankara Düflünce Özgürlü¤ü Giriflimi ad›na konuflan Mahmut Konuk ise,
flunlar› söyledi: “Bu ülkede emekçiler ve ezilenler Kürtler, Ermeniler, Aleviler,
Romanlar, Êzidîler, Süryaniler vb. için adalet yok, ‘demokrasi’; ‘örnek’ veya
‘ileri’ de¤il, düpedüz sahte. ‹nsan haklar›, düflünce özgürlü¤ü, bas›n özgürlü¤ü
vb. ile ilgili sözler ise retorikten ibaret, tamamen palavra, kuyruklu yalan!..

Bir insan devletten ‘hapis alacakl›s›’ olur mu?.. Nevin BERKTAfi devletten
5 y›l 7 ay ‘hapis alacakl›s›’!...Devlet kendi ‘hukuku’ içinde bile Nevin BERK-
TAfi’› 5 y›l 7 ay fazladan hapiste yat›rm›fl. Üstüne üstlük ‘yatt›¤› hücreyi
yazd›¤› için’ 3 Kas›m 2010’dan itibaren 10 ay daha yat›rmak için hapse
kapat›yor, üstelik ayn› ‘suç’tan dolay› ikinci kez!..

Adeta intikam al›yor!.. Adeta; ‘sen misin bizim hücremizi be¤enmeyen,
kötüleyen’ dercesine!.. Nevin BERKTAfi’› yatt›¤› hücreyi yazd›¤› için hapse
t›kanlara, yaflad›¤›m›z örnekleri; ‘hukuk, adalet, demokrasi, insan haklar›,
özgürlük’ vb. diye yutturanlara sesleniyoruz: Ya Nevin BERKTAfi’› bir an önce
serbest b›rak›n, ya da bizi de tutuklay›n!..Hiç de¤ilse ‘hukuksuzlukta eflitlik’
olsun!..”

TBMM’de bas›n aç›klamas›

PEN Türkiye Merkezi düzenledi¤i bas›n toplan-
t›s›yla, Adalet Bakanl›¤›'n›n yurtd›fl›ndan gelen
PEN heyetinin Nevin Berktafl'la görüflmesine izin
vermemesini protesto etti. 

10 fiubat 12.30'ta Türkiye Gazeteciler Cemi-
yeti Lokali'nde yap›lan aç›klamaya Almanya PEN
Baflkan yard›mc›s› Christa Sczvenke, Yazar Gun-
ter Walrraff, Cumhuriyetçi Avukatlar Birli¤i Temsil-
cisi Antonia Vonder Behrens, PEN Türkiye Tem-
silcisi Halil ‹brahim Özcan, Türkiye Yay›nc›lar Birli-
¤i Baflkan› Rag›p Zarakolu, TGDP Sözcüsü Neca-
ti Abay ve Nevin Berktafl'›n avukat› ‹nayet Aksu
kat›ld›.  

Halil ‹brahim Özcan'›n sunumunun ard›ndan
Sczvenke, bir konuflma yapt›. "‹zin verilmemesi bi-
zi endiflelendirdi. Türkiye'nin demokratikleflti¤ini
düflündü¤ümüz bir süreçte böyle bir olay›n yaflan-
mas› ilginç. Oysa P›nar Selek'in beraat karar›yla
sevinmifltik. Ancak bu ilk denememizdi, daha son-
ra tekrar izin için baflvuraca¤›z" dedi. 

Yazar Gunter Walrraff ise, insan haklar› müca-
delesiyle özellikle de düflünce özgürlü¤üyle yak›n-
dan ilgilendi¤ini, göçmenlerle aras›n›n çok iyi ol-
du¤unu belirtti. Wallraff, Hücreler kitab›n›n bölüm-
lerini çevirip okudu¤unu belirterek "Kitapta yalan
ya da yanl›fl hiçbir fley yok. Tamamen yaflad›klar›-

n› an-
latm›fl. ‹flken-
celeri, zulmü anlatm›fl. Kitab›n neden toplat›ld›¤›-
na dair bir belge de yok. Kitab›n hepsini yasakla-
m›fllar. Kitab›n içeri¤inden korkuyorlar ve tekrar
okunmas›n› istemiyorlar. Ancak ben bu kitab›n
yayg›nlaflmas› için elimden gelen herfleyi yapaca-
¤›m. Kitab› Almanca-Türkçe olarak bast›raca¤›m
ve genifl kesimlere ulaflt›raca¤›m" dedi. 

Rag›p Zarakolu, Bak›rköy Hapishanesi'nde 1.5
y›ld›r tutuklu bulunan Suzan Zengin'in durumuna
dikkat çekti ve mahkemeye kat›l›m ve sahiplenme
ça¤r›s›nda bulundu. Nevin Berktafl'›n Hücreler ki-
tab›n›n bas›m› için çal›flmalar›n sürdü¤ünü anlatt›.
Necati Abay da, hala 44 gazetecinin hapishanede
tutuldu¤unu ve derhal serbest b›rak›lmalar› gerek-
ti¤ini söyledi.  

Nevin Berktafl'›n avukat› ‹nayet Aksu, "Ne-
vin'in mahkeme süreçleri hukuksuzluklarla

dolu. Hiçbir somut delile dayan›lmadan ce-
zalar veriliyor. Nevin Berktafl yaflad›klar›n›
anlatm›fl ve bu kitap bir belgesel niteli¤in-
dedir" dedi.  

Cumhuriyetçi Avukatlar Birli¤i'nden An-
tonia Vonder Behrens, Nevin Berktafl'›n da-

vas›n›n dikkatlerini nas›l çekti¤ini anlatt›ktan
sonra, "Görüflmek için birlik beni görevlendirdi.
‹zin istedik ama vermediler. Bu ise 12 Eylül'le he-
saplaflt›¤›n› söyleyen bir Türkiye'nin tezat davran-
d›¤›n› gösteriyor. Kitab›n bütününe yasaklama ge-
tirmifller. Bence bu kitab›n okunmas›n› engelle-
mek için al›nm›fl bir karar. Ama kitab›n baflka dil-
lerde tekrar bas›laca¤›n› duymak beni sevindirdi"
diye konufltu. 

Nevin Berktafl'la görüflmek için baflvuru yapan
PEN'in bu talebi geri çevrilirken, yaz›l› hiçbir ge-
rekçe de sunulmad›. "Demokrasi", "insan haklar›",
"düflünceye özgürlük" kavramlar›n› a¤z›ndan dü-
flürmeyenler, 12 Eylül'le hesaplaflacaklar›n›, dar-
becileri yarg›layacaklar›n› iddia eden hükümet, bu
yasaklamayla 12 Eylül'le de¤il, as›l 12 Eylül'ü an-
latanlarla hesaplaflaca¤›n› ve intikam ald›¤›n› bir
kez daha göstermifl oldu.  

Nevin Berktaş’a özgürlük!

PEN, Nevin Berkafl'la görüfl yasa¤›n› protesto etti  
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K›z›lay
20 fiubat Pazar günü K›z›-

lay Yüksel Caddesi’nde bir
kez daha imza toplamak için
bulufltuk. O gün Yüksel Cad-
desi, hem di¤er siyasetlerin
masalar›yla doluydu, hem de
gelip geçenler yönüyle çok
kalabal›kt›. Geçen defa Nevin’in dövizlerini etraf›-
m›za asm›fl, önlüklerimizi giymifl ve masa açm›flt›k.
Bu defa sadece önlüklerimiz var üzerimizde. ‹mza
föylerini ve bildirileri elimize alarak, imza toplamaya
bafllad›k. 

Nevin Berktafl’› anlat›rken önce bildirileri uzat›-
yoruz. Nevin’in durumunu anlatmaya bafllay›nca,
durup dinliyorlar bizi ve kimisi hükümete k›z›yor,
“bunlar›n ad› ‘ak’ olsa da geçtikleri heryeri karart›-
yorlar” diyor. Kimisi Nevin’e hayranl›k duyuyor ve
bize Nevin’le ilgili sorular soruyor. Arkadafllar›n› ça-
¤›r›p, “gel sen de imzala” diyenlerden, baflta hiç il-
gilenmeyip Nevin’i anlatmaya bafllad›¤›m›zda “verin
ben de imzalayay›m” diyenlere kadar birçok insan
Nevin için imza att›. “Nevin’i tan›yor musunuz” so-
rumuza, “Nevin’i kim tan›maz” diyerek yan›m›za
gelenler de oldu. ‹ki görme özürlü arkadafl da Ne-
vin’in durumunu ö¤renince, “biz de imza atmak isti-
yoruz” diyorlar ve el yordam›yla imzalar›n› at›yorlar.   

Geçen sefer stand açt›¤›m›zda gelen sivil polis-
lerden biri yeniden geliyor yan›m›za. “Ben de sizin
standa bak›yordum, açmad›n›z m›” diye soruyor.
Adam› tan›mayan bir yoldafl “bu sefer böyle toplu-
yoruz, bir imza da siz verin” diyor. O da “neden ol-
mas›n” diyerek elini uzat›nca, “hay›r sizin imzan›z›
alm›yoruz” diyorum ve oradan uzaklafl›yoruz. 

2 saat içinde bildiriler bitiyor, yan›m›zda daha
fazla olmad›¤› için hay›flanarak ayr›l›yoruz Yüksel
caddesinden. 

Bak›rköy
Nevin Berktafl'›n serbest b›rak›lmas› için yürütü-

len kampanya kapsam›nda, PDD okurlar›, bu kez
Bak›rköy Özgürlük Meydan›'nda imza stand› açt›-
lar. 7 fiubat’ta saat 14.00 ila 16.30 aras›nda aç›lan
stand›n arkas›nda "Nevin Berktafl serbest b›rak›l-
s›n" pankart› as›ld›. Masa ise dövizlerle çevrelendi.
Konuflmalar eflli¤inde bildiri da¤›t›m› yap›ld›. Nevin
Berktafl'›n kiflili¤i ve 12 Eylül faflizmi anlat›ld›. 

Stand aç›lmadan önce BDP'nin eylemi de oldu-
¤u için Kürt halk›ndan insanlar standa yo¤un ilgi

gösterdiler. Yoldan geçenler ise pankarta bakarak
“Nevin Berktafl kimdir” diye birbirlerine soruyorlar-
d›. Geçen insanlar›n merakl› bak›fllar›, bildirilerle
biraz olsun giderilmeye çal›fl›ld›ysa da, polis kor-
kusunun oldu¤u da gözden kaçmad›. "‹mzalar bir
ifle yarayacak m›" diyenlere, bunun baflarmak için

araçlardan sadece birisi oldu¤u yönünde konuflma-
lar yap›ld›. Monoton bir "12 Eylül ma¤duru" ya da
"gadre u¤ram›fl" yönündeki yaz›lar›, konuflmalar›
çok duymufl kitlelere, direnifl yönündeki konuflma-
lar yap›lmas› oldukça önemli. Asl›nda her yeni fa-
aliyet, farkl› tecrübeler edinmemize yard›mc› olu-
yor. Nerede faaliyette bulunuyorsak, oran›n profilini

ve bir önceki yere göre verimini de test ediyoruz.
Bak›rköy daha "elit" bir yer olmas› itibar›yla imza
atmaya gelenler, -BDP'nin o günkü eyleminden ge-
lenleri saymazsak- daha çok semtlerden gezmeye
ç›kan emekçiler oluyor. 

Mecidiyeköy
20 fiubat'ta Mecidiyeköy Metro

ç›k›fl›nda imza stand› açt›k. Ya¤-
mura ve so¤u¤a ra¤men
13.00'ten 15.30'a kadar aç›k ka-
lan stantta bildiri da¤›t›m› da ya-
p›ld›. Mecidiyeköy, hafta içi daha
yo¤un bir bölge. Hafta sonu olma-
s› ve elveriflsiz hava koflullar›,
meydan›n›n her zamanki canl›l›¤›-
n› ve yo¤unlu¤unu azaltm›flt›. Bu
durum imza stand›na da do¤al

olarak yans›d›. Di¤er yerlerden daha az imza topla-
nabildi.  

Gazi Mahallesi
27 fiubat’ta Gazi Mahallesi Dörtyol’da stand

açan PDD okurlar› imza toplad›. “Nevin Berktafl
serbest b›rak›ls›n” yaz›l› pankart›n›n yan› s›ra, dö-
vizler ve flamalarla düzenlenen stand, ya¤mura ve
so¤uk havaya ra¤men ajitasyon konuflmalar› eflli-
¤inde sürdürüldü. 14.00-17.30 aras› aç›lan standa
Gazili iflçi ve emekçilerin ilgisi de yo¤undu. Yap›lan
konuflmalarda Nevin Berktafl’›n niçin hapse at›ld›¤›
ve kiflili¤i hakk›nda bilgiler verildi. 

‹mza standlar›, bildiri da¤›t›mlar›, afifl ve yaz›lamalar...

Nevin Berktaş’a özgürlük!

Çeflitli emekçi semtlerde ve merkezi yerlerde, “Nevin Berktafl’a Özgürlük!” kampanyas› kapsam›nda,
yaz›lamalar yap›ld›, ozalitler, stickerlar ve derginin fiubat say›s›n›n kapa¤› afifl gibi yap›flt›r›ld›.

Ozalitlerin yap›flt›r›lmas› s›ras›nda iki okurumuz gözalt›na al›nd›.



Baflbakan Er-
do¤an, “faili meç-
hul”ler, idamlar-
dan sonra, yeni
bir sömürü ve is-
tismar arac› ola-
rak “Cumartesi
anneleri”ni seçti. 

5 fiubat’ta
Cumartesi anne-

leriyle görüflen Erdo¤an, “kay›p”lardan ilk kez haberi olu-
yormufl ve bu anneleri yeni fark etmifl gibi davrand›. Ara-
lar›nda 103 yafl›ndaki Berfo anan›n da (Berfo K›rbay›r)
bulundu¤u görüflmede, annelerin çocuklar›n›n mezar›n›n
bulunmas› ve gerçekleri araflt›racak bir komisyonun ku-
rulmas› talebini, Erdo¤an, sadece not almakla yetindi.
Daha sonra mecliste bu görüflmeyi anlatan Erdo¤an, t›p-
k› anayasa referandumu öncesinde 12 Eylül döneminde
idam edilenlerle ilgili yapt›¤› gibi, a¤layarak ve a¤latarak
Berfo anay›, onun 30 y›ld›r çocu¤unu nas›l bekledi¤ini
anlatt›. 

Cumartesi anneleri, 1995 y›l›ndan bu yana, her hafta
Galatasaray Lisesi’nin önünde oturuyorlar. Kaç kez cop-
land›lar, gözalt›na al›nd›lar. Bir süre ara verdikleri oturma
eylemine, Ergenekon davas›nda “faili meçhul”lerin ortaya
ç›kaca¤›n›n söylenmesi üzerine yeniden bafllad›lar. Geç-
ti¤imiz ay 300. haftay› geride b›rakm›fllard›.

Erdo¤an, bu görüflmede kendi dönemlerinde hiç faili
meçhul olmad›¤›n› da iddia etti. Görüflmeye gelen ailele-
rin içinden bir annenin, o¤lunu 2004 y›l›ndan itibaren gör-
medi¤ini söylemesi üzerine, bunun kendi hükümetleri dö-
nemindeki tek örnek oldu¤unu ve araflt›racaklar›n› söyle-
di. 

Oysa AKP hükümeti döneminde sadece Kürt bölge-
sinde 375 kiflinin yarg›s›z infazla öldürüldü¤ü ve “faili
meçhul” olarak kald›¤› biliniyor. Di¤er yandan flu an hü-
kümette olan bir parti olarak, sadece kendi dönemini de-
¤il, önceki y›llar› da araflt›rmakla yükümlü oldu¤unu ört-
bas ediyor. Bu konuda y›llard›r önerilen “Hakikatleri Arafl-
t›rma Komisyonu”nun kurulmas›na da yanaflm›yor. Daha-
s›, Ergenekon davas› ile birlikte tüm “faili meçhul”lerin or-
taya ç›kaca¤› ve yarg›lanacaklar›n› söylemelerine ra¤-
men, bu konuda hiçbir ad›m at›lm›yor. Aksine ya üstü ka-
pat›l›yor ya da Arif Do¤an’›n ifadelerinde oldu¤u gibi, “bu-
nam›fl bir emekli subay›n saçmal›klar›” fleklinde sunulu-
yor. Öyle ki ayn› davadan içeride olan gazeteci Mustafa
Balbay, “Arif Do¤an delil fazlal›¤›ndan serbest” diyor. Arif
Do¤an, J‹TEM’i kendinin kurdu¤unu ve yüzlerce kifliyi öl-
dürdüklerini aç›k aç›k söylüyor. Fakat ne onunla, ne de
söyledikleriyle ilgili hiçbir ifllem yap›lm›yor.

Kay›p yak›nlar›n›n ‹HD’deki kay›tlar›na göre, bugüne
kadar savc›l›klara dilekçe ile baflvuru say›s› 6 bin
200’dür. Meclise baflvuru yapan kay›p yak›nlar›n›n dilek-
çesi ise binin üzerindedir. Bu dilekçelerin yaklafl›k yar›s›
AKP hükümeti döneminde Meclis ‹nsan Haklar› Komisyo-
nuna verilmifltir. Ayr›ca hukuki giriflim bafllat›lan ve yarg›-
ya yans›lan davalar›n say›s› da yüzlercedir.

Hal böyleyken Baflbakan ve AKP hükümeti, “ileri de-
mokrasi”den dem vuruyor. Kendi dönemlerinde “faili meç-
hul”lerin kalkt›¤›n› iddia ediyor. Y›llard›r “kay›p”lar›n› ara-
yan ailelerden ilk kez haberdar olmufl gibi davran›yor. Ve
seçim arifesinde, bu kez onlar› bir istismar arac› haline
getirmeye kalk›yor.

Cumartesi anneleri, bir kez daha “merhamet de¤il,
adalet” istediklerini hayk›rd›lar. Analar›n bu ç›¤l›¤› ve bü-
yük bir kararl›l›k ve sab›rla yürüttükleri mücadele er-geç
katilleri ortaya ç›karmay› baflaracakt›r. Analar›n öfkesi,
katilleri bo¤du¤u gibi, onlar› koruyup kollayanlar›n da ger-
çek yüzünü ortaya ç›karacak ayn› ak›bete u¤ratacakt›r.
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Toplu mezarlarda binlerce ceset varErdo¤an’›n yeni istismar›:
Cumartesi anneleri

Mutki’de toplu mezar›n aç›¤a ç›kmas›n›n ard›n-
dan, birçok yerde bu mezarlarda kaz› yap›lmas› için
eylemler düzenlendi. Bunlar içerisinde en ünlüsü
olan Newala Qasaba’n›n (Kasaplar Deresi) aç›lmas›
için Siirt’te büyük bir gösteri yap›ld›. Kitlenin adliye
binas›na do¤ru yürüyüflü, polisler taraf›ndan kesildi.
Kendi içlerinden seçilen temsilciler arac›l›¤›yla sav-
c›l›¤a baflvuruda bulundular.

Askeri çöplük olarak kullan›lan “Kasaplar Dere-
si”, aralar›nda PKK’nin önderlerinden Mahsun Kork-
maz’›n da bulundu¤u 200 kiflinin cesedini bar›nd›r›-
yor. Korkmaz’›n ailesi geçti¤imiz aylarda bu derenin
aç›lmas› için, ‹nsan Haklar› Derne¤i’ne (‹HD) baflvu-
ruda bulunmufl, o yüzden de tehdit edilmiflti.

Di¤er yandan toplu mezarlar›n kepçeyle kaz›l-
mas›na tepkiler art›yor. Eski Adli T›p Kurumu bafl-
kan›, flimdi T‹HV Baflkan› olan Dr fiebnem Korur
Fincanc›, bu durumu “utanç verici” olarak de¤erlen-
dirdi. Cenazelere yap›lan bir sayg›s›zl›k olmas›n›n
ötesinde, delillerin karart›ld›¤›na dikkat çeken Fin-
canc›, “kaz›larda son derece bilimsel bir çal›flma yü-
rütülmesi gerekirken, kepçenin ezdi¤i kemiklerden
DNA tespitinin zorlaflaca¤›n›” belirtti. Bu tür kaz›la-
r›n arkeolojik kaz›larda uygulanan yöntemlerle yap›l-
mas›n› ve savc›lar›n arkeolog ve antropologlardan
yard›m almas› gerekti¤ini söyledi. Ayr›ca devletin ifl-

ledi¤i suçlar›n, devletin araflt›rmas›n›n do¤ru olma-
d›¤›n›, “istenirse T‹HV olarak müdahil olabilecekleri-
ni” aç›klad›. 

Buna karfl›n onlarca kiflinin kemiklerinin bulun-
du¤u Mutki’de kaz›lar durduruldu. ‹HD’nin kaz›larda
korucular›n çal›flt›r›ld›¤›n› aç›klamas› üzerine, Mutki
Cumhuriyet Savc›s›, kaz›lar› durdurdu¤unu aç›klad›
ve bunu da ‹HD’nin müdahil olmas›na ba¤lad›. Jan-
darma Genel Komutanl›¤› ise, Mutki’de toplu me-
zarlarda ç›kan kemiklerin PKK’lilere ait oldu¤unu
kabul etti.

‹HD Diyarbak›r fiubesi, toplu mezarlara iliflkin
yapt›¤› çal›flmay› rapor haline getirip bir bas›n top-
lant›s› düzenledi. Rapora göre, 88 toplu mezar tes-
pit edildi. Bu mezarlarda bin 298 kifli var. Aç›lan 26
toplu mezarda ise, 171 kiflinin kemiklerine ulafl›ld›.
Bu verilerin, derne¤e yap›lan baflvurular, ihbarlar ve
tan›klar›n anlat›m›yla ortaya ç›kt›¤› söylendi. 

