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Irak iflgali bitti mi?

er zaman yeni y›la, iyi dileklerle
girilir. Geçmekte olan y›l›n tüm deb-
debesine ra¤men, gelecek y›l se-
vinçle, e¤lenceyle karfl›lan›r. Fakat
bu kez öyle olmad›. Çünkü y›l›n son
günlerinde Uludere’de gerçekleflen
katliamla, yürekler buz kesti. Tam 35
kifli, Irak s›n›r›nda katledilmiflti. Suç-
lar› “kaçakç›l›k” yapmakt›! 

Resmi aç›klamaya göre, “insan-
s›z hava araçlar›” s›n›rdan geçen ki-
flileri tespit etmifl, F-16 uçaklar› da
arka arkaya havalan›p, “hedefleri”
imha etmiflti. Güya onlar›, PKK’li
sanm›fllard›, “istihbarat yanl›fll›¤› ol-
mufltu”, “bu bir ‘kaza’yd›”! T›pk›
Irak’ta, Afganistan’da, Pakistan’da
katledilen binlerce sivilin ard›ndan,
yap›lan aç›klamalarda oldu¤u gibi… 

Bir yanda teknolojinin tüm üstün-
lü¤ünü kullan›p, “BBG evi gibi” izle-
dikleriyle övünmeler, bir yanda “is-
tihbarat yanl›fll›¤›” ve “kaza”lar…
Uludere katliam›n›n “kaza” olmad›¤›,
kurtulan kiflilerin aç›klamalar›yla da
ortaya ç›km›fl durumda. Fakat diye-
lim ki, bunlar “kaçakç›” de¤il, geril-
layd›, “hukuk devleti” oldu¤unu söy-
leyen bir devletin onlar› katletme öz-
gürlü¤ü var m›yd›? Ama biliyoruz ki,
y›llard›r yürütülen kirli savaflta, her
tür cinayet, katliam, iflkence, vahflet,
mübah görülüyor. Burjuva medya,
katledilenlerin “kaçakç›” olmas›na
yaz›klan›yor sadece, di¤er yandan
“niye kaçakç›l›k yap›yorlar ki” diyen-
ler bile oluyor. PKK’lilerin bu kiflile-
rin aras›na gizlenerek s›n›r› geçti¤ini
söyleyerek, katliam› meflru göste-
renler de ç›k›yor. Devletin resmi söy-
lemi de hep bu do¤rultuda oldu za-
ten.

Ne zaman ki tepkiler bir ç›¤ gibi
yükseldi, cenazeler onbinlerle kald›-
r›ld› ve her yerde protestolar yap›ld›,
bu kez “özür dilemek”, “tazminat
ödemek” gibi, tepkileri bast›r›c› ön-
lemler konuflulmaya baflland›. Kay-
makamdan Bakanlara, taziye ziyareti
için kuyru¤a girdiler. Ama halk›n tep-
kisi, Kaymakam’›n üzerinde patlay›n-
ca, yeniden “provokatörler” nakara-
t›na bafllad›lar. Katledilen 35 can de-
¤il, Kaymakam’›n ald›¤› üç-befl yara,
daha çok konuflulur oldu.
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Kürt halk›, Kaymakam’›n flahs›nda devlete
olan öfkesini ortaya koydu. Hem katliam yap›p,
hem de timsah gözyafl› dökmelerine, art›k izin
vermeyece¤ini duyurdu. Bu yönüyle bir ilkti ve
yeni bir dönemeci ifade ediyordu.     

* * *
Yeni y›la Uludere katliam›n›n ac›s›yla girdik.

Y›l boyunca gerek Türkiye’de, gerekse dünya-
da birçok katliam, iflkence ve vahflet yafland›.
Emperyalist-kapitalist sistem var oldu¤u sürece
de yaflanacak… Ancak madalyonun di¤er yü-
zünde, bu sömürü ve bask› sistemine karfl›, ifl-
çi ve emekçilerin, ezilen halklar›n yükseltti¤i bü-
yük bir direnifl var. 

2011, Kuzey Afrika’dan Ortado¤u’ya, Avru-
pa’dan Amerika’ya isyanlarla, iflgallerle, grev-
lerle geçti. Y›l boyunca en çok tart›fl›lan konu,
yükselen halk hareketlerinin, devrim olup olma-
d›¤›yd›. Devrim kavram›, uzun y›llardan bu ya-
na ilk kez bu denli s›k kullan›l›yor ve kendisini
tart›flt›r›yordu. Elbette burjuvazi ve onun çanak
yalay›c›lar›, t›pk› demokrasi, özgürlük, eflitlik
kavramlar›nda oldu¤u gibi devrimin de içini bo-
flaltmaya çal›flt›lar. Fakat bu bile, kitlelerin dev-
rim özlemi ve istencinin, ulaflt›¤› boyutu ortaya
koyuyordu. 

20 y›l öncesinin kulaklar› sa¤›r eden “tarihin
sonu”, “kapitalizmin ebedili¤i” üzerine yap›lan
güzellemeler, bu isyanlarla birlikte iyice tuzla
buz oldu. Emperyalist-kapitalist sistemin, daha
fazla sömürü ve bask› anlam›na geldi¤i, insan-
l›¤› ve do¤ay› yak›p y›kt›¤›, savafltan ve vahflet-
ten baflka bir fley getirmedi¤i, daha genifl kitle-
ler taraf›ndan aç›k bir biçimde görüldü. 11 Ey-
lül’den bu yana Ortado¤u’da süren emperyalist
paylafl›m savafl› ve ard›ndan Amerika’dan bafl-
layarak tüm sistemi saran kriz, gerçeklerin da-
ha net biçimde görülmesini sa¤lad›. Savafla ve
krize karfl› yüzbinlerce kifli meydanlara ç›kt›, is-
yan etti. 

2000’lerin bafllar›nda “küreselleflme karfl›t›
hareket”, daha çok emperyalist-kapitalist ülke-
lerdeki ayd›nlar›n, ö¤rencilerin bafl›n› çekti¤i bir
hareketti ve sloganlar› da “baflka bir dünya
mümkün” idi. 10 y›l kadar sonra, meydanlar
gerçek sahiplerini buldu. ‹flçi ve emekçiler, ezi-
len halklar, sokaklara ç›kt›, grev, direnifl ve
ayaklanmalarla taleplerini hayk›rd›lar. Onlar›n
slogan›, “devrim” di! Diktatörlerin, savafllar›n ol-
mad›¤›, insanca yaflayacaklar› bir düzen isti-
yorlard›. Bu düzenin “sosyalizm” oldu¤unu ve
savafls›z-s›n›fs›z bir topluma ancak sosyalizm-
le ulafl›labilece¤ini, henüz ço¤u bilmiyordu.
Böyle bir bilinci tafl›yacak öncüden yoksundular
çünkü. Fakat devrim fikri, sosyalizmle bulufla-
cakt› elbet. Ve iflte o zaman, devrim sloganla-

r›yla titremeye bafllayan egemenlerin, korktuk-
lar› bafllar›na gelecek, sonlar›n› göreceklerdi.

21. yüzy›la girerken, emperyalist düflünce
kurulufllar›, “21. yüzy›l ayaklanmalar yüzy›l›
olacak” demiflti. Bu tespitle, efendilerine h›zl›
bir biçimde tedbir almalar› gerekti¤ini hat›rlat›-
yorlard›. Aradan 10 y›l
kadar, asl›nda oldukça
k›sa say›labilecek bir
süre geçti. Ve Arap
co¤rafyas›ndan Avru-
pa’ya, Amerika’dan
Asya’ya her yerde
ayaklanmalar bafllad›.
Peki emperyalistler, bu
durumu öngörebildikleri
halde engelleyebildiler
mi? Hay›r! Nas›l savafl
ve krizi engelleyemi-
yorlarsa, bu onlar›n
yap›sal sorunlar›ysa,
ona karfl› yükselen
ayaklanmalar› ve dire-
niflleri de durduramaz-
lar! En fazla önderlik-
leri sat›n al›p, çeflitli
oyunlarla halk› bir süre
daha aldatmay› bafla-
rabilirler. fiu anda yap-
t›klar› da budur. Fakat
kendi deneyimleriyle ö¤renen kitleler, komünist
ve devrimci bir önderlik alt›nda, bu oyunlar›n da
üstesinden gelmeyi baflaracakt›r. Kuzey Afrika
halklar›n›n halen süren isyan›, Yunan iflçi ve
emekçilerinin durdurulamayan direnifli, bu sü-
recin bitmedi¤ini, aksine yeni bafllad›¤›n› gös-
termektedir. 

* * *
Yeni y›la, artan bask›lar, tutuklamalar, katli-

amlarla girdik. Ama dünyada ve ülkemizde
bunlara karfl› direnifllerin de hiç eksik olmad›¤›
bir y›l› yaflad›k. ‹syanlar, direnifller ve grevlerdi
y›la damgas›n› vuran. Devrim fliar›yd› dillerden,
sokaklara taflan… 

O yüzdendir ki, “büyük insanl›¤›n” umudu
hiç tükenmiyor. Ozan›n dedi¤i gibi “Büyük in-
sanl›¤›n topra¤›nda gölge yok / soka¤›nda fe-
ner / penceresinde cam / ama umudu var!” Ve
bu “umut” bofluna de¤il! Dünyan›n dört bir ya-
n›nda soka¤a ç›kan, isyan eden, ayaklanan kit-
leler, bu umudu daha da besliyor, canland›r›-
yor. 

Umudun ad› DEVR‹M’dir art›k. fiimdi bunu
SOSYAL‹ZM’le birlefltirme zaman›! 2012, dev-
rim ve sosyalizm mücadelesinin somut kaza-
n›mlara dönüfltü¤ü bir y›l olsun! 

77.. ssaayy››ddaa
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21         Devrim yıllarına hazırlanalım

Merhaba, 

Yeni y›l bu defa yeni bir katliam haberiyle
geldi. Da¤land› yüreklerimiz... Bilendi öfke-
miz... Salt Kürt olduklar› için, yoksul oldukla-
r› için... Katledildiler ac›mas›zca... Devlet, “is-
tihbarat hatas›, biz onlar› PKK’li sand›k” diyor.
Özrü, kabahati kadar büyük. Köylü de¤il de
PKK’li olsalard›, daha m› az yanacakt› can›-
m›z; daha m› az ac›yacakt› onlar› seven, ina-
nan, de¤er verenlerin yürekleri... Zaten art›k
aradaki fark ne kadar belirsiz! Nüfusun yar›s›
korucu olan köyün cenazeleri PKK bayra¤›na
sar›larak kald›r›l›yor! Aileler BDP’nin arkas›n-
da bulufluyor. Gençler, taziyeye gelen kayma-
kam› (yani devleti) linç etmeye çal›fl›yor, bütün
öfkelerini ona kusuyorlar. “Kürt olmak”ta bir-
lefliyorlar art›k flovenizm karfl›s›nda... 

Savafl sertlefliyor, ezilen ve sömürülen halk-
lar›n öfkesi büyüyor. Zengin ile yoksul aras›n-
daki, sömüren ile sömürülen aras›ndaki uçu-

rum büyüdükçe, sorgulay›fl, aray›fl ve müca-
deleye yönelifl art›yor. Ulusal ve s›-

n›fsal mücadele, akacak kanalla-
ra, y›kacak bentlere do¤ru ilerli-
yor. 

Yeni y›l yeni direnifller, yeni
umutlar getirsin. 

Ve zafer dolu y›llar, u¤runda
savaflanlar›n olsun!

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

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

O k u r l a r a . . .

Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müd: Ça¤dafl Büyükbafl Adres: Kemalpafla mah. Atatürk Bulvar› 
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›rnak’›n Uludere ilçesi, devletin
katliamlar zincirinin son halkas›
oldu. Ama biliyoruz ki, son olma-
yacak. Çünkü bu devlet, kurulu-
flundan itibaren katliamlarla dolu

bir tarihe sahip. Geçti¤imiz ay Baflba-
kan’›n “özrü” ile yeniden gündemleflen
Dersim’den, Marafl, Çorum, Sivas’a, say-
makla bitmeyen katliam isimleri var. fiim-
di buna Uludere de eklendi. 

Kürt halk›na dönük katliamlar›n haddi
hesab› yok. Öncekiler bir yana, Kürt ulu-
sal hareketinin ’84 y›l›ndaki Eruh-fiem-
dinli bask›nlar›ndan beri, yaklafl›k 30 y›l-
l›k sürede, resmi rakamlara göre 30 bin
insan ölmüfl. Topluca ve teker teker 30
bin kifli… Bunlar›n içinde cesetleri tan›n-
maz hale getirilmifl, ailelerinin bile teflhis
edemedi¤i cenazeler var. Daha yak›n za-
manda 22 gerillan›n cenazeleri bu flekilde
bulunmad› m›?

fiimdi Uludere’nin Ortasu köylüleri de
çocuklar›n›n parçalanm›fl cesetlerini top-
lad›. Savafl uçaklar›n›n parçalad›¤› ve
Irak-Türkiye s›n›rlar›na da¤›lan çocuk ce-
setlerini… Katledilen 35 kiflinin ikisi d›-
fl›nda hepsi çocuktu. Daha 12 yafl›nda
iken, kaçakç›l›k yaparak evin geçimini
yüklenen çocuklar… Kürt bölgesinde
çocuklar erken büyüyordu, savafl›n ve
yoksullu¤un yafland›¤› her yerde oldu-
¤u gibi… Küçücük omuzlar›na büyük
yükler biniyordu ve onlar›n bunu tafl›ma-
ma lüksü yoktu. Türkiye’nin her s›n›r kö-
yü gibi, onlar›n da pay›na “kaçakç›l›k”
düflmüfltü. fiehirlerdeki “berber ç›ra¤›” gi-
bi küçük yaflta giriyorlard› bu “ifle”! Zaten
“kaçakç›l›k, gençlerin ve çocuklar›n yap-
t›¤› bir ifltir” diyordu, köyün büyükleri…
130 hanelik köyün 60 hanesinin “koru-
cu”lukla geçindi¤ini, di¤erlerinin ise “ka-
çakç›l›k” yapt›¤›n›, baflka da bir geçim
araçlar›n›n olmad›¤›n› söylüyorlard›. Ve
bunu karakol dahil devletin yetkili kurum-
lar›n›n bildiklerini, göz yumduklar›n›… 

Ölenlerin içinde korucu ailelerin ço-
cuklar› da vard›. Zaten Bakanlar da bu ai-
leye taziye ziyaretinde bulundular, Baflba-
kan o s›rada telefonla “bafl sa¤l›¤›” diledi.
Di¤er ailelerin yan›na gelmediler, gele-
mediler… Uludere Kaymakam›’n›n ta-
ziye ziyareti s›ras›nda kitlenin öfkesin-
den nasibini almas›, kendilerinin de
benzer flekilde karfl›lanaca¤› korkusuy-
du bunun önemli bir nedeni. Ama ko-
rucu ailelerine ziyarete öncelik verme-
leri, s›n›fsal-siyasal bir tercihti de. 

Ölenlerin içinde korucu ailelerin ço-

cuklar› da olsa, hepsinin tabutlar› sar›-k›r-
m›z›-yeflil Kürt renklerinden oluflan bay-
raklara sar›ld›. Onbinlerce insan›n kat›l›-
m›yla gerçekleflti cenaze töreni. Ve hepsi
yan yana tek bir mezara defnedildi. Vali-
li¤in buna izin vermeme çabas› yetmedi.
Onlar›n korkular›, buran›n bir an›t mezar
haline gelmesiydi. Oysa Uludere diye bir
an›t›, kendileri dikmifllerdi, savafl uçakla-
r›ndan ölüm ya¤d›rarak... Mezarlar birlik-
te veya ayr› da olsa, o an›t, faflizmin katli-
amc› yüzünü hayk›rmak için hep orada
olacakt›. Faflizmin “utanç abideleri”nden
biri olarak, tüm insanl›¤›n haf›zalar›na ka-
z›nacakt›… T›pk› Nazi Almanyas›’n›n
Autscwitz’i gibi…

Uludere, ilk duyuldu¤u andan itibaren
1943 y›l›nda 33 köylünün kurfluna dizil-
mesi olay›n› ça¤r›flt›rd›. Orgeneral Musta-
fa Mu¤lal›’n›n Van’›n Özalp ilçesinde,
kaçakç›l›k yapan 33 köylüyü katletmesi,

Ahmet Arif’in “33 kurflun” fliiriyle ölüm-
süzleflmiflti. Yak›n zamana kadar Mustafa
Mu¤lal›’n›n ismi, bölgedeki k›fllalarda,
caddelerde boy gösteriyordu. Devlet, böy-
le bir katliam›n san›¤›n› kahramanlaflt›r›-
yor ve Kürt halk›n›n burnunun dibine so-
karak bir tehdit unsuru olarak sürekli can-
l› tutuyordu.

fiimdi Uludere’nin sorumlular› aran›-
yor! Yar›n, belki de Mu¤lal› gibi k›fllala-
ra, caddelere ad›n› verecekler! Katliama
karfl› tepkiler yükselince, bildik “sorumlu-
lar› ar›yoruz” aç›klamalar›n› duyduk yine.
fiimdi “bu istihbarat› kim verdi” tart›flma-
s› var. Olay›n nedeni “yanl›fl istihba-
rat”m›fl güya! Sorumlu, M‹T mi, Genel-
kurmay m›, yoksa “PKK içindeki ajanlar
m›?”diyerek, klik çekiflmelerine alet et-
meye ve rakip klikleri tasfiye etmede bir
kald›raç haline getirmeye çal›fl›yorlar. Bu
iflin bafl›nda Taraf gazetesinin olmas› bile,
bu çabay› ele veriyor. 

Yak›n zamanda Baflbakan taraf›ndan
kula¤› çekilen medya patronlar›, Uludere
katliam›n› 12 saat görmezden gelerek
üzerlerine düfleni yapt›lar yine. fi›rnak
Valisi’nin aç›klamas›ndan sonra, çok kü-
çük bir haber olarak verdiler önce. Pro-
testo gösterilerinin bafllamas›yla birlik-
te, resmi aç›klamalar birer birer yap›-
l›nca, medya da ancak o zaman katlia-
m› görebildi. E¤er Kürt halk› büyük bir
tepki gösterip soka¤a ç›kmasayd›, ne bu
aç›klamalar yap›l›rd›, ne de medyada yer
bulurdu. Kaymakam’a inen birkaç yum-
ruk ve tekme, 35 kiflinin katledilmesinden
daha önemli bir haberdi onlar için. Ve ta-

bi devlet yetkilileri, savc›lar, mahkemeler
için de… Birbiri ard›na k›namalar yap›ld›,
savc›lar harekete geçirildi. 6 kifli hemen
gözalt›na al›nd›, bir kifli tutukland›. Peki
katledilen 35 kifli için gözalt›na al›nan,
tutuklanan tek bir kifli oldu mu?