Baflbakan Erdo¤an’›n bir kez daha demagojik
bir tarzda kulland›¤› “faili meçhuller” ve “kay›plar”
orta yerde dururken, hükümetin bu konuda ad›m at-
maya niyetli olmad›¤› anlafl›ld›. Bu konuda at›lan
her ad›m, ortaya ç›kart›lan her gerçek, baflta Kürt
halk› olmak üzere, devrimci-demokrat kesimlerin
mücadelesi ile gerçekleflti. Bundan sonra da öyle
olacak.

21 Mart, gece ile gündüzün ayn› saatlerde eflleflti¤i gündür. Do-
¤an›n yeniden uyan›fl›, bahar›n müjdesidir. O yüzden de Ortado¤u
halklar›, bu günü “yeni gün” “New-roz” olarak adland›rm›fl ve çeflitli
retoriklerle karfl›lam›fllard›r. 

Do¤asal uyan›fl›n yan› s›ra, toplumsal uyan›flla da birlefltiren mi-
tolojik öyküler eklenmifltir sonra. Bunlar›n içinde en çok bilineni, De-
mirci Kawa’d›r. Efsaneye göre bir da¤›n bafl›nda zalim Dehak yafla-
maktad›r ve halk›n beynini yiyerek hayatta kalabilmektedir. Halk ça-
resiz bir flekilde Dehak’a sürekli kurban sunmak zorundad›r. Buna is-
yan eden Demirci Kawa, Dehak’la savaflmaya karar verir. Ve Dehak’›
yenmeyi baflard›¤›nda, da¤da büyük bir atefl yakaca¤›n› söyler. Ha-
z›rl›¤›n› yapar, da¤a ç›kar. Günler sonra da¤›n bafl›ndan büyük bir
atefl görülür. Kawa, zalim Dehak’› yenmeyi baflarm›flt›r. Halk bayram
eder. Tarih 21 Mart’t›r.

Gerek do¤asal, gerekse toplumsal geliflme ve hikayeler, 21
Mart’›, direniflle, yenilenmeyle, isyanla özdefllefltirmifltir. En önemli
simgesi de atefltir. Atefl, insanl›¤›n ilk ça¤lar›ndan itibaren özgürlü-
¤ün simgesi olmufltur. Güçtür atefl, tutkudur, hepsinden önemlisi, ni-
teliksel bir dönüflümün ifadesidir. Prometus’un tanr›lardan çald›¤›
günden bu yana ezilen halklar›n sevinç ve kurtulufl simgesi olmufltur
atefl… 

Demirci Kawa’n›n yakt›¤› atefl de böyledir. O, zalimlere baflkald›-
r›n›n ve onlar› alafla¤› etmenin sembolüdür. Kawa, Kürt ulusundan-
d›r, ama Demirci Kawa olarak ünlenmifltir. Ulusal de¤il, s›n›fsal kimli-
¤idir öne ç›kan. Kürt Kawa’n›n de¤il, Demirci Kawa’n›n hikayesidir
anlat›lan. Kawa’n›n üretimdeki yeri, ulusal kökeninden daha önemli,
daha belirleyicidir çünkü. Dehak zalimdir, k›y›c›d›r, emekçi kitlelere
düflmand›r. Zalime karfl› baflkald›r›y› örgütleme görevi ise, herhangi
bir emekçiye de¤il, bir demirciye düflmüfltür. Di¤er ezilenlere önderlik
etme misyonu onundur. 

Bu y›l Newroz’a, Kuzey Afrika’dan Ortado¤u’ya uzanan halklar›n
isyan› ile giriyoruz. Ve bu isyanlarda, iflçi ve emekçilerin belirleyici ro-
lünü görüyoruz. Ayn› durum Kürtler için de geçerlidir. Kürt ulusal ha-
reketi, Kürt yoksul köylülü¤ün mücadelesiyle bugünlere gelmifltir.
Sonras›nda Kürt burjuvalar›n›n etkisine ra¤men, hareketin taban› yi-
ne Kürt iflçi ve emekçileridir. Ve Kürt halk›n›n gerçek kurtuluflu, iflçi
ve emekçilerin mücadelesiyle, devrim ve sosyalizmle mümkün ola-
cakt›r. Özgürlük, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi, bir devrim sorunudur
çünkü. 

Bu y›lki Newroz, baflta Kürt halk› olmak üzere tüm Ortado¤u
halklar›nda, gerçek anlam›na uygun kutlanacakt›r. Newroz isyand›r,
baflkald›r›d›r çünkü. O halde, Newroz ateflini körükleyelim, zulmü
rüzgarlara savural›m!

“Demirci Kawa derlerdi ad›na
Medyal› yi¤itler bafl›yd› da¤larda
Tek tek yanan ateflleri
Birlefltirip Ninowa’ya kayd›rmakta
Zalim Dehak’sa oturmufl yata¤›nda
Bafl›ndaki yaralara
Tabaktan gencecik beyinler çalmakta
Bütün çileler tek bir söz içindir
Demiri dövmek tav›nda gerektir
Tam da karlar erirken yürüdüler
‹ncecik derelerce süzülüp nehirlefltiler
Kabar›p taflt›lar
Köpürüp derinlefltiler
Ninowa surlar›nda denizlere girdiler
O gün da¤lardan atefllerle inen Medler
Ninowa art›k yoktur dediler
Sevinç gözyafllar›n› koyup taslara
Yudum yudum flarap diye içtiler
Demirci Kawa tanr›sal Dehak taht›nda
Elinde balyoz
‹ner kalkar beyin sürülen yaral› bafla
Medya’dan yükselen havarlar ad›na
Babil’de çekilen ahlar ad›na
Bir daha, bir daha
‹skit gözünden süzülen yafllar ad›na
Elam kilerinden çal›flan aflklar ad›na
Bir daha, bir daha…
Bir atefl yükseldi gökyüzüne Ninowa’dan
Zulmün karanl›klar›n› y›rtan atefl
Yükselen yal›mlarla dillendi özgürlük
Ceylanlar indi yeniden nehir k›y›lar›na
Turaç sesleri yükseldi sazl›klardan
Ateflin çevresinde halaylar kuruldu
Sevinçler süzüldü geçmifl havarlardan
O büyük günün ad›na
‘Newroz’ denildi”

Adnan Yücel

Newroz ateşini körükle!
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“Tayyip sonun Mübarek olsun” 
Eylem, saat 11’de, Kurtulufl park›nda oluflturulan

kortejle, sloganlar eflli¤inde yürüyüflle bafllad›. En dik-
kat çekici slogan ise, “Tayyip sonun mübarek olsun!”
slogan›yd›. M›s›r’da Hüsnü Mübarek diktatörlü¤ünün,
kitle eylemleri ile çat›rdamakta oldu¤u günlerde, kitle-
lerin y›k›c› gücünün ülkemizdeki “diktatörler” için de
harekete geçece¤inin mesaj›yd› bu slogan. ‹flçi ve
emekçiler, günün politik geliflmelerine göre böyle ya-
rat›c› sloganlar üretiyordu.

Biz PDD olarak hemen KESK kortejinin arkas›nda
yerimizi ald›k. Arkam›zda da di¤er devrimci yap›lar s›-
ralan›yordu. Daha 500 metre yürümüfltük ki, önümüz
polis panzeriyle kesildi. Polis anonsu duyar duymaz,
iler do¤ru yürümeye bafllad›k. Bir süre KESK kortejiy-
le yanyana yürüyoruz. Att›¤›m›z sloganlara KESK’in
kitlesi de kat›l›yor. 

Önlerden gelen bir yoldafl, yolun Ziya Gökalp’te
panzerlerle kesildi¤ini söylüyor. H›zlan›yoruz. Ve dev-
letle karfl› karfl›yay›z. ‹ki s›n›f karfl› karfl›ya. ‹flçi ve
emekçilerin öfkesi dorukta. Buras› bir savafl cephesi.
Sloganlar öylesine coflkulu ve gür at›l›yor ki... Öyle
san›yorum ki sesimiz meclise kadar ulafl›yor. Devletin
her “da¤›l›n” anonsu, sloganlarla bast›r›l›yor, döviz,
flama sopalar› ya¤›yor polisin bafl›na. Polis de ara ara
tazyikli su ve gaz s›k›yor. Ne onlar›n tehdit anonslar›,
ne de gaz›-tazyikli suyu, kitleye geri ad›m att›rm›yor. 

“Barikat aç›ls›n, yürüyüfl bafllas›n” en çok at›lan
sloganlardan. Barikata yükleniyoruz aflmak için. Her
yükleniflimizde gaz ve tazyikli suyla karfl›lafl›yoruz.
Ama geri çekilmek yok. Zaman zaman elimizdeki fla-
ma sopalar›yla dal›yoruz polislere. Bir yandan polis
barikat›na tafl, sopa ile da¤›tma çabam›z sürerken, di-
¤er yandan, KESK genel merkez yöneticileri, “KESK

yöneticileri ön tarafa, di¤er gruplar ar-
ka tarafa. Geri çekilmeyece¤iz, bu ba-
rikat› mutlaka aflaca¤›z” diyorlar. 

D‹SK ve Odalar çok az bir kitle ile
gelmifller. Megafonlar KESK’in elinde,
KESK, eylemi yönlendirmeye çal›fl›yor.
Genel Merkez yöneticileri, üyelerini
öne alarak, polise dönük tazyi¤i düflür-
mek, kitleyi bekleterek öfkesini eritmek
istiyor. Ama Genel Merkez’in bu tavr›,
kendi üyelerini bile yat›flt›rm›yor. Polis
barikat›na dönük hamleler devam edi-
yor…

Yükleniyoruz barikata. Tazyikli su,
gaz bombalar›, plastik mermiler ya¤›-
yor bafl›m›za. Öyle üç-befl tane de¤il, yüz-
lerce. Gaz duman›ndan gözgözü görmü-
yor. Çok kalabal›k oldu¤undan, bu ilk flid-
detli çarp›flmada bir hayli yaral› veriyoruz.
‹nsanlar gelen gaz bombalar›ndan, plastik
mermilerden kendini koruyam›yor. Ama
onca gaza plastik mermiye ra¤men kimse-
de panik yok, kaç›fl yok, çarp›flarak kon-
trollü geri çekiliyoruz. Ama da¤›lm›yoruz.
Tafl k›rmakta ustalaflm›fl›z. Ankara’n›n kal-
d›r›m tafllar›, ya¤›yor polisin bafllar›na. Ki-
mileri tafl k›rarken kimileri tafl f›rlat›yor.
Çok s›n›rl› malzemeye sahibiz. Gelen
plastik mermi ve gazlara karfl› “dikkat geli-

yor” diyerek birbirimizi uyar›yoruz. Gaz bombalar›n›
büyük oranda polislere geri at›yoruz. 

PDD olarak çekilirken en arkaday›z. Yoldafllarla
s›k s›k gözgöze geliyoruz. Gözlerdeki kavga ›fl›lt›s›,
yüzlerindeki mutlulu¤u, o s›cakl›¤› görüyoruz her sefe-
rinde. Kavga karfl›l›kl› ataklarla sürüyor. Kurtulufl Par-
k›’n›n hizas›na geldi¤imizde, kavga dostlar›m›z park›n
banklar›ndan barikat oluflturmufllar. Çat›flman›n ilk
bafllad›¤›nda “barikat kural›m” sesleri yükseliyordu.
Fakat barikat malzemesi bulam›yorduk. Nihayet park-
ta barikat malzemesi bulunmufl. Ama malzeme çok
az. Dolay›s›yla zay›f bir barikat. 

‹tfaiye’ye vard›¤›m›zda kitle ikiye bölünüyor. Bir
k›sm›m›z Mamak ve Tuzluçay›r yönüne, bir k›sm›m›z
Kurtulufl Park› yönüne. Devlet bu f›rsat› iyi de¤erlendi-
riyor, araya panzerlerle barikat oluflturuyor. Mamak
yönüne do¤ru giden kitleyle birlikte bir süre daha ça-
t›flt›ktan sonra da¤›l›yoruz. Ve bir Ankara eylemi daha
arkas›nda militan bir çat›flma b›rakarak bitiyor. 

Ankara Torba yasa muharebesi
Türkiye’nin 81 ilinden iflçi ve memurlar, 3 fiubat

Perflembe günü Ankara’da torba yasas›n› protesto et-
mek için bulufltu. Biz de flamalar›m›zla onlar›n için-
deydik. Yolun kapand›¤› söylenince, kortejin önüne
do¤ru yürümeye bafllad›k. CHP’li milletvekilleri ve
sendikac›lar, polis barikat›n›n önünde onlarla tart›fl›-
yorlard›. Bu arada polis ve iflçiler aras›nda da zaman
zaman arbede yaflan›yordu. Polis, eylemin bas›n
aç›klamas›yla orada bitirilmesi gerekti¤ini anons ettik-
çe, kitle de “Barikat kalks›n, yürüyüfl bafllas›n” slogan-
lar›n› atmaya bafllad›. Bir taraftan da ellerindeki flama-
lar›n sopalar›yla polise vuruyor ve bulduklar›n› polisin
üstüne at›yorlard›. Biz de en önde, flamalar›n sopala-
r›yla polise vurmaya bafllad›k. Polis bir-iki kere biber
gaz› s›kt›, ama kimse geri çekilmiyordu. ‹nsanlar ön-
ceki eylemlerden ö¤rendikleri taktiklerle ellerinde li-
monlar, gaz›n etkisini geçirmeye çal›fl›yor, bir taraftan
da yerini koruyorlard›. 

Milletvekilleri, polisle anlaflma yapmay› baflarama-
y›nca, polis barikat›n›n arkas›na geçtiler ve sald›r›
bafllad›. Üzerine biber gaz›, tazyikli su ve gaz bomba-
s› ya¤an kitle, geri çekilmeye bafllad›. Bu s›rada yolun
kenar›nda buldu¤umuz herfleyi polise atmaya baflla-

d›k. Kolej kavfla¤›na gelmeden bir sendikac›n›n yara-
land›¤› sesi yükseldi etraftan. Hemen ambulans aran-
d›, çevrede bulunanlar ilk müdahaleyi yap›yordu. Ge-
len ambulansa yol verdik ve ambulans yaral›y› ald›.
Bizler de tekrar tafl atmaya devam ettik. Polis o kadar
çok gaz bombas› atmaya bafllad› ki, göz gözü görmü-
yordu.   

Kolej kavfla¤›na geldi¤imizde, tafllar›n yan›s›ra
kulland›¤›m›z bir silah da, polisin bize att›¤› gaz bom-
balar›yd›. Biz de onlara geri at›yorduk. Bu ifli o kadar
ilerlettik ki, art›k gaz bombalar›n› bekler olduk. Gaz
maskesi takmayan polisler, geri at›lan gaz bombala-
r›ndan etkilenmeye, yerlere yatmaya ve k›vranmaya
bafllad›. Bizler ise daha bir coflkulu at›yorduk art›k gaz
bombalar›n› ve tafllar›. Bir k›sm›m›z önde tafl atarken,
bir k›sm›m›z ise Kurtulufl Park›’ndan getirilen masalar
ve oturaklarla barikat kurmaya bafllad›. 

Tazyikli sularla ›slan›rken, at›lan biber gazlar›yla
yanarken, kavgan›n coflkusuyla da yaral› arkadafllar›-
m›za-yoldafllar›m›za yard›m ediyoruz. Yafl› büyük
olanlar, ellerinde limonlar ve sirkelerle yaral›lara mü-
dahale ediyor, yafllar› küçük olanlar da bizlere tafl top-
luyordu. Birkaç kere içime dolan biber gaz›ndan kur-
tulmak için kenara çekildim, ancak gaz›n etkisi geçer
geçmez ön saflarda yerimi ald›m.  Önüme düflen yu-
varlak bir bombaya, elimde eldiven olmad›¤› için tek-
me atmak istedim, ama sürekli döndü¤ü için denk ge-
tiremedim. Bu iki kez böyle oldu; ne o dönmeyi b›rak-
t›, ne de ben ona vurmaktan vazgeçtim. Üçüncü tek-
mede bombay› geri yollayabilmifltim; tabi yine gazlar›
vücuduma doldurarak. 

O s›rada bir yoldafl›m›n, yo¤un gazdan gözlerinin
aç›lmad›¤›n› gördüm ve onu al›p kenara çektim, biraz
geri götürerek gaz›n etkisinden uzaklaflt›rd›m ve bir-
kaç dakikaya kadar gözlerinin aç›laca¤›n› söyledim.
Biraz kendine gelince, “sen burada biraz daha bekle,
gaz›n etkisi geçince gelirsin yan›ma” diyerek ön tarafa
yürüdüm. O s›rada yoldafllar ve kavga dostlar› barika-
t›n arkas›na geçmiflti. 

Kurtulufl Park›’n›n kavfla¤›na geldi¤imizde, polisin
sald›r›lar› sonucu bir da¤›lma yaflad›k. Polis o kadar
çok biber gaz› ve gaz bombas› atm›flt› ki, ellerinde
atacak birfley kalmam›flt›. Kofluflturma Siyasal’›n ora-
lara kadar sürdü. Biz de Dikimevi Kavfla¤›’na kadar
yürüdük. Orada bulunan MHP binas›na yaklaflt›¤›m›z-
da, “Türkefl’in itleri, y›ld›ramaz bizleri” sloganlar› ç›nla-
d› sokakta. ‹ki kifli MHP binas›ndan ç›karak ba¤›rma-
ya bafllad›. Afla¤›dan at›lan bir flifle MHP binas›na ç›-
kamad›, fakat onlar› korkutmaya yetti.  

Biz hem flamalar›m›z›, hem de yoldafllar›m›z› to-
parlay›p oradan ayr›ld›k. Sald›r›larda ayr›ld›¤›m›z yol-
dafllarla otobüslerin geldi¤i yerde bulufltuk, yaral› olup
olmad›¤›n› sorduk. Birkaç yoldafl›m›za gaz bombalar›
isabet etmiflti. Sonra Sakarya Meydan›’na geçtik. Ora-
da bir bas›n aç›klamas› yap›lacakt›. Söylenen saatten
önce kitle toplanmaya bafllad›, her an bir sokaktan ey-
lemci giriyordu alana. Yap›lan bas›n aç›klamas›yla ey-
lem bitirildi.  

Torba yasay› protesto etmek amac›yla, D‹SK, KESK, TMMOB,
TTB taraf›ndan 3 fiubat’ta Ankara’da meclise yürüme eylemi dü-
zenlendi. Türk-ifl’in tüm sesizli¤ine ra¤men Belediye-ifl üyeleri de
eylemde yer ald›. Eylem için, 1 fiubat'ta ‹stanbul, Diyarbak›r, Trab-
zon ve ‹zmir'den iflçi ve emekçiler yola ç›kt›. Sendikal bürokrasinin
bütün engelleme çabas›na ra¤men, eyleme kat›l›m 10 bin kifliye
ulaflt›.

Kurtulufl Park›'nda birleflen yürüyüfl kollar›, saat 11.00'de cad-
deyi trafi¤e keserek Meclis'e do¤ru yürüyüfle geçti. Aralar›nda Pro-
leterce Devrimci Durufl'un da bulundu¤u devrimci kurumlar da yü-
rüyüflün içindeydi. Sloganlar atarak yürüyen kitlenin önü, Kolej
Kavfla¤›’nda polis panzerleri ve toma araçlar›yla, çevik kuvvet tara-
f›ndan kesildi. Kitleye "da¤›lmas› için" ça¤r› yapan devletin bu tav-
r›na, polis barikatlar›na tafl, sopa ve su fliflelerini atarak karfl›l›k ve-
rildi. Zaman zaman polis barikatlar›na yüklenen kitlenin önündeki
en büyük engel ise, yine bürokrat sendikac›lar ve onlar›n bel ba¤-
lad›¤› düzen partisi CHP oldu. 

Çat›flma s›ras›nda cadde üzerinde barikatlar kuruldu, çat›flma
Kurtulufl Park›’na kadar geniflletildi. Ankara sokaklar› direnifl yerine
çevrildi.  

15.30'a kadar süren çat›flmalar›n ard›ndan kitle, Ziya Gökalp
Bulvar›'nda toplanarak Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Ziya Gökalp'e
de barikat kuran polis engeli afl›larak gerçeklefltirilen bas›n aç›kla-
mas›nda ayn› gün meydana gelen Ostim'deki patlama da unutul-
mad›. "Katil devlet hesap verecek", "Sermaye torban› al bafl›na
çal", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde,
torba yasan›n derhal geri çekilmesi istendi. 

Ankara'da Torba Yasa'ya çatışarak yanıt verildi
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Meclis'ten geçerek yasalaflan, iflçilere ve
emekçilere yo¤un bir sald›r›y› kapsayan Torba
Yasa'ya karfl› eylemler yap›lmaya devam edi-
yor. Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platfor-
mu 13 fiubat'ta Kad›köy'de, 14 fiubat'ta da
fiiflli AKP ‹lçe binas› önünde yapt›¤› yürüyüfl-
ler ve bas›n aç›klamas›yla tepkilerini dile getir-
diler.  

13 fiubat'ta Kad›köy'de Alt›yol'da topla-
nan HSGGP bileflenleri kendi pankartlar›n› ve
flamalar›n› açarak yolu trafi¤e kapatt›. En ön-
de "Herkese sa¤l›k güvenli gelecek için birle-
flik mücadeleye" pankart› tafl›nd›. Yürüyüflte
Proleterce Devrimci Durufl pankart›n›n yan›
s›ra, Halk Cephesi, BDSP, DHF, Kald›raç,
BEDAfi ve PTT iflçileri pankart açarken, Dev-
rimci Hareket, EHP, ESP, SDP ve SODAP da
flamalar›yla kat›ld›lar. Polisin engelleme giri-
flimleri yol trafi¤e kapat›larak bofla ç›kart›ld›.
Slogan atarak ‹skele Meydan›'na kadar yürü-
yüfl gerçeklefltirildi. Belediye-‹fl 2 Nolu fiube
Baflkan› Hasan Gülüm ve sendika üyeleri,
Emekli-Sen üyeleri de yürüyüflteki yerlerini al-
d›lar. ‹skele alan›nda, direnifllerini sürdüren
PTT ve BEDAfi iflçileri ad›na konuflmalar ger-
çeklefltirildi. HSGGP ad›na bas›n aç›klamas›n›
Emekli-Sen 2 Nolu fiube Baflkan› Hasan Kafl-
k›r yapt›. Aç›klamada torba yasas›n›n geçmifl
olmas›na ra¤men mücadelenin devam edece-
¤ine vurgu yap›l›rken, iflçilere ve emekçilere
yo¤un bir sald›r›n›n oldu¤una de¤inildi. Ba-
s›n aç›klamas›n›n ard›ndan Ostim'de ve
ifl kazalar›nda yaflam›n› yitiren iflçiler
için sayg› duruflu gerçeklefltirildi. Eylem
"Katil devlet hesap verecek" slogan›n›n
at›lmas›yla bitirildi. Eyleme 500 kifli kat›-
l›m gösterdi.  

HSGGP bileflenleri 14 fiubat'ta fiifl-
li Camisi'nin önünde toplanarak Meci-
diyeköy'deki AKP ilçe binas›na yürüyüfl
gerçeklefltirdi. Yolun bir fleridini trafi¤e
kapatan kitle en önde "Herkese sa¤l›k
güvenli gelecek için birleflik mücadele-
ye" pankart›n› tafl›d›. Aralar›nda
PDD'nin de yer ald›¤› bileflenler eyleme
dövizlerle kat›l›m gösterdiler. AKP önün-
de yo¤un güvenlik önlemi al›nd›¤› göz-
lenirken, yürüyüfl s›ras›nda duraklarda
bekleyen emekçiler de eyleme al-
k›fllarla destek verdiler. AKP önün-
de aç›klamay› Emekli-Sen 2 Nolu
flube baflkan› Hasan Kaflk›r yapt›. 

8 fiubat'ta Taksim’de HSGGP,
KESK, TTB, TMMOB, D‹SK bileflen-
leri meflaleli yürüyüfl gerçeklefltirdi-
ler. HSGGP'nin ayn› gün 19'da yap-
may› planlad›¤› yürüyüfl, KESK'in
de bir saat öncesine eylem karar›
almas›n›n ard›ndan birlefltirildi.
KESK fiubeler Platformu Tünel'den
meflalelerle yürürken, HSGGP bile-
flenleri de Galatasaray'da topland›.
Bedafl ve PTT iflçileri de yürüyüfle
kat›ld›lar. Proleterce Devrimci Du-
rufl, BDSP, Halk Cephesi, Devrimci
Hareket, Emek ve Özgürlük Cephe-
si, Halkevleri, Tüm-‹GD, SDP eyle-
me flamalar›yla kat›ld›lar. 750 kifli-

nin kat›ld›¤› yürüyüfl, Tramvay dura¤›na kadar
sürdü. Aç›klamadan önce Ostim'de devlet ta-
raf›ndan katledilen iflçiler için sayg› duruflu
yap›ld›. Bas›n aç›klamas›nda torba yasan›n
derhal çekilmesi istendi. 

Ayn› gün KESK fiubeler Platformu ‹zmir,
Ankara, Kayseri, Manisa, Diyarbak›r, Edir-
ne, Giresun, Ordu'da da aç›klamalar gerçek-
lefltirdi.  KESK, Türk-‹fl, D‹SK, TTB, TMMOB
‹stanbul flubeleri de torba yasaya karfl› eylem-
ler gerçeklefltirdiler. 

KESK üyeleri, 10 fiubat'ta ‹stanbul Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi önünde
toplanarak Büyükflehir belediyesine yürüdüler.
"Emekçilerin kazan›lm›fl haklar›n› gasp eden
torba yasa geri çekilsin" pankart›n›n aç›ld›¤›
eylem süresince "Ücretli köle olmayaca¤›z";
"Sendikalar göreve genel greve", "Kurtulufl
yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz",
"Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›", "‹flçilerin birli¤i
sermayeyi yenecek", "Direne direne kazana-
ca¤›z" sloganlar› at›ld›. ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi önünde aç›klamay› E¤itim-Sen 3
Nolu fiube Baflkan› Nebahat Bükrek okudu.
Nebahat Bükrek aç›klamada AKP hükümeti
döneminde yap›lan hak gasplar›na de¤inirken,
torba yasas› içine konulan vergi ve prim aflar›-
n›n asl›nda sermayeye hizmet etti¤ini belirtti.
Eylem çuval yak›lmas›yla bitirildi. 

Adana Numune Hastanesi ve Samsun Gazi Devlet Hastane-
si'nde Dev Sa¤l›k-‹fl Sendikas› üyesi tafleron iflçilerin bafllatt›klar›
direnifller devam ediyor. 

Adana'da 4 Ocak'tan beri, Gazi Devlet Hastanesi'nde ise
27 Ocak'tan beri hastane önünde çad›r kuran iflçiler, geçmifle
dönük alacaklar›n›n verilmesi talebinin yan› s›ra, ifle geri dön-
mek istiyorlar. Adana Numune Hastanesi'nde, ihaleyi kazanan
firma iflçilere "Geçmifle dönük tüm alacaklar›mdan vazgeçiyo-
rum" yaz›l› ka¤›tlar imzalatmak istedi. Bunu reddeden iflçilerle
sözleflme yenilenmedi. Bunun üzerine Otomasyon, güvenlik ve
yemek hane bölümlerinden 107 iflçi iflten ç›kar›ld›. Bu iflçilerin
21'i direnifle devam ediyor. Direniflin bafllamas› üzerine tafleron
flirket, temizlik bölümünden iflçileri iflten ç›karmaktan flimdilik
vazgeçti. ‹flçiler de hastane önünde çad›r kurarak direnifle geçti-
ler. ‹flçileri, Adana'daki iflçiler, emekçiler, devrimci ve ilerici ku-
rumlar yaln›z b›rakm›yor. Halk›n ilgisinin de yo¤un oldu¤u ça-
d›rda bekleyifl sürerken, eylem ve bas›n aç›klamalar›
gerçeklefltiriliyor. 

Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde de sendikaya üye olduk-
lar› için iflten at›lan 2 iflçi hastane önünde çad›r kurdular. ARC
tafleron firmas›na ba¤l›yken iflten at›lan iflçiler, yapt›klar› bas›n
aç›klamas›n›n ard›ndan direnifle bafllad›lar. Bas›n aç›klamas›na
Dev Sa¤l›k-‹fl üyelerinin yan› s›ra, Tes-‹fl ve KESK'e ba¤l› sendi-
kalar da destek verdiler. ‹flçiler, her gün 08-17 saatleri aras›n-
da çad›rda bekleyifllerini sürdürüyor. 

Dev Sa¤l›k-‹fl üyeleri 20 fiubat'ta ‹stanbul Kad›köy'de yapt›¤›
yürüyüfl ve eylemle direnifllere destek verdi. 200 iflçi ve emekçi-
nin kat›ld›¤› yürüyüfl Alt›yol'daki Bo¤a heykelinden bafllayarak
‹skele'ye kadar sürdü.  ‹skele meydan›nda aç›klamay› Dev Sa¤-
l›k-‹fl Genel Baflkan› Arzu Çerkezo¤lu yapt›. Çerkezo¤lu, Adana
ve Samsun iflçilerine destek istedi. Ard›ndan D‹SK Genel Sekre-
teri Tayfun Görgün konufltu. Eyleme, Limter-‹fl'te örgütlendikleri
için iflten at›lan Tepe Denizcilik iflçileri de pankartlar›yla kat›la-
rak destek verdi. 

14 fiubat gecesi, Maltepe AKP ilçe binas›na
molotoflu sald›r› düzenlendi. Torba yasas›n›n

meclisten geçirildi¤i gece gerçkleflen
sald›r›n›n ard›ndan, AKP binas›n›n önünde

T‹KB(B) imzal› pankart bulundu. 

Adana ve Samsun'da 
sa¤l›k iflçileri eylemde

Birleflik Metal-‹fl sendikas› MESS’le yürütülen T‹S görüfl-
melerinde grev karar› ald›. 30 y›l aradan sonra al›nan ilk grev
karar› MESS’e ba¤l› 33 fabrikay› kapsarken, bir fabrika
MESS’ten istifa etti. MESS ise grev’e karfl› lokavt karar› ald›. 

16 fiubat’ta bas›n aç›klamas› gerçeklefltiren BM‹S Genel
Baflkan› Adnan Serdaro¤lu, grev karar›n›n al›nmas›nda yüzde
5.35’lik zam dayatmas›n›n bir madde oldu¤unu, metal ifl ko-
lundaki büyümenin karfl›l›¤› olmad›¤›n›, verilen zam oran›n›n
2008 koflullar›na göre dayat›ld›¤›n› söyledi. ‹kinci olarak, da-
yat›lan T‹S’in farkl› fabrikalarda inisiyatifi oran›n patronuna b›-
rakt›¤›n› ve keyfi bir tutum getirdi¤ini belirtti. Üçüncü olarak da
4857 say›l› ‹fl kanunundaki de¤iflikliklerle hükümetin taslakla-
r›n›n T‹S’i bofla düflürebilece¤ini vurgulayarak grev gerekçesi-
ni aç›klad›. 

Grev kararlar› 10 fiubat’tan itibaren as›lmaya bafllarken,

metal iflçileri de
yapt›klar› yürü-
yüfller ve eylem-
lerle sürece ha-
z›rlan›yorlar.
Grev karar› ABB,
Anadolu Isuzu,
Anadolu Motor,
AKSAN, REMAS (‹stanbul Anadolu Yakas›), RSA, PAKSAN,
BOSAL, ARFESAN, AREVA, DEM‹SAfi (‹stanbul Avrupa Ya-
kas›), BEKAERT, Standart Depo (Kocaeli), Çay›rova Boru,
Kroman Çelik, SARKUYSAN, Yücel Boru, AKKARDAN, Maki-
na Tak›m, Poly Metal (Gebze), BAfiÖZ, ÇEMAfi, Ç‹MSATAfi,
Yücel Boru (Anadolu fiube), DORUK (Eskiflehir), SCM,
PRYSM‹AN, Ç‹MTAfi (Bursa) fabrikalar›nda al›nd› ve as›ld›. 

Birleflik Metal’de grev karar›

HSGGP'den, sendikalardan 
"Torba yasa iptal edilsin" eylemleri  
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Belediye-‹fl Genel Merkezi tara-
f›ndan ihraç edilmek üzere disiplin
kuruluna verilen Belediye-‹fl ‹stanbul
flubelerinden iki flube baflkan›, yan-
lar›na bir k›s›m üyeyi de alarak Hiz-
met-‹fl’e geçtiler. Bu geliflmeler üze-
rine Belediye-‹fl Genel Merkezi, 2
Nolu fiube’nin disipline verilip ihraç
edilmesini flimdilik erteledi. Ve yerini
sendikal rekabete b›rakt›. 

Belediye-‹fl’te yaflanan bu sürecin geliflimi
eskiye dayan›yor. ‹flbirlikçi sendikal bürokrasi,
yukar›dan afla¤›ya oluflturdu¤u sisteme karfl›
ç›kanlar›, her türlü kirli yöntemleri kullanarak
tasfiye etmeye çal›flt›, çal›fl›yor. Devrimci de-
mokrat flube yöneticisi ve iflçi temsilcileri baflta
olmak üzere aç›ktan isim vererek tasfiye hare-
ketini bafllatt›lar. Kimi flube baflkanlar› ve tem-
silciler görevden al›nd›. Kimi flubeler üzerinde
bask›lar artt›. Bunun üzerine ‹stanbul flubele-
ri, yan›na Ankara ve Bal›kesir flubelerini de
alarak “Demokratik De¤iflim Hareketi” is-
miyle yönetime talip oldular. Yap›lan kurul-
tayda say›sal olarak kazanamad›lar, ama ifl-
birlikçi bürokratik sisteme karfl› durmalar›, poli-
tik olarak önemliydi. Bundan dolay›d›r ki, Belediye
‹fl Baflkan› Nihat Yurdakul ve ekibi, -yönetimi tekrar-
dan kazansalar da- bu duruma tahammül edemedi-
ler, disiplin kuruluyla ihraçlar›n› gündeme getirdiler. 

Sadece Belediye ‹fl de¤il, iflbirlikçi tüm sendika
yöneticileri, sendikalar› kendi flirketi gibi görmekte,
flirket sahipleri gibi davranmaktad›rlar. Kendilerine
karfl› geliflen muhalefeti hemen ezmeye çal›flt›klar›
gibi, kendi aralar›nda koltuk kavgalar› sürer. Bu sis-
tem öyle bir kastlaflm›flt›r ki, alt tabakadaki flubeleri
de etkisi alt›na alm›flt›r. Bir dönem devrimci demok-
rat olarak öne ç›kan flube baflkanlar› da, bu çark›n
bir difllisi haline gelmifllerdir. ‹flbirlikçi bürokrasiye
karfl› muhalefet görüntüsü alt›nda, koltuk kavga-
s› yürütenler çoktur.

Sendikalar›n s›n›f mücadelesindeki yeri 
‹flçi s›n›f›, üretimdeki konumlan›fl› ve s›n›flar mü-

cadelesi tarihinin en son s›n›f› olmas› özelli¤iyle,
toplumsal devrimin motor gücüdür. Bu yönüyle sa-
dece kapitalizmin de¤il, tüm s›n›fl› toplumlar›n me-
zar kaz›c›s›d›r. Ve önderlik fonksiyonunu yerine ge-
tirecek yegane s›n›ft›r. Ancak iflçi s›n›f›, komünist
partisiyle bulufltu¤u oranda, kendisiyle birlikte
tüm insanl›¤›n da kurtuluflunu sa¤layacak, bü-
yük hedefine ulaflabilir. “Proleterya sosyalist ö¤re-
tide akli, sosyalist ö¤reti ise proletaryada maddi si-
lah›n› bulmufltur” demifltir Marks. Onlar›n gücü bir
araya geliflte, kaynaflmas›ndad›r. Birbirinden yal›t›k-
kopuk oldu¤u sürece burjuvazi için bir tehlike olufl-
turmaz.  

Sosyalist hareketle iflçi s›n›f› hareketinin birli¤ini
sa¤layan en önemli zeminlerden biri de sendikalar-
d›r. Dolay›s›yla sendikalar›n, komünist partisinin yö-
rüngesi alt›nda olmas›, yaflamsal önemdedir. ‹flçi

s›n›f›n›n temel mücadele araçlar›ndan sendikalar,
örgütsel olarak ba¤›ms›z olmakla birlikte, ideolojik-
politik olarak komünist partiye ba¤›ml› olmal›d›rlar.
Aksi halde en fazla iflçi s›n›f›n›n çal›flma ve yaflam
koflullar›nda k›smi iyilefltirmeler yapman›n ötesine
geçemezler. 

‹flçi s›n›f›, ekonomik, politik ve ideolojik olmak
üzere bu üç temel saç aya¤› üzerinde örgütlenir,
mücadelesini yürütür. Bu mücadelede, çeflitli örgüt
biçimlerini devreye sokar. Ama parti ve sendikalar,
iflçi s›n›f›n›n temel örgütlenme araçlar›d›r. Bafllan-
g›çta lokal meslek örgütleri olarak kurulan sendika-
lar, giderek merkezileflerek, birbiriyle rekabet halin-
de olan iflçilerin birlikte hareket etmesinin ve ilk s›-
n›f gruplaflmas›n›n odak noktas› olmufltur. Marks,
“sendikalar, ücretli emek sisteminin ortadan kald›r›l-
mas›n›n örgütlü teflvik araçlar›d›r” demifltir ve politik
bir misyon yüklemifltir. S›n›flar varoldukça, sendika-
lar da olacakt›r. Onun içindir ki, sendikalar sadece
ekonomik mücadeleyle kendisini s›n›rland›rmaz-
lar. Politik ve ideolojik mücadeleyi de yürütürler.
Onlar iflçi s›n›f›n›n dayan›flma ve sosyalist mü-
cadele okullar›d›r. 

Burjuvazi, bunu çok iyi bildi¤i için, her zaman s›-
n›f› öncüsünden koparmaya, uzak tutmaya çal›fl-
m›flt›r. “Aristokrat iflçiler” yaratm›fl, bu ayr›cal›kl›
kesim ile s›n›f› bölüp parçalam›flt›r. Ard›ndan ifl-
çi s›n›f›n›n büyük mücadeleler sonucu kurmay›
baflard›¤› sendikalar›, iflbirlikçileri vas›tas›yla
kendi hizmetine sokmufltur. Günümüzde dünyada
ve Türkiye’de sendikalar, genel olarak iflçi s›n›f›n›n
mücadele arac› olmaktan ç›km›fl, burjuvaziye hiz-
met eder hale gelmifltir.

Buraya nas›l gelindi?
Burjuvazi, her dönem sendikalar› kendi hizmeti-

ne sokmaya çal›fl›r. Hatta kimi dönem-
ler sendikalar, burjuva partilerin yan kol-
lar› gibi faaliyet gösterirler. Bu, Türkiye
gibi Amerikan tipi gangster sendikac›l›-
¤›n bir benzeri olan Türk-‹fl gibi bir kon-
federasyon ile bafllayan ülkelerde, çok
daha geçerlidir. Türk-‹fl, 12 Eylül sonra-
s› kapat›lmayan tek sendikad›r örne¤in.
Keza genel sekreteri, cunta ile birlikte

kurulan hükümete bakan olabilmifltir. Günümüz-
de ise bu iç içelik daha rahat biçimlerde görüle-
bilmektedir. Mesela Hak-‹fl'in AKP’nin çizgisinde
faaliyet yürüttü¤ü çok aç›k ortadad›r. Yine
D‹SK’in CHP’ye yak›n durdu¤u, Türk Metal’in
MHP’nin güdümünde yürüdü¤ü bilinmektedir. 

Durum bu kadar aç›kken, “sendikalar taraf-
s›zd›r” demagojisine baflvurmaktan geri durmaz.
Bu demagoji, s›n›f›n kendi öncüleri ile ba¤ kur-
mas›n› önlemek içindir. Çünkü s›n›fl› toplumlar-
da “tarafs›zl›k” diye bir fley olmaz. “Tarafs›z-
l›k”, burjuvazinin taraf› olmaktan baflka bir
fley de¤ildir. 

’80 öncesi devrimci mücadelenin yüksekli¤i,
sosyalizmin prestijinden dolay›, iflçi s›n›f›n›n ya-

flam ve çal›flma koflullar›, bugünle k›yaslanmayacak
düzeydeydi. Sendikalar da daha mücadeleci bir tu-
tum içindeydiler. Devrimci mücadelenin etkisi,
devrimci iflçilerin az›msanmayacak say›da sen-
dika yönetiminde olmalar›, iflçi s›n›f›n›n önemli
haklar kazanmas›n› getirmiflti. 

12 Eylül askeri faflist cunda darbesinden sonra
Türk-‹fl d›fl›nda tüm sendikalar kapat›ld›. Komünist
ve devrimciler, öncü iflçiler cezaevlerine at›ld›. Dire-
nifl gelene¤i yaratan fabrikalardaki iflçilerin bir k›sm›
emekli edildi, bir k›sm› baflka fabrikalara yollanarak
kuflak kopmas› yarat›lmaya çal›fl›ld› vb. ‹flçilerin ör-
gütlülü¤ü da¤›t›lm›fl, bast›r›lm›flt›, örgütleri kapat›l-
m›flt›.

‹flçilerin örgütleri tekrar aç›ld›¤›nda bafllar›na ifl-
birlikçi sendikac›lar getirildi. Ve s›n›fa dönük en
önemli sald›r›lardan biri, özellefltirme oldu. Özellefl-
tirme sald›r›s› sonucu iflçiler ifllerini kaybettikleri gi-
bi, haklar›n› da kaybettiler. 

Özellefltirme sald›r›lar›na iflbirlikçi genel mer-
kez yöneticileri sendikac›lar sessiz kald›lar. Hat-
ta buradan palazlanan flirketler kurarak özellefl-
tirme ihalelerinden paylar kapt›lar. Bugün bile bir-
çok sendikac›, örgütlü oldu¤u iflyerinin patronu du-
rumundad›r. Örgütlü oldu¤u iflyerinin patronu kendi-
si veya yak›n akrabas› olan sendikac›, iflçilerin hak-
lar› yönünde mücadele verebilir mi? Kuflkusuz ki
hay›r. Yine tafleronlaflt›rma sald›r›s›na karfl› da ifl-
birlikçi sendikac›lar, pasif eylemler ve demagojik
söylemler d›fl›nda bir fley yapmad›lar. Aksine tafle-
ron flirketler kurarak ihaleler ald›lar. Daha alt kade-
medeki sendikac›lar da özellefltirme ve tafleronlafl-
t›rma sald›r›s›n› ilk baflta önemsemediler. Daha
sonra birço¤u sendikal bürokrasinin uzant›s› oldu-
lar. Böylece sendikac›l›ktan ticaret adaml›¤›na, pat-
ronlu¤a do¤ru h›zla kulaç att›lar. Di¤er yandan sen-

Sendikal bürokrasiye karfl›
Mücadeleyi yükseltelim! 