Uludere, bu devletin ilk katliam› de¤il,
maalesef son katliam› da olmayacak de-
mifltik. fi›rnak’›n köylerinin bombalanma-
s› da yeni de¤il. 1994 y›l›nda fi›rnak’a
ba¤l› Kuflkonar ve Koça¤al› köylerine sa-
vafl uça¤› ve helikopterlerden bombalar ve
kurflunlar ya¤d›. ‹çlerinde çocuklar›n da
oldu¤u 38 kifli, bu bombard›manda katle-
dildi. Katliamla ilgili ne yap›ld› peki? Kaç
kifli suçlu bulundu ve yarg›land›? 

fi›rnak Cumhuriyet Savc›s›, PKK tara-
f›ndan havan ve patlay›c› maddelerle ya-
p›ld›¤›n› iddia ederek, dosyay› Diyarbak›r
DGM’ye gönderdi. Diyarbak›r DGM, bu
konuda yeterince delil olmad›¤›n› söyle-
yerek, fi›rnak’a geri yollad›. fi›rnak savc›-
s›, olay›n PKK taraf›ndan yap›ld›¤›n› yi-
neleyerek dosyay› tekrar Diyarbak›r
DGM’ye gönderdi. fi›rnak ve Diyarbak›r
aras›nda gelip-giden bu dosyadan, aradan
17 y›l geçti¤i halde bir ad›m yol al›nmad›.

fiimdi 35 can›n› yitirmifl insanlar,
Kaymakam’a sald›r›nca k›yamet kopuyor.
Bu halk biliyor ki, kendisi cezas›n› ver-
medi¤i sürece, devletin suçlular› bulup
cezaland›rmak gibi bir niyeti ve girifli-
mi olmayacak! Uludere’yi de en k›sa za-
manda unutturmaya çal›flacaklar ve y›llar›
bulan “soruflturma” trafi¤i içinde has›ralt›
edecekler.

Fakat halklar Uludere’yi unutmaya-
cak, unutturmayacak… Dersim’i, Ma-
rafl’›, Sivas’› unutturmad›¤› gibi…

Uludere katliam›, Kürt halk›n›n kopu-
flunda bir dönemeci ifade ediyor. “Bar›fl,
uzlaflma, diyalog” gibi son y›llar›n en s›k
kullan›lan kavramlar›, Uludere ile birlik-
te bombaland›.
fiimdi yeni-
den “ulusla-
r›n kendi
kaderini
tayin
hak-
k›”ndan
söz edi-
liyor.
Her ulus
gibi, Kürt
ulusunun da
bu hakka sahip
oldu¤undan… 

Bu halk çok
katliam yaflad›, çok
ac› çekti. Ama ac›la-
ra al›fl›lm›yor! Ve öy-
le bir noktaya gelini-
yor ki, “ac›ya kurflun
ifllemiyor” art›k. Ulu-
dere, o noktay› iflaret
ediyor. Bir dönemece,
yol ayr›m›na gelindi¤ini
gösteriyor.

Uludere, birçok yön-
den unutulmayacak!
Çünkü tarihe bir
flerh düfltü.

Uludere katliam›, Kürt
halk›n›n kopuflunda bir
dönemeci ifade ediyor.
“Bar›fl, uzlaflma, diya-

log” gibi son y›llar›n en
s›k kullan›lan kavramla-

r›, Uludere ile birlikte
bombaland›. fiimdi yeni-
den “uluslar›n kendi ka-
derini tayin hakk›”ndan
söz ediliyor. Her ulus gi-
bi, Kürt ulusunun da bu

hakka sahip oldu¤un-
dan… Bu halk çok katli-
am yaflad›, çok ac› çekti.
Ama ac›lara al›fl›lm›yor!
Ve öyle bir noktaya geli-

niyor ki, “ac›ya kurflun
ifllemiyor” art›k. Ulude-
re, o noktay› iflaret edi-
yor. Bir dönemece, yol

ayr›m›na gelindi¤ini 
gösteriyor.

fi

Devletin katliamlar zincirindeki son halka

ULUDERE (ROBOSK‹) 
KATL‹AMI
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Devlet, KCK ad› alt›nda sürdürdü¤ü operasyonlar›n›n son halkas›n›, Kürt bas›n›na
yapt›. D‹HA, Özgür Gündem, F›rat Haber Ajans›'n›n bas›ld›¤› operasyonlarda, aralar›nda
Etkin Haber Ajans›, Birgün, Evrensel, Vatan gazetesi muhabirlerinin de bulundu¤u 49 ga-
zeteci ve gazete çal›flan› gözalt›na al›nd›. 20 Aral›k sabah› polis taraf›ndan yap›lan bas-
k›nlarda bilgisayar kasalar›na, haber notlar›na el konul-
du. 24 Aral›k'a kadar sorgular› süren gazeteci-
lere KCK'yla ilgilerinin yan› s›ra "Neden
siyasi haberler yap›yorsunuz?",
"KCK'n›n talimatlar›yla m› hareket
ediyorsunuz?", "Abdullah Öca-
lan'dan m› talimat al›yorsunuz?"
gibi sorular soruldu¤u ortaya
ç›kt›. 

Sorgular›n ard›ndan 13 kifli
serbest b›rak›l›rken 36 gazeteci
tutukland›. Gözalt›lar›n yafland›¤›
saatlerden itibaren ise yap›lan ey-
lem ve yürüyüfllerle gazetecilere des-
tek verildi. Bask›n›n oldu¤u 20 Aral›k'ta
ö¤le saatlerinde Özgür Gündem gazetesinin
bürosu önünde bas›n aç›klamas› yap›ld›. Milletvekilleri-
nin de kat›ld›¤› aç›klamada gözalt›lar›n derhal serbest b›rak›lmas› istendi. 

Ayn› akflam Taksim Tramvay Dura¤›'nda toplanan bine yak›n kifli Galatasaray Meyda-
n›'na yürüdü. Proleter Devrimci Durufl çal›flanlar›n›n da kat›ld›¤› eylemde, Özgür Gündem
gazetesi tafl›n›rken s›kl›kla "Özgür bas›n susturulamaz", "Faflizme karfl› omuz omuza",
"Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz", Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i", "B›ji
bratiya gelan" sloganlar› at›ld›. Galatasaray meydan›nda yap›lan aç›klamada, “operasyon-
la muhalif ve özgür bas›n›n sesi k›s›lmak isteniyor” denildi. Gözalt› süresince Taksim yü-
rüyüflleri devam ederken, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü ve mahkemenin yap›ld›¤› Befliktafl
A¤›r Ceza Mahkemesi önünde de oturma eylemleri yap›ld›.  

Devlet, KCK ad›yla yürüttü¤ü operasyonlarda, Kürt halk›n›n sesini k›smak istiyor. Be-
lediye baflkanlar›, BDP yöneticileri, üyeleriyle bafllayan süreç, ayd›nlar›n, yazarlar›n, pro-
fesörlerin tutuklanmas›na oradan da gazetecilere uzand›. Kürt halk›n›n taleplerinin geriye
çekilmesi, s›k›flt›r›lmas› amaçlan›rken, bask›nlara tepkiler de alabildi¤ine art›yor. 

29 Aral›k perflembe günü okulda ö¤rendik fi›rnak'ta ya-
flanan katliam›. ‹nsans›z Hava Araçlar›'n›n kürt köylüsünü
bombalamalar›n› zaman zaman duyuyorduk haberlerden. Bu
sefer duyduklar›m›za inanamad›k. Aç›k bir katliamd› bu. 

Hemen çevremizden olay hakk›nda bilgi almaya çal›flt›k.
Ço¤unlu¤u 15-20 yafl aral›¤›nda olan Kürt gençleri geçimle-
rini sa¤lamak için mazot ve g›da maddesi kaçakç›l›¤› ya-
p›yorlar. Gençlerin yolu asker taraf›ndan kesiliyor ve
arkas›ndan bombard›man bafll›yor. Köylerine dönmek iste-
yen köylüler F-16’lardan at›lan bombalarla parçalanarak kat-
lediliyor. Köylüler gece bomba seslerini duyuyorlar, sabah
araziye ç›kt›klar›nda kendi çocuklar›n›n parçalanm›fl cesetle-
riyle karfl›lafl›yorlar. Kimi parçalar› köpeklerin a¤›zlar›ndan
al›yor ve kat›rlar›na yükleyerek köylerine getiriyorlar. 

O gün saat 16.00'da Taksim'de bas›n aç›klamas› yap›la-
ca¤›n› ö¤rendik. Hemen yola ç›kt›k, arkadafllara haber ver-
dik durumu. Taksim'e gitti¤imizde slogan seslerine do¤ru yü-
rüdük. Bir grup katliam› protesto için sloganlar at›yordu. O
s›rada BDP milletvekilleri de geldiler alana. Beyaz tülbentli
kad›nlardan yafll› amcalara, türbanl› k›zlardan genç delikan-
l›lara kadar herkes oradayd›. Kimisi “PKK intikam” sloganlar›
atarken, kimisi “PKK halkt›r halk burada”, “Katil Erdo¤an”
sloganlar› at›yordu. “Fettullah emretti Erdo¤an katletti” pan-
kart› tafl›yanlar›n yan› s›ra, katliamdan fotora¤lar tafl›yanlar-
da vard› eylemde. ‹nsanlar sloganlar›n› h›nçla at›yor, bu kat-
liama karfl› duydu¤u öfkeyi dile getiriyorlard›. Milletvekilleri-
nin konuflmalar›n› duymak için sloganlar kesiliyor zaman za-
man, ama konuflmalar tamamlanmadan slogan sesleri yük-
seliyor dört bir taraftan. Biz de kar›flt›k aralar›na. 

Konuflmalarda devletin yeni bir katliam gerçeklefltirdi¤i,
bu olay›n 33 kurflun olay› gibi kapat›lamayaca¤›, pefline dü-
flülece¤i hayk›r›l›yor, katliam›n MGK toplant›s›ndan saatler
sonra gerçeklefltirilmesine dikkat çekiliyordu ve “hareket
eden herfleyi vurun” politikas›n›n, 35 köylünün can›na mal
oldu¤u belirtiliyordu. 

Bas›n aç›klamas› bittikten sonra kitle da¤›lmak istemedi.
Sabahat Tuncel “bu bas›n aç›klamas›n› olays›z bitirelim, pro-
vakasyona gelmeyelim. Bizi fliddeti seven insanlar olarak
gösteriyorlar, böyle olmad›¤›n› gösterelim” diyerek aç›klama-
y› bitirdi. Bu arada kitle yavafl yavafl da¤›lmaya bafllad›. Biz
de alandan ayr›ld›k. Ayr›l›rken Hernepefl marfl› söyleniyordu. 

Sonradan ö¤rendi¤imize göre, kitle alandan ayr›l›rken
Tarlabafl›’na geldi¤inde, polis sald›rm›fl. Kürt gençlerinin
öfkesi öylesine büyük ki, sald›r›n›n fliddetine ra¤men
da¤›lmay›p, h›zla yeniden toplanm›fllar. Çok say›da kifli ya-
ralanm›fl, birçok kifli de gözalt›na al›nm›fl.  

PDD okuru

Katliamı protesto için Taksim’deydik

Gazetecilerin, KCK ad› alt›nda yürütülen operasyonlarla  gözalt›na al›nmas›na ve bas›-
na yap›lan bask›lara karfl› Eskiflehirde de bir protesto yap›ld›. 

"Özgür bas›n susturulamaz" pankart›n›n tafl›nd›¤› eylemde, Türkiye’nin en fazla siyasi
tutukluya ve tutsak gazeteciye sahip ülke oldu¤u ve bask›larla, tutuklamalarla muhalefetin
susturulmaya çal›fl›ld›¤› vurguland›. Bas›n aç›klamas›n› okuyan Ahmet Uluçelebi; "Ape
Musalar›, Hüseyin Denizleri, Ferhat Tepeleri, Metin Göktepeleri, Hrant Dinkleri katlettiler
de, Gündem Gazetesi'ni yerle bir ettiler de, özgür bas›n gelene¤i yok mu oldu” diye sordu
ve "Bas›n özgür oluncaya dek, gazeteciler cezaevinden b›rak›l›ncaya kadar sokaklar› terk

etmeyecek, bas›n özgürlü¤ünü hep is-
teyece¤iz" fleklindeki konuflma-
s›yla, sürdürülen protestolar›n
bitmeyece¤ini belirtti.

Eylem s›ras›nda “Özgür bas›n
susturulamaz!”, “Faflizme karfl›
omuz omuza!”, "Devrimci tut-
saklar onurumuzdur", “Yaflas›n
halklar›n kardeflli¤i!”, “Gözalt›-
lar, tutuklamalar, ask›lar bizi y›l-
d›ramaz!” sloganlar› at›ld›.

Eskiflehir’de KCK
operasyonlar›n› protesto

Gazeteciler tutukland›
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Hakkari’de 23 Nisan 2009’da yap›lan bir göste-
ri sonras›nda, Seyfullah Turan adl› çocu¤un bafl›na
defalarca vurarak komal›k eden özel harekat polisi,
yarg›land›¤› mahkemede suçsuz bulundu. Bahad›r
Turan adl› polis, “taksirle (istemeden) yaralama”
suçundan ceza ald› ve art arda yap›lan indirimlere
“iyi hali” de eklenerek 7 ayl›k cezas› da ertelendi. 

Seyfullah Turan’›n dipçikle ezilen kafas›nda k›-
r›klar ve çatlaklar oluflmufl ve hayati bir tehlike ya-
flam›flt›. Doktorlar›n büyük çabas›yla ölümden

döndü. Turan’›n avukatlar›, bu iflkenceci için “kasten öldürmeye teflebbüs ve ifl-
kence”den dava aç›lmas›n› talep ettiler. Dava aç›ld› fakat Hakkari’de görülmesi
gereken dava, Isparta’ya tafl›nd› ve iflkenceci polis “kasten yaralama” maddesiyle
yarg›land›. 

23 Aral›k’ta yap›lan karar duruflmas›nda ise, polis adeta ödüllendirildi. Tan›k-
lar›n ifadeleri, doktor raporlar› ve kameralar›n da çekti¤i görüntüler ortada iken,
mahkeme, polisin “meflru müdafa halinde ve psikolojisinin bozuk oldu¤u, zor
kullanma yetkisini kulland›¤›” gibi savunmalar›n› esas alarak, genellikle trafik
kazalar› ve istemeden yaralamaya sebep olan hallerdeki “taksirle yaralama” suçu-
nu uygun buldu. 

Böylesine ortada olan bir durumda bile mahkemenin bu yaklafl›m›, burjuva
medyada dahi “istemeden vurmufl!” bafll›klar›yla yer ald›.

Ayn› günlerde ‹çiflleri Bakan› ‹dris Naim fiahin, “teröre destek verenleri”
flöyle s›ral›yordu: “Belki resim yaparak tuvale yans›t›yor. fiiir yazarak fliirine
yans›t›yor, günlük makale yazarak, oralarda bir fleyler yaz›p çiziyor. H›z›n› ala-
m›yor, terörle mücadelede görev alm›fl askeri, polisi do¤rudan çal›flmas›na, sa-
nat›na konu yaparak, demoralize ediyor.” 

As›l “h›z›n› alamay›p” hemen her konuda böylesi aç›klamalar yapan ‹çiflleri
Bakan›’yd›. Ressamlar›, flairleri, gazetecileri, hatta bilim insanlar›n›, mesleklerini
icra ederken “teröre destek vermek”le suçlarken; ellerinde silahlar›, coplar›, bom-
balar›yla devlet terörünü en vahfli biçimde gerçeklefltiren polis ve askeri, ne kadar
da masum gösteriyor. Ona göre, as›l “suçlu” askeri, polisi “sanat›na konu yapa-
rak demoralize eden” flairler, ressamlar, yazarlar… 

‹flte onun için mahkemeler de bir çocu¤un kafas›n› ezerek öldürmeye çal›flan
polise “iyi hal” indirimi uyguluyor, cezas›z b›rak›yor. B›rak›yor ki, polis ve as-
ker, iflkence ve katliamlar›na devam etsin. Hatta “polisi askeri demoralize eden”
sanatç›y›, gazeteciyi, onlara dava açmaya yeltenen avukatlar› tutuklayarak, önle-
rini iyice aç›yor. Yeter ki kimse polisin askerin moralini bozmas›n, o insanl›k d›fl›
iflleri yapmas›na engel olmas›n! 

Türkiye’de cezaevlerinde 128 bin kifli bulunuyor. Neredeyse alfabenin bütün
harfleriyle yeni cezaevi açt›klar› halde, yetifltiremiyorlar. fiu anda 11 bin 624 ki-
flinin “kapasite fazlas›” oldu¤u resmi aç›klamalarla duyuruluyor. ‹çeridekilerin
yüzde 50’si de tutuklu. Avrupa’n›n en büyük “Adliye Saraylar›”n› kuruyorlar,
ama davalar y›llarca sürüyor. Bunlar›n içinde gerçekten halka karfl› iflledikleri
suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunan kaç kifli var? Bunlarla ilgili yap›lan suç
duyurular›, davaya bile konu edilmiyor! Ancak büyük tepkilere yol açan, eylem-
lerle duyurulan s›n›rl› say›da polis-asker yarg›lanabiliyor. Onlar da son örne¤ini
gördü¤ümüz gibi, olabilecek en hafif maddelerden yarg›lan›p ç›k›yorlar. Ama
100’e yak›n gazeteci içeride. Avukatlar, bilim insanlar›, bu sömürü ve zorba sis-
teme baflkald›ran komünist ve devrimciler içeride… Hem de F tiplerinde, tecrit
hücrelerinde…

Düzenin adaleti budur! Devletin önemli bir üst kurumu olan mahkemelerin
görevi de, bu sömürü ve soygun sistemini ayakta tutmakt›r. O yüzden ona karfl›
mücadele edenleri tutuklar, a¤›r cezalara çarpt›r›r, devlet ad›na en afla¤›l›k ifller
yapanlar›, katilleri, iflkencecileri ise aklamaya çal›fl›r. Ama nereye kadar?!     