Sosyalist hareketle iflçi s›n›f› hareketinin birli¤ini sa¤layan en
önemli zeminlerden biri de sendikalard›r. ‹flçi s›n›f›n›n temel mü-
cadele araçlar›ndan sendikalar, örgütsel olarak ba¤›ms›z olmak-
la birlikte, ideolojik-politik olarak komünist partiye ba¤›ml› olma-

l›d›rlar. Aksi halde en fazla iflçi s›n›f›n›n çal›flma ve yaflam 
koflullar›nda k›smi iyilefltirmeler yapman›n ötesine geçemezler. 



dikalar içinde yukar›dan afla¤›ya do¤ru kendi siste-
mini, kendi adamlar›n› oluflturmaya bafllad›lar. De-
legeleri kendi yandafllar›ndan seçerek bir saltanat
kurdular. ‹flyeri temsilcilerini bile kendileri atad›lar. 

Öyle ki, sendika genel merkezlerinin maafllar›n›
kimse bilmez. B›rakal›m genel merkez yöneticile-
rinin maafllar›n›, orta kademedeki yöneticilerin
maafllar› bile bilinmiyor. Yaln›z genel merkez yö-
neticilerinin zaman zaman bas›na yans›yan yaflam-
lar›, alt›ndaki arabalar, aç›¤a ç›kan yolsuzluklar,
devletin mülkiye amirlerine verdikleri yemekler, ko-
naklama masraflar› korkunç derecede oldu¤unda
aç›¤a ç›k›yor. Satt›klar› T‹S’ten ald›klar›n›n laf›n› bi-
le etmiyoruz. Sendika aidatlar›, gelir giderleri üyele-
rine aktar›lmaz. Sendikan›n gelir ve aidatlar›n›, ge-
nel merkez yöneticileri d›fl›nda patronlar bilir, dev-
let bilir, ama aidat› veren iflçilerden özellikle sakla-
n›r. Küçük harcamalar, büyük mebla¤lar olarak
gösterilir. Mali fleffafl›¤›n laf› bile edilmez. Sendikal
demokrasi, taban inisiyatifi iflletilmez. 

‹flleyifl böyle olunca, sendikalar s›n›f›n mücade-
le örgütü olmaktan ç›kar›lm›fl, bir ticarethaneye dö-
nüfltürülmüfltür. Sendikac›lar da sendikalar› kendi
flirketleri gibi iflleten patronlar haline gelmifltir. Ne
yaz›k ki bu sistem, bu tüccar anlay›fl›, bu bürokratik
kast, bir dönemin öncü sendikac›lar›n› da etkilemifl,
bu sistemin bir parças› yapm›flt›r. Bu bozuk çarka
tav›rs›z kalmak, hatta k›r›nt›lardan nasiplenmeye
kalkmak, onun bir parças› olmakt›r. Veya en hafi-
finden “karfl› ç›karsam koltu¤umdan olurum” diye
düflünmek, ihanete giden yola girmektir.

Muhalefet ve s›n›f sendikac›l›¤›
Genel merkezlere karfl› zaman zaman muhalif

ç›k›fllar oluyor. Son zamanlarda bunda bir art›fl da
gözleniyor. Bunlar›n bir k›sm›, konfederasyonlara
karfl› flubelerin oluflturdu¤u platformlar fleklinde ge-
lifliyor. Bazen genel merkezlere ra¤men eylem ka-
rarlar› ald›klar› da oluyor. Ama kritik süreçlerde, ol-
mas› gereken zamanlarda, genel merkezlerin bas-
k›s›na karfl› ç›kam›yorlar, geri çekiliyorlar. Sendikal
bürokrasiye karfl› muhalifli¤i de zay›f-c›l›z titrek bir
halde yürütüyorlar. 

Kimi zaman Belediye-ifl sendikas›nda oldu¤u gi-
bi, baz› flubelerin genel merkeze karfl›; kimi zaman
ise Hava-ifl sendikas›nda oldu¤u gibi, yönetimin
kendi içinde muhalefet hareketleri görülebiliyor.
(Konfederasyonlar içindeki koltuk kavgalar›n› say-
m›yoruz.) 

Bu ç›k›fllarda neredeyse hepsinin söylemleri,
birbirlerine benziyor. “Sendikal demokrasi yok”,
“mali fleffafl›k yok”, “tek adamc›l›k yaflan›yor”, “fark-
l› ç›k›fllara izin verilmiyor”, “tüzük iflletilmiyor”, “se-
çim yap›lm›yor”, “temsilciler dahi atan›yor” vb… Ve
“masa bafl›, uzlaflmac› sendikac›l›k de¤il, mücade-
leci sendikal çizgi” izleyeceklerini söylüyorlar. 

Bir “mücadeleci sendikac›l›k”t›r alm›fl gidi-
yor. “S›n›f sendikac›l›¤›” kavram› çoktan unu-
tulmufl, dile bile al›nm›yor. Dolay›s›yla s›n›f sen-
dikac›¤› perspektifiyle yürütülmeyen bir “mücadele-
ci sendikac›l›k”tan bahsediliyor. Böyle bir sendika-
c›l›¤›n, hangi yolu izleyece¤i, neyin mücadelesini
verece¤i, soru iflaretlerini de beraberinde tafl›yor.
Mesela ayn› yönetimde yer alan kifliler, tekrar yö-
netime giremeyince, feryat figan kopar›yor. Veya
koltu¤u tehlikeye giren, birden “mücadeleci sendi-
kac›” olabiliyor. Yine yönetimde oldu¤u sendikan›n

bir dolu dalaveresine tav›rs›z kal›p, y›llarca sineye
çektikten sonra ve kendi sorumluluklar›n› görme-
den bugün ç›k›p söylenmek, bir anlam
ifade etmiyor. 

“Mücadeleci sendikac›l›k” diyenler de,
çözümü hemen burjuva mahkemelerinde
aramaya koyuluyorlar. Unutulmamal›d›r
ki gidilen mahkemeler, burjuva mahke-
meleridir ve “adaleti”, kendi ifline yara-
yandan yana olur. Burjuva mahkeme sa-
lonlar› yerine tabana güvenilmeli, çözüm
tabanda aranmal›d›r. Elbette az say›da
da olsa, bedelleri göze alan devrimci
demokrat sendikac›lar vard›r. Ve bunlar›n mü-
cadelesi desteklenmeli, güçlendirilmelidir. An-
cak çok iyi bilinmelidir ki, iflbirlikçi sendikal bü-
rokrasiye karfl› mücadelede, tabana dayanma-
dan, taban örgütlülükleri yarat›lmadan gelifltiri-
lemez. Ama her fleyden önce “s›n›f sendikac›l›-
¤›” perspektifi ile hareket edilmelidir. S›n›f mü-
cadelesi örgütlü devrimci iflçiler üzerinden yürür.
Ve bu kavga, bedeller göze al›nmadan, ürkek, tit-
rek bir flekilde verilemez.  

Devrimci iflçiler sendika yönetimine
Son dönemde sendika yönetimlerine karfl› tep-

kiler artt› ve bu, çeflitli biçimlerde kendini ortaya
koydu. Tekel iflçilerinin direnifliyle birlikte, genel
merkezler de dahil olmak üzere sendika binalar›-
n›n iflgali ve sendika a¤alar›n›n konuflturulmama-
s›, kürsülerden indirilmesi gibi eylemler gerçeklefl-
ti. Bu eylemlerde en s›k at›lan sloganlardan biri
de, “iflçiler sendika yönetimine” oldu. Kendisine
“mücadeleci sendikac›” diyen muhalif sendikac›la-
r›n da, bafl sloganlar› haline geldi. 

Bu slogan, en iyimser yorumla sendika bürok-
rasisine karfl›, örgütsüz iflçilerin yönetime gelmesi-
ni savunmakt›r. Gerçekte ise, s›n›f kuyrukçulu¤u,
s›n›f dalkavuklu¤udur. S›n›f bilinci olmayan bir
iflçinin, sendika yönetimine gelmesi, neyi de-
¤ifltirecektir? Böyle bir iflçi, s›n›fa hangi bilinci
verecek, nas›l bir sendikac›l›k yapacakt›r? B›ra-
kal›m kendi üyelerine s›n›f bilinci tafl›may›, kendisi-
nin gidece¤i yer de burjuva sendikac›l›¤› olur. ‹flbir-
likçi sendikal bürokrasisi çark›na, yenileri eklenir. 

Hangi savla ileri sürülürse sürülsün,“iflçiler sen-
dika yönetimine” slogan› do¤ru de¤ildir. Marks,
“iflçi s›n›f› ya devrimcidir, ya da hiçbir fley” de-
mifltir. Bunun sendikal alandaki karfl›l›¤›, “dev-
rimci iflçiler, sendika yönetimine”dir. Zaten 12
Eylül öncesinde de böyle at›lm›flt›r. fiimdi kimi dev-
rimci yap›lar, bunu unutmufl, “iflçiler sendika yöne-
timine” slogan›n› hararetle atar olmufltur. Bu “iflçi-
ci” ve apolitik bir yaklafl›md›r. Her fleyden önce
partinin sendikalar üzerindeki ideolojik-politik
etkisini reddetmektir. Çünkü sosyalist hareketle
iflçi s›n›f› hareketinin kaynaflmas›nda, devrimci iflçi-
lerin sendika yönetimine gelmesi, önemli bir gelifl-
medir. Elbette bunun pek çok biçimi-arac› vard›r,
fakat sendikalar, bu birli¤in sa¤lanmas›nda en
önemli mevzidir ve kazanmak için mücadele edilir.

Özcesi, sendikalar›n iflçi s›n›f›n›n hizmetine gir-
mesi, iflçi s›n›f›n›n temel mücadele arac› ifllevini
yeniden kazanmas›, ancak komünist-devrimci iflçi-
lerin, sendika yönetimlerine gelmesiyle mümkün-
dür. Bu da tabandan örgütlenmeyi gerektirir. Bunun
d›fl›ndaki her çaba nafiledir. 
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Kot kumlama iflçisi
Mehmet fiah Yalç›n 25
fiubat 2011 günü 31
yafl›nda hayat›n› kay-
betti.  

Üç y›l Güngören'de
bir atölyede kot kumla-
ma iflinde sigortas›z
olarak çal›flt›. Hasta-
land›¤›nda önce tüber-
küloz san›larak tedavi
edilmeye çal›fl›lm›fl.

Kot kumlamaya ba¤l› silikozis oldu¤u anlafl›ld›-
¤›nda ise art›k hastal›¤› iyice ilerlemifl aflamaday-
d›. 2008 y›l›ndan beri oksijene ba¤l› olarak yafla-
m›n› sürdürüyordu. Yedikule Gö¤üs Hastal›klar›
Hastanesi Yo¤un Bak›m Ünitesinde hayat›n› kay-
betti.

Kot Kumlama ‹flçileri Dayan›flma Komitesi,
yapt›¤› aç›klamada; “Bu ölümler ac›mas›zca, in-
sanl›k d›fl› koflullarda çal›flt›r›lan iflçiler için kader
de¤ildir. Bu koflullarda çal›flt›ran iflverenlerden,
koflullar› denetlemeyen, bu atölyelerin varl›¤›na
izin veren, göz yuman yetkililerden hesap sorul-
mas›n› istiyoruz. Bu konuda mücadelemiz süre-
cektir” dediler. 

Kot kumlamada 49. ölüm

‹flten at›lan 93 Bericap iflçisinin fabrika
önündeki direnifli kararl›l›kla devam ediyor.
Yaklafl›k bir y›l önce Petrol-‹fl sendikas›nda ör-
gütlenen Bericap iflçilere patron sald›r›s› artt›.
‹flçilerin sendikal örgütlülü¤üne tahmmül etme-
yen Bericap patronu, bu örgütlülük karfl›s›nda
çal›flma koflullar›nda k›smi iyilefltirmeler yap-
mak zorunda kalsa da, öte yandan sendikal ör-
gütlülü¤ü bitirmek için iflçiler üzerinde idari bas-
k›lar› artt›rd› ve dayanaks›z gerekçelerle iflçleri
parça parça iflten atmay› sürdürdü. En son 4 ifl-
çiyi daha iflten atan patronun bu tutumuna karfl›
Bericap iflçileri üretimi durdurarak tav›r koydu.
At›lan iflçilerin geri al›nmas›n› istediler. ‹flçilerin
bu eylemine karfl› patron “Ya sendikas›z çal›fl-
ma ya kap›” diyerek bütün iflçileri iflten att›. 

‹ki ay› aflk›nd›r fabrika önünde direnifli sür-
düren iflçilere devlet ve patron bask›s› da sürü-
yor. Kurduklar› direnifl çad›r› polis taraf›ndan
sökülen iflçiler, direnifllerini so¤u¤a ve ya¤mura
ra¤men kap› önünde sürdürüyorlar. Direifl yeri-
ne baflta devrimci kurumlar olmak üzere sendi-
kalar›n siyasi partilerin destek ve dayan›flmas›
da devam ediyor. Destek ve dayan›flman›n ye-
tersiz oldu¤unu söyleyen iflçiler, sendikal› ifle
dönene kadar direnifli sürdüreceklerini belirti-
yorlar. 

Bericap’ta direnifl sürüyor



Dünyada ikinci, Avrupa'da da birinci Türkiye...
Böyle bir giriflle bafllayan yaz›n›n konusu genelde
"baflar›" hikayeleriyle süslü san›l›r. Oysa "iyi" bir
fleyde dünyan›n önde gelenleri aras›nda yer alma-
yan Türk devleti, Adalet Saray› yap›m›nda, uyufltu-
rucu da¤›t›m›nda, kad›n ölümlerinde, insan haklar›
ve demokrasi ihlallerinde, silahlanmada ilk s›ralar›
kimseye b›rakm›yor. T›pk› resmi raporlarda "ifl ka-
zas›" olarak geçen iflçi katliamlar›nda oldu¤u gibi.
Türkiye’de günde ortalama 2 iflçi, ifl kazalar›na kur-
ban gidiyor ya da sakatlan›yor.

Henüz devlet erkan›n›n a¤z›ndan ç›kan sözlerin
yank›s› kaybolmad›, yaz›lan raporlar›n, köfle yaz›la-
r›n›n mürekkebi kurumad›. Daha geçen y›l Zongul-
dak'taki madenci katliam›n›n ard›ndan ifl kazalar›-
n›n önlenece¤i, sorumlular›n yarg›lanaca¤›na dair
devletin en üst kademeleri taraf›ndan sözler veril-
miflti. Tabii suçu ya iflçilerin tedbirsizli¤ine, ya da
“kader”e havale ederek…

Baflbakan Erdo¤an, ölümlere "kader" diyordu
örne¤in. Bakanlar, suçun iflçiler oldu¤unu söylüyor-
du. Patronlar›n hiçbir ihmali yoktu onlara göre. Hat-
ta defalarca kapatt›klar› mühürlü ocaklar›n aç›ld›¤›
ve iflçilerin düflük ücretlerle kaçak çal›flt›r›ld›¤› orta-
ya ç›kmas›na, “çal›fl›lamaz” raporlar›na ra¤men
söylüyorlard› bunlar›. Ama ne acayip bir ironidir ki,
devlet, aylard›r göçük alt›ndaki madencilere ulafla-
mam›flken, iflçi kurtarmada fiili'yle yar›fla girebili-
yorlard›. Ve daha Zonguldak’›n ac›s› tazeyken, yeni
iflçi katliamlar› yaflan›yordu pefl pefle. 

Önce Ankara'n›n göbe¤inde Ostim'de 19 iflçi
sanayi tüplerinin patlamas›yla katledildi. Ekran-
lara yans›yan görüntüler korkunçtu. Bina yerle bir
olmufl, arabalar havalara uçmufl, vücutlar parça
parça da¤›lm›flt›. Yans›yan yine "ac›l› hayat hikaye-
leri" oldu her zamanki gibi. Sahne ve görüntüler o
kadar tan›d›kt› ki, devlet erkan›n›n yapaca¤› aç›kla-
malar da her zamanki piflkinlikle oldu. "Araflt›rmalar
yap›l›yor, sorumlular yarg›lanacak", "‹hmali olanlar›
ortaya ç›karaca¤›z", "ölenlerin ailelerine tazminat
ödenecek" vb… Hayatlar› parayla sat›n alabilecek-
lerini düflünenler, sorumlular›n gerekli önlemleri al-
mas› için zaman kazand›rmaya çal›flt›lar. Patronla-
r›n ve sistemin hiçbir suçu yoktu(!) T›pk› Zongul-
dak, Davutpafla, Bursa'da oldu¤u gibi. Sorumlu-
luk yine ölenlerdeydi. Çal›flma Bakan›, sözü dönüp
dolaflt›r›p “iflçilerin dikkatsizli¤i”ne, “kendi yaflamla-
r›n› hiçe saymalar›”na ba¤lad›. Türk Tabibler Birli¤i
ise, yapt›¤› aç›klamada, OST‹M’deki gibi yüzlerce
iflyeri oldu¤unu ve binlerce iflçinin sa¤l›ks›z ortam-
larda çal›flt›r›ld›¤›n› belirtiyordu. Ayr›ca al›nan ruh-
satla yap›lan ifl aras›nda uygunluk olmad›¤›, iflyeri
hekimi bulunmad›¤› ve iflçilerin güvencesiz çal›flt›-
r›ld›klar›na tan›k olduklar›n› söylüyorlard›. 

Ostim'in üzerinden henüz birkaç gün geçmiflti
ki, bu kez Kahramanmarafl Afflin'de iflçilerin
üzerine tonlarca toprak çöktü. Aylar öncesinden

verilen “çal›fl›lamaz” raporlar›na ra¤men… 29
y›ll›¤›na Ciner'e ba¤l› Park Holding'e kiralan-
m›flt› Çölollar havzas›. Termik Santral inflaat›-
na bafllad›lar, hiçbir güvenlik önlemi almadan.
Daha geçen y›l, bu bölgenin elveriflsiz oldu-
¤una dair EÜAfi, ODTÜ ve Maden Mühendis-
leri Odalar› raporlar haz›rlad›. Ama tüm bu
uyar›lar, ne holding yönetimi ne de devlet ta-
raf›ndan dikkate al›nd›. Çünkü yüzde 50 karla
sat›fllar yap›yorlard› ve vars›n çürük raporu
verilsindi. Öyle ki, ilk çöküflten sonra, makine-
leri ç›karmak için iflçiler gönderiliyor ve daha
büyük bir çökme meydana geliyordu. Ve da-
ha fazla iflçi toprak alt›nda kal›yordu. Makine-
ler, iflçilerden daha de¤erliydi çünkü! ‹flçinin
de¤eri asgari ücretti. Milyon dolarl›k makine-
lerin yan›nda laf› m› olurdu!

10 fiubat'ta 11 iflçi toprak alt›nda kald›. 2 iflçinin
cesedine ulafl›l›rken, 9 iflçiyi ç›karma çal›flmalar›
durduruldu. Zonguldak'ta geçen y›l meydana gelen
göçükte kalan iki iflçinin cesedini, aylar sonra ç›kar-
d›klar› düflünülürse, bunun ne kadar sürece¤ini an-
lamak zor olmaz. Aileler ise, cesetlere ulafl›lmas›n›
bekliyor. 

Bu cinayetlerden sonra ç›kan belgeler,
2007'den beri uyar›lar›n yap›ld›¤›n› ama patronlar›n
kar h›rs› u¤runa hiçbir önlem almad›¤›n› ortaya
koydu. Üstelik o günün sabah›, toprak kaymas›n›n
olaca¤›n› bilen holding yöneticileri, iflçilere ne kart
bast›rm›fllar, ne de imza att›rm›fllar. Adeta gidifli ol-
mayan bir yola gönderdiklerini bilerek. ‹flçilerden
kurtulanlar ise, "ne zaman ölece¤iz diye bekliyor-
duk" diyorlar.

11 fiubat'ta Sakarya'n›n Hendek ilçesindeki
Coflkunlar Havai Fiflek Fabrikas› patlad›. Bir iflçi
öldü, 6 iflçi yaraland›. Her türlü denetimden uzak
çal›flan havai fiflek fabrikalar›nda böylesi katliamlar
s›k s›k görülüyor zaten. Ayn› fabrika'da 2009'da
patlama olmufl, iflçiler ölmüfl ve yaralanm›flt›. 

Daha bitmedi... 17 fiubat'ta s›rada Batman
vard›. Batman'da TPAO'ya ba¤l› Güney fielmo-1
Do¤algaz dolum tesisinde gaz s›k›flmas›ndan 3
iflçi daha öldü. TPAO, Türkiye'nin en çok kar geti-
ren flirketlerinden biri. Ama ölen iflçiler, sigortas›z,
yetersiz e¤itimlerle çal›flt›r›l›yor. Petrol-‹fl yapt›¤›
aç›klamada, defalarca uyar›lar yap›lm›fl olmas›na
ra¤men, gerekli önlemlerin al›nmadan çal›flt›r›ld›¤›-
n› söyledi. 

19 fiubat'ta bu kez Malatya'da gerçekleflti
"kaza". Bu kez ölen olmamas›na ra¤men 4 iflçi ha-
l› saha demirlerinin üzerine çökmesiyle yaraland›.
‹flçiler ‹l Özel ‹daresi'ne ba¤l› hal› sahan›n inflaat›n-
da çal›fl›yorlard› ve ölmeden kurtulabildikleri için
flansl› say›ld›lar. 

20 fiubat'ta Siirt Kurtalan'da bir iflçi öldü. Li-
mak Holding'e ba¤l› Kurtalan Çimento Fabrika-
s›’nda göçük meydana geldi. Hikmet Ayd›n isimli ifl-

çi ölürken, bir iflçi de yaraland›. 
Nihat Özdemir'in sahibi oldu¤u Limak Hol-

ding'de 17 Aral›k 2010'da, Siirt'in Ayd›nlar ilçe-
sindeki Alkurmu Baraj› ve HES inflaat›nda bir
iflçiye elektrik çarpt› ve a¤›r yaraland›. Baraj› 3
y›lda bitirerek dünya rekoru k›rmakla övünen Özde-
mir'in iflçi katliam› üzerine de rekorlar k›rd›¤› anla-
fl›ld›. Baraj›n aç›l›fl›n› da Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an yapm›flt›. Ayn› baraj›n yap›m›nda Eylül
2009'da bir patlama meydana gelmifl, bir iflçi öl-
müfl, üç iflçi de yaralanm›flt›. Ayn› firman›n inflaat›-
n› üstlendi¤i Ayd›n'daki ‹kizdere baraj› inflaat› da 4
A¤ustos 2010'daki aç›l›fla yetifltirilmek istendi¤i
için, borular tam ba¤lanmadan deneme amaçl› su
verilmiflti ve bir iflçi daha yaflam›n› yitirmiflti. 

Sadece fiubat ay›nda meydana gelen ifl katli-
amlar›yd› bunlar. Görüldü¤ü gibi, iflçi katliamlar›n›
gerçeklefltiren patronlarla, ülkeyi yönetenler kol ko-
la. Nihat Özdemir gibiler, iflçi cesetleri üzerinden
baraj inflaat› bitirme rekorlar› k›rarken, Tayyip Er-
do¤an'lar da flatafatl› nutuklar at›yorlar. Ciner'ler
pastan›n en kremal› bölümüne ulaflmak için iflçile-
rin cesetlerine bas›p yükselirken, devlet erkan› ta-
raf›ndan taltif ve övgülere mazhar oluyor. ‹flçiler ise
öldüklerinde suçlan›yorlar. Nas›l olur da bu kadar
nezih ve ülkesine yararl› "ifl adamlar›n›n" imaj›n›
bozarlar! 

Özellefltirmeleriyle, tafleron ve esnek çal›flt›r-
mayla, ifl güvenli¤i ve güvencesinden yoksun, dü-
flük ücretlerle madenlere, inflaatlara sürülmeleriyle
kurban edilen binlerce iflçi ve emekçi... Foto¤rafla-
ra yans›yan, ekranlarda görünen ise, gözleri yafll›
analar, kardefller, efller ve çocuklar... Feryat eden
iflçiler ve emekçiler... Devlet göstermelik olarak bile
yarg›lam›yor art›k patronlar›. Ya da yarg›lad›¤›n› bi-
le iki gün sonra ç›kar›yor. Ve onlar yine iflçi ceset-
leri üzerinden karlar›n› katlamaya devam ediyorlar. 

‹flçi ve emekçiler, mücadele ettikleri oranda, iflçi
katliamlar›n› önleyecekler. Haklar›na sahip ç›k›p,
sokaklar› doldurduklar›nda, patronlar› da onlar›n
sözcüsü yöneticileri de yerle bir edecekler. 

20 Mart 2011

ÖVÜNÜN ESER‹N‹ZLE!
"Dünyada ikinci, Avrupa'da birinci"...  
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Natoyolu Ege Mahallesi, Ankara’n›n Mamak ilçesine ba¤l› bir iflçi emekçi
semti. Yo¤unluklu olarak Alevi ve demokrat insanlar›n oturdu¤u bir yer. Bu böl-

geden oy alamayan AKP ve
Ankara Büyükflehir Beledi-
yesi, son yap›lan ulafl›m
zamlar›n› protesto eden böl-
ge halk›n› cezaland›rmak
için insanlar›n can›n› hiçe
sayan uygulamalara baflla-
d›. K›z›lay’a giden yeni ve
körüklü otobüslerin hepsini
o bölgeden çekip, kap›lar›
dahi kapanmayan, hiçbir
›s›tma sistemi olmayan, es-
ki k›sa k›rm›z› otobüsleri

koydu. Bundan sonra da tepkiler daha çok artmaya bafllad›. 
Ankara’da torba yasas› eyleminden bir gün önce arkadafllar, Halkevleri’nin bu

konuyla ilgili eylem yapacaklar›n› söyledi. Biz de gittik. Sloganlar at›ld›, konu
hakk›nda konuflmalar yap›ld›. Bir taraftan otobüsler geliyordu, otobüslere binme-
me ça¤r›s› yap›ld›, bizler de otobüslere binilmemesi yönünde insanlarla konufl-
tuk. Tabi arada binenler de oluyordu, bu sefer de halk onlara tepki gösteriyorlar-
d›. Gelen otobüsleri dura¤a yaklaflt›rmadan göndermeye bafllad›k. Sonra “neden
yolu kapatm›yoruz” dedik ve bu kitleden destek ald›. K›z›lay yolu trafi¤e kapat›l-
d›. K›z›lay’›n göbe¤indeki trafik bir anda kilitlendi. Hemen çevik kuvvet ekipleri
geldiler. Yolu tek tarafl› trafi¤e kapatt›k ve yola oturduk. Polis bu eylemin yasad›-
fl› oldu¤unu ve yolu kapatmakla suç iflledi¤imiz söyledi. Biz de yolu açmayaca¤›-
m›z›, bu otobüslerin tekerlekli tabutlar oldu¤unu ve bu otobüslere göz yumarak
onlar›n suç iflledi¤ini söyledik. 

Halkevleri yöneticileri bir taraftan komiserlerle konufluyor. Bu araçlar›n yafl›-
n›n trafi¤e ç›kmak için uygun olmad›¤›n›, daha önceki belediye dilekçelerini,
araflt›rma notlar›n› falan gösteriyorlar. Sonra komiser, “gelen arac› birlikte kontrol
edelim” dedi, kabul ettiler. Onlar da arac›n yolcu tafl›mak için uygun olmad›¤›n›
söylüyor, ama trafi¤i açmam›z› istiyorlar. “Otobüslere binersek bir fley oldu¤unda
sorumlulu¤u alacak m›s›n›z” sorusuna, bu iflin kendi alanlar›n› ilgilendirmedi¤ini,
ama yolu açmam›z gerekti¤ini söylüyorlar. 

Bunun üzerine yürüme karar› al›n›yor. “Bu araçlara binece¤imize yürüyerek
gideriz” deniliyor. Sloganlar atarak yürüyüfle bafll›yoruz. Kolej kavfla¤›na gelince,
Halkevciler “eylemi burada bitirelim” diyorlar. Biz bu karara fliddetle karfl› ç›k›yo-
ruz. K›z›lay’da binmedi¤imiz otobüslere burada binmenin ne anlam› oldu¤unu so-
ruyoruz. Onlar da cuma günü eylemleri oldu¤unu, ona haz›rlanmak gerekti¤ini,
ayr›ca yürüyüfl yapanlar›n içinde yafll› insanlar›n oldu¤unu, onlar›n bu so¤uk ha-
vaya ve yürüyüfle dayanamad›¤›n› söylüyorlar. Bunun yanl›fll›¤›n› söylüyoruz tek-
rar ve tepkimizi gösteriyoruz. ‹nsanlar da “evet yürüyelim” diyorlar. Bu sefer de
elinde megafon olan Halkevci, “oylama yapal›m” diyor ve “yürümek istemeyen-
bu günlük bu kadar yeter diyenler ellerini kald›rs›n” diyor, bir k›s›m insan el kal-
d›r›yor. “Yürüyelim diyenler” diyor, yar›m a¤›z; yar›dan fazla say›da insan “yürü-
yelim” diyor. Megafoncu, “karar otobüslere binip gitmek yönünde” diyor. Biz yi-
ne karfl› ç›k›yoruz. Bu sefer bize, insanlar›n karar›na uymam›z gerekti¤ini söylü-
yorlar. 

O s›rada birisi “otobüsleri durdurun, otobüsleri karakola çekiyorlar” diye ba-
¤›rd›. Kavfla¤›n di¤er ucundaki otobüse koflmaya bafllad›k. O s›rada otobüs bo-
flald›. Sonra otobüsleri b›rak›p yol boyunca yolu tek yönlü trafi¤e kapatarak yü-
rümeye bafllad›k. K›z›lay’dan Tuzluçay›r kavfla¤›na kadar sloganlar eflli¤inde yü-
rüyoruz. Tuzluçay›r’da Halkevciler, o bölgedeki kurumlar›na ça¤›r›yorlar insanlar›,
“burada bir çay içelim, sonra bir arkadafl›n servisiyle sizleri evinize b›rakal›m” di-
yorlar. Biz mahalleden birkaç arkadaflla ayr›larak, eylemin böyle bitmesinden do-
lay› mutlu bir flekilde evimize do¤ru yol al›yoruz. 

Ankara’dan PDD okurlar›

Ankara’n›n cezal› semti; 
EGE MAHALLES‹

! ‹flçi-Köylü gazetesi Kartal Temsilcisi Suzan Zengin'in davas› 15 fiubat'ta
görüldü. ‹stanbul A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Suzan
Zengin tahliye edilmedi. 1.5 y›ld›r tutuklu Suzan Zengin'in davas› Ha-
ziran ay›na ertelendi. 14 fiubat'ta ise Suzan Zengin'le dayan›flmak
için TYB Baflkan› Rag›p Zarakolu, ‹HD ve Suzan Zengin'in efli Bekir
Zengin bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. Aç›klamada, Suzan Zengin'in
hiçbir gerekçe ve delil olmadan tutuldu¤u ve derhal serbest b›rak›l-
mas› gerekti¤i söylendi.    

! Gazi Davas›'nda tutuklu son kifli olan Hasan Polat'›n davas› 17 fiubat'ta
tekrar görülmeye baflland›. A‹HM'in verdi¤i "adil yarg›lanma hakk›n›n
ihlali" karar›ndan sonra yeniden aç›lan dava, Haziran ay›na ertelenir-
ken, davadan önce ESP ve devrimci kurumlar bir aç›klama gerçek-
lefltirdiler.  

Suzan Zengin ve Hasan Polat
tahliye edilmiyor

Belediye-‹fl sendikas› ‹stanbul fiubeleri, son aylarda Büyük-
flehir belediyesinde yaflanan zorla sendika de¤ifltirme bask›la-
r›n› protesto etmek için 11 fiubat'ta yürüyüfl gerçeklefltirdi. Bü-
yükflehir belediyesinde çal›flan Belediye-‹fl üyesi iflçiler, müdür-
lerin ve amirlerin bask›s›yla Hizmet-‹fl'e geçmeye zorlan›rken,
buna karfl› ç›kan iflçiler de tehditlere maruz kald›. 

11 fiubat'ta Belediye-‹fl önünde toplanan sendika üyeleri,
Büyükflehir Belediyesi’ne meflalelerle yürüdüler. Belediye-‹fl
imzal› ana pankart›n yan› s›ra "‹flveren Himzet '(ifl)cisi sendika
istemiyoruz", "‹flveren sendikam›zdan elini çek" ve "‹flyerlero-
lan sendikam›z› saraylar›n›zda teslim alamazs›n›z" pankartlar›
aç›ld›. 

Bine yak›n iflçi "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya
hiçbirimiz", "‹flveren sendikamdan elini çek", "Direne direne
kazanaca¤›z", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Tafleron
sendika istemiyoruz", "‹fl ekmek yoksa bar›fl da yok", "Yandafl
sendika istemiyoruz"  sloganlarla Büyükflehir Belediyesi önün-
de topland›. 

Belediye önünde toplanan iflçiler, son günlerde ard arda
yaflanan iflçi katliamlar›nda yaflam›n› yitiren iflçiler için sayg›
duruflunda bulundular. Sayg› duruflunun ard›ndan fliir okundu.
Bas›n aç›klamas›n› Belediye-‹fl 2 Nolu flube baflkan› Hasan
Gülüm yapt›. Gülüm, "E¤er üyelerimize yönelik sendika de¤ifl-
tirme sald›r›lar› devam ederse, buray› Tahrir meydan›na çeviri-
riz, buradan kalkmay›z" aç›klamas›n› yapt›. 

Aç›klamada, iflçileri "ikna" ad› alt›nda tehdit eden müdürler
ve amirler de teflhir edildi. ‹flçilerin öfkesi ve kararl›¤› dikkat çe-
kerken, aç›klama çekilen halaylar›n ard›ndan sona erdi. 

Belediye-‹fl zorla sendika
de¤ifltirmeyi protesto etti
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Derbent, ‘70’li y›llarda kurulan bir gecekondu
mahallesi. Büyükdere-Maslak hatt› üzerinde iflbirlik-
çi tekellerin ilaç ve sanayi fabrikalar›n›n aç›lmas›yla
birlikte etraf›nda oluflan gecekondu bölgelerinden
biri. ‹lk kuruldu¤unda, yollar› olmad›¤› için ayaklar›n
çamur içinde kald›¤›, elektri¤i-suyu olmayan, fakat
orman kenar›nda flirin bir gecekondu bölgesi. Za-
manla etraf›n› lüks siteler kapl›yor. Merkeze gelifl
gidifli kolaylaflt›ran metrosu, denize bir ad›ml›k me-
safesi ve orman›yla, birilerinin ifltah›n› kabart›yor.
Derbent’in sahibi olan insanlar› buralardan atmay›
düflünüyorlar ve çal›flmalar bafll›yor. Daha önceden
devlet, bu bölgeye de tapu sat›fl› yapm›fl. Almayan-
lar ço¤unlukta. fiimdilerde bu araziler büyükflehir
belediyesi, askeriye ve bir vakfa ait görünüyor. 

Derbent-Çaml›tepe mahallesi emekçileri, 8 fiu-
bat Sal› gecesi, saat 2.30-3.00 gibi d›flar›dan gelen
seslerle uyand›. Tapular›n›, Cemre ‹nflaat’a satan
40 ev sahibi, ihanet ettikleri mahalleliden korktukla-
r› için eflya boflalt›m›nda polisten yard›m istiyor.
Birkaç kifliye villa ve birkaç daire ile göz boyayarak
kand›r›lan bu kiflilere, Cemre ‹nflaat, “ç›karken ev-
leri kullan›lmayacak hale getirin” diyor. Onlar da
onca zahmetle yapt›¤› güzelim evlerin kap›lar›n›,
dolaplar›n› k›r›yor, duvarlar›n› deliyor. 

O günün sabah› Derbent’e y›k›m haberini al›n-
ca, hemen mahalleye gittik. Yol boyunca polisler y›-
¤›lm›flt›. Muhtarl›¤›n orada bir kalabal›k var. Zey-
nep Poyraz’›n annesi Türkmen ana da içlerinde.
Gece polislerin bask›n yapt›¤›n›, bunun üzerine Le-
vent-Sar›yer yolunu trafi¤e kapatt›klar›n›, mahalleli-
nin polisi tafl ya¤muruna tuttu¤unu anlatt›lar.  

Gerginlik halen sürüyordu. Yol boyunca öbek
öbek polisler var. Evini boflaltmak isteyen ev sahi-
bine gençler, gençlere de polis, müdahale etmifl,
etraf biber gaz› kokuyordu. Çocuklar›n ellerinde li-
monlar, etrafta koflturuyordu. Bir kad›n, barikat kur-
mufl olan polislere “nas›l evimi y›kars›n›z, benim
çocu¤uma nas›l sald›r›rs›n›z” diyor.   

Çocuklara di¤er gençlerin ne tarafa gitti¤ini so-
ruyorum, “onlar afla¤›dan yürüyüp gelecekler” di-
yor. O arada tak›l›yorlar birbirlerine; birisi “bu sabah
kahvalt›s›na gaz yedik, ö¤le yeme¤ine limon yedik”
deyip gülüyor, di¤eri polislere att›¤› tafl› anlat›yor.
Yaralanan olup olmad›¤›n› soruyorum, iyi olduklar›-
n› söylüyorlar. Oradan yukar› yola ç›k›yoruz, bura-
da da insanlar toplanm›fllar. Sar›yer PTT’den iflten
at›lan arkadafl da gelmifl, sabahki gaza maruz kal-
d›¤›n› anlat›yor. CHP’li Sevigen ve Sar›yer Beledi-
ye Baflkan› fiükrü Genç’in geldi¤ini ve alt sokakta
konufluldu¤unu ö¤renince, oraya yöneliyoruz. Polis
merdivenlere barikat kurmufl, alt soka¤a geçit ver-
miyor. Polisin önüne biz de barikat oluyoruz ve bir-
kaç kifliyi alt soka¤a konuflmac› olarak gönderiyo-
ruz. 

O s›rada bir kamyon yaklafl›yor. Polis oraya
barikat kuruyor; evini boflaltmak isteyen biri daha!
Polis “boflalt›n buray›, insanlar evlerini boflaltmak
istedi¤ini söylüyor” diyor. Biz de “siz boflalt›n bura-
y›, komflular›m›z kendileri söylesin gitmek istedikle-

rini, siz korkutuyorsunuz onlar›” diyoruz. Ha-
beri duyan baflka bölgelerden yoldafllar da
geliyor yan›m›za. “Bir toplant› yapal›m, ne
yapaca¤›m›z› konuflal›m” diyoruz. O s›rada
“yang›n, ev yan›yor” hayk›r›fllar› duyuluyor.
Evini satan bir hain, kullan›lmas›n diye evi
yakmaya kalk›nca, mahalleliden bir güzel da-
yak yiyor. Polis, ellerinden zor al›yor. Yanda-
ki gecekondunun sahibi ise, evinin çat›s›na
ç›k›yor, hortum istiyor. Hortumlar› birbirine
ba¤lay›p aç›yoruz. Ev sahibi, önce oradan yang›na
müdahale etmeye çal›fl›yor, olmay›nca, bu sefer
kendi evinin çat›s›n› ›slat›yor, yang›n oraya da s›ç-
ramas›n diye. Sevigen’ler de olay yerine kofluyor,
kameramanlarla birlikte. ‹tfaiye gecikince tomay›
ça¤›r›yorlar ve yang›na su s›k›yor toma. Suyun ba-
s›nc›yla bacas› y›k›l›yor evin. Sonra itfaiye geliyor
ve yang›n› söndürüyorlar. 

Ard›ndan herkes muhtarl›¤›n oraya yürüyor slo-
ganlarla. Mahalle halk›, polisin mahalleyi boflaltma-
s›n› istiyor. Polisler yavafl yavafl çekiliyor mahalle-
den. Bütün ekipler çekilince, akflam bir toplant› ya-
p›lmas› kararlaflt›r›ld›. Toplant›y› camide yapmay›
öneriyor biri. “Ben evimi, namusumu savunuyorum,
caminin bu kadar hakl› bir fley için aç›lmamas› gü-
naht›r” diyor. Cami imam› ile tart›flmalar sürüyor ve
afla¤› camide toplant› yapma karar› ç›k›yor. 

Toplant›ya bütün mahalleli kat›ld›. Sandalyeler
dolu, insanlar ayakta bile yer bulmakta zorlan›yor.
Toplant›, direnifli selamlayarak bafllad›. Gün içeri-
sinde mahallede görünmeyen muhtardan hesap
soruldu. Muhtar, kimsenin surat›na bakamadan
“ben sabahtan beri mahalledeyim, gelen misafirler
oldu, onlarla ilgilenmek zorunday›m” diyerek kendi-
ni savunmaya çal›flt›. Bir kifli muhtar› savunmaya
kalk›nca, bütün flimflekler ona yöneldi. Toplant›,
“nelerin yap›lmas› gerekti¤ini yar›n konuflal›m, bu-
gün hepimiz yorgunuz” diyerek bitirildi. 

Akflam gençlerin yapaca¤› toplant›ya kat›lmak
için muhtarl›¤›n önündeki alana geçiyoruz. Di¤er
semtlerden yoldafllar da geliyorlar o s›rada. Di¤er
siyasetlerle konuflurken mahalleli gençler gündüz
bir yürüyüfl karar› ald›klar›n› ve buna uymam›z› rica
ediyorlar. Tamam diyoruz. “Derbent bizimdir, bizim
kalacak”, “Bar›nma hakk›m›z engellenemez”, “Kur-
tulufl yok tek bafl›na, ya hep beraber, ya hiç biri-
miz” sloganlar› eflli¤inde mahalle halk›n› muhtarl›-
¤›n oradaki alana ça¤›r›yoruz. Sesi duyan mahalle-
li, pencelere, kap›lara kofluyor. Yürüyüfle kat›lanlar
oluyor. Kalabal›k bir kitleyle alana toplan›yoruz.
fiark›lar, marfllarla, türküler söyleyip halaylar çeki-
yoruz. Atefller yan›yor gecenin karanl›¤›na inat yü-
rekleri ayd›nlat›yor.  