Nato ve Füze Kalkan› Karfl›t› Birlik eylemlerine devam ediyor.  
Birlik, 25 Aral›k'ta yapt›¤› yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›yla emper-

yalizmin ve iflbirlikçi Türk devletinin savafl ve iflgal politiklar›n› protes-
to etti. PDD'nin içinde oldu¤u birlik bileflenleri, saat 16.30'dan itibaren
fiiflli meydan›nda toplanmaya bafllad›. Flamalar› açt›ktan sonra slo-
ganlarla bekleyiflini sürdüren Birlik bileflenleri, saat 17.00'de "Emper-
yalizme ve siyonizme kalkan olmayaca¤›z" pankart›n›n arkas›nda
kortej oluflturdu. 

Nato ve Füze Kal-
kan› Karfl›t› Ö¤-
renciler ise, eyle-
me "Emperyalizm
yenilecek, direnen
halklar kazanacak!
Nato ve füze kal-
kak›na geçit yok!"
pankart›yla kat›ld›.
Mecdiyeköy yönü-
nü trafi¤e kapatan
kitle "Emperyaliz-
me kalkan olmaya-
ca¤›z", "Siyonizme
kalkan olmayaca¤›z", "Emperyalizm yenilecek direnen halklar kaza-
nacak", "Kahrolsun emperyalizm yaflas›n mücadelemiz", "Emperya-
listler, iflbirlikçiler 6. Filo'yu unutmay›n", "Katil ABD iflbirlikçi AKP",
"Katil ABD Ortado¤u'dan defol", "Yaflas›n iflçilerin birli¤i halklar›n kar-
deflli¤i", "Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i-B›ji bratiya gelan", "Katil ‹srail
Filistin'den defol", "Yaflas›n devrimci dayan›flma" sloganlar›n› atarak
AKP fiiflli ‹lçe binas›n›n önüne kadar yürüdü. 

Yürüyüfl boyunca geçen arabalar kornalar›yla destek verirken,
duraklarda bekleyenler de eylemi ilgiyle izledi. AKP önünde polis yo-
¤un güvenlik önlemi ald›. Birlik aç›klamas›n›n ard›ndan, ö¤renciler de
bir bas›n aç›klamas› okudu. Yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›na 400 kifli
kat›ld›.  

Birlik, 3 Aral›k'ta da Taksim Tramvay dura¤›nda bir bas›n aç›kla-
mas› yaparak, Suriye'ye sald›rmaya haz›rlanan emperyalistlere ve
Türk devletine karfl›, Suriye halk›n›n yan›nda oldu¤unu duyurdu. Sa-
at 15.00'te toplanmaya bafllayan Birlik bileflenleri, "Emperyalistler ve
iflbirlikçileri Ortado¤u'dan elinizi çekin" pankart›n›n arkas›nda flamala-
r›yla yer ald›lar. Sloganlar›n at›ld›¤› eylemde Suriye'ye yap›lmas›
planlanan sald›r› giriflimleri protesto edildi. Eyleme 150 kifli kat›ld›.  

Yap›lan aç›klamada flunlar söylendi:
NATO VE FÜZE KALKANI PROJES‹NE HAYIR  EMPERYAL‹Z-

ME VE S‹YON‹ZME KALKAN OLMAYACA⁄IZ!  
AKP hükümeti, geçti¤imiz y›l Portekiz’in Lizbon kentinde yap›lan

NATO zirvesinde ABD patentli füze kalkan› projesini kabul etmiflti. 14
Eylül 2011’de ise proje kapsam›nda ABD ile karfl›l›kl› olarak imzalar
at›ld› ve füze kalkan›na ait radarlar›n Malatya’n›n Kürecik beldesine
kurulmas› karar alt›na al›nm›fl oldu. Bu anlaflmayla TC Devleti em-
peryalist ve siyonist güçlere “kalkan” olaca¤›n› ilan etmifl, emperya-
listlerin Ortado¤u’daki kanl› savafl politikalar›na ortak olmufltur. AKP
hükümeti “komflularla s›f›r sorun ” politikas› ile bafllad›¤› yolda, flu an
‹ran ve Suriye ile savafl›n efli¤ine gelmifl durumdad›r. Son yap›lan
YAfi toplant›s›nda ana gündem olarak Suriye’nin al›nm›fl olmas›,
TSK’nin savafla haz›rl›k durumunun incelenerek, ortaya ç›kan ihtiyaç-
lar›n karfl›lanmas› için tedbirlerin al›nm›fl olmas›, aç›kça savafl›n ka-
p›da oldu¤unun göstergesidir. Suriye ve ‹ran cephesinden gelen
aç›klamalarda, ülkelerine yap›lacak herhangi bir emperyalist müda-
halede ilk hedeflerinin Türkiye’deki füze kalkan› olaca¤›n› belirtmifl-
lerdi. (...)

Kürecik'teki füze kalkan›na karfl› yürütülen mücadele, emperya-
listlerin bölgesel savafl politikalar›na ve onlar›n iflbirlikçilerine karfl›
yürütülen mücadelenin de temel halkalar›ndan biridir. Bizler tüm iflçi-
leri emekçileri, ezilenleri emperyalizme ve siyonizme karfl› ortak mü-
cadeleye, antiemperyalist bir mevziiyi birlikte oluflturmaya ça¤›r›yo-
ruz.  (...)

NATO ve Füze Kalkanı Karșıtı Birlik
Șișli’de eylem yaptıDüzenin adaleti!
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KESK, 21 Aral›k'ta "Grevli
Toplu Sözleflme, Güven-
celi ‹stahdam, ‹nsanca
Yaflayacak Temel Üc-
ret, Bask› Ceza ve
Sürgünleri Durdur-
mak ve Ek Ödeme-
lerin Emeklili¤e Yan-
s›t›lmas›" talebiyle bir
günlük uyar› grevi yap-
t›. Devletin savurdu¤u
tehditlere ra¤men, emekçi
memurlar birçok ilde alanlara ç›-
karak tepkilerini dile getirdiler.   

Sabah saatlerinde bulunduklar› ifl alanlar›nda
bas›n aç›klamalar› yapt›lar. Ard›ndan flehir merkez-
lerine yürüyüfller düzenleyip, mitingler gerçeklefltir-
diler. Baflta ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Eskiflehir, ‹z-
mit, Adana ve Diyarbak›r, olmak üzere birçok ilde
mitingler ve bas›n aç›klamalar› yap›ld›. Kürt illerin-
de grev, hem yayg›n, hem de kitlesel bir flekilde
gerçekleflti.

Grevden sonra da devletin tehditleri devam etti.
Sa¤l›k Bakanl›¤› aç›k aç›k halk›, "memurlar› flikayet
etme"ye ça¤›rd› ve gelecek ça¤r›lar›n ard›ndan
memurlar hakk›nda hukuki sürecin bafllat›laca¤›n›
duyurdu. 

KESK'in örgütledi¤i greve, genel olarak kat›l›-
m›n yüksek olmas› dikkat çekiciydi. Oysa KESK,
grev karar›n› bir ay kadar önce ve taban›n görüflle-
rine baflvurmadan alm›flt›. Karar› ald›ktan sonra da
grevi örgütlemek için gerekli çal›flmay› yapmad›.
Üyeler, grevin taleplerini, internet ve gazete ilanla-
r›ndan ö¤rendiler. Önceki grevlerde en az›ndan
afifller ve bildirilerle çal›flmalar gerçeklefltirilirken,
bu kez sadece grevden bir hafta önce yerellerde
yürüyüfller yap›ld›. Eylem, as›l olarak sa¤l›k iflko-
lunda çal›flanlar›n eylemiydi. TTB, çok önceden 21
Aral›k’› grev günü ilan etmiflti. KESK ise, son anda
bu eyleme kat›lma karar› ald›. Greve sa¤l›kç›lar›n
kat›l›m› da, tüm kesimlerin üzerindeydi. KESK d›-
fl›ndaki memur sendikalar›, zaten bafl›ndan itibaren
böyle bir eylemin d›fl›ndayd›lar. D‹SK, Türk-‹fl ve
di¤er meslek örgütleri de s›n›rl› bir destekle yetindi. 

Bütün bunlara ra¤men greve kat›l›m›n yüksek
olmas›, emekçi memurlar içinde, devletin son dö-
nemde att›¤› ad›mlara duyulan öfkenin büyüklü¤ü-
nü gösteriyor. KESK, iyi bir çal›flma yapsayd›, kufl-
kusuz kat›l›m da, coflku da çok daha yüksek olur-
du. KESK’in anti-demokratik uygulamalar›na duyu-
lan tepki ve bu tür eylemlerin iç boflalt›c› etkisi,
emekçi memurlar› sendikaya karfl› mesafeli hale
getiren faktörlerdi. KESK, daha önceki y›llarda da

bir günlük
grevler
yapt›. Fa-
kat bu-
nun ar-

kas› gelmedi. E¤er
baflta toplu sözlefl-
me ve grev hakk›
olmak üzere, temel
talepleri için meflru
direnifl hatt›n› sü-
rekli k›lmaz ise,

KESK küçülmeye,
emekçi memur hare-

keti ise gerilemeye de-
vam edecektir.

21 Aral›k, en fazla bir “uyar›”
grevi niteli¤i tafl›yordu. Devletin bu

“uyar›”y› ciddiye almas› ise, KESK’in 21 Aral›k’›n
devam›n› getirmesine ba¤l›d›r. KESK üyesi emekçi
memurlar, yönetimlerinin üzerinde bu yönde bir ba-
s›nç oluflturmal›d›r.

‹stanbul’da emekçi memurlar, en
kalabal›k eylemlerini gerçeklefltirdiler.
Sabah›n erken saatlerinden itibaren ifl-
yerleri önünde aç›klamalar yap›ld›ktan
sonra, Çapa, Cerrahpafla ve Eminö-
nü'nde toplanan memurlar, Beyaz›t
meydan›na yürüdü. E¤itim-Sen ve
SES'in ana gövdesini oluflturdu¤u mi-
ting kollar› coflkulu bir flekilde yürüyüfl
gerçeklefltirdi. Yürüyüfle TTB, TMMOB,
D‹SK'in yan› s›ra PDD'nin de bileflenle-
rinden oldu¤u HSGGP destek verdi.
Çapa'da ve Cerrahpafla'da saat 10.30'da toplan-
maya bafllayan sa¤l›k emekçileri, Haseki Hastane-
si önünde birleflti. "Sa¤l›kta dönüflüm ölüm demek-
tir", "Direne direne kazanaca¤›z", "Zafer direnen
emekçinin olacak", "Sa¤l›kta dönüflüm istemiyo-
ruz", "‹flçi-memur elele genel greve", "Yaflas›n
halklar›n kardeflli¤i", "Özgür bas›n susturulamaz",
"Bask›lar bizi y›ld›ramaz" sloganlar› at›ld›. Eminönü
ve Çapa kollar›, saat 13.00'te Beyaz›t meydan›na
vard›lar. Greve halk›n deste¤i ve ilgisi de büyüktü.
20 bin kiflinin topland›¤› Beyaz›t meydan›nda TTB,
D‹SK, KESK ad›na konuflmalar gerçeklefltirildi. Ey-
lemlerde, 20 Aral›k'ta devlet taraf›ndan D‹HA ve
Gündem, F›rat Haber Ajans›'na yap›lan bask›nlar
da protesto edildi. Tutuklu olan KESK üyelerine,
devrimci tutsaklara selam gönderilirken, hep bir
a¤›zdan "Zindanlar y›k›ls›n tutsaklara özgürlük" slo-
ganlar› at›ld›. ‹stanbul'daki miting program›nda
Grup Yorum ve MKM Sanatç›s› marfllar›n› ve tür-
külerini kitleyle birlikte seslendirdi. 

Gebze’de de grev coflkulu geçti. D‹SK Birleflik
Metal, Nakliyat ‹fl, Emekli Sen, Çelik ‹fl, SES, Ma-
kine Mühendisleri Odas›, BDSP, ESP, ÖDP ve
PDD’nin eyleme kat›l›mlar› oldu. Saat 12.30’da Ev-
lendirme Dairesi önünde bafllayan yürüyüfl, Gebze
Meydan›’nda bas›n aç›klamas› ile sona erdi. Geb-
ze Meydan› giriflinde, aylard›r direniflte olan GEA
iflçilerinin kat›l›m›, alk›fl ve sloganlarla karfl›land›.
Yürüyüfl boyunca, “Gün gelecek, devran dönecek,
sermaye iflçiye hesap verecek”, “Paras›z e¤itim,
paras›z sa¤l›k”, “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i”, “‹s-
yan, grev, direnifl”, “Savafla de¤il, e¤itime-sa¤l›¤a
bütçe”, “Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›” sloganlar› at›l-
d›. Yürüyüflte ajitasyon konuflmalar›yla, burjuvazi-

nin, iflçi ve emekçilere yönelik sald›r›lar› teflhir edil-
di. Miting, halay çekildikten sonra da¤›ld›.

Eskiflehir’de sabah saat 10.00’da Adalar ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü önünde toplan›larak grev baflla-
t›ld›. Emekçilerin toplanmas› s›ras›nda ajitasyonlar
çekilerek neden greve gittikleri, taleplerinin neler
oldu¤u s›k s›k dile getirildi. Kitlenin toplanmas›yla
birlikte Hamamyolu’na do¤ru yürüyüfl bafllad›. Cofl-
kulu olan yürüyüflte s›k s›k “Gün gelecek devran
dönecek AKP halka hesap verecek!”, “Toplu söz-
leflme hakk›m›z grev silah›m›z!”, “Kurtulufl yok tek
bafl›na, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlar›
at›ld›. Yürüyüfl kolu Hamamyolu saat kulesine ge-
lince E¤itim Sen örgütlenme Sekreteri Ender Per-
vane bir konuflma yapt›. Pervane, konuflmas›nda
neden greve gittiklerini aç›klad›. Daha sonra Ha-
ber-Sen Genel Baflkan› Ufuk Beytekin bir konuflma

gerçeklefltir-
di. Beytekin
konuflmas›na
bir ozan›n
sözleri ile
bafllayarak
“Arzuhal ey-
lesem defte-
re s›¤maz”
dedi ve
emekçilere,
ö¤rencilere,

toplumsal muhalefete yönelik bask›lara dikkat çek-
ti. Konuflmalardan sonra  saat kulesinde çember
oluflturuldu, halaylar çekildi, müzik dinletisi yap›ld›.
Kesk’e ba¤l› sendikalar›n bulundu¤u kitleye Prole-
ter Devrimci Durufl okurlar› da kat›ld›.

Ankara’da sabah saatlerinden itibaren iflyerleri-
nin önünde toplanan emekçiler, yapt›klar› bas›n
aç›klamalar›n›n ard›ndan ana buluflma yerine do¤-
ru hareket ettiler. Güven Park'ta toplanan E¤itim-
Sen'li emekçiler, Milli E¤itim Bakanl›¤› önüne yürü-
yerek, bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. SES
üyeleri Hacettepe Hastanesi önünde topland›.
SES'lilerin kat›l›m› kitleselli¤iyle dikkat çekti. Ziya
Gökalp Caddesi'ndeki ana buluflma noktas›na ge-
len emekçiler, burada miting yapt›. Devrimci ve ile-
rici kurumlar›n da destekledi¤i miting boyunca "Ge-
nel grev genel direnifl", "K›dem hakk›m›z gasp edi-
lemez", "Sa¤l›kta dönüflüm ölüm demektir", "Zafer
direnen emekçinin olacak", "Savafla de¤il sa¤l›¤a
bütçe" sloganlar› at›ld›. 10 bin emekçinin kat›ld›¤›
mitingde KESK Genel Baflkan› Lami Özgen konufl-
ma yapt›. Greve ve eyleme ayr›ca Dev Sa¤l›k-‹fl'li
emekçiler de kat›l›m gösterdiler. 

‹zmir’de emekçiler üç noktada toplanarak Ko-
nak Meydan›'na yürüdüler. Talepleri içeren pan-
kartlar tafl›yan emekçilere, Konak Meydan›'nda
KESK MYK üyesi Ali K›l›ç seslendi. K›l›ç'›n konufl-
mas›n›n ard›ndan müzik dinletisi verildi ve halaylar
çekildi. 8 bine yak›n kitlenin kat›ld›¤› yürüyüfl ve
miting boyunca "‹nsanca yaflamak istiyoruz"; "Se-
falete teslim olmayaca¤›z", "Direne direne kazana-
ca¤›z", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›", "Zafer direnen
emekçinin olacak" sloganlar› at›ld›.  

21 Aralık'ta KESK g(ö)revdeydi  



9.5 milyon kiflinin kulland›¤› yeflil kart, 2012’nin
ilk ay›nda iptal edilecek. Sadece kifli bafl›na ayl›k
geliri, asgari ücretin üçte biri olanlar, yani 279 TL’nin
alt›nda olanlar, ücretsiz sa¤l›k hizmetinden yararla-
nacaklar. 279 TL’nin üzerinde geliri olanlar, kade-
meli olarak prim ödeyecekler. Ödenecek primin tuta-
r› gelir düzeylerine göre de¤ifliyor. 33 TL’den baflla-
y›p 200 TL’ye kadar ç›k›yor. 

AKP hükümeti “Genel Sa¤l›k Sigortas›” ad›yla
“sa¤l›kta dönüflüm”ü bafllatm›flt›. Yükselen tepkilerle
ertelenen baz› maddeler, 2012 y›l› ile birlikte yürür-
lü¤e girdi. Ve “sa¤l›kta dönüflüm”ün cilalar› dökülüp,
gerçek durum ortaya ç›kmaya bafllad›. Bu, yeflil
kart›n iptalinden, prim ödeme zorunlulu¤una, ila-
ca ödenecek “katk› pay›”na kadar, her aflamada
sa¤l›¤› paral› hale getirme operasyonudur. 

Bu yasaya göre, sa¤l›k hizmetleri “Kamu Hasta-
neleri Birli¤i”ne ba¤lanarak yönetilecek. Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’na ba¤l› hastaneler “Kamu Hastaneleri Birli-
¤i”ne devredilerek Sa¤l›k Bakanl›¤› tamamen sa¤l›k
alan›n›n d›fl›na ç›kar›lacak. Oluflan “Kamu Hastane-
leri Birli¤i” yönetimine özel sektörden yöneticiler
(doktor olmas› gerekmiyor) getirilecek. 