O gece herkes, yine gelirler mi telafl›yla giriyor
yataklar›na. Gece birkaç kere kalk›p bak›yorum
pencereden, mahalle gayet sakin. Yak›lan atefller
de sönmüfl. Sabah pencerelere ç›kan kad›nlar, son
durumlar›ndan haberdar ediyorlar birbirlerini. Bofla-
lan evlerin tutuldu¤u mahellede, ev kalmad›¤› söy-
leniyor. Biz de ç›k›yoruz bakmak için. Boflalan evle-

re giriyoruz. Gidenler evleri harap etmifl, duvarlar›-
n›, kap›lar›n› k›rm›fllar, dolaplar yerlerinden sökül-
müfl, petekler yine öyle. Belli ki insanlar›n bu evler-
de yaflamalar›n› istemiyorlar. Bütün evler tutulmufl
gerçekten de. Kilidi de¤ifltiren, “tutuldu” diye kap›s›-
na yaz› yaz›yor. 

Akflam camide yine toplant› var. Bu sefer Sar›-
yer Belediye Baflkan› fiükrü Genç ve ekibi geliyor
camiye. Cami t›kl›m t›kl›m. fiükrü Genç mahallenin
durumuna de¤iniyor, mahalleliye direniflinden, em-
niyet güçlerine de sa¤duyular›ndan dolay› teflekkür
ediyor ve tapular› almak için u¤raflt›klar›n› anlat›-
yor. Herkes pür dikkat izliyor toplant›y›. Toplant›dan
sonra herkes memnun, tapular›n› alacaklar›n› dü-
flünerek ayr›l›yorlar toplant›dan. 

Sonra mahallenin gençleriyle birlikte yine topla-
n›yoruz. Soka¤›n bafl›nda yine atefller yak›l›yor he-
men. Gençler ateflli; sapan-molotof yapal›m diyen-
lerden, gazdan nas›l korunuruz’u soranlara kadar
coflkulu bir konuflma bafll›yor. Konufluyoruz, anlat›-
yoruz. Sonra kendi aralar›nda toplanmaya karar
veriyorlar ve orman›n derinliklerinde kayboluyorlar.

Direniflin hemen ard›ndan, bölgede Proleterce
Devrimci Durufl imzal› “Y›k›mlara geçit vermeyece-
¤iz!” yaz›l› ozalitler yap›ld›. 

* * *
“Kentsel dönüflüm” ad› alt›nda y›k›m karar› al›-

nan gecekondu bölgelerinden biri Derbent. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi, tam bir milyon evin y›k›laca-
¤›n› söylüyor. Derbent gibi, deniz gören, ormanl›k
yerler, burjuvazinin gözünü dikti¤i ve y›k›m haz›rl›¤›
yapt›¤› yerler. Buralar, AKP’ye yak›nl›¤› ile bilinen
flirketler taraf›ndan sat›n al›n›yor ve yerine villalar
dikiliyor. Ya da büyük al›flverifl merkezleri, oteller
ile yine burjuvazinin hizmetine sunuluyor. 

Bu y›k›mlara karfl› halk›n direnece¤ini, önceki
deneyimlerden biliyorlar. Onun için t›pk› Derbent’te
oldu¤u gibi kimi vaatlerle bölüp parçalamaya çal›fl›-
yorlar. Evlerinin de¤erinden daha fazla para vere-
cekleri, daha iyi yerde oturacaklar› gibi yalanlarla
kand›r›yorlar. Yalanlar› aç›¤a ç›kt›¤›nda ise ifl iflten
geçmifl oluyor. 

Y›k›mla karfl› karfl›ya her bölgede halk› bu tehli-
kelere karfl› uyarmak ve birli¤i sa¤lamak gerekiyor.
Daha önce y›k›ma u¤ram›fl bölgelerin yaflad›klar›
anlat›larak benzer yanl›fllara düflmelerini önlemeli-
yiz. Birlikte direnildi¤inde baflar›ld›¤›n› göstermeli
ve kararl› bir direniflin sergilenmesi için tüm haz›r-
l›klar›n flimdiden yap›lmas›n› sa¤lamal›y›z. 

Direnifle kat›lan bir PDD okuru

Derbent’te yıkım ve direniş! 
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Y›l 1968… 1800’lerde cüzaml› ko-
lonisi olan Roben Adas›’nda özel bir
hapishane…  

Hapishanenin “B Bölümü”nde Nelson Mandela ve
arkadafllar› ony›llar süren iflkencenin “özel insanla-
r›”d›r.

‹kinci Emperyalist Paylafl›m Savafl›’nda haz›rlanan
eski lojmanlarda, hapishanede görevli subaylar kal-
maktad›r. 

Astsubay Gregori, Mandela ile özel olarak ilgilen-
mesi için Roben Adas›’a tayin edilir. O da özel bir ast-
subayd›r, çünkü kabile dili olan Kosa dilini bilmektedir
ve bundan Mandela ve arkadafllar›n›n haberi yoktur.
Çocuklu¤unda oynayacak arkadafl› olmad›¤› için yerli
çocuklarla büyümüfl, Madiba kabilesinin (Mandela’n›n
kabilesi) dilini de onlardan ö¤renmifltir. fiimdi Aparthe-
id (asimilasyon) yönetimi için çocuklu¤unu da sata-
cakt›r! Bu yan› gizlidir. Dillerini bildi¤i için Mandela ve
arkadafllar›n›n “ruhlar›na aç›lan pencere olmak” üzere
özel olarak görevlendirilmifltir çünkü. Bunu ailesi de
dahil kimseye söylememesi emredilmifltir. O sadece
Mandela’n›n yapt›¤› her fleyi, ailesi ve arkadafllar›yla
kendi dilinden konufltuklar›n›, üstlerine rapor edecek-
tir.

Çavufl Gregori, efli ve çocuklar›na “bu ülkenin en
ünlü teröristleri ile ilgilenece¤im” diye övünebilir en
fazla. “Bu adada bütün kötü adamlar hapishanede”
derken de, kuflkusuz evli subaylar›n biraz daha fazla
para sahibi olmak için efllerini gardiyanlara pazarla-
d›klar›ndan bahsetmez.

Roben Adas›’nda siyasi tutsaklar›n koflullar› ›rkç›-
faflist uygulamalar nedeniyle son derece a¤›rd›r. Tut-
saklar, subaylar›n çocuklar›n› kazara da olsa görmele-
ri bile yasakt›r. Çok nemli hücrelerde kalmaktad›rlar.
Tutsaklar›n isimleri yoktur! Her birinin numaralar› var-
d›r. Örne¤in, Mandela “46664 Nolu Mahkum” dur. Gö-
rüfl günleri alt› ayda bir sadece yar›m saattir. Ve kendi
dilleri ile konuflmak yasakt›r. Görüfl ve mektuplar›nda
politikadan bahsedemezler. Hapishane koflullar›ndan
asla söz edemezler. Mektuplar k›sa olmak zorundad›r,
hatta 500 kelime ile s›n›r bile konmufltur. Ço¤u kez
mektuplarda “be¤enilmeyen” yerler kesilir. Mande-
la’n›n eflinin gönderdi¤i mektup,  “ücretler yükselince
otobüsleri protesto ettik” cümlesi kesilerek verilir. Her
bahane ile ceza ya¤maktad›r. Mandela’ya izinsiz ko-
nufltu¤u bahanesiyle befl gün havaland›rmaya ç›kma-
ma yasa¤› verilir örne¤in. Veya itaatsizlikten üç gün
“yar›m tay›n” cezas›na çarpt›r›l›rlar, zaten yemekler
kar›n doyurmayacak kadar az ve çok kötüdür. Haka-
rete u¤ray›p afla¤›lan›rlar sürekli. En hafif deyimle
“tembel pislikler”, “sayg›s›z aptallar”d›r onlar. Gazete,
kitap hiç verilmez. Keyifleri isterse belki küçük bir kü-
pür uzat›l›r. 

Tutsaklar›n aileleri de d›flar›da bask› alt›ndad›r.
Özellikle Mandela’n›n ailesi sürekli taciz edilir. Görüfl
günü, subay efllerinin “Afrika Ana” dedikleri Winnie
Mandela, “Evimiz keyfi flekilde sürekli aran›yor, her an
gelebilirler diye geceleri uyuyam›yoruz” diye anlat›r.
fiikayetlenmez, ama bunu Mandela’n›n bilmesi gerek-
ti¤ini düflünür ve ekler; “Seninle evlendi¤imde dava-
m›zla da evlendi¤imi biliyordum”… Mandela bask›lara
karfl› mücadeleyi fliddetlendirmelerini ister, kendi dille-
ri ile “silahl› mücadele bafllat›n, ortal›¤› kar›flt›r›n” der
ve der demez de görüfl kesilir. Mandela bir yasa¤›
çi¤nemifl, kendi dilleri ile konuflmufltur ve zaten tut-
saklar bu yasa¤› ceza gelece¤ini bile bile s›kça del-
mektedirler. Aksi halde haklar nas›l kazan›lacakt›r?

Mandela’n›n ne dedi¤ini anlayan astsubay Grego-
ri, görüflten hemen sonra rapor eder bunu. Cevap ge-

cikmeden gelir: “Eflini tutuklatal›m ve bu haberi duyu-
ran gazete küpürünü Mandela’ya verelim”. Verirler
de… Ve bu tür özel bask›lar›n ard› arkas› kesilmez…

Bu arada Gregori’nin özel yaflam›ndan kesitler de
görürüz.

Ailecek yafll› annesini ziyarete gitmek üzere ada-
dan ayr›l›p flehre geldiklerinde, Siyahi kad›nlar “izin
belgesi” yok diye sokak ortas›nda dövülmelerine tan›k
olurlar. Cop darbeleriyle k›vranan ve kuca¤›nda bebe-
¤i olan kad›n›n bebe¤i düflerek soka¤a f›rlar. Bu sah-
neyi gören subay çocuklar›, flaflk›na döner. “Polise
neden engel olmad›n baba” diye sorar k›z›. “O onun
ifli” diye cevap verir Gregori. K›z› “anneyi bebe¤inden
ay›rmak m› ifli, neden bizim izin belgemiz yok” diye
üsteler. Gregori, “çünkü biz beyaz›z” der, ama art›k
çocuk yüre¤i isyan etmektedir: “Ama bu hiç adil de¤il
baba”…  

Mandela’n›n baz› arkadafllar› tahliye olacaklard›r.
Kartpostal›n ara kat›na zula edilmifl bir ev adresi var-
d›r. Tahliye olunca emirleri o evden alacaklard›r. Gre-
gori adresi bulur ve üstlerine gösterir. Adresi not eder-
ler ve tutsaklara, hiç ele geçirmemifl gibi tekrar ayn›
flekilde zulalayarak verirler. Tahliye olduklar›nda ev
bas›l›r ve dört kifli katledilir. Ve “dört terörist öldürüldü”
diye haber yapan radyonun sesi tutsaklara dinlettirilir. 

Bu arada kendisi de bir avukat olan Mandela’n›n
o¤lunun baflar›l› bir e¤itim hayat› vard›r. Ama Mande-
la’y› yüre¤inden vuran bir telgraf gelir. O¤lu arabayla
köprüye çarpm›fl, kazadan sa¤ ç›kamam›flt›r. Telgraf›
Gregori getirir. Üstleri ona “tepkilerini bize rapor et”
demifltir. Mandela arkas›n› döner ve günlerce öylece
durur.

Gregori de günlerce uyuyamaz. Mandela’n›n o¤lu
ya bir cinayet sonucu öldürülmüflse? Kuflkular içeri-
sinde uyuyan çocuklar›n› seyreder. Kendi çocukluk fo-
to¤raflar›na bakar. Yerli çocukluk arkadafl› Vafana’y›
düflünür. 

Mandela’n›n yan›na gitti¤inde onu b›rakt›¤› gibi s›r-
t› kap›ya dönük olarak ayakta bulur ve “o¤lumu göm-
mek için izin istiyorum” der. Mandela ile tart›flmaya
bafllar bu arada. Özgürlük Beyannamesi’ni okumas›n›
öneren Mandela amac›na ulafl›r, çünkü Gregori birçok
riski al›p flehir kütüphanesinden yasak eserler bölü-
müne girerek Özgürlük Beyannamesi’ni incelemeye
bafllar. “Ulusal zenginliklerimiz insanl›¤›n hizmetine gi-
recek”, “Güney Afrika siyah veya beyaz, üzerinde ya-
flayan herkese aittir” gibi maddelerini görür. Kar›s›
ona flaflk›nl›kla bakt›¤›nda, “ne düflündüklerini bilmem
gerek” der. “Ö¤renip de ne olacak, onlar saatli bomba
gibi düflünüyor sonra da patl›yorlar” diyen kar›s›n› ya-
t›flt›r›r, ama bu merak›, Mandela ile arkadafll›k kurma-
ya do¤ru evrilir.

Üstleri bu durumu fark etmekte gecikmez ve ceza-
land›rmalarla bafllayan süreç art›k ifllemektedir…

Y›l 1976… 
Hapishane koflullar› alabildi¤ine a¤›rlaflt›r›lmaya

devam ediyor. Ç›r›lç›plak soyarak üst aramas›, tutsak-
lar› bayrak direklerine ba¤lat›p günlerce bekletme, ye-
ni yönetimin uygulamalar›ndan sadece bir kaç›… Gre-
gori ise tecrit edilmifltir. O da istifa edip köflesine çeki-
liyor…

Adaya “Halkla ‹liflkiler” ad› alt›nda binbafl› ve Ada-
let Bakan›, Mandela ile görüflmeye geliyorlar ve Afrika
Ulusal Kongresi’nin silahlar› b›rakmas› karfl›l›¤›nda
adada serbest kalabileceklerini söylüyorlar.

Y›l 1982… 
Mandela için yap›lan özgürlük kampanyas› etkili

bir güç oluflturmaya bafll›yor ve Güney Afrika Cumhu-
riyeti’ne uluslararas› bask›lar art›yor. Hava de¤iflmeye
bafll›yor.

General, Gregori ile özel randevu vererek görüflü-
yor. Art›k baz› subaylar Afrika Ulusal Kongresi ve
Mandela sorununu çözmek üzere örgütlenmektedir.
General Foster Baflkanl›¤›’nda Ulusal Haberalma Tefl-
kilat›, Mandela ve dört arkadafl› ile do¤rudan ilgilene-
cektir. Sorumluluk ise Gregori’ye verilecektir ve emir-
leri teflkilattan alacakt›r. Bütün bunlar› sessizce dinle-
yen Gregori, “neden ben” diye sorar generale. Bu so-
ruya “çünkü” diye cevap verir general, “adada siyah
mahkumlardan flikayet gelmeyen tek subay sensin”. 

Mandela 18 y›l sonra koflullar› rahatlat›lm›fl bir ha-
pishaneye sevk edilir… Öyle ki art›k ailesiyle aç›k gö-
rüfl de yapabilmektedir. Gregori “belki Mandela ile pa-
zarl›¤a oturacaklar, bir de¤iflime ihtiyaç var, burada
bir tarih yaz›l›yor olabilir ve ben bunun parças› olmak
istiyorum” diye düflünmektedir. Ve bu düflüncesinde
haks›z da say›lmaz. Pazarl›k art›k resmen yap›lmakta-
d›r…

Silahlar› b›rak›n flart›na Mandela “iktidardakiler öz-
gürlük vermezse onu alacak tek fley güçtür, silahlar›
b›rakamay›z” der. Mandela’n›n k›z› ise, meydanlarda
bunu farkl› flekilde ifade eder: “Ancak özgür insanlar
pazarl›k yapabilir”…

Y›l 1988… 
Mandela ile görüflmeler daha aç›ktan yap›lmaya

bafllan›yor. Bu arada klikler çat›flmas› bütün fliddetiyle
sürüyor ve Gregori “Mandela’dan do¤rudan sorumlu
subay” olman›n bedelini a¤›r ödüyor. T›pk› Mande-
la’ya yapt›klar› gibi, onun o¤lunu da öldürüyorlar.

Ve bir yönetim de¤iflikli¤i, baflbakanl›k düzeyinde
Mandela ile görüflme… 27 y›l sonra Mandela’n›n ser-
best b›rak›lmas› için haz›rl›k yap›lmas› emrinin veril-
mesi… Noel’de Gregori kadeh kald›r›yor: “Yeni bir
Güney Afrika’ya…”

11 fiubat 1990… 
Mandela serbest kal›yor ve 4 y›l sonra da baflkan

seçiliyor. Gregori terfi ediliyor. Gregori 2002 y›l›nda
ölüyor. Mandela ise, Güney Afrika’n›n bugünlere gel-
mesinde en önemli figür olarak hala yafl›yor. Ve yafla-
yacak… 

* * *
Ada cezaeviyle, tutsaklara yap›lan bask›larla, ana-

dillerinin yasaklanmas›yla, cinayet ve komplolarla,
hatta de¤iflen zamana göre de¤iflen politikalar ve ya-
p›lan pazarl›klarla bize hiç yabanc› gelmeyen bir film
Roben Adas›. Esas›nda yaflanm›fl olaylar›n sinema
sanat›yla anlat›m›. Yak›n tarihin filmi de diyebiliriz.
Güney Afrika’da beyaz az›nl›¤›n, siyah ço¤unluk üze-
rinde y›llarca kurdu¤u bask› rejiminin nas›l y›k›ld›¤›n›n
özeti… Fakat sadece ›rkç› rejimle s›n›rl› de¤il. Ezilen
tüm kesimlerin, maruz kald›¤› fliddete ve bask›ya bafl-
kald›rd›¤›nda ve mücadelede kararl› davrand›¤›nda,
mutlaka kazanaca¤› mesaj›n› da içinde bar›nd›r›yor. 

Bu genel do¤runun yan› s›ra bugün hala yaflad›¤›-
m›z egemen s›n›flar›n klik çekiflmelerinden, de¤iflen
zamanda de¤iflen rollere ve “bar›fl görüflmeleri”ne ka-
dar bizler aç›s›ndan son derece güncel bir yan› da bu-
lunuyor. Bütün bu yönleriyle izlenmesi, üzerinde düflü-
nülmesi ve konuflulmas› gereken bir film…  

ROBEN ADASI 
(Bille August-filmin orijinal ad› ELVEDA BATANA)
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" 2-7 Mart 1919 - 3. Enternasyonal kuruldu.
3. Enternasyonal(Komüntern), 2. Enternasyonalin,

'anavatan› savunma' ad›na proletaryaya kendi burjuva-
zisinin yan›nda yeralmay› vaazeden s›n›f iflbirlikçisi ve
sosyal flovenist politikalar›na karfl›, savafl döneminde
kurulan komünist partilere önderlik etme ihtiyac›ndan
do¤du. Lenin’in önderli¤inde kurulan Komintern, II.
Emperyalist savafl döneminde ve sonras›nda dünya ko-
münist hareketine önderlik etti. 

" 5 Mart 1953 - Stalin öldü
Lenin'in arkas›ndan Sovyet ülkesinin

bafl›na geçen ve sosyalist infla süreci
ile ulusal sorun konusunda Marksizm-
Leninizme katk›lar yapan Stalin, ML
ustalar içinde en fazla sald›r›ya u¤ra-
yand›r. Bunun en önemli nedeni, II.

emperyalist savaflta Nazileri yenerek, emperyalizme
a¤›r bir darbe indirmesi, sosyalizmin prestijini yükselt-
mesi ve dünyan›n üçte birini sosyalist kampa katmas›-
d›r.

" 9 Mart 1952 - Kad›n sorunu üzerine çal›flmala-
r›yla öne ç›kan Aleksandra Kollantay'›n öldü. 
" 9-12 Mart 1992 - 3 Mart'ta Zonguldak-Kozlu'daki

maden ocaklar›nda 463 iflçinin göçük alt›nda kalarak
katledilmesini protesto eden Genç Komünarlar, Bo¤a-
ziçi Üniversitesini iflgal ettiler. 

" 11-13 Mart 1995-Gazi anti faflist halk direnifli
11 Mart gecesi Gazi mahallesinde bir kahveyi tarayan
kontrgerilla, bir Alevi dedenin ölümüne yol açt›. Bunu

duyan Gazi halk› sokaklara dökül-
dü ve katillerin pefline düfltü. "Ka-
tiller karakolda" slogan›yla baflla-
yan barikat savafl›, ‹stanbul'un bir-
çok semtinden iflçilerin ve emekçi-
lerin Gazi'ye akmas›yla k›sa süre-
de kitleselleflti ve Gazi'yi bir dire-
nifl kalesine çevirdi. Devlet, üç
gün boyunca Gazi'ye giremedi.
Direniflte aralar›nda Zeynep Poy-
raz'›n da bulundu¤u 17 devrimci
ve emekçi, flehit düfltü. Devletin
teslim alma ve bölme politikalar›-
na karfl› kitleler, üç gün boyunca
sokak sokak dövüfltüler, ölümü
gözlerde küçülttüler. 

" 13 Mart 1974 - Kürt kad›n sa-
vaflç› Leyla Kas›m idam edildi.

" 14 Mart 1883 – Kapitalist sis-
temi tahlil ederek proletaryan›n s›-
n›f savafl›m›n›n teorisinin temelle-
rini atan Marks öldü.

14 Mart 1930-Mayakovski öldü
Sosyalizmin flairiydi Mayakovski. Bolflevik Partisi

üyesiydi ve Ekim devriminde en ön saflarda savaflt›.
Devrim gerçeklefltikten sonra ise, sosyalizmin kültür-
sanat alan›nda kurulmas›n› üstlendi. Sanat› kitlelere
mal etmek en büyük hedefiydi.  Partili bir sanatç›yd›
Mayakovski; Partinin belirledi¤i bütün politikalar, önü-

ne koydu¤u hedefler, Mayakovski’nin
fliirlerinde estetizmle buluflurdu. “fiair
iflçidir” der ve bir iflçi disipliniyle ele
al›rd› bütün ifllerini. 