Bunun anlam›, sa¤l›k alan›nda tekelleflmifl
özel hastane ve ilaç tekellerinin yöneticileri, birli-
¤in bafl›na geçecekler demektir. Bu tekellerin yö-
neticileri, do¤al olarak halk›n sa¤l›¤›n› önemse-
mezler, “flirket karlar›n› nas›l yükseltirim” dü-
flüncesiyle hareket ederler. 

Demek ki, “sa¤l›kta dönüflüm”, tekellere aza-
mi kar alan› açma dönüflümüdür. “Sa¤l›kta dö-
nüflüm”- hastalar› müflteri, hastaneleri flirkete
dönüfltürmenin ad›d›r. Halk›n sa¤l›¤›ndan para ka-
zanma, “paran yoksa, öl” demektir. 

Sa¤l›k alan›nda gasp edilen haklar
Yeflil Kart, hiçbir sosyal güvencesi ve paras› ol-

mayan insanlar›n yararland›¤› bir hakt›. Di¤er yan-
dan yoksullu¤un en aç›k göstergesi… Çünkü 9.5
milyon gibi büyük bir ço¤unluk, yeflil karta muh-
taç hale getirilmiflti. Bu kadar büyük bir ço¤unlu-
¤un, hiçbir sosyal hakk› ve güvencesinin olmad›¤›n›
resmediyordu. fiimdi bu k›r›nt› da ellerinden al›n›yor.
Sadece 279 TL’nin alt›nda geliri olmas› yetmeyecek,
her y›l gelir durumunu kan›tlamas› ve “vize” almas›
gerekecek.

Kademeli olarak prim ödeme sistemi, sa¤l›¤›n
paral› hale getiriliflinde yeni bir afla-

mad›r. Daha önce, sigortal› bir ifl-
te çal›flan kiflilerin birinci derece-
den akrabalar›, sa¤l›k hizmetle-
rinden paras›z olarak yararla-

nabilirken, bu hak ad›m
ad›m gaspedildi. fiimdi

18 yafl›n› doldurmufl
herkese (ayl›k 279 TL

gelire sahip de¤il-
se) prim ödeme zo-
runlulu¤u getiriliyor.
18 yafl›ndan küçük-
lerin ise, tedavi ol-
malar› için, onlara
bakmakla yükümlü

kifliler taraf›ndan prim-
leri ödenmek zorunda.  

Bununla da yetinilmiyor, her ilac›n fiyat›na göre 3
TL’ye varan fark ücreti alma haz›rl›¤› yap›l›yor.
TBMM’ye sunulan yeni bir tasar›ya göre, her ilaca
“kat›l›m pay›” ad› alt›nda para al›nacak. ‹laç tekelle-
rinin yüzde 18’lik KDV’ye olan yükümlülü¤ünü, yüz-
de 8’e düflüren hükümet, bu aç›¤› halktan “kat›l›m
pay›” ad› alt›nda kapatmaya çal›fl›yor. Yani ilaç te-
kellerine k›yak çekilirken, yine halka yükleniliyor. Si-
gortal› hastalardan her bir ilaç kalemi ve kutu adedi
için 3 TL’yi geçmemek üzere “kat›l›m pay›” istenir-
ken, yatan hastalardan da bu pay, yüzde 1 oran›nda
olmas› gündemde.

Sa¤l›¤›n paral› hale getirilmesi, bu gasplarla bir
bir gerçeklefliyor. Di¤er yandan doktorlar›n muaye-
nehane açma hakk›, kamu hastanelerinde ameliyat
yapmalar› yasaklan›rken, özel hastanelere transfer-
ler gerçekleflmekte, doktorlar›n ücretleri düflürül-
mektedir. ‹thal doktor ve hemflire yasalar›yla da,
amaç sa¤l›kta ucuz iflgücü yaratmak ve sa¤l›k
emekçilerin çal›flma koflullar›n› daha da a¤›rlafl-
t›rmakt›r.   

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün 2009 A¤ustos ay›nda
yapt›¤› araflt›rmaya göre, Türkiye’de 100 bin kifliye
153 doktor bak›yor. Baflka bir ifadeyle, bir doktora
653 hasta düflüyor. Bir doktora 653 hasta! Bu tablo
karfl›s›nda doktorlar, b›rakal›m hastas›n› tedavi et-
meyi, do¤ru düzgün ilgilenemez bile. Bu durum,
doktorun görevini sadece reçete yazmaya indirge-
mektedir. 

‹flte Türkiye’nin sa¤l›k hizmetindeki tablosunun
geldi¤i nokta budur.

Sa¤l›k karl› pazar alan›
Sa¤l›k insan›n temel hakk›d›r. Kamu hizmetine

girer. Devletler de bedava sa¤l›k hizmeti vermek zo-
rundad›r. Bunun için iflçi emekçilerden vergi kesilir,
prim al›n›r. Ama kapitalist devletlerde sa¤l›k hizmeti
bedava verilmez, para al›n›r. 

Sa¤l›k hakk› ‘80’den sonra ad›m ad›m gaspedil-
di. Özellefltirme furyas› sa¤l›¤› da vurdu. Özel has-
tanelere pazar alan› aç›ld›. Son olarak da AKP hü-
kümeti döneminde emperyalist tekellerin direktifiyle
“sa¤l›kta dönüflüm ve sosyal güvenlik reformu” pro-
jesiyle kapsaml› bir sald›r› bafllat›ld›. Öyle ki, “sa¤-
l›kta dönüflüm” projesinin emrini veren emperyalist
tekeller, bütçeden sa¤l›¤a ayr›lan yüzde 13’lük pay›
bile fazla bularak, k›s›lmas›n› istediler. 

“Sa¤l›kta dönüflüm” projesinin uygulamaya so-
kulmas›n› isteyen Dünya Bankas›, 56,1 milyon euro
kredi vererek, süreci h›zland›rm›fl, “paray› veren dü-
dü¤ü çalar” misali, aslan pay›n› emperyalist tekeller
kapm›flt›r. Türkiye’de sa¤l›k ve sosyal hizmetler ala-
n›nda emperyalist tekeller, 2005’te 74 milyon dolar
yat›r›m yaparken, bu miktar 2009’da 106 milyon do-
lara ç›km›fl, 2010 y›l›n›n sadece ilk 10 ay›nda 54
milyar dolar› bulmufltur. Buna paralel sigorta flirket-
leri de palazlanm›flt›r. 2006’da 18.6 milyar TL olan
sigorta flirketlerinin varl›k toplam›, 2009’da 33.4 mil-
yar dolara ç›km›flt›r. 

Yap›lan “dönüflüm” projesiyle ve özellefltirme
sald›r›s›yla sa¤l›k alan› tekeller için muazzam bir kar
alan› haline getirildi. ‹nflaat flirketleri bile sa¤l›k ala-
n›na girdiler. Kapitalizmin temel yasas› sa¤l›k ala-
n›nda da iflliyor; azami kar neredeyse, sermaye ora-
ya kofluyor.

Sosyal güvence sosyalizmde
Sa¤l›k insan›n yaflam ünitelerinin bafl›nda gelir.

‹nsan ne kadar sa¤l›kl› olursa, toplumsal yaflama,
düflünsel ve üretimsel katk›s› o kadar fazla olur. 

Burjuvazi de bunu bilir. Sermaye sahipleri, ser-
mayesini üretime sokmak ve misliyle geri dönmesini
sa¤lamak için, iflçinin iflgücüne ihtiyaç duyar. Bu
yüzdendir ki, çal›flt›rd›¤› iflçinin, yar›n, öbür gün, da-
ha ertesi gün, iflgücünden faydalanmak için, iflçinin
hem neslini devam ettirmesi, hem de üretimin deva-
m›n› sa¤lamak zorunlulu¤undan, asgari yaflam üc-
reti verir, vermek zorunda kal›r. Fakat kapitalizmin
geliflen yo¤unluk düzeyi, sermaye sahiplerini daha
fazla azami kar elde etmeye götürür. Daha fazla
azami kar kazanma h›rs›, iflçinin çal›flma koflullar›-
n›n giderek kötüleflmesini, ücretinin de düflmesini
beraberinde getirir. Öyle ki, iflçi sa¤l›¤› güvenli¤i bir
maliyettir kapitalist için. Sa¤l›k, al›nmas› gereken bir
tedbir olmaktan ç›kar, tersine para kazanman›n ala-
n› olur. Marks’›n dedi¤i gibi, “kapitalist, gölgesini sa-
tamad›¤› a¤ac› bile keser”. 

Kapitalizmde sa¤l›k hizmet olarak sunulmaz;
hasta müflteri, hastaneler flirket, sa¤l›k, para ka-
zanmam›n bir alan›d›r. Sosyalizmde ise sa¤l›k,
herkesin ücretsiz faydalanaca¤› bir kamu hizme-
tidir. Sosyalizmde sa¤l›¤a “koruyucu hekimlik” anla-
y›fl›yla bak›l›r. Herfleyden önce hastal›k yaratan ne-
denleri ortadan kald›rmak esas al›n›r. Koruyucu he-
kimlik, koruyucu sa¤l›k hizmeti, sa¤l›¤a elveriflsiz or-
tamlar›n nedenlerini aç›¤a ç›kart›p, önlem al›p kurut-
makt›r. 

Mesela kapitalist sistemde sanayi alanlar›nda
çevre temizli¤ine bak›lmaz. Fabrikalar›n çevreye
yayd›¤› kirlili¤in, insan sa¤l›¤›na etkileri, rastgele dö-
külen kimyasal maddelerin yayd›¤› ölümcül hastal›k-
lar, önceden öngörülmesine ra¤men, hiçbir tedbir
al›nmaz, üretim devam eder. Ama sosyalist sistem-
de buna izin verilmez. Kurulacak bir sanayi birimin-
de, üretimden önce koruyucu hekimlik devreye girer.
Kimyasal maddelerin yayd›¤› hastal›ktan, çevre kirli-
li¤i yaratan her fley önceden hesaplan›r, önlem al›-
n›r, ondan sonra üretim yap›l›r. Öngörülmeyen bir
fley ç›kt›¤›nda ise, üretim hemen durdurulur, önlem
al›nd›ktan sonra üretime geçilir. Keza bir iflletmede,
fabrikada, öncelik iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤ine verilir.
Sa¤l›¤a ve ifl kazalar›na sebep olacak ortamlar›n,
risklerin önlenmesi, üretimden önceliklidir. Yani ifl
kazalar›na yolaçan ve iflçi sa¤l›¤›n› tehdit eden her
türlü risk, üretim yap›lmadan önce tespit edilir, ön-
lem al›n›r. Sonra üretim bafllar. Maliyeti ne olursa ol-
sun, öncelikli olan iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤idir. 

Sosyalizmde sa¤l›k, kamu hizmeti olarak verilir,
herhangi bir ücret talep edilmez. Sa¤l›¤a, para ka-
zan›lacak alan olarak bak›lmaz, hizmet olarak sunu-
lur. Sa¤l›¤›n paral› olmad›¤› bir dünya, sosya-
lizmle mümkündür. Sosyal güvence sosyalizm-
dedir! Kahrolsun kapitalizm!

SAĞLIKTA DÖNÜȘÜM
“Paran yoksa öl” dönemi 



8 Ocak 2012

‹flçi s›n›f›n›n önemli mücadele araç-
lar› olan sendikalar, dün oldu¤u gibi
bugün de önemini korumaktad›r. Sen-
dikaların oluflmalarından günümüze
kadar; onlara biçilen misyon, tan›mla-
ma üzerine tart›flmalar da süregelmifl-
tir. Sendikalar›n misyonunu ekonomik
mücadeleyle s›n›rl› tutanlar oldu¤u gibi,
onlara partinin rolünü yükleyenler de
olmufltur. Her ak›m, sendikalara biçti¤i
misyona uygun tan›mlama da yapm›flt›r, yapmakta-
d›rlar. “Kitle sendikac›l›¤›”, “Endüstriyel sendikac›-
l›k”, “Mücadeleci sendikac›l›k” vb gibi. Bunlar› yeni
bir tan›mlama daha eklendi: “Demokratik toplumcu
sendika”. Kürt hareketi ve onun çizgisinde olan ör-
gütlerin öne sürdü¤ü “Demokrati toplumcu sendi-
ka”ya geçmeden önce, k›saca sendikalar›n tarihine
ve s›n›flar mücadelesindeki yerine bakmakta yarar
var. 

S›n›f mücadelesinde sendikalar›n yeri
Sendikalar iflçi emekçilerin önemli mücadele

araçlar›d›r. Tarihsel olarak tek tek iflçilerin patronla-
ra karfl› hak arama mücadelesinden, birliklere dönü-
flen “iflçilerin örgütlenmesinde odak noktas›, iflçile-
rin güçlerinin toplanma noktas›, parçalanm›fl birbi-
riyle rekabet halinde olan iflçilerin ortaklafla hareket
araçlar›d›rlar.” (Marks) Her oluflum gibi, sendikalar
da ilk olufltuklar›nda ilkeldiler. Yerel ekonomik birlik-
ler olarak ortaya ç›kan bu birlikler, giderek iflkolun-
da, oradan ülke çap›nda merkezi birliklere dönüfltü,
ekonomik ve siyasal mücadele araçlar› oldular. 

‹flçi s›n›f›, ideolojik, politik, ekonomik, üç temel
mücadelesini, çeflitli örgüt biçimleriyle sürdürür.
Bunlar›n içinde parti ve sendikalar temel örgütlenme
araçlar›d›r. Bu iki temel örgütlenme arac›n›n ifllevi,
herhangi dönemsel ara bir örgüte devredilemez. 

Dernek, platform, dayan›flma evleri vb ara örgüt
biçimleri gelip geçicidirler. Bir dönemin ihtiyac› ola-
rak ç›karlar, sonra ifllevsizlefliler. Fakat sendikalar,
herhangi bir dönemsel ara örgüt modeli de¤il,
iflçi s›n›f›n›n olmazsa olmaz temel mücadele ör-
gütleridir. 

Parti, iflçi s›n›f› ve emekçileri, nihai kurtulufla gö-
türen genel kurmay›, yol gösterenidir. Sendikalar
ise, partiye ideolojik-siyasi olarak ba¤l›, s›n›f›n kitle-
sel örgütleridir. Fakat sendikalar kendili¤inden bu
duruma gelemez, s›n›f sendikac›l›¤›na dönüflmez-
ler. Onlar›n s›n›f sendikac›l›¤›na dönüflmesi, ya-
ni devrim ve sosyalizm hedefiyle taleplerini yük-
seltmesi, ancak s›n›f bilinçli proleterlerin öncü-
lü¤ünde gerçekleflir. Bu da s›n›f›n partisinden ba-
¤›ms›z de¤ildir. 

Sendikalar›n, ayr› bir örgütlenme tarz›, ayr› ka-
sas›, tüzü¤ü vard›r. Ancak ideolojik ve politik olarak
çeflitli partilerin etkisi alt›ndad›rlar. Hangi s›n›f›n
(burjuva ya da proletarya) etkisi alt›nda oldu¤u-
nu, s›n›flar mücadelesindeki örgütlülük düzeyi
belirler. ‹flçi s›n›f›n›n devrimci örgütlülük düzeyi ge-

riyse, o zaman sendikalar, düzen partilerinin etkisi
alt›na girerler. 

Sendikalar, iflbirlikçi bürokratik sendikac›lar vas›-
tas›yla, uzun bir süredir burjuvazinin hizmetine so-
kulmufllard›r. Öyle ki bugün için art›k hangi sendika-
n›n hangi düzen partisine ba¤l› oldu¤u gizleneme-
yecek kadar aç›kt›r. ‹flbirlikçi sendika bürokratlar› da
bu ba¤›ml›l›¤› saklama ihtiyac› bile duymamaktad›r.
Her seçim dönemi, çeflitli sendika baflkanlar› düzen
partilerinin listelerinden meclise girmektedir. Di¤er
yandan sendikalar›n tepesine çöreklenmifl bu bü-
rokratik kast, sendikalar› para kazanman›n bir arac›
olarak da görmekte, oray› bir ticaret flirketi gibi de-
¤erlendirmektedir. Burjuvazi gibi düflünen, burju-
vazi gibi yaflayan bu iflbirlikçi bürokratlar, s›n›fa
yabanc›laflm›flt›r. Onlar›n gözünde üyeler, sadece
aidattan ibarettir. Dolay›s›yla b›rakal›m iflçi s›n›f›
mücadelesine katk›lar›n›, s›n›f mücadelesinin önün-
de afl›lmas› gereken engellerdir. 

S›n›flar mücadelesi tarihi iniflli ç›k›fll›d›r. Sendi-
kalar da bu iniflli ç›k›fll› duruma göre pozisyon al›r-
lar. Reformist ak›mlar, her daim sendikalar›n misyo-
nunu demokrasi mücadelesiyle s›n›rlamaya çal›fl-
m›flt›r. Yine baz› s›n›f d›fl› ak›mlar, sendikalar›n ko-
numunu genel bir halk örgütlenme modeline indir-
geyerek, hem iflçi s›n›f›n›n önderlik misyonunu ala-
fla¤› ederler, hem de sendikalar›n temel mücadele
arac› ifllevini suland›r›rlar.

“Demokratik toplumcu” sendika
Sendikalar üzerine çeflitli aray›fllar, de¤iflik siya-

sal örgüt modelleri önermeler süregeldi. Kimi ak›m-
lar da, mevcut sendikalar› ve onlara üye yüzbinler-
ce iflçiyi bir tarafa b›rak›p, kendi tabela sendikalar›n›
kurdular.  