" 16 Mart 1918 - Sverdlov öldü
Ekim devrimi gerçekleflene kadar ülke

d›fl›na hiç ç›kmam›fl olan bolflevik ön-
derlerden Svedlov öldü. Yaklafl›k 15 y›l
süren mücadele yaflam›n›n yar›s›ndan
fazlas›n› sürgünde ve cezaevinde geçir-
miflti. Lenin onun “insan sarraf›” oldu-
¤unu söylerdi ve Sverdlov’un bofllu¤u-
nu doldurmak için en az on kifli görev-
lendirmek gerekir” demiflti.  

" 16 Mart 1988 - Halepçe katliam›
Irak’ta Saddam diktatörlü¤ü dönemin-

de, Halepçe'de Kürt halk›n›n üzerine
kimyasal silahlar ya¤d›r›larak 5000 kifli
katledildi.

" 16 Mart 1978 - Beyaz›t’ta katliam
‹stanbul Üniversitesi'nde polis destekli

faflist çetelerin devrimci ö¤rencilerin

üzerine bomba ve kurflun ya¤d›rmas› sonucu 7 ö¤renci
katledildi. 

" 21 Mart 1982 - PKK’nin önder kadrolar›ndan
Mazlum Do¤an, Diyarbak›r cezaevindeki bask›lar›
protesto etmek için kendini yakarak flehit düfltü. 

" 26 Ocak 1995 - MLKP savaflç›s› Hasan Ocak, Ga-
zi direniflinin arkas›ndan gözalt›nda 'kaybedildi'.

" 28 Mart 1986 - PKK'nin '84 at›l›m›n› yaratan Eruh
ve fiemdinli bask›nlar›n›n komutan› Mahsun Kork-
maz (Agit) flehit düfltü.

" 30 Mart 1971 - K›z›ldere’de on’lar katledildi
THKO ve THKP-C'nin on yi¤it savaflç›s›, Deniz Gez-

mifl, Yusuf As-
lan ve Hüse-
yin ‹nan'›n
idam›n› dur-
durmak için
yapt›klar› ey-
lem sonras›n-
da, K›z›lde-
re'de kuflat›l-
d›klar› evde,
'Dönmeye de-
¤il, ölmeye geldik' fliar›yla çat›flarak flehit düfltüler. Ma-
hir Çayan, Cihan Alptekin, Ahmet Atasoy, Sabahattin
Kurt, Ertan Saruhan, Hüdai Ar›kan, Sinan Kaz›m Özü-
do¤ru, Nihat Y›lmaz, Ömer Ayna, Saffet Alp, K›z›lde-
re’de bir direnifl destan› yazd›lar. Devrimci dayan›flma-
n›n en güzel örne¤ini sundular.

Paris Komünü, proletaryas›n›n ellerinde flekille-
nen tarihin ilk proletarya diktatörlü¤üdür. 

Fransa’n›n 1870'de Bismarck Prusyas›'na yenil-
mesinin arkas›ndan 4 Eylül 1870'de Paris Devrimi
patlak verdi ve yeni cumhuriyet ilan edildi. Dev-
rim sonras› hükümeti burjuvaziye veren Paris hal-
k›, Ulusal Muhaf›z'a girerek silahland›. S›rf Paris'i
silahl› iflçilerden ar›nd›rmak için hükümet, Bis-
marck ordular›na Paris'i teslim etti. 18 Mart

1871'de ulusal ihanet hükümeti, hiç ummad›¤› bir cevapla karfl›laflt›. "Vi-
ve la Comüne!" (Yaflas›n Komün!) hayk›fllar›la kitleler aya¤a kalkt›. 

Nesnel koflullar›n elveriflli olmad›¤›ndan hareketle Paris proletaryas›n›n
ayaklanmaya kalk›flmas›n› tam bir "ç›lg›nl›k" olaca¤›n› belirten Marks, o
andan sonra bu ç›lg›nl›¤a ortak oldu. Komün'ü sonuna kadar destekledi,
yol gösterdi, Komün savaflç›lar›n› “gö¤ün fethine kalk›flan komünarlar”
olarak selamlad›.

Komünün ilk siyasal karar›, "sürekli ordunun kald›r›lmas› ve silahland›-
r›lm›fl halk ile de¤ifltirilmesi" olan Komün'ün sadece parlamenter bir ku-
rum de¤il, hem yasamay› hem de yürütmeyi üstlenen bir organ olmas›,
yönetim görevlileri ve memurlar› seçimle göreve gelmesi ve her an görev-
den al›nabilmesi, komün üyelerinin iflçi ücretleriyle ayn› ücreti almas› gibi
kararlar›, ona "proletarya diktatörlü¤ü” devletinin özelli¤ini kazand›ran
temel noktalard›. Ancak Komün "ilk" olman›n getirdi¤i lekeleri tafl›mak-
tan da kaç›namad›. Frans›z Bankas›'na el konulmamas›, Paris içindeki kar-
fl›devrimcilerin ezilmesinde tereddütlü, hatta hoflgörülü olunmas›, bunlar›n
bafl›nda gelenlerdir. Bunlarda Komün'ün yönetimini a¤›rl›kl› olarak Blan-
quci ve Proudhoncular›n elinde olmas›n›n pay› büyüktür.  

Paris'in çevresinde devam eden savafl 27 May›s'ta Versayl›'lar›n Paris'e
girmesinden sonra korkunç boyutlara ulaflt›. Paris bir hafta boyunca Ko-
münarlar›n kan›yla suland›, atefliyle yand›. Çocu¤undan ihtiyar›na, erke-
¤inden kad›nlar›na kadar binlerce komünar, barikatlarda dövüfltüler. Ve
28 May›s 1871'de yenik düfltüler. Fakat Paris Komünü deneyimi, Ekim
devrimi baflta olmak üzere, sosyalist devrimlere ›fl›k tuttu. O yüzden de
Komün, “geçmiflteki gelece¤imiz” adledildi.

Mart Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

24 Mart 1983 - Mehmet Ali Do¤an ve Aslan Tel
Sefaköy’de kald›klar› ev kuflat›lan Mehmet Ali Do¤an ve Aslan Tel,

komünist önder ‹smail Cüneyt’in önderli¤inde, kuflat›ld›klar› evi gra-
nitten bir kaleye çevirdiler. Saatlerce süren çat›flmada, Mehmet Ali
Do¤an ve Aslan Tel flehit düfltü. ‹smail Cüneyt, çemberi yarmay› ba-
flard›. Çat›flma s›ras›nda bir de komiser vuruldu. Sefaköy direnifli, 12
Eylül karanl›¤›n›n hüküm sürdü¤ü bir dönemde, hala savaflan ve dire-
nenlerin oldu¤unu göstererek, güç ve moral verdi. 

4 Mart 1992 - Eralp Yazar
‹zmir'de kurulufl y›ldönümü için düzenlenen bir korsan eylem-
de çat›flarak flehit düfltü.  ‹htilalci komünist hareketin 90’l› y›l-

lardaki at›l›m›nda öne ç›kan kadrolardan biriydi ve k›sa za-
manda geliflerek ‹smail Cüneyt müfrezesinde yer alm›flt›.

13 Mart 1995 - Zeynep Poyraz, 30 Mart 1995 - Hakan Çabuk
Gazi'de patlak veren büyük anti-faflist direniflte Zeynep Poyraz, “bizsiz
olmaz bu ifller” diyerek Gazi'ye koflmufltu. Direniflin ikinci günü polisin
açt›¤› atefl sonucunda flehit düfltü. Hakan
Çabuk ise, kendi bölgesi olan Ümraniye-1
May›s mahallesinde Gazi için yap›lan eyle-
min en önünde yer ald›. Polis kurflunlar›y-
la yaraland›, bir hafta yaflam mücadelesi
verdikten sonra flehit düfltü. 

18 Mart 1871- Paris Komünü
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Her ülkenin kendi tarihsel-
toplumsal birikimleri, tarihsel

evrimleri ve de¤iflim süreci
vard›r. Ama ABD’nin yoktur.
Amerikan k›tas›n›n tarihsel-
toplumsal birikimleri, onbin-

lerce y›l boyunca Amerika k›-
tas›nda yaflam›fl olan yerli

halklara aittir. Ve bu birikim-
ler, k›tan›n ‹spanyol ya¤mac›-

lar taraf›ndan iflgal edildi¤i
1493 y›l›ndan itibaren, keli-

menin gerçek anlam›yla imha
edilmifltir. Onlar›n yerini alan

ise, maceraperestler, serseri-
ler, ya¤mac›lar, suçlular, en-
gizisyon mahkemelerinin fler-
rinden kaçan muhalifler, fe-

odalizmin ve dinin bo¤ucu
bask›s›ndan bunalanlar, kat›
sosyal hiyerarflilere tepki du-
yanlar, her türden toplumsal
‘put’lar› devirmek isteyenler-
dir… Dünyan›n her taraf›n-

dan, yaflad›klar› toplumun
kurallar›, yerleflik düzeni ile

herhangi bir biçimde sorunu
bulunan ve ipini koparan her-

kes, kapa¤› ‘yeni k›ta’ya at-
m›fl, burada kendisine yeni

bir hayat kurmaya çal›flm›flt›r. 

ABD’nin emperyalistleflmesi süreci
ABD’nin rakipsiz bir emperyal güç

olarak dünya siyaset sahnesine ç›kt›¤› ta-
rih, II. Emperyalist savafl sonras›d›r.
Kendi pazar alanlar›n› geniflletme ve
dünya pazarlar› üzerinde hak iddia etme-
ye bafllamas›, emperyalizmin bafllang›ç
dönemlerine denk düfler. Ancak
ABD’nin yay›lmac› ve sald›rgan politik
hatt›, neredeyse ABD’nin kendi kuruluflu
kadar eskidir. 

Her ülkenin kendi tarihsel-toplumsal
birikimleri, tarihsel evrimleri ve de¤iflim
süreci vard›r. Ama ABD’nin yoktur.
Amerikan k›tas›n›n tarihsel-toplumsal bi-
rikimleri, K›z›lderililere, Mayalara, Az-
teklere, k›sacas› onbinlerce y›l boyunca
Amerika k›tas›nda yaflam›fl olan yerli
halklara aittir. Ve bu birikimler, k›tan›n
‹spanyol ya¤mac›lar taraf›ndan iflgal
edildi¤i 1493 y›l›ndan itibaren, kelimenin
gerçek anlam›yla imha edilmifltir. Onla-
r›n yerini alan ise, maceraperestler, serse-
riler, ya¤mac›lar, suçlular, engizisyon
mahkemelerinin flerrinden kaçan muha-
lifler, feodalizmin ve dinin bo¤ucu bask›-
s›ndan bunalanlar, kat› sosyal hiyerarflile-
re tepki duyanlar, her türden toplumsal
‘put’lar› devirmek isteyenlerdir… K›-
ta’n›n ilk iflgal edildi¤i y›llarda ‹spanya
ve Portekiz’den, sonras›nda ise, Avru-
pa’n›n bütün ülkelerinden ve ard›ndan
dünyan›n her taraf›ndan, yaflad›klar› top-
lumun kurallar›, yerleflik düzeni ile her-
hangi bir biçimde sorunu bulunan ve ipi-
ni koparan herkes, kapa¤› ‘yeni k›ta’ya
atm›fl, burada kendisine yeni bir hayat
kurmaya çal›flm›flt›r. 

‹flte bundan dolay› ABD, bireyselli-
¤in, f›rsatç›l›¤›n, baflkalar›n›n üzerine ba-
sarak yükselmenin, ‘Vahfli Bat›’n›n diz-
ginsiz-kurals›zl›¤›n›n, açgözlülü¤ün, h›r-
s›n, pragmatizmin ülkesidir. Bu durum,

daha ABD kurulurken “Amerikan siste-
mi”nin ruhuna ifllemifltir. 

Bu k›taya yerleflmek için gelenler de
h›zl› biçimde ayr›flm›fl, vahfli kapitaliz-
min azg›n sömürü kurallar› ifllemifl, “gü-
cü yeten”ler, “iktidara” yerleflme süre-
cinde “hayalleri büyük, ekonomik gücü
küçük” çiftçilerin ve zaten bu çark›n için-
de hayal etme gücü bile s›n›rlanm›fl olan
iflçilerin omuzlar›na basarak yükselmifl-
lerdir. 

Ve ABD’li emperyalistler, t›pk›
Amerika k›tas›n›n uçsuz bucaks›z toprak-
lar›n› yerlilerden ve sonradan gelen yok-
sul emekçilerden gasp ettikleri gibi, dün-
yan›n geri kalan›n› da gasp edebilmek
için büyük bir h›rsla sald›rm›fllard›r. Ve
bu hegemonya sald›r›s›, II. Emperyalist
savafltan çok önce bafllam›flt›r. 

ABD, 1700’lerin sonlar›nda ‹ngilte-
re’ye karfl› ba¤›ms›zl›k savafl›ndan zafer-
le ç›kt›¤› dönemde, 1800 y›l›ndaki toprak
geniflli¤i sadece 892.135 mil kareydi.
Ama hemen topraklar›n› geniflletmek, s›-
n›rlar›n› büyütmek üzere harekete geçti.
Kimi zaman çevresindeki ülkelerden sa-
t›n alarak, kimi zaman ise savafllarla, Ku-
zey Amerika k›tas›n›n do¤al s›n›rlar›na
do¤ru h›zla büyümeye bafllad›. 1803 y›-
l›nda Kanada s›n›r›ndan Karayiplere ka-
dar inen 885.000 mil karelik Lousiana
bölgesini (yani yaklafl›k ABD’nin o gün-
kü toprak büyüklü¤ü kadar bir alan) sat›n
ald›. 1819’da 59.600 mil karelik Florida,
‹spanya’dan sat›n al›narak, kat›ld› bu top-
raklara. Meksika ile yap›lan savafllarda
ABD koca koca toprak parçalar›n› kopar-
tarak 389.000 mil karelik Teksas’› s›n›r-
lar›na katt›¤›nda, tarih 1845’ti. 1846 y›-
l›nda 285.000 mil karelik Oregon ele ge-
çirildi. 1867’de ise Ruslardan Alaska sa-
t›n al›nd›. 

2 Aral›k 1823’te, dönemin ABD Bafl-

kan› James Monroe, “Monroe doktrini”
olarak bilinen bir belge yay›nlam›flt›. Bu
doktrin, “Amerika Amerikal›lar›nd›r”
diyordu. Bu sözler, ‹spanya, Portekiz,
Fransa, ‹ngiltere gibi sömürgeci dev-
letlerin ya¤ma ve talan›ndan bunalm›fl
olan, özellikle güney k›tadaki halklar
aç›s›ndan büyük bir çekicilik tafl›yor-
du. Güney Amerika halklar›, ABD’nin
bu söyleminin kendilerini de koruyan ve
gözeten bir söylem oldu¤unu düflünmüfl-
ler ve büyük bir gönüllülükle kabullen-
mifllerdi. Oysa bu sözlerin ABD ege-
menleri gözündeki anlam›, bütün
Amerika k›tas›n›n, ABD’nin “hakk›”,
ABD’nin sömürü alan› oldu¤uydu.
Baflka sömürgeci ülkeleri k›tadan kov-
mak, bütün k›tay› tek bafl›na sömürebil-
mek amac›n› tafl›yordu. Yani ABD, daha
1823 y›l›nda, Latin Amerika’y› kendi
arka bahçesi ilan etmiflti. 

Afrika’dan çal›nan yerlilerin en fazla
kölelefltirildi¤i ülke ABD idi. Köleler,
ABD ekonomisinde son derece önemli
bir yer tutuyordu. Öyle ki, dünyan›n ne-
redeyse tamam›nda kölelik ortadan
kalkt›¤› halde, Amerika k›tas›nda hala
kölelik vard› ve tar›msal ekonominin
candamar›n› oluflturuyordu. Bu neden-
le, köle pazar›n› elinde tutmak isteyen
ABD’nin ilk el att›¤› yerlerden biri de
Afrika oldu. 1820 y›l›nda, köleli¤ine son
verilen bir grup Amerikal› siyah, Bat› Af-
rika k›y›lar›nda stratejik bir bölgeye yer-
lefltirildi, onlar için, Liberya ad› verilen
bir ülke kuruldu. Bu yapay ülke, Ameri-
ka’n›n Afrika’daki karakolu oldu. 

1861-65 y›llar› aras›nda ABD’de bir
iç savafl yafland›. Tar›ma dayal› ekonomi-
ye sahip köleci Güney’e karfl›, sanayilefl-
mifl-kapitalist Kuzey’in savafl›n›, Kuzey
kazand›. Bu tarihten itibaren, ülkede sa-
nayileflme çok büyük bir h›z kazand›.
1890’lar›n ekonomik bunal›m› da,
ABD tarihinde önemli bir dönüm nok-
tas› oldu. Bu kriz, tekelci dönemin, ya-
ni emperyalizm döneminin ilk kriziydi.
Ve ABD, krizden, büyüyerek, sanayisi
geliflerek, üretimi artarak ç›kt›. 

1865-1900 y›llar› aras›nda, dünyada
en h›zl› büyüyen ekonomi, Amerika’yd›.
Uçsuz bucaks›z topraklarda, o güne
kadar dokunulmam›fl bütün do¤al
kaynaklar›n talan edilmesiyle, çok h›z-
l› bir ekonomik büyüme gerçeklefltiril-
di. Bu öylesine büyük ve h›zl› bir geli-
flimdi ki, I. Emperyalist savafl öncesin-
de, ABD’nin ekonomik gücü, kapitalist
dünyan›n patronu olan ‹ngiltere’nin
bile önüne geçmiflti. ABD ekonomisi,
tek bafl›na dünyan›n toplam GSMH’sinin
yüzde 33’ünü oluflturuyordu. 

H›zl› ekonomik geliflim, pazar aray›fl-
lar›n› da gündeme getirdi. Amerikan iç
pazar›, Amerikan üretimini yutabilecek
büyüklü¤e sahip de¤ildi. 1898 y›l›nda
yaflanan, ABD’nin ilk denizafl›r› fetih
savafl›, (ayn› zamanda tarihteki ilk em-
peryalist savafl) ‹spanya-Amerika savafl›,
bunun ürünüdür. ABD bu savaflla art›k,
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de 33’ünü tek bafl›na üretiyordu. II. Em-
peryalist Savafl sonras›nda ise, dünya
GSMH’sinin yüzde 50’si gibi devasa bir
büyüklü¤e ulaflm›flt›. ’29 bunal›m›ndan
en çok etkilenen ülke ABD idi. Ama bu
durum da, onun afl›r› üretiminden, yeni
pazarlara aç›lma ihtiyac›ndan kaynak-
lan›yordu. ’29 bunal›m›n› haz›rlayan dö-
nemde, sanayide ve teknolojide sürekli ye-
ni keflifler yap›l›yor, Fordist üretim modeli
ile art› de¤er sömürüsünü yo¤unlaflt›r›yor,
üretim rekorlar› k›r›yor ve kar patlamalar›
gerçeklefliyordu. Bu nedenle kriz sonras›n-
da y›k›lan de¤il, tersine savaflla birlikte ye-
ni pazar alanlar›na kavuflman›n etkisiyle,
büyüyen bir ekonomiye sahip oldu. 

Siyasi gücünü aç›¤a ç›kartan olay,
fiubat 1904’te Japonya’n›n Rusya’ya
sald›rmas›yla bafllayan savaflta,
ABD’nin devreye girerek Eylül 1905’te
bar›fl anlaflmas›n›n imzalanmas›n› sa¤la-
mas›yd›. Yani daha I. Emperyalist savafl
bafllamadan 15 y›l önce, ABD, kendi ülke-
sinin d›fl›ndaki sorunlarla ilgili, söz ve etki
gücüne sahipti. I. Emperyalist Savafl’›n
sonunda, çözüm aray›fllar› s›ras›nda,
Woodrow Wilson ‹lkeleri olarak bilinen
14 maddelik ABD stratejisinin Avru-
pa’n›n gündemine sokulmas› ise,
ABD’nin siyasi gücünün Avrupa’da
yayg›nlaflmas›n› temsil ediyordu.

ABD’nin askeri gücü, ‹spanya savafl›
ve arkas›ndan gerçeklefltirdi¤i iflgaller-fe-
tihler döneminde ortaya konmufltu. Keza I.
Emperyalist Savafl s›ras›nda ABD’nin,
yüzbinlerce askeri, h›zl› bir biçimde At-
lantik’in bir yan›ndan öbür yan›na ulafl-
t›rabilmesi ve ABD askeri kuvvetlerinin
Avrupa k›tas›na kitlesel yay›l›m›, askeri
gücünü gözler önüne seren önemli bir
unsurdu. 

Bütün bunlar bafllang›ç iflaretleri
olarak önemliydi. Ancak ABD’nin
dünya hegemonyas›n› kurabilmesi ve
“imparatorluk”u devrald›¤›n› ilan ede-
bilmesi için, II. Emperyalist Savafl’›n ya-
flanmas› gerekmiflti. 

Bu savaflta, ‹ngiltere ile Fransa, as-
keri olarak Almanya karfl›s›nda yenik
düflmüfller, Fransa do¤rudan Alman iflga-
line girmifl, ‹ngiltere ise, Almanya’n›n sal-
d›r›lar›n› cevaps›z b›rakm›flt›. Oysa iki ülke
de, bir dönem dünya imparatorlu¤unu elle-
rine geçirmifl ülkelerdi. Fransa, feodal dö-
nemin hegemon gücü iken, ‹ngiltere, kapi-
talist sistemin serbest rekabetçi aflamas›n-
da “topraklar› üzerinde günefl batmayan ül-
ke” ilan edilecek kadar devasa fetihler, ifl-
galler gerçeklefltirmifl bir imparator olmufl-
tu. Ancak zaman içinde hem ekonomik
hem de siyasi üstünlüklerini kaybetmifller-
di. II. Emperyalist Savafl’ta Almanya kar-
fl›s›nda ald›klar› yenilgiyle, askeri yönden
de güçten düflmüfl olduklar› aç›¤a ç›kt›. 