Tabela sendikac›l›k da, sendikalara yeni tan›m-
lama getirenler de hepsi, “sendikal kriz”e çözüm
olarak sunuldu. Oysa krizde olan burjuva sendikac›-
l›¤›yd›. Buna çözüm üretebilmek için, önce teflhisi
do¤ru koymak gerekiyordu. Fakat burjuva ideoloji-
sinden etkilenen siyasal ak›mlar›n, ne teflhisleri
do¤ruydu ne de buna ba¤l› olarak “çözüm”leri do¤ru
oldu. 

fiimdi bu “çözüm” modellerine “demokratik top-
lumcu sendikac›l›k” da eklenmifl bulunuyor. KESK
Genel Baflkan› Lami Özgen, Özgür Gündem’de ç›-
kan bir röportajda flunlar› söylüyor:

“Sendikal zeminde geçmiflten itibaren tart›fl›la-
gelen birden fazla anlay›fl var… Ve tabii 20 y›ll›k
sendikal sürecin getirdi¤i deneyim ve bundan hare-

ketle Kürt emekçilerinin öne ç›kard›¤›
Demokratik Toplumcu Sendikal
(DTS) anlay›fl var… Kapitalizm ken-
disini yeniden yap›land›rd›kça üretim
süreçleri parçaland› ve farkl› katman-
lar ortaya ç›kt›. Art›k s›n›f› klasik ta-
n›mla kavrayamay›z. Yeni bir s›n›f
tan›m›na ihtiyaç var. DTS, çal›flan
statüsünde olan, eme¤iyle geçinen
toplumsal bütün kesimleri kendi içeri-

sinde bar›nd›ran bir kavramd›r. Burada gündelik ifl-
çilerden tutun, reel sektördeki iflçilere, mevsimlik ta-
r›m çal›flan›na, hatta iflsizlere kadar bütün kesimleri
kapsayan bir kavramd›r. Bunun hem Türkiye ölçe-
¤inde hem de dünya ölçe¤inde tart›fl›lmas› laz›m.”
(Özgür Gündem 6 Ekim 2011)

Biliyoruz ki, Kürt ulusal hareketi için, iflçi s›n›-
f› mücadelesi, ulusal mücadeleye tabi ve ikincil
bir sorundur. A¤›rl›kl› olarak kamu emekçileri sen-
dikalar› içinde etkili olan bu hareket, sendikalar›,
kendi ulusal taleplerini yükseltmek için kullanmakta-
d›r. Uzun bir süredir de Kürt sorunun çözümünü,
düzen-içi çözümlere ba¤lam›fllard›r. “Bar›fl” ve “de-
mokrasi”, en temel talepleridir. Ve bu kavramlar›, s›-
n›flardan ba¤›ms›z, s›n›flarüstü bir fley olarak sun-
maktad›rlar. Nas›l ve kimlerle bar›fl veya nas›l bir
demokrasi, kimin demokrasisi gibi sorular sorulma-
dan, “demokrasi mücadelesi” ad› alt›nda soyut ve
uzlaflmac› bir mücadele yürütülmektedir. Bu bak›fla-
ç›s›, do¤al olarak sendikal anlay›fllar›na da yans›-
maktad›r. 

“Demokratik Toplumcu Sendikal” anlay›fl›n›
savunanlar, ilk baflta iflçi s›n›f›n›n di¤er toplum-
sal kesimlerden fark›n› ve kapitalist toplumdaki
öncü rolünü siliklefltiriyorlar. “Çal›flan statüsünde
olan, eme¤iyle geçinen toplumsal tüm kesimler” di-
yerek, s›n›fsal farkl›l›klar yok say›l›yor, “çal›flan”
kavram› içinde hepsi ayn›laflt›r›l›yor. Bu yaklafl›m,
iflçi s›n›f›n›, “toplum”un içinde eriten bir yakla-
fl›md›r ki, tüm reformcu-halkç› kesimlerin genel
özelli¤idir. “Kapitalizm kendisini yeniden yap›lan-
d›rd›… Art›k s›n›f› klasik tan›mla kavrayamay›z. Ye-
ni bir s›n›f tan›m›na ihtiyaç var” denilerek, iflçi s›n›f›
ve onun temel örgütlenme arac› sendikalar üzerine
çarp›tmalar bafllamaktad›r. Ve bu savlar, yeni de
de¤ildir. ‘80’li y›llar›n sonlar›nda revizyonist kamp›n
çökmesiyle birlikte, “sosyalizmin öldü¤ü”, “kapitaliz-
min ebedili¤i” üzerine kulaklar› sa¤›r eden anti-pro-
paganda, “elveda proletarya” ç›¤›rtkanl›¤› ile birlikte
yürütülmüfltü. Bunun da temelini, “kapitalizmin yeni-
den yap›land›r›lmas›”, “s›n›f›n yap›s›n›n de¤iflmesi”
gibi tezler oluflturuyordu. ‹flçi s›n›f›, genel olarak
“çal›flanlar”, “ezilenler”, “toplum” gibi kavramla-
r›n içine sokularak unutturulmaya, yok say›lma-
ya çal›fl›ld›. “Kitle sendikac›l›¤›”, “toplumsal
sendikac›l›k” ad› alt›nda ortaya ç›kan sendikal
anlay›fllar da, bu propagandalar›n etkisi alt›nda
geliflti. S›n›fsal farkl›l›klar›n silinmesi ve iflçi s›n›f›
vurgusunun kaybolmas› ile “s›n›f sendikac›l›¤›” anla-

Ne kitle, ne “demokratik toplumcu” sendikacılık 
SINIF SEND‹KACILI⁄INI YÜKSELTEL‹M

Reformist ak›mlar, her daim sendikalar›n misyonunu de-
mokrasi mücadelesiyle s›n›rlamaya çal›flm›flt›r. Yine baz›
s›n›f d›fl› ak›mlar, sendikalar›n konumunu genel bir halk

örgütlenme modeline indirgeyerek, hem iflçi s›n›f›n›n
önderlik misyonunu alafla¤› ederler, hem de sendikalar›n

temel mücadele arac› ifllevini suland›r›rlar.
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y›fl›n›n terk edilmesi, at bafl› gitti. Dolay›s›yla “de-
mokratik toplumcu sendikac›l›k” hiç de yeni bir sen-
dikal anlay›fl de¤ildir. Aksine y›llard›r ortada dola-
flan ve art›k ipli¤i pazara ç›km›fl burjuva liberal cep-
hanelikten al›nan argümanlarla oluflturulmufl, refor-
mist bir sendikal anlay›flt›r.

Lami Özgen, son genel kuruldan sonra “meclis
tarz› örgütlenme”ye geçtiklerini söylemekte, bunu
da “sendikan›n demokratikleflmesi” olarak sunmak-
tad›r. “Daha önce sendika ya da konfederasyon
merkez yürütme kurullar› tek bafl›na karar alma or-
ganlar›yd›; flimdi karar alma organlar›n› biraz daha
geniflletmifl olduk. Daha fazla say›da yönetici, üye
veya temsilcinin karar alma sürecine kat›lmas›, hem
demokratik bir iflleyifli güçlendirir hem de kararlar›n
hayata geçmesine oldukça katk›s› vard›r.” (agy)

Öncelikle belirtelim ki, bir örgütlenmenin de-
mokratikli¤i, sadece biçimsel de¤ifliklikle sa¤la-
namaz. Aslolan iflin özüdür, sendikaya bak›flt›r.
Bunu da yukar›da ortaya koymaya çal›flt›k. Di¤er
yandan ka¤›t üzerinde son derece demokratik ka-
rarlar al›nmakla birlikte, bunlar›n yaflamda karfl›l›k
bulmad›¤›, prati¤e yans›mad›¤› örnekler de hiç az
de¤ildir. KESK, genel merkezden flube yönetimleri-
ne kadar reformist kesimlerin eline geçti¤inden bu
yana, h›zla bürokratlaflm›fl, bürokratlaflt›kça da ken-
di kitlesinden kopmufltur. ‹flyeri temsilcileri ifllevsiz-
lefltirilmifl, üye toplant›lar› yap›lmaz olmufltur. Ey-
lem kararlar› baflta olmak üzere, al›nan tüm ka-
rarlar, b›rakal›m üyeleri, temsilcilerden bile ha-
bersiz al›nmakta, eylemlerin yeri ve tarihi, tele-
fon mesaj›yla iletilmektedir. Üyeler, sadece ey-
lemlere ça¤r›laca¤› zamanda hat›rlanmakta - o da
ço¤u kez bu biçimiyle- böyle olunca eylemlere kat›-
l›m da sürekli düflmektedir.   

Seçimlerde ise, bildik burjuva ayak oyunlar›
dönmekte, reformist bir blok oluflturulmakta ve kü-
çük oynamalarla bu blok, yönetimde kalmaktad›r.
Devrimci adaylar›n yönetimlere girmemesi için
özel olarak çaba harcanmakta; girmeyi baflar-
d›klar›nda ise d›fllanmakta, çeflitli zorluklar ç›ka-
rarak istifaya zorlanmaktad›r. Elbette devrimcile-
rin birleflik bir durufl ortaya koymamalar›n›n, refor-
mistlerle yer yer ilkesiz birliklere girmelerinin de
bunda rolü vard›r. Genel olarak devrimci hareketin
gerilemifl olmas›, reformistlerin baflta KESK olmak
üzere birçok sendikada üstünlü¤ü ele geçirmelerini
sa¤lam›flt›r. Memur sendikalar›n›n kurulmas›nda
belirleyici bir role sahip olan devrimci ve komünist-
ler, bu süreç boyunca ad›m ad›m uzaklaflt›r›lm›flt›r.
K›ran k›rana süren sendikalaflma mücadelesinde
ortada görünmeyen reformist partiler ise, (buna
Kürt ulusal hareketi de dahildir) devrimci hareketle-
rin güç yitirmelerinden de faydalanarak, daha rahat

koflullarda yönetimleri ele geçirmifller ve o
günden bu yana da oraya çöreklenmifllerdir.
Reformist önderlik alt›ndaki KESK, giderek
daha anti-demokratik uygulamalar›yla kast-
laflm›fl bürokrat sendikac›l›¤›n bir örne¤i hali-
ne gelmifltir. Türkiye’de ilk memur sendikala-
r›n›n kurucusu oldu¤u halde, sürekli kan kay-
betmektedir. Örgütlenmede anti-demokratik
tarz›n, mücadele çizgisinde pasif ve uzlafl-
mac› hatt›n getirdi¤i nokta budur. Bu durum,
“karar alma organlar›n› geniflletmek”, “meclis
tarz›na geçmek” gibi biçimsel de¤iflikliklerle
düzelemez.  

Sendikalar›n baflta Kürt sorunu olmak üzere,
toplumsal sorunlara duyarl› olmas›, bu sorunlar için
de eylem yapmalar›, kuflkusuz çok önemlidir. An-
cak KESK yönetimi, a¤›rl›kl› olarak Kürt sorunu-
na dönük aç›klamalarda bulunur, bu do¤rultuda
eylemler yaparken; kamu emekçilerinin ekono-
mik-demokratik sorunlar›yla yeterince ilgilen-
mez, kitlesini bu konularda harekete geçirmez
ise, kamu emekçilerinin sendikas› olma özelli¤i-
ni kaybeder. Son y›llarda KESK’ten uzaklaflmala-
r›n bir nedeni de budur. Öte yandan “anadilde e¤i-
tim” gibi son derece demokratik bir talebi, “sen-
dikam›z kapanacak” diyerek tüzü¤ünden ç›ka-
ran da Kürt hareketinin “demokratik toplumcu”
sendikac›lar›d›r. Militan bir mücadele yürütülme-
den “demokrasi mücadelesi” verilemez. KESK, en
kritik anlarda böylesine ciddi geri ad›mlar atm›flt›r.
Devletin emekçi memurlar›n sendikal mücadelesini
zay›flatmak için bir kama gibi soktu¤u Kamu-Sen’i

tan›y›p meflrulaflt›rmaktan, “toplu görüflme” oyunu-
na ortak olmaya kadar, bir dizi konuyu s›ralamak
mümkündür.

“Demokratik toplumcu sendikal” anlay›fl›n
KESK’i getirdi¤i nokta, budur. Ayr›ca bu anlay›fl, ifl-
çi ve emekçilere, burjuva parlamentosunu umut ola-
rak sunmaktad›r. “Kongre hareketi” ad› alt›nda irili
ufakl› yap›larla düzen-içi “ana muhalef” görevini üst-
lenece¤ini bildiren Kürt ulusal hareketi, iflçi ve
emekçilerin mücadelesini de böyle bir sendikal an-
lay›fla hapsetmifltir.

S›n›f sendikac›l›¤› daha yukar›
Ne “demokratik toplumcu sendika”, ne “kitle

sendikac›l›¤›”, ne “mücadeleci sendikac›l›k”... Aslo-
lan s›n›f sendikac›l›¤›d›r. 

Reformist ak›mlar, dün oldu¤u gibi bugün de iflçi
ve emekçilerin mücadelesini, ekonomik-sendikal s›-
n›rlar içerisinde tutmaya çal›fl›yorlar. Mücadele he-
defleri, düzen-içi k›r›nt›larla s›n›rl› oldu¤undan sen-
dikalar› da buna uygun örgütler haline getiriyorlar. 

Yarat›lan bu erozyona karfl›, s›n›f sendikac›l›¤›
bayra¤› yükseltilmelidir. Tüm zorluklara ra¤men s›-
n›f sendikac›l›¤›nda ›srar, komünist ve devrimcilerin
her zamankinden daha fazla üstlenmesi gereken
görevdir. 

S›n›f sendikac›l›¤› ufkunu, ekonomik taleplerle,
parlamentarist hayallerle s›n›rlamaz. S›n›f sendika-
c›l›¤› ekonomik talepler için mücadele ederken de,
bu talepleri, politik taleplerle birlefltirir, nihai hedefi-
ne ise, kapitalizmi y›kmay›, sosyalizm u¤runa mü-
cadeleyi koyar.  

Bu y›l belirlenen asgari ücret, milletvekillerine
yap›lan “k›yak emeklilik”le çak›flt›¤› için, çok daha
görünür ve tart›fl›l›r hale geldi. Asgari ücret belirle-
nirken, üzerinde oynanan enflasyon rakam› baz al›-
n›rken, milletvekilleri dahil, devletin üst düzey yö-
neticileri ve bürokratlar›n maafllar›, yüzde yüz dü-
zeyinde artt›r›l›yordu. Bunlar›n içinde en fazla tepki
çeken, milletvekillerinin emekli ayl›klar›n›n 4 mil-
yardan 8 milyara yükselmesiydi. ‹flçi emeklilerinin
y›llard›r bekledikleri “intibak yasas›” halen ç›kmaz-
ken, bir gecede milletvekili emekliliklerinin maafl-
lar› yüzde yüzlük bir art›flla denk hale getirildi. ‹flçi
emeklilerin bekledi¤i “intibak yasas›” ile yap›lacak
art›fl en fazla 170 lira olacakt› oysa. Ama bu bile
çok görünerek, y›llard›r oyalan›yordu.

Halk›n milletvekillerine yap›lan bu zamma gös-
terdikleri tepki üzerine, Cumhurbaflkan› taraf›ndan
bu yasa teklifi, meclise geri gönderildi. Ancak kü-
çük düzenlemelerle yeniden yasalaflaca¤› flimdiden
belli.

Buna karfl›n asgari ücret, sözde enflasyon ora-
n›nda yani yüzde 10 civar›nda art›r›ld›. O da her za-
man yap›ld›¤› gibi 6 ayl›k iki döneme bölünerek…
Buna göre, Ocak ay›ndan itibaren asgari ücret net
701,14 TL olacak. Oysa TÜ‹K gibi devletin resmi
istatistik kurumu bile, açl›k s›n›r›n› 900 TL’nin
üzerinde hesaplam›fl ve asgari ücretin 1000 TL ol-
mas› gerekti¤ini belirtmiflti. Bu haliyle “asgari sefa-
let ücreti” tan›m› bile yetersiz kal›yor.

D‹SK-AR’›n yapt›¤› hesaplamaya göre, asgari

ücrete yap›-
lan ayl›k
42,9 TL,
günlük 1,41
TL art›flla,
günlük yal-
n›zca 100
gram beyaz
peynir ya da
123 gram zeytin al›nabiliyor. Günlük art›fl ile al›na-
bilecek dana eti miktar› ise 57,5 gram. 4 kiflilik bir
ailede ö¤ün bafl›na düflen miktarlar, bu de¤erlerin
12’de 1’i.

Bilindi¤i gibi asgari ücretle çal›flanlar, iflçi statü-
sünde olanlar›n toplam yar›s›n› oluflturuyor. Dolay›-
s›yla milyonlarca kifliyi kaps›yor. Ayn› zamanda
kay›t d›fl› çal›flanlar dahil, bir çok kesim için de bir
baz oluflturuyor. Asgari ücret, toplumun refah düze-
yinin bir göstergesi kabul ediliyor çünkü.

Hal böyleyken özellikle son y›llarda asgari üc-
rette komik zamlar yap›l›yor. Tüm temel ihtiyaç
maddeleri astronomik miktarlarda yükselirken, as-
gari ücretin tek rakaml› flekilde belirlenmesi, zen-
gin-yoksul aras›ndaki uçurumu daha da derinlefltiri-
yor. Sendikalar, asgari ücreti saptarken, “enflasyon
oran› de¤il, yoksulluk s›n›r› baz al›nmal›” diyorlar,
fakat her y›l yap›lan bu komik zamlar karfl›s›nda
ciddi hiçbir tav›r ortaya koymuyorlar. Sadece k›na-
makla ve teflhirle yetiniyorlar ki, bu da devletin bu
konudaki pervas›zl›¤›n› artt›r›yor. 

“Asgari ücret” pervasızlığı sürüyor 
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‹stanbul’da, Belediye-‹fl üyesi 5 sendika yöneticisinin iflten at›lmas›n› protesto
etmek için, Belediye-‹fl üyesi iflçiler, 22 Aral›k’ta protesto yürüyüflü düzenlediler. 

Bu kiflilerin iflten at›lmas›na giden süreç, 17 Ocak 2011 tarihinde, Belediye-ifl
1 No.lu flube baflkan›n›n, etkileyebildi¤i iflçilerle birlikte Hak-ifl’e ba¤l› Hizmet-ifl
sendikas›na geçmesiyle bafllam›flt›. Bu geçifl, Belediye-ifl sendikas›na yönelik bir
AKP operasyonuydu ve ‹stanbul Büyükflehir baflta olmak üzere belediyelerde ör-
gütlü olan Belediye-ifl sendikas›n› tasfiye etmeyi amaçl›yordu. Bu operasyon, s›-
n›f bilinçli, mücadeleci kimi iflçilerin çabas›yla durduruldu. ‹flçiler, Belediye-ifl ge-
nel merkezi üzerinde büyük bir bask› oluflturarak, ‹stanbul flubelerini h›zla topar-
lad›lar; yeni flube yönetimleri oluflturuldu, sendikaya yeni kadrolar al›nd› ve kay-
bedilen üyelerin geri al›nmas› için k›ran k›rana bir mücadele bafllat›ld›. 

Bu mücadelenin bir yan›n› örgütlenme çal›flmalar›, tek tek iflçilerin yan›na gi-
derek yap›lan görüflmeler, temsilci toplant›lar›, genel iflçi toplant›lar› ve e¤itimler
oluflturuyordu. Di¤er yan›nda ise, patron konumundaki belediye bürokratlar›n›n,
iflçilerin örgütlenmesini engelleme çabalar›na karfl›, direnifl ve fiili mücadele vard›. 

Bu süreç, as›l olarak mücadele ve örgütlenme deneyimi olan devrimci iflçilerin
üzerinden yürütüldü. Bu iflçilerden baz›lar›, sendika yönetimi içinde önemli nokta-
lara getirildi. Ve dizginsiz bir çal›flmayla, iflçilerin yeniden Belediye-ifl’e üye olma-
s› için mücadele edildi. Belediye-ifl genel merkezinin tutumu ise, adeta bu müca-

deleyi yürütenleri kontrol alt›nda tutmak ve denetlemekten ibaretti. Sendikan›n bu
kadar hareketli hale gelmesi, iflçilerin bilinçlenmeye ve sendika bürokrasisinin ek-
sikliklerini tart›flmaya bafllamas›, hatta sendika genel merkezinin elefltiri konusu
olmas›, genel merkezi fazlas›yla rahats›z ediyordu. Öyle ki, iflçilerin Hizmet-ifl
sendikas›na kaymas› ve Belediye-ifl’in ‹stanbul Büyükflehir’de yetkiyi kaybetmesi
bile, onlar› bu kadar rahats›z etmiyordu.

Genel merkez, bu rahats›zl›¤›n›n ne kadar büyük oldu¤unu, sözleflme için yet-
ki baflvurusunun yap›ld›¤› 30 Ekim 2011 tarihinde, üç flubede, birer temsilci d›fl›n-
daki tüm sendika flube yöneticilerini ve Hizmet-ifl’e karfl› mücadele sürecinde
sendikaya al›nan tüm kadrolar› görevden alarak gösterdi. Yetki baflvurusunun so-
nuçlanmas›n› bile beklemeden, iflçiler üzerinde güvensizlik yaratacak bir tarzda,
devrimci iflçileri ve yöneticileri bir anda tasfiye ediverdi. 

Sendika yöneticili¤i görevinden al›nan 5 iflçi, ‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si’ndeki ifllerine geri dönmek için 2 Kas›m günü baflvuruda bulundular. Belediye
ise, bu 5 iflçinin ifl akdinin feshedildi¤ini aç›klad›. Genel merkez, bu durumda tam
bir ilgisizlik içine girerek 5 iflçiyi ortada b›rakaca¤›n› gösterdi. Yine iflçilerin zorla-
mas›yla 22 Aral›k günü, Büyükflehir Belediyesi’ne yürüyüfl yapma karar› al›nd›. 

Eylemde bir konuflma yapan 1 No.lu flube eski yöneticisi Hüseyin Y›ld›z,
‹BB’nin kendi yasalar›n› bile çi¤neyerek ekmeklerini ellerinden ald›¤›n› belirtti. Y›l-
d›z, iflçilerin elindeki tek varl›¤›n onurlar› ve ekmekleri oldu¤unu, özgürlük müca-
delesi verdiklerini belirterek, yaflad›klar›n› AKP’nin tüm toplum üzerinde estirdi¤i
terörün bir parças› oldu¤unu söyledi. “AKP gücünü bölünmüfllü¤ümüzden, parça-
lanm›fll›¤›m›zdan, da¤›n›kl›¤›m›zdan al›yor” diyen Y›ld›z, birlikte mücadelenin
önemini vurgulayarak konuflmas›n› bitirdi. 

Belediye-ifl sendikas›, Türk-ifl içinde Sendikal Güçbirli¤i Platformu (SGBP)
oluflturarak Türk-ifl genel merkezine karfl› mücadeleyi bafllatan sendikalardan bi-
risi. Türk-‹fl’in hiyerarflisinde demokrasi olmad›¤›ndan, söz haklar›n›n bulunmad›-
¤›ndan, mücadele tarz›n›n yanl›fll›¤›ndan sözeden Belediye-ifl genel merkezi,
kendi içindeki mücadele dinamiklerini yoketmek ve muhalifleri sendikadan silmek
konusunda tam bir pervas›zl›kla davran›yor. Belediye iflçilerinin Hizmet-ifl’ten geri
kazan›lmas› için en fazla çal›flan kadrolar› tasfiye ederek bunu aç›kça kan›tlam›fl
oluyor. 

Türk-‹fl’in 21. Ola¤an Genel Kurulu, 8-11 Aral›k
tarihlerinde Ankara’da yap›ld›. Bu kurulda bir süredir
ayr› bir platform kurarak birlikte hareket eden Sendi-
kal Güç Birli¤i Platformu (SGBP), Petrol ‹fl Genel
Baflkan› Mustafa Öztaflk›n’›, Türk-‹fl Genel Baflkanl›-
¤›na aday olarak gösterdi. Genel Kurulda Türk-‹fl
Baflkan› Mustafa Kumlu ile Öztaflk›n baflkanl›k için
yar›flt›lar. 362 delegenin oy kulland›¤› Genel Kurul-
da Kumlu 223, Öztaflk›n ise 127 oy ald›. Kumlu’nun
listesi iki de¤ifliklik ile önümüzdeki 4 y›l için seçilmifl
oldu. 

SGBP aday›n›n delegelerin üçte birinin oyunu al-
mas› baflar› olarak sunuluyor. Keza Kumlu’nun ko-
nuflmas›nda verdi¤i sözler ve Türk-‹fl Genel Kuru-
lu’nun ald›¤› kararlarda da SGBP’nin etkisi oldu¤u
düflünülüyor. Elbette bir muhalefetin bulunmas›, ku-
rumun bafl›ndakileri daha dikkatli olmaya zorlar. An-
cak Genel Kurul’da da bir kez daha görülmüfltür ki,
SGBP, AKP karfl›tl›¤›nda birleflenlerin muhalefetidir.
Güç Birli¤i’ni destekleyen delegelerin, Türk-‹fl Genel
Sekreterli¤i görevini de yapan faflist Türk Metal sen-
dikas›n›n baflkan› Pevrul Kavlak’› alk›fllamalar›, bu-
nun göstergelerinden biriydi. AKP’li bakanlar hakl›
olarak protesto edilir ve konuflturulmazken, Kemal
K›l›çdaro¤lu ayakta alk›fllanmas› da...

Buna karfl›n Güç Birli¤i’nin AKP karfl›tl›¤› ile s›-
n›rl› bir muhalefet yürütmesi bile, Genel Kurul’un ha-
vas›n› de¤ifltirdi. Delegelerin en s›k att›klar› slogan-
lar, “Suskun Türk ‹fl istemiyoruz!”, “Hak verilmez al›-
n›r, zafer sokakta kazan›l›r!”, “Tazminata uzanan el-
ler k›r›ls›n!” sloganlar› olmas›, taban›n rahats›zl›¤›n›
ve mücadele iste¤ini ortaya koyuyordu. SGBP için-

de yeralan Türkiye Gazeteciler Sendikas› (TGS)
de Genel Kurula tutuklu gazeteciler sorununu ta-
fl›d›. TGS delegeleri, “Tutuklu gazeteciler ser-
best b›rak›ls›n”, “Dokunan Yan›yor, yanana ka-
dar dokunaca¤›z” dövizleriyle dikkatleri üzerlerin-
de toplad›lar. Kumlu da konuflmas›nda bu konu-
ya girmek zorunda kald›. 

Esas›nda Genel Kurul’a kat›lan Bakanlar ve
muhalefet partisinin temsilcileri dahil, herkes kür-
süde keskin konuflmalar yapt›lar. Öyle ki, Çal›flma
Bakan› Faruk Çelik bile, “Çal›flma saati 12, izin yok,
örgütlenme yok, tazminat yok. Kölelik gibi bir yakla-
fl›m var” diyerek tafleron iflçilerinin durumunu özetle-
di. Ard›ndan “bunu Çal›flma Bakan› olarak söylüyo-
rum” demese, konuflan›n, bu çal›flma koflullar›n›n
sorumlular›ndan biri olan bir Bakan taraf›ndan yap›l-
d›¤› anlafl›lmayacakt›.

Genel Kurul’da tafleron uygulamas›n›n, esnek
çal›flman›n kald›r›lmas›; grev hakk› önündeki tüm
yasaklar›n kald›r›lmas›; iflsizlik sigortas› fonunun
amac› d›fl›nda kullan›m›n›n önlenmesi; içerideki “dü-
flünce suçlular›”n›n derhal serbest b›rak›lmas›; k›-
dem tazminat›na dokunulmas›n›n genel grev nedeni
oldu¤u gibi, önemli kararlar al›nm›flt›r. Ancak mese-
le, karar almakta de¤il, onu uygulamaya sokmakta-
d›r. Bilindi¤i gibi, k›dem tazminat› ile ilgili karar daha
önceden al›nm›fl bir karard›r. Fakat AKP hükümeti-
nin k›dem tazminat›n›n gasp›na dönük giriflimlerde
Türk-‹fl, ciddi hiçbir eylem yapmam›flt›r. Bu kararla-
r›n yaflama geçmesi, taban›n bas›nc›yla ve yönetimi
aflan bir örgütlülükle olacakt›r ancak. Tekel iflçileri-
nin direnifli ve sonras›ndaki geliflmeler, tüm iflçi s›n›-

f›n›n ders ç›karaca¤› deneyimlerle doludur.  
Genel Kurul sonras› SGBP temsilcileri, platformu

koruyacaklar›n› duyurmufllard›r. Platformun varl›¤›n›
korumas›n›n yeterli olmayaca¤› aç›kt›r. Önemli olan,
platformun s›n›f mücadelesine katk›s›d›r. Ki bugüne
dek izledikleri çizgi, sadece AKP karfl›tl›¤› ile s›n›rl›
ve göstermelik eylemlerden ibarettir. SGBP, Tekel
direniflinin sat›lmas›ndan birinci derecede sorumlu
Mustafa Türkel’den, devrimci-demokrat sendikac›lar›
tasfiye eden Nihat Yurdakul’a kadar birçok sar› sen-
dikac›y› içinde bar›nd›rmaktad›r. Bu konuda özeleflti-
rel bir yaklafl›m içine girmeden ve pratikte bunu gös-
termeden, kendi deyimleriyle “mücadeleci sendikac›-
l›k” yapmalar› mümkün de¤ildir. SGBP’den bu yön-
de umut besleyenler de ham hayaller kuran refor-
mistlerdir. Ancak kesin olan bir fley vard›r ki, Türk-‹fl
taban›, sendika yönetimlerini zorlamaktad›r. “Türk ‹fl
de¤iflecek Türkiye de¤iflecek” slogan›yla, hem Türk-
‹fl’in hem de Türkiye’nin de¤iflmesini isteyen önemli
bir dinamik oldu¤u görülmüfltür. Bu dinamik, kendi
taban örgütlerini kurarak yönetimleri üzerinde bas›nç
oluflturur ve öncü, devrimci iflçileri sendika yönetimi-
ne tafl›yabilirse, elbette birçok fley de¤iflecektir.

Türk-ifl Genel Kurulu yap›ld›
“Suskun Türk-ifl istemiyoruz”
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Y›llard›r katsay› uygulamas›n›n
adaletsizli¤inden bahsedildi. Bu
nedenle YÖK, katsay›n›n etkisini
azaltmak için kimi ad›mlar att›. Öy-

le ki, farkl› liseler aras›ndaki
katsay› fark› giderek silikleflti.
Son olarak 30 kas›m 2011
tarihinde YÖK Genel Kurulu,

ald›¤› bir kararla katsay›y› tüm-
den kald›rd›. YÖK Baflkan› Yu-
suf Ziya Özcan'›n, skandallar ve

s›nav yolsuzluklar›yla dolu görev
süresi 10 Aral›k 2011 tarihinde bitiyordu. Özcan, gi-

derayak bu hamleyi yapt›, AKP hükümetinin en önemli he-
deflerinden birini gerçeklefltirerek katsay› uygulamas›n› kal-
d›rd›.

Meslek liselerine ve düz liselere eflit puan uygulamas› ya-
p›larak ö¤rencilerin eflitlenece¤ini savunan YÖK, bu uygula-
man›n en çok ‹mam Hatip mezunlar›na yarayaca¤›n› aç›kla-
m›yor. Eflitlik üzerinden naralar atan Özcan, hiç görmedi¤i
derslerden s›nava girecek olan ö¤rencilerin ne duruma gele-
ce¤ini söylemiyor. Üstelik katsay›n›n kald›r›lmas›n›n, meslek
liselerinde okuyan ö¤rencilerin, kendi alanlar›yla ilgili bölüm-
leri kazanma flans›n›n elinden al›nmas›na yol açt›¤›n› da
gözlerden gizliyor. Katsay›lar›n farkl› olmas›, meslek liselerin-
de okuyan ö¤rencilerin tek avantaj›yd› oysa ki. Çünkü mes-
lek liselerinde, di¤er liselerde okutulan matematik, fizik, kim-
ya, biyoloji, co¤rafya, felsefe grubu dersler yoktur, ya da çok
azd›r. S›navda buradan gelecek sorulardaki eksiklik, kendi
alan› sözkonusu oldu¤unda verilen yüksek katsay› ile kapa-
t›lmaktayd›. Katsay›n›n kald›r›lmas›, en baflta iflçi emekçi ço-
cuklar›n›n üniversite hakk›na vurulmufl yeni bir darbe anlam›-
n› tafl›yor. 

Okul katsay›lar›n›n farkl› olmas›ndan en fazla flikayetçi
olanlar, ‹mam Hatip Liselerinde (‹HL) okuyan ö¤renciler ve
dinci-cemaatçi kesimler. Katsay›, ‹HL ö¤rencilerinin, hukuk,
t›p, siyasal bilgiler gibi yüksek puanl›, di¤er taraftan kariyer
olanaklar› daha genifl alanlar› tercih edebilmesini zorlaflt›r›-
yordu. ‹HL’yi bitirenler, ilahiyat fakültesine yönelmek zorunda
b›rak›l›yordu. Ayn› flekilde, devlet içinde ve önemli stratejik
noktalarda kadrolaflma iste¤i olan cemaatler de bu engele
tak›l›yordu. Cemaatlerin çocuklar› için, ‹HL’ye devam etmek
ile, gelecekte bürokrasi içinde yerleflmek aras›nda bir tercihti
sözkonusu olan. fiimdi devlet, kendisi için çok önemli olan
bu engeli kald›rm›fl oldu. Art›k ‹HL’ye giden ve en geliflkin
cemaatçi dersanelerde e¤itim gören ö¤renciler, istedikleri bö-
lümde okuyabilecekler. 

Asl›nda bu karar sadece AKP’nin de¤il, BBP ve MHP’nin
de ifline geliyor. BBP, YÖK’ün aç›klamas›n›n ard›ndan, “bu
konuya iliflkin aksi bir hareketi olan bundan sonra BBP ve Al-
perenlerin hasm›d›r” aç›klamas›n› yapm›flt›. MHP de katsay›
uygulamas›n›n eflitli¤i sa¤lamad›¤› iddias›yla meclise kanun
teklifi vermiflti. 

Biz biliyoruz ki, esas eflitli¤i sa¤layacak ve e¤itim kalitesi-
ni art›racak olan, eflit paras›z, bilimsel, anadilde e¤itimdir.
Kapitalizmde eflitsizlik iflçi ve emekçiler için do¤du¤u anda
bafll›yor. E¤itimin ticarilefltirildi¤i üniversite kap›lar›nda ise,
en çarp›c› haliyle yaflan›yor. Eflitli¤in sa¤lanabilmesi için mü-
cadele etmemiz gerekiyor ve gençlik bu potansiyeli tafl›yor. 

‹stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde Orman Mühendisleri Odas› Ö¤renci Ko-
misyonu Van konulu bir panel düzenledi. Panel 7 Aral›k Çarflamba günü Orman Fakültesi
Konferans Salonunda gerçeklefltirildi. 

Van Ercifl depreminden sonra Van halk›yla dayan›flmaya giden GENÇ OMO’cular, pa-
nelde deprem tecrübelerini aktard›lar, ayr›ca deprem konusuna ö¤rencilerin duyarl›l›¤›n›
art›rmak için konuflmalar yapt›lar. Van’a gönüllü giden ö¤rencilerin KESK’in kurdu¤u
yard›m çad›r›nda, Van Belediyesi ile koordinasyon içinde yürüttükleri çal›flmalar› anlatt›-
lar. 

Söz alan ilk ö¤renci, Van depremini duyduklar› andan itibaren oraya gitmek için sefer-
ber olduklar›n›, ancak sürekli önlerine sorunlar ve engeller ç›kar›ld›¤›n› anlatt›. Bu sorun-
lar bir bir afl›ld›ktan sonra, nihayet otobüslere binerek deprem bölgesine ulaflt›lar. 

‹kinci depremde orada bulunan kriz merkezi çal›flan› da, ikinci depremin y›k›c› gücün-
den bahsetti. 

Son olarak söz alan bir di¤er ö¤renci ise, flunlar› söyledi: “Paneli düzenlemekteki ama-
c›m›z; ülkemizin bir deprem bölgesi oldu¤unu hat›rlatmak, bunu her gün ald›¤›m›z sars›n-
t› ve deprem haberlerinden de anl›yoruz. Biz ö¤renciler bu anlamda gelece¤in depremze-
deleri olarak bu konuda bilinçlenmeli ve duyarl› hale gelmeliyiz. Nerede deprem olursa

olsun ilk duydu¤umuz andan
itibaren yard›m kampanya-
lar› bafllatmal› ve oraya
yard›ma gitmeliyiz. Böyle
zorluklardan ancak daya-
n›flma ve paylafl›mla kurtu-
labiliriz.”

‹Ü ORMAN FAKÜLTES‹’NDE VAN PANEL‹ 

Meslek liselerine katsay›
uygulamas› kalkt› Genç Sen 5. Genel Kurulu, 10 Aral›k cumartesi

günü Ankara’da bir dü¤ün salonunda yap›ld›. Fa-
kültelerden gelen delegeler dü¤ün salonunu doldu-
rurken, bol tart›flmal› bir toplant› olaca¤›, Genel
Kurul bafllamadan önce, ö¤renciler aras›nda delege
seçimi ve önergelerin tart›fl›lmas›nda yaflanan s›-
k›nt›lardan belliydi.  