Asl›nda konjonktür, bir bütün olarak
ABD’nin lehine bir tablo gösteriyordu. ‹n-
giltere ile Fransa’n›n Almanya karfl›s›nda
yenilmeleri, kendi halklar› nezdinde bile
prestij kaybettirmiflti. Almanya, Japonya
ve ‹talya, savafl›n kaybedenleriydi ve fa-

flizm dünya halklar› taraf›ndan “lanetlen-
mifl”ti. Geriye dünyay› etkileyebilecek
güçler olarak sadece ABD ile sosyalist
Sovyetler Birli¤i kalm›flt›. Dünyan›n her
taraf›nda Sovyet ülkesinin durumu halklar-
da bir sempati ve yak›nl›k uyand›r›yordu.
ABD de dahil olmak üzere pek çok ülkede
savafl boyunca devrimci dalga yükselmifl,
baz› ülkelerde devrimler gerçekleflmiflti.
Savafl, Sovyetlerin güç ve prestijini öyle-
sine yükseltmiflti ki, dünyan›n bütün
burjuvalar›, “sosyalizm tehdidi”ne kar-
fl›, savaflta ayakta kalan tek emperyalist
ülkenin, ABD’nin arkas›nda, tereddüt-
lü, ancak çaresiz biçimde birleflti. 

“Seçilmifl” ABD’nin “kaderi” 
ve  “görevi” olarak “imparatorluk”
ABD’nin kurulufl felsefesine en uygun

ortam oluflmufltu böylece. Bu felsefe, idea-
lizm ile bencilli¤i harmanlayan bir bile-
flimdi. Tanr› taraf›ndan “seçilmifl” ve
dünyaya önderlik etmekle “görevlendi-
rilmifl” oldu¤una herkesi inand›rmak is-
tedi ABD egemenleri. Baflta kendi halk›
olmak üzere tüm dünya halklar›na, dünya-
n›n refah ve kalk›nmas›n›n, ancak ve ancak
ABD’nin refah ve kalk›nmas›yla gerçekle-
flece¤ini vaaz etti. Bu nedenle ABD nez-
dinde, dünyan›n ç›karlar›, mutlak bir bi-
çimde ABD’nin ç›karlar›na ba¤l›yd›.
“ABD güçlü olmak için genifllemeli, genifl-
leyerek dünyay› daha iyi bir hale getirme-
li” düflüncesi, daha 1845 y›l›nda “kaç›n›l-
maz yazg›” sözleriyle formüle edilerek
Amerikan siyaset sözlü¤ündeki yerini al-
m›flt›.

1890’larda bu felsefe biraz daha gelifl-
tirilerek, “toplumsal Darwincilik” ad› ve-
rilen bir flekle büründü. Darwin’in evrim
teorisi, çarp›k biçimde toplumlara uyarla-
n›yordu. Buna göre, do¤adaki türler gibi,
uluslar ve ›rklar da, hayatta kalmak için sa-
vafl›r; bu savafl en güçlünün hayatta kalma-
s› kaç›n›lmaz sonucuna ulafl›rd›. En güçlü-
nün bask›n hale gelmesi bir do¤a kural› ol-
du¤u gibi, daha üstün ›rklar›n, zay›f olanla-
r› ezmesi ve sömürmesi de do¤al bir hak-
t›(!) En güçlünün hayatta kalmas›, “biri-
nin, öbürünün üzerine basarak, öbürünün
omuzlar›na ç›karak yükselmesine meydan
veren o yararl› özel savafl” olarak tan›mla-
n›yordu. En güçlü, elbette ki Ameri-
ka’yd›! Ve dünyadaki bütün halklar, da-
ha zay›f olduklar› için, Amerika’ya ba-
¤›ml› olmaya, Amerika’y› daha da güç-
lendirmeye hizmet etmeye zorunluydu-
lar(!) Bu durumun, “kader”le, “hak”larla,
“güç”le do¤rudan ba¤lant›l› oldu¤u
demagojisi her biçimde yap›l›yordu.

Bu ›rkç›-faflist “teori”, di¤er devlet-
ler karfl›s›nda ABD’yi, di¤er bütün ulus-
lar karfl›s›nda Amerikal›lar›, bütün te-
keller karfl›s›nda ABD’li tekelleri üstün
gören flekillerde savunuldu, k›sacas› ya-
flam›n her alan›na uyguland›. Maddi an-
lamda kiflisel baflar› ya da baflar›s›zl›¤›, ze-
kay› vb soya çekimle, ›rkla aç›klayan psi-
kologlar türedi. Anglo-Sakson ›rk›n›n üs-
tünlü¤ü, entelektüel kapasitesi, dünyaya
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dünya hegemonya savafllar›nda, pazar
alanlar› için verilen savaflta kendisinin
de yer ald›¤›n› gösterdi. 

1898 savafl›, ‹spanya’n›n k›tadan kovul-
mas›yla, ABD’nin Hawaii’den öteye, Fili-
pinler’e kadar uzanmas›yla sonuçland›. ‹lk
iflgal edilen adalar Küba ve Porto Riko ol-
du. ABD, “Küba’n›n ba¤›ms›zl›k mücade-
lesine destek vermek” bahanesiyle bafllad›-
¤› savaflta, sadece 10 hafta içinde, ‹span-
ya’n›n elinden koca bir imparatorlu¤u çe-
kip alm›fl, 3 binden fazla aday› ele geçir-
mifl, Pasifik Okyanusu’nda Guam gibi
önemli stratejik adalar› kazanm›fl, kazand›-
¤› yerleri do¤rudan ilhak etmeye giriflmiflti. 

1900’ün bafllar›nda ABD, art›k sö-
mürgeleri olan emperyalist bir ülke ol-
mufltu. Atlantik Okyanusu ile Pasifik Ok-
yanusu k›y›lar›na, yani de¤ifltirilemez do-
¤al s›n›rlara dayanm›fl olan ülkenin s›n›rla-
r›n›, denizafl›r› topraklara do¤ru genifllet-
meye bafllad›. ‹spanya’ya karfl› savafl› ka-
zanmak, bir taraftan di¤er emperyalist ül-
kelerin nezdinde ABD’nin güç ve etkinli¤i-
nin ulaflt›¤› düzeyi gözler önüne sererken,
bir taraftan da ABD’nin emperyalist sald›r-
ganl›¤›n› flahland›rm›flt›. Art›k özellikle
Amerika k›tas›ndaki ülkeleri sömürgelefl-
tirme konusunda daha sald›rgan, daha per-
vas›z bir çizgi izlemeye bafllad›. 

ABD, ‹spanya’ya karfl› askeri bir savafl
vermek zorunda kalm›flt›. Hemen arkas›n-
dan, ‹ngiltere ile bir diplomasi savafl›na
giriflti. Bu savafl›n da galibi ABD oldu.
Savafl›n konusu Panama Kanal›’n›n aç›lma-
s›yd›. Kanal üzerinde Fransa’n›n, ama özel-
likle de ‹ngiltere’nin planlar› vard›. K›ran
k›rana süren bir diplomasi savafl›n›n arka-
s›ndan, ‹ngiltere geri ad›m atmak ve
ABD’nin plan›n› tan›mak zorunda kald›.
Tam bu dönemde, 1903 y›l›nda, ABD, Ko-
lombiya’dan (Panama topraklar› Kolombi-
ya s›n›rlar› içindeydi) istedi¤i toprak ve ay-
r›cal›klar› alamay›nca, Kolombiya’y› iflgal
etti. Ayn› günlerde, Panama’da, Kolombi-
ya’ya karfl› bir ayaklanma patlak verdi ve
Panama ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Tabi ki
ABD, yeni ülkeyi hemen tan›d› ve destek
verdi. ‹ngiltere, ABD karfl›s›ndaki ilk ye-
nilgisini bu olayda yaflad›. 

1912 y›l›nda Nikaragua’da 30 y›l süre-
cek olan iflgal bafllad›. Dönemin ABD Bafl-
kan› William Taft, bu iflgali, “›rk›m›z›n üs-
tünlü¤ü gere¤i zaten bizim olan yar›mküre,
gerçekten bizim olacakt›r” sözleriyle sa-
vundu ve ABD’nin iflgalci, sömürgeci yü-
zünü bütün ç›plakl›¤›yla ortaya serdi. I.
Emperyalist savafl bafllad›¤›nda, ABD,
1915 y›l›nda Haiti’yi, 1916 y›l›nda Santa
Domingo’yu iflgal etmekle, sömürgelerini
büyütmekle meflguldü. 

ABD’nin ekonomik, askeri ve 
siyasi gücü
ABD, ekonomik, siyasi ve askeri yön-

den dünya hegemonyas›n› ele geçirecek
güce, ad›m ad›m ulaflm›flt›. 

Ekonomik gücü, daha 1900’lerin bafl›n-
da dünyan›n en büyü¤ü oldu¤unu gösteri-
yordu. Bu tarihte, dünya GSMH’sinin yüz-
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s›z tasar›s›n›n bir parças›d›r… Amerikan
fabrikalar›, Amerikan halk›n›n kullanabi-
lece¤inden fazlas›n› yapmaktad›rlar; Ame-
rikan topra¤›, tüketebildi¤imizden daha
fazlas›n› ç›kar›yor. Tutaca¤›m›z yol, bizim
için çizilmifl yazg›d›r; dünya ticareti bizim
olmal›d›r, olacakt›r. Ve bunu anam›z›n (‹n-
giltere) örnek oldu¤u biçimde yapaca¤›z.
Bütün yeryüzünde, Amerikan ürünlerinin
da¤›t›m noktalar› olarak ticaret karakolla-
r› kuracak, Okyanus’u ticaret filomuzla ku-
flatacak ve büyüklü¤ümüzle orant›l› bir do-
nanma meydana getirece¤iz. Ticaret kara-
kollar›m›z›n çevresinde, bizim bayra¤›m›z›
dalgaland›ran ve bizimle ticaret yapan,
kendi hükümetlerine sahip büyük sömürge-
ler kurulacak, kurumlar›m›z, ticaretin ka-
natlar› alt›nda bayra¤›m›z› izleyecektir.”
(Amerikan Belgeleriyle Amerikan Emper-
yalizminin Do¤uflu, Doç.Dr. Türkkaya
Ataöv, sf: 79)

Filipinler’de ABD iflgali, halk›n büyük
direnifli ile karfl›laflt› ve ABD’liler ancak
uzun silahl› çat›flmalar sonucunda bayrak-
lar›n› adaya dikebildiler. Bu olay üzerine
ABD’li Prof. Coolidge’nin sözleri ise,
ABD’nin dünya halklar›n› küçümseyiflinin
ve kendisine vehmetti¤i “Tanr›sal” misyo-
nun çarp›c› ifadesidir:

“Filipinler ba¤›ms›z uygarl›k yönünde
hiçbir yetenek göstermeyen bir ›rktand›r;
yak›n bir gelecekte de göstermeyecekleri
söylenebilir; fakat zekice yürütülen bir
Amerikan egemenli¤i alt›nda, daha önce
düfllerinde bile görmedikleri yararlara ka-
vuflacaklard›r ve bundan sevinç duymaya-
cak olurlarsa, bu onlar›n yeteneksizlikleri-
nin yeni bir kan›t› say›lacakt›r.” (age, sf:
109,110)

II. Emperyalist savafl sonras› 
h›zl› sömürgelefltirme
ABD’nin hegemonya argüman› ve en

ünlü “ihraç” mal›, “demokrasi” olarak
belirlenmifltir. Bu kavram, ABD’nin
gerçek sömürgeci ve katliamc› yüzünü
gizlemekte kullan›l›r. Oysa her türlü “im-
paratorluk”, mutlaka ve mutlaka, halklar›n
kan› ve can› üzerine kurulur. Alta y›¤›lan
“cesetler” ne kadar çoksa, “imparatorluk”
o kadar “yükse¤e” ç›kar. Tarihindeki katli-
amlar ne kadar vahfli, sömürü ne kadar de-
rinse, “imparatorluk”un gücü o kadar bü-
yüktür. Ancak “imparatorluk”un pelerini,
alt›ndaki bu kan deryas›n› örtebilecek ka-
dar uzun olur.  

II. Emperyalist savafl sonras›nda h›zl›
bir yükselifl yaflayan, dünyan›n dört bir ta-
raf›na uzanan ABD için de durum böyledir.
Kuruluflu, K›z›lderililerin imhas› ile ger-
çekleflmifl, emperyalistleflmesi, Latin
Amerika’dan Filipinler’e kadar çok ge-
nifl bir co¤rafyada iflgaller, katliamlar ile
infla edilmifl ve hepsinin harc›na, Ameri-
kan iflçi ve emekçilerinin yo¤un sömürü-
sü kat›lm›flt›r. 

Ancak ABD, II. Emperyalist savafl son-
ras›nda “demokrasi” pelerinini üzerine ört-
meyi iyi baflarm›flt›r. Sovyetler Birli¤i,
dünya halklar› için sosyalizmin merkezi ve

büyük bir çekim alan›d›r. Bu çekimin etki-
sini k›rmak için, ABD’den yay›lan ideolo-
jik bombard›man ise, ABD’nin “hür dün-
yan›n temsilcisi”, “demokrasinin befli¤i”
oldu¤u yalanlar›d›r. Gerçekte ABD, dün-
yan›n dört bir yan›na, Marshall Plan›’n›n
bir parças› olarak süt tozlar› ve m›s›r ya¤-
lar› ile birlikte, Amerikan ordusunu da gö-
türmüfltür. 

II. Emperyalist savafltan bugüne ka-
dar, ABD için savafls›z, iflgalsiz ya da CI-
A operasyonsuz geçen y›llar, neredeyse
yok denecek kadar azd›r. 1953-54 y›lla-
r›nda Kore iflgali, 1954 y›l›nda Guatemala,
1955 y›l›nda Endonezya, Laos ve Kamboç-
ya’da say›s›z CIA operasyonu, 1956-59
y›llar› aras›nda Küba’da Batista ile birlikte
yürütülen say›s›z ABD operasyonu,
1965’de Endonezya’da Suharto ile birlikte
1 milyon kiflinin öldürülmesi, ayn› y›l Do-
minik Cumhuriyeti’ne indirilen ABD’li pa-
raflütçülerin sald›r›lar›, 1975’de Viet-
nam’dan kovuldu¤u s›rada arkada b›rakt›¤›
milyonlarca ölü, 1970-75 y›llar› aras›nda
Kamboçya ve Laos’ta 1 milyon insan›n öl-
dürülmesi, 1973’de fiili’de düzenlenen dar-
be, 1983’de Lübnan’a askeri müdahale,
1986’da Libya’n›n bombalanmas›,
1989’da Panama’ya asker ç›kart›lmas›,
1991’de Somali’nin iflgali, 1995’te Azer-
baycan’da, 1998’de Özbekistan’da darbe
giriflimleri, 1998’de Afganistan ve Su-
dan’›n bombalanmas›…

ABD, baflka ülkelere yapt›¤› bütün
iflgal ve müdahaleleri, “Ulusal Güvenlik
Doktrini” ad›yla teorilefltirmifltir. Esa-
s›nda bu, yukar›da sözünü etti¤imiz
ABD’nin kurulufl y›llar›na uzanan “kaç›-
n›lmaz yazg›” ve “toplumsal Darwinci-
lik” teorilerinin, yeni döneme uyarlanma-
s›yd›. Buna göre, dünyan›n herhangi bir
noktas›nda, ABD’nin ç›karlar›na zarar
veren bir geliflme varsa, ABD orada her
tür yöntemi kullanarak, kendi “ulusal
güvenli¤ini” garanti alt›na alma hakk›-
na sahiptir; ABD’li tekellerin ç›karlar›,
dünyadaki her fleyin üstündedir ve tüm
dünya, ABD’li tekellerin hizmetinde ol-
maya mecburdur! ABD’nin verdi¤i tüm
pazar ve hegemonya savafllar›, bu söylem-
le, Amerikal› kitlelerin gözünde de meflru-
laflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

“Ulusal Güvenlik Doktrini” ad›na
ABD’nin ilk icraat›, 1 Nisan 1964’te, Bre-
zilya’daki ABD karfl›t› milliyetçi Goulart
hükümetinin devrilmesidir. NATO’ya ba¤-
l› Gladyö örgütün kurulmas› ve bunun tüm
NATO ülkelerinde yayg›nlaflt›r›lmas›ndan,
tek tek ülkelerde askeri darbeler gerçeklefl-
tirilmesine; Marshall Plan› ile tüm dünyaya
ABD yard›mlar› gönderilmesinden ‹MF re-
çeteleri ile milyonlarca insan›n iflsizlik ve
açl›k batakl›¤›na at›lmas›na; “BM Bar›fl
Gücü” ad›na ülkelere iflgal ordular› gönde-
rilmesinden devrimci faaliyetlerin vahfli bir
terörle bast›r›lmas›na kadar at›lan her
ad›mda, ABD’li tekellerin ç›karlar› ve
ABD devletinin “ulusal güvenli¤i” bulun-
maktad›r. 

önderlik etme gücü, en son yenilikleri-bu-
lufllar› gerçeklefltiren yarat›c›l›¤›, ‹ngilizce-
nin dünya dili olmas› gerekti¤i vb üzerine
yaz›lar yaz›ld›, kitaplar yay›nland›. Anglo-
Sakson ›rk›n, ‹brani, Yunan ve Roma uy-
garl›klar›n›n birleflmifl bir üst biçimi oldu¤u
tezleri ortaya at›ld›. Amerika’y› “en yüksek
›rk, en üstün uygarl›k, en kalabal›k nüfus,
en büyük zenginlik; iflte imparatorluk için
en büyük maddi dayanak” sözleriyle alk›fl-
layan düflünceler yayg›nlaflt›r›ld›. 

Ve bütün bu kafatasç›-sömürgeci teori-
ler, daha 1800’lerin bafllar›nda, ABD’de
çok genifl bir kesim taraf›ndan kabul görü-
yor, onaylan›yordu. Bu yap›lanlar, Ameri-
kan halk›n›n gözünde Amerikan sömürge-
cili¤ini meflrulaflt›rma; Amerikan halk›n›
ruhen, Amerikan emperyalizminin yede¤i
haline getirme amac›n› tafl›yordu. Bütün
bu teorilerle, Amerikan halk›, ABD’nin
büyüme, geniflleme, dünyaya yay›lma ve
sömürgelere sahip olma hedeflerine uy-
gun olarak, sistemli bir biçimde flekil-
lendirilmeye çal›fl›ld›.

1893 y›l›nda yaflanan büyük ekonomik
kriz, ABD’de “d›fla aç›larak zenginlefl-
me”yi savunanlar›n seslerinin daha güçlü
ç›kmas›na uygun zemini haz›rlad›. Emper-
yalizm döneminin bafllamas›yla birlikte,
ABD’de afl›r› üretim bunal›mlar› tüm h›z›y-
la kendini göstermiflti ve ABD’nin bu üre-
timini eritebilece¤i yeni pazar alanlar›, ye-
ni sömürgeler aray›fl›n› güçlendirdi. Yeni
pazarlar bulman›n, bunal›mlar› önleyecek
tek yöntem oldu¤u propaganda ediliyor,
halk›n da buna ikna olmas› isteniyordu.
Çünkü hiçbir ülke, halk›n önemli bir ke-
siminin deste¤ini arkas›na almadan sa-
vafllara giriflemez. Gerek ideolojik ola-
rak, gerekse baflka ülkelerin sömürüsün-
den elde etti¤i zenginlikten k›r›nt›lar ve-
rerek, halk›n› ikna etmek, gerçeklefltiri-
len vahfletin gereklili¤ine ikna etmek zo-
rundad›r. 

ABD’nin Amerika k›tas›ndaki toprak
sat›n almalar›, iflgal ve fetihleri, çevredeki
adalara aç›lmas›n›, ‹spanyol savafl›n›n arka-
s›ndan fetih savafllar›n› h›z kazand›rmas›n›
k›saca anlatm›flt›k. Ancak ABD, öylesine
h›zl› büyüyen bir tekelleflmeye ve sanayi
üretimine sahipti ki, yaklafl›k 100 y›l bo-
yunca gerçeklefltirdi¤i bu savafllar ve ka-
zand›¤› yeni pazar alanlar› ona yeterli gel-
miyordu. En son ’29 Büyük Bunal›m›,
ABD’nin art›k dünya hegemonyas›n› ele
geçirmekten baflka bir yolunun kalmad›¤›n›
gösterdi. II. Emperyalist savafl sonras›nda
ABD’nin “önlenemez yükselifli”, ABD’nin
emperyalist ekonomik düzeyinin haz›rlad›-
¤› bu zemin üzerinden gerçekleflti. 

‹spanya ile savafl bafllad›¤›nda, 27 Ni-
san 1898’de, ABD Kongresi’nde, Senatör
Albert Beveridge’nin söyledi¤i sözler,
ABD’nin dünyaya bak›fl›n› özetler nitelik-
tedir ve “emperyalizmin manifestosu”
olarak kabul edilmektedir:

“… Daha soylu ve daha erkek insanlar-
dan do¤an daha yüksek uygarl›klar önün-
de, alçak uygarl›klar›n ve çürümekte olan
›rklar›n ortadan kalkmas›, Tanr›’n›n s›n›r-
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