Genel Kurul devrim flehitleri için yap›lan sayg›
durufluyla bafllad›. Hopa davas›ndan tutuklanm›fl ve
bir gün önce serbest b›rak›lan bir Genç Sen’linin
konuflmas›yla devam etti. Ard›ndan MYK’dan bir
Genç Sen’li geçen senenin de¤erlendirmesini sundu, mali durum de¤erlendirmesi yap›ld›.

De¤erlendirmelerin ard›ndan kendilerini “K Listesi” olarak adland›ran grup ad›na bir
Genç Sen’li Genel Kurul sürecine sa¤l›kl› girilmedi¤i, öncesinde önergelerin tart›fl›lmad›¤›
üzerinden bir bas›n metni okudu. Arkas›ndan böyle bir Genel Kurul’un yap›lmas›n› uygun
görmediklerini, Ola¤anüstü Genel Kurul’a gidilmesi gerekti¤ini belirterek Genel Kurul’dan
ayr›ld›klar›n› bildirdi.

Sonras›nda ‹stanbul Üniversitesi’nden bir Genç Sen’li de Genel Kurul’a haz›rl›k süreci-
nin yap›lamad›¤›n›, delegasyon seçimlerinin sa¤l›kl› yap›lmad›¤›n› ve önergelerin tart›fl›lma-
d›¤›n› anlatt›. Bu nedenle orada herhangi bir temsiliyet durumunun olamayaca¤›n› söylerek
delege kart›n› masaya b›rakt› ve Ola¤an Genel Kurul’a gidilmesi gerekti¤ini belirtti. Ondan
sonra söz alan baflka üniversiteden Genç Senliler de benzer süreçleri yaflad›klar›n› anlat›p,
Genel Kurul’un iptal edilmesini istediler. 

Konuflmalar ve yo¤un tart›flmalar›n ard›ndan Ola¤an Genel Kurul yap›l›p yap›lmamas›
oylamaya sunuldu. Gelen delegelerin de belirtti¤i gibi bir gecede yap›lan naylon üyelikler ve
reformist kesimin a¤›rl›¤› üzerinden genel kurul yap›lmas› oylamada kabul edildi. Bir grup
Genç Sen’li de bu karar›n, ö¤rencilerin gençlik mücadelesine yak›flmayaca¤›n› savunarak ge-
nel kurulu terk etti. 

Sendikal anlay›fl ister iflçi sendikalar›nda olsun, ister ö¤renci sendikalar›nda olsun, sar›
sendikac›l›ktan k›z›l sendikac›l›¤a dönüflmedi¤i, bürokrat sendikal anlay›fl mahkum edilmedi-
¤i müddetçe, hak alma mücadelesi her zaman çalkant›lar yaflayacak ve devrim yolunda her
zaman gedikler bulunacakt›r.  

Genç Sen 5. Genel Kurulu 
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Bo¤aziçi Üniversitesi’nde 5 Aral›k’ta bafllayan
iflgal sürüyor. Güney Kampüs’ün ticarilefltirilmesi-
ne, Starbucks gibi kafeler aç›larak ö¤rencilerin top-
lanma ve ucuz yemek yeme alanlar›n›n yokedilme-
sine karfl› bafllayan bu iflgal, ö¤rencilerde büyük bir
de¤iflim de yaflat›yor. ‹flgalci ö¤renciler, Star-
bucks’›n içinde kendilerine bir yaflam kurmufl du-
rumdalar. Film seyrediyorlar, yemek yap›yorlar, o
alana gelen hocalar›ndan dersler al›yorlar ve en
önemlisi tart›fl›yorlar, kendi gelecekleri ile ilgili ka-
rarlar almay› ö¤reniyorlar. Ö¤rencilerle yapt›¤›m›z
röportaj› yay›nl›yoruz.

PDD: Direniflin içinden biri olarak direniflin
amaçlar›n› anlatabilir misiniz? Nas›l bafllad›?  

Fezal: Biz zaten ö¤renciler olarak Güney Kam-
püsü’nü kullanam›yoruz. Orada oturabilece¤imiz ve
yeme¤imizi yiyebilece¤imiz güzel bir kafeterya da
yok. Bir gün Güney Kampüs’te Starbuck aç›lm›fl di-
ye duyduk ve konuflmaya bafllad›k. “Ya gördünüz
mü güzel yemek yiyecek bir yerimiz yok! Ama kaç
tane cafe’miz ve sandiviçimiz oldu!” Üstelik bir de
Starbucks söz konusu. Konuflurken, bir fleyler yap-
mak ve ihtiyaçlar›m›z› göstermek gereklili¤i ortaya
ç›k›.  

Zeynel: En baflta Güney Kampüsü’nün boflalt›l-
mas› söz konusuydu. Ben eski giriflli oldu¤um için
biliyorum. Eskiden ö¤rencilerin daha sosyal olabile-
ce¤i ve birbiriyle kaynaflabilece¤i “orta kantin” gibi
yerler vard›. Art›k endüstriyel bir üniversiteye do¤ru
götürüyorlar. “Ö¤renci gelsin dersine girsin, dersine
giderken de Starbucks’tan kahvesini als›n! Hayat›
oradan h›zl› h›zl› aks›n!” istediler. Oturmas›nlar,
çünkü otururlarsa konuflurlar! Bir yerlerde beraber
olmas›nlar, toplant› yapamas›nlar! Mesela bu okul-
da 10 kifli “Bir filmi çok be¤endik, izleyelim” derse-
niz yapam›yorsunuz. Kulüp gibi bürokratik bir fley
gerekiyor. Orta Kantin’de bunu yapabiliyorduk, film
gösteriyorduk, hiçbir yerden izin almadan söylefli
yapabiliyorduk. 1 May›s’la, 19 Aral›k’la, depremle
ilgili, Tekel iflçilerinin direnifliyle ilgili birçok söylefli-
yi orada yapt›k. Sonra o kantin kapand› yerine çok
lüks bir fley aç›ld›. Sandviçleri 8-10 lira olan, kah-
veleri çok pahal› olan bir yer. Çok s›n›rl› bir malze-
me ve yemek yiyebilece¤iniz bir fley yok. Daha
sonra o da kapand›, dersler Kuzey Kampüs’e al›n-
d›. Kuzey Kampüsü, tam devlet hastanesi gibi bir
yer. Yeni binada eskiden bir kültür salonu vard›.

Grup Ezgi’nin Günlü¤ü, Grup Yorum, Erkan O¤ur
gibi gruplar›n ve sanatç›lar›n geldi¤i konser verdi¤i
bir mekan›m›z vard›. Oray› da y›kt›lar, SSK hasta-
neleri gibi bir bina diktiler. Hep dersliklerle dolu ve
ö¤renciler sürekli ders çal›fls›n istediler. O da gitti!
Nas›l ki flehrin yoksullar› en d›fla itiliyorsa, burada
da bir “soylulaflt›rma” yap›yorlar. ‹stanbul’un kent-
sel dönüflümünü biz bu kampüste yafl›yoruz. Hani
Tayyip Erdo¤an, ‹stanbul’a vize istiyordu ya, Star-
bucks’›n vizesi de para, bir nevi ekonomik gelir.
Starbucks’da bir kahveye ben 8-10 lira veremem,
ço¤u arkadafl›m›z da veremez. Dolay›s›yla ö¤renci-

ler buradan tasfiye ediliyor. Hem ekonomik ta-
raf› var, hem ideolojik taraf› var. 

Fezal: Hafta sonu diyelim Güney Kam-
püs’e indik, ö¤renci olmayan, tak›m elbiseli in-
sanlar›n bir kokteyl ortam›na girip ç›kt›¤›n› gö-
rüyoruz. Rektör, bir yerlere veriyor. Biz kulla-
nam›yoruz ama baflkalar› kullan›yor.  

Örgütlenmesini nas›l yapt›n›z? Karar al-
ma mekanizmas› nas›l? Bu eylem, önceden
karar al›narak m›, yoksa aniden mi baflla-
d›? 

Fezal: Daha çok SBK’daki (Sosyal Bilimler
Kulübü) arkadafllarla bu konu konufluluyordu.

Starbucks’ta bir çay içme fleklinde bafllad›. “Kendi
çay›m›z› demleyelim, bir çay içelim! Kendi tabure-
lerimizde otural›m, buras›n›n bizim oldu¤unu göste-
relim” dedik. Bu bir ay boyunca her hafta sürdü.
Film gösterimleri yap›ld› ve birçok insan topland›.
‹nsanlar gördü, duydular. Ama en büyük ses, bu ifl-
galden sonra geldi. “Bir fley elde etti¤imizi hisset-
miyoruz, sadece oturuyoruz çay içiyoruz” dedik.
Ondan sonra bir iflgal karar› al›nd› ve oldukça h›zl›
yay›ld›. Medyada epey ses buldu.   

Okuldaki ö¤rencilerin aras›ndaki etkisi na-
s›l? Hakl› buluyorlar m›, kat›l›yorlar m›?

Fezal: Tabi karfl› sesler de oldu. Fakat hocala-
r›n destek vermesi, dersleri burada yapmalar› çok
iyi oldu. Daha önce Starbucks’a hiç gelmeyen in-
sanlar gelmifl oldular. Desteklediklerini söylediler.
Elbette her fleyde birleflemiyoruz, ama “güzel ve
ucuz yemek yiyebilece¤imiz bir yer yok” konusun-
da birlefliyoruz. 

Zeynel: Belki okulda Starbucks’›n en çok müfl-
terisi ‹flletme Kulübü’ndendir. Daha çok böyle flir-
ketlerle çal›fl›yorlar. O kulübün yapt›¤› ankette bile
üniversitedekilerin yüzde 52’si “Hay›r Starbucks’›
istemiyoruz” demifller. Yüzde 38’i “istiyoruz” demifl,
geriye kalanlar da karars›z. Bo¤aziçi Üniversite-
si’ne gelen ö¤renciler, daha çok üst ve orta s›n›f ai-
lelerden geliyor ama burada bir temsiliyet sorunu
da var. Bizim rektörlü¤e sordu¤umuz soru; “Siz
buray› açarken kime sordunuz?” oldu. Ö¤retim
üyelerine sorulmuyor, ö¤rencilere sorulmuyor, çal›-
flan emekçilere sorulmuyor. ‹lk örnek bu de¤ildi ve
daha önce de böyle fleyler oldu. Buna bir itiraz as-
l›nda. Bu nedir? YÖK’ün getirdi¤i bir fley. 12 Ey-
lül’den sonra üniversitelerin düzenlenmesinde söz,

yetki, karar hakk›n›n belli bir az›nl›¤a b›rak›lmas›-
n›n sonucu. Bunu kim oluflturuyor; üniversiteyi yö-
netenler ve sermayeyle iflbirli¤i yapanlar. Ö¤renci-
ler ihtiyaçlar›n› nas›l giderir de¤il de, bu mekan da-
ha çok nas›l kar getirir? Soru buradan olunca ce-
vap da Starbucks oluyor ve bizim de tepki gösterdi-
¤imiz nokta buras›. 

Fezal: Tepki ilk olarak Starbucks’tan ç›kt›, ama
onu aflan bir fleye dönüfltü. Baflka sesler de yük-
selmeye bafll›yor. “Yemekhane istiyoruz” deniliyor.
“Kampüsler aras› servis istiyoruz” deniliyor. Biz ula-
fl›ma para veriyoruz. Mesela bir kampüste dersimiz
oluyor, o ders bittikten 10 dakika sonra baflka bir
kampüste ders var ve biz oraya yetiflmek için, o
araçlara binmek zorunday›z. Ona para veriyoruz.
Bu konu tart›fl›lmaya baflland›.  

Yani di¤er sorunlar› da tart›flmaya yol açt›,
öyle mi?  

Zeynel: Tabi. fiunu da söylemek gerekiyor.
Starbucks, Latin Amerika’da, Kuzey Afrika’da çiftçi-
lerin kan›n› sömüren uluslararas› ve ad› kirlenmifl
bir flirket. Biz buna tepki duyuyoruz ama mesele
salt anti-emperyalizmle s›n›rl› de¤il. Üç ayakta söy-
leyecek olursak, birinci mesele bu temsiliyet mese-
lesi. Ö¤rencilerin, ö¤retim üyelerinin, emekçilerin,
söz, yetki, karar hakk›n›n olmamas›. ‹kincisi “soylu-
laflt›rma” meselesi. Hani kimi dershane dergilerinin
kapa¤›nda yer alan çimlere yay›lm›fl Bo¤aziçi Üni-
versitesi ö¤rencilerinin resimleri ve vitrin meselesi.
Ve son olarak ucuz ve kaliteli g›da veren yerlerin
olmay›fl›. Bununla birlikte üniversitelerdeki harç
zamlar›na, ö¤renci belgelerinin ücretli olmas›na,
sosyalleflme mekanlar›n›n olmay›fl›na kadar birçok
sorun var. Biz bu eylemi yaparken flunu gördük;
sürekli derslere girip ç›kan, birbirini tan›mayan, sa-
dece notlar üzerinden iliflki kuran de¤il de; gelip
birbirini dinleyen ve sorunlar›n› tart›flan ö¤renci-ö¤-
retmen iliflkisini keflfetmeye bafllad›k. Buradan,
“daha genifl bir Okul Meclisi kurabilir miyiz”e uza-

nan bir tart›flma da bafllad›. Ya da Ö¤renci
Kooperatifi’ni kursak ve

BBooğğaazziiççii’’nnddee iişşggaall vvaarr!!

1992 y›l›nda Kozlu’da 467 madencinin ölümüyle
sonuçlanan maden katliam›n› protesto etmek için,

Genç Komünarlar taraf›ndan 
Bo¤aziçi Üniversitesi rektörlü¤ü iflgal edilmiflti. 

‹flgali anlatan yaz›lar, sonradan kitap haline getirilmiflti. 



herkese hitap etse. Bu gibi tart›flmalar oluyor. Me-
kan, asl›nda bir tart›flma zemini açt› bize. Üniversi-
tedeki bir çok fleyin düzelmesi için itiraz alan› açt›.
Marka tart›flmas›ndan ç›k›p, üniversitenin nas›l ol-
mas› gerekti¤i, ö¤rencinin, ö¤retim üyesinin nas›l
olmas› gerekti¤i, nas›l yaflamas› gerekti¤ini sordu-
ran bir mekan oldu bizim için.  

Burada daha önce ’92 y›l›nda bir iflgal ya-
fland›, o konuda bir bilginiz ve fikriniz var m›?  

Fezal: Onu duyduk, evet rektörlü¤ü iflgal etmifl
ö¤renciler. Sonra polis sald›rm›fl. Biz öyle bir mü-
dahaleyle karfl›laflmad›k. Medyada da “çok bar›flç›l
bir eylem, ö¤renciler gitmifl oraya yerleflmifller,
haklar›n› al›yorlar, bir yerleri k›r›p parçalam›yorlar”
fleklinde ç›kt›. Ama buraya geldi¤imiz ilk gece,
neyle karfl›laflaca¤›m›z› bilmiyorduk. Polis de gele-
bilirdi. Buras› maliyeye mi ait, okula m› ait bilmiyo-
ruz. Ama karar ald›k, burada duraca¤›z dedik ve
60-70 kifli buradayd›k gece. Bir müdahaleyle karfl›-
laflmad›k. fiimdi böyle ilerliyor.  

Asl›nda’92 y›l›ndaki Bo¤aziçi iflgalinde de
gençler, iflgal etti¤i yerleri y›k›p dökmüyor,
okula hiçbir zarar vermiyor. Polisin sald›r›s›yla
ortaya ç›kan tahribat, iflgalci gençlere mal edil-
meye çal›fl›l›yor. O gençler, Kozlu’da katledilen
madencilerin sesi olmak, devletin ilgisizli¤ini
teflhir etmek için gerçeklefltirmifllerdi bu eyle-
mi. Ö¤rencilerin, hem kendi sorunlar›na, hem
de toplumu ilgilendiren yaflamsal sorunlara sa-
hip ç›kmas›n›n önemli bir örne¤iydi bu eylem.
Burada da flimdi daha ucuz yemek sorunuyla
bafllayan, ama sonras›nda her konuya ilgi
uyand›ran bir fley oluflmufl gençler aras›nda.
Bir politikleflmeye de yol açm›fl.  

Zeynel: Kesinlikle! Burada, ö¤rencinin toplumla
iliflkisinin nas›l olmas› gerekti¤ine dair sorular sor-
durdu ve bu politikleflmeye yol açt›. ‘92 iflgalinin de
göstermifl oldu¤u bir fleydi bu belki. Bir üniversite
ö¤rencisinin d›flar›da olup bitenlerden çok da ba-
¤›ms›z kendisini var edemeyece¤ini gösterdi. Nas›l
Ayazma’daki Tarlabafl›’ndaki kentsel dönüflüm
yoksullar› bir yere itiyorsa, buradaki kentsel dönü-

flüm de yoksul ö¤rencileri bir yere do¤ru itiyor. Ay-
n› flekilde bir arkadafl›m›z tutukland› burada, “Dev-
rimci Karargah’la iliflkisi var” iddias›yla. Ve biz flu-
nun alt›n› çizdik bu süreçte; bu tutuklama, d›flar›-
daki tutuklama teröründen ba¤›ms›z de¤il. Kürt
halk›na, sosyalist devrimcilere sald›r›lardan ba¤›m-
s›z bir fley de¤il. ‹tiraz›m›z da buradan geliflti. “Bü-
tün ö¤rencileri geri verin” gibi bir fliarla yola ç›kt›k.
Ciddi ve güzel bir eylem oldu. Bu iflgale kat›lan ço-
¤u arkadafl›m›z›n da destek verdi¤i bir fley oldu. 

Bundan sonra iflgalin gidiflat›yla ilgili neler
düflünülüyor?  

Fezal: fiimdilik biz Starbucks’›n d›fl›na ç›kmak
istiyoruz. Yar›n (18 Aral›k) yemekhanede bir eylem
yapaca¤›z. Kendi yapt›¤›m›z yeme¤i da¤›taca¤›z
ve “Siz yedi¤iniz yeme¤in maliyetini biliyor musu-
nuz? Yemekhaneye ödedi¤iniz para ne kadar? Ba-
k›n bizim verdi¤imiz yeme¤in maliyeti daha düflük
oluyor” diyece¤iz. Ayr›ca yemekhanenin yemekleri
kötü ve muhtemelen bizim yemeklerimizi daha çok
be¤enecekler. Onu göstermek için yapaca¤›z.
Onun d›fl›nda baflka eylemler düflünülüyor. 

Zeynel: Bizim burada yapt›¤›m›z biraz Star-
bucks’› aflan bir fley oldu. Acaba temsiliyetimizi sü-
reklilefltirebilecek bir fley yaratabilir miyiz? Bir Ö¤-
renci Meclisi, hatta daha genifl tart›fl›p bir Okul
Meclisi gibi bir karar alabilir miyiz?  Ö¤rencileri,
emekçileri ve ö¤retim üyelerini temsil eden bir
Meclis fikri tart›fl›l›yor. Ayn› flekilde bir de Ö¤renci
Kooperatifi tart›flmas› var… Ürünleri do¤rudan çift-
çiden al›p ö¤rencilere sunan kaliteli bir kantin yara-
tabilir miyiz diye. Burada atölyeler oluyor. Alternatif
dersler yap›yoruz. Bir yandan e¤itimimizi sürdürü-
yoruz. Tiyatro gösterimleri oluyor, film gösterileri,
söylefliyor oluyor. Müzik dinletileri oluyor. Biz bura-
da bir yaflam kuruyoruz. Hemen tepki veren bir
protesto de¤il, kendisini kuran ve oluflturan bir ey-
lem tarz› var burada. O bak›mdan k›ymetli. Bir ne-
ticeye ba¤lanacakt›r. Halihaz›rda rektörlük hiç yap-
mad›¤› bir fley yap›p, bu Starbucks ihalesinin nas›l
oldu¤unu anlatan bir yaz› gönderdi ö¤retim üyeleri-
ne. Ayr›ca kendisi kiflisel bir yaz› yazd›, eylem hak-
k›nda ne düflündü¤üne dair. Bizi hala muhatap al-

m›fl de¤il, ama onun da olaca¤›n› düflüyoruz. Ne
yapabiliriz'e dair tart›flmalar›m›z forum fleklinde sü-
rüyor. Neticelenmifl de¤il ama yak›n bir zamanda
neticeye ba¤lanaca¤›n› düflünüyorum.  

Bo¤aziçi Üniversitesi, sizin de belirtti¤iniz
gibi, daha çok orta ve üst s›n›fta varl›kl› ailele-
rin çocuklar›n›n okudu¤u bir üniversite olarak
politikaya uzak görünen bir yer. Böyle mi ger-
çekten? Hem kendi sorunlar›na, hem toplumsal
sorunlara duyarl›l›k bak›m›ndan?  

Fezal: Bu orta s›n›f olma durumu ve buradan
mezun olunca birçok insan›n beyaz yakal› olarak
çal›flaca¤› konusunda da bir fleyler yap›ld› burada.
Beyaz Eylem Platformu geldi, beyaz yakal› olarak
çal›flanlar. Onlar›n söyledi¤i fley, “buradan mezun
olunca birçok insan beyaz yakal› olarak çal›flacak,
ama flunu unutmamal›y›z ki, buralarda iflçi olarak
çal›flaca¤›z ve haklar›m›z› aramak için yine örgüt-
lenmemiz laz›m”. Bunun d›fl›nda bize sunulan o
suni yaflam; güzel k›yafetler, flirketlerin verdi¤i lap-
toplar, blackbery'ler… “O suni yaflamdan s›yr›lmal›
ve gerçekleri görmeliyiz” diyorlard›.

Zeynel: Mesele taa ÖSS’den bafll›yor. Buran›n
puan› çok yüksek ve ÖSS'yi kazananlar da özel
ders alan ve dershanelere giden varl›kl› ailelerin
çocuklar›. Ayr›m en bafltan bafll›yor. Ama ona ra¤-
men Türkiye'deki orandan az de¤il muhalif ve itiraz
eden sesler. 2005-2006'da Diyarbak›r'da yap›lanla-
ra karfl› Diyarbak›r'a gidildi. Türk ve Kürt halklar›-
n›n kardeflli¤ini isteyen ve ölümlere dur diyen "Kar-
defllik ‹stiyoruz Haftas›" yap›ld›. Hrant Dink'in katle-
dilmesinden sonra "Karanl›¤› Sorguluyoruz" ad› al-
t›nda bir hafta düzenlendi. Tekel iflçileriyle daya-
n›flmak için buradan gidildi. Emek haftas› düzen-
lendi. Asl›nda bak›ld›¤›nda sürekli d›flar›yla da
ba¤lant›l› olan bir hareket söz konusu. Sizin de az
önce bahsetti¤iniz gibi '90'larda da zaten politikti.
Elbette ki, vitrinine koymak istedi¤i mühendisler vb.
var. Ama bir flekilde sorunlara müdahale eden,
kendini toplumun d›fl›nda görmeyen bir ö¤renci
toplulu¤u da mevcut.  

Teflekkür ediyoruz.  
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8 5 Aral›k'da Dersim DHF örgütlülü¤üne polis ta-
raf›ndan operasyon düzenlendi. Dernek kap›s›n›
k›ran polis, içeriye girerek gazetelere ve di¤er
belgelere el koydu. Ayn› gün ev bask›nlar› da ya-
p›l›rken, 5 DHF'li gözalt›na al›nd› ve tutukland›.
Tutuklamalar› protesto etmek için DHF ve devrim-
ci-ilerici güçler, ‹stanbul, Ankara, Dersim, ‹zmir,
Antalya, Mersin'de bas›n aç›klamalar› yapt›.

8 13 Aral›k'da polis ‹stanbul'da Güzeltepe, Nur-
tepe, Ça¤layan'da ev bask›nlar› gerçeklefltirdi.
Sabah›n erken saatlerinden itibaren mahalleleri
ablukaya alan polisin gözalt› sald›r›s›na karfl›
devrimciler direnirken, ç›kan çat›flmalarda polis
gaz bombas› kulland›. Ev bask›nlar›nda ve ey-
lemlerde 40'tan fazla kifli gözalt›na al›nd›, 17 Ara-
l›k'da mahkemeye ç›kar›lan 13 devrimci tutuklan-

d›. Gözalt›lar›n tutuldu¤u ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü önünde Halk
Cephesi 4 günlük oturma eylemi
yapt›. Bask›n›n oldu¤u gün ise Nur-

tepe'de yürüyüfl düzenleyen Halk Cepheliler gö-
zalt›lar› protesto etti.  

8 29 Kas›m'da Eskiflehir, Ankara, Denizli ve Bo-
lu'da gözalt›na al›nan 7 Odak dergisi okuru 2 Ara-
l›k'da ç›kar›ld›klar› mahkemece tutukland›. Tutuk-
lananlar Sincan F Tipi Hapishanesi'ne götürüldü-
ler.

8 3 Aral›k'da Diyarbak›r'da BDP taraf›ndan dü-
zenlenen mitinge sald›ran polisin açt›¤› atefl so-
nucu a¤›r yaralanarak hastaneye kald›r›lan Murat
Eliboz 4 Aral›k'da yaflam›n› yitirdi.  

8 Füze Kalkan›’na karfl› eylem yapmak isteyen
Halk Cepheli ve Liseli Dev Gençliler, Kocaeli’nde,
Çanakkale’de, Antalya’da çad›r kurdular. Polis
sald›r›s›na maruz kalan eylemciler, sloganlarla

gözalt›na al›nd›. Dövülüp sürüklenerek gözalt›na
al›nan ö¤renciler, serbest b›rak›ld›ktan sonra tek-
rar çad›r kurmaya eylem alan›na gittiler. Polisin
müdahalesi eylemlerle protesto edildi. 

Tutuklamalar, gözaltılar sürüyor

Dergimizin bas›ld›¤› Berdan Matbaas›'n›n sa-
hibi Sad›k Dafldö¤en 16 Aral›k'ta gözalt›na al›-
narak tutukland›. Hakk›nda kesinleflmifl hüküm
bulunan Dafldö¤en Metris Hapishanesi'ne gön-
derildi. Bir hukuk garabeti olan Dafldö¤en'in yar-
g›lanmas›, geçti¤imiz y›l sonuçlanm›fl ve bir y›l-
l›k bir hapis cezas› verilmiflti. Hapis cezas›na
neden olan kitab›n yazar› ve sahibi beraat ettiril-
di. Dafldö¤en'in cezaland›r›lmas› asl›nda dev-
rimci ve ilerici yay›nlar› basanlara da bir gözda¤›
anlam›na geliyor. Dafldö¤en daha önce de çe-
flitli yay›nlar nedeniyle gözalt›lar ve yarg›lamalar
yaflam›flt›.  

Berdan Matbaasının sahibi tutuklandı



ABD askerlerinin, 15 Aral›k 2011 tarihinden
itibaren Irak’tan çekilmesi bafllad›. 31 Aral›k gü-
nü son asker de Irak’tan ayr›ld›(!) Böylece 21
Mart 2003 tarihinde resmen bafllayan iflgal, 15
Aral›k 2011 tarihinde, yine resmen bitirilmifl ol-
du. 2007 y›l›nda 170 bine kadar ç›kar›lan ABD
askeri say›s›, bugün art›k resmi olarak s›f›rlan-
m›fl durumda. 

Resmi aç›klamalar böyle, ancak ne ABD
gerçekten geri çekildi, ne de “son ABD askeri”
Irak’tan ayr›lacak. ABD Baflkan Yard›mc›s› Joe
Biden, 3 Aral›k günü Abdullah Gül ile yapt›¤›
görüflmede “Irak ile ba¤lar›m›z› koparm›yoruz,
birçok bak›mdan asl›nda ba¤lar›m›z› daha da
derinlefltiriyoruz” diyerek, bu çekilmenin biçim-
sel yönünü itiraf ediyordu. Keza Irak Baflbakan›
Maliki de, “güvenlik, terörizmle mücadele, Irak
ordusunun e¤itimi, e¤itim ve ülkenin zenginli¤i-
nin art›r›lmas› noktalar›nda ABD’nin yard›m›na
ihtiyaç duyduklar›n›” söyleyerek, bunu onayl›-
yordu. 

ABD askerlerinin Irak’ta kalmas› için çeflitli
bahaneler ve farkl› biçimler üretildi. Mesela
“ABD elçili¤inin korunmas› için” kalacak olan
birlik, çekilme kapsam›nda say›lm›yor; oysa sa-
dece büyükelçilikte, “bürokrat, C‹A ajan› ve uz-
man” olarak tan›mlanan kadro say›s› 16 bin ci-
var›nda. Keza Kürdistan bölgesinde “peflmerge-
leri e¤itmek üzere” kalacak olan ABD askerleri
de, Ba¤dat’tan çekilen askerler! Yani asl›nda
ABD askerleri Ba¤dat’tan Kürdistan’a çekilmifl
oluyor. “Özel Güvenlik Birimleri” kapsam›nda
kalacak olan asker say›s› da onbinlerle ifade
ediliyor. Özel Güvenlik Birimleri, ABD’nin so-
rumluluk almadan, asker cenazeleriyle u¤rafl-
madan ve uluslararas› kamuoyunda kendi pres-
tijini zedelemeden, her tür sald›r›y›, vahfleti ger-
çeklefltirmek için bulunmufl etkili bir araç. Sade-
ce bu tabloya yans›yanlar bile, Irak’tan çekilme-
nin propagandif oldu¤unu göstermeye yetiyor. 

ABD hiçbir zaman Irak’ta tam hakimiyetini
kuramad›; iflgal gerçek anlamda Irak’› teslim
alamad›. Ama ABD, iflgalin sürmesinin bütün
olumsuz etkilerini yaflad›. Bir taraftan asker ce-
zaneleri ve savafla harcanan
bütçe nedeniyle iç
kamuoyunda
ABD yö-
netimi
zor
du-

ruma düfltü, di¤er taraftan dünya kamuoyu nez-
dinde katliamc› ve sömürgeci bir emperyalist
olarak teflhir oldu. Üstelik de, Irak’ta her geçen
gün inisiyatifi biraz daha kaybetti. Bu nedenle
ABD art›k resmi olarak de¤il, gayriresmi ola-
rak iflgali sürdürmeyi planl›yor. “‹flgalci” ko-
numundan “yard›mc›” konumuna geçmeye
çal›fl›yor. Asl›nda ABD’nin çekilmesi, Irak’taki
yenilginin resmileflmesi anlam›n› tafl›yor.

9 y›l›n bilançosu
ABD bugün iflgali bitirdi¤ini aç›kl›yor. Ancak

9 y›ll›k iflgal, Irak’› kelimenin gerçek anlam›yla
y›kt› geçti, Ortado¤u’yu yerinden oynatt›. Bugün
art›k, 9 y›l öncesinden çok farkl› bir dünyada ya-
fl›yoruz. 

Ba¤dat’taki ABD bayra¤›n› indirerek iflgalin
bitti¤ini duyuran Savunma Bakan› Leon Panet-
ta, “Dökülen kan›n ve yap›lan harcamalar›n,
Irak’a demokrasinin getirilmesi karfl›s›nda de¤-
di¤ini” söyledi. Oysa Irak’a getirilen fley “demok-
rasi” de¤il; iflgal, katliam, vahflet, sürgün, mez-
hep çat›flmas›, sömürü, ya¤ma, ekonomik y›-
k›m, tarihin ve gelece¤in yokedilmesiydi. 

Countercurrent Stratejik Araflt›rmalar Merke-
zi’nin savafl›n 5. Y›l›nda (2008’de) haz›rlad›¤›
rapora göre, 5 y›lda ölen Irakl› sivil say›s› 1.7
milyonu geçti. BM ve Dünya Sa¤l›k Örgütünün
verileri ile haz›rlanan bu rapora göre, ’91 y›l›n-
daki Birinci Körfez Savafl› ile birlikte, ABD’nin
Irak’taki operasyonlar›nda ölen sivil say›s› 3.9
milyon kiflidir. Bu rakamlar sadece sivil say›s›n›
göstermektedir. Ölen Irakl›lar›n toplam say›s› el-
bette bunun çok üzerindedir. Nüfus kay›tlar›
do¤ru düzgün tutulmad›¤›, çok yo¤un bir göç
yafland›¤›, sivil katliamlar› gizlendi¤i için, gerçek
rakamlara ulaflmak mümkün de de¤ildir. 

Savafl milyonlarca Irakl›y› evinden topra¤›n-
dan kopard›. 1 milyon 683 bin Irakl›, Suriye, Ür-

dün gibi çevre ülkelere göç etti. ‹ç göç
rakamlar› da bunun kadar büyük. 1.5

milyon Irakl›, evini terkederek baflka
kentlere göçetti. Hepsi de benzer

sebeplerle gerçekleflti. Bulundu-
¤u yerin ABD iflgali alt›nda ol-
mas›; evinin y›k›lmas› ya da

bölgedeki su, elektirik gibi altya-
p› hizmetlerinin çökmesi, bölge-
sinde mezhepsel ya da ›rksal
olarak az›nl›kta kalmas› gibi ne-

denlerle 5 milyondan fazla Irakl› ye-
rinden yurdundan oldu.  

Halk›n yaflamsal ihtiyaçlar› karfl›-
lanamaz hale geldi, ülkenin altyap›s›

çöktü. Elektrik, su gibi en temel ihti-
yaçlar›n düzenli olarak karfl›lanmas›
savafl bafllad›¤›ndan bu yana hiç

mümkün olmad›. Kanalizasyon

at›klar›n›n nehir
sular›na boflal-
t›lmas›ndan do-
lay› kolera gibi
dünya genelin-
de çoktan geri-
de b›rak›lm›fl
olan salg›n
hastal›klar, Irak
halk›n› k›rd› ge-
çirdi. Yetersiz
beslenme, sa¤-
l›ks›z yaflam
koflullar› ve
radyasyonlu
bombalar-silah-
lar nedeniyle,
çocuk ve be-
bek ölümleri,
sakat do¤umlar
dizginsiz bir ar-
t›fl gösterdi.
E¤itim-sa¤l›k gibi en temel ihtiyaçlar ulafl›lamaz
hale geldi. 

Saddam döneminde Irak, laik bir devletti. ‹fl-
gal ile birlikte aflama aflama fleriat devletine dö-
nüfltürüldü. Anayasa, fleriat hükümlerine göre
düzenlendi. Irak’taki mezhepler aras›ndaki ayr›-
l›klar, fliddetli çat›flmalara dönüfltü, fiii ve Sünni-
ler aras›nda düflmanl›k tohumlar› ekildi. Geç-
miflte kar›fl›k olarak oturulan mahalleler, büyük
etnik çat›flmalar›n arkas›ndan, yüksek duvarlar-
la çevrili ve art›k kar›fl›k olmayan gettolara dö-
nüfltürüldü. 

Ebu Garip cezaevinde, tutsaklara yap›lan
ak›lalmaz ve insanl›k d›fl› iflkenceler, ABD’nin
Irak’a götürdü¤ü “demokrasi”nin gerçek yüzünü
ortaya serdi. Amerikan askerlerinin nas›l birer
psikopat katile dönüfltükleri, yapt›klar› iflkence-
ler ve çektikleri resimlerle kendisini aç›k biçimde
ortaya koydu. Bu psikopat katillerin bir k›sm› da,
ordunun görünmek istemedi¤i noktalarda devre-
ye giren ve sivil katliamlar, iflkenceler, adam ka-
ç›rmalar, yol kenar›nda infazlar konusunda per-
vas›z bir sicile sahip olan özel güvenlik flirketle-
rinde çal›fl›yorlard›.  

ABD’nin Irak ve Afganistan’da savaflan 1.5
milyon askerinin yaklafl›k 800 bininin hastalan-
d›¤› ve sakatland›¤› söyleniyor. Resmi rakamlar
elbette bunun çok alt›nda. Bu hastal›k ve sakat-
lanmalar›n birkaç bin kadar› çat›flmada yaralan-
mak türünden somut savafl etkileri. Ancak yüz-
binlerce asker ciddi psikolojik rahats›zl›klar ve
bombalar›n yayd›¤› radyasyondan kaynaklanan
kanser türü hastal›klarla bo¤ufluyor. 4 bin 500
Amerikan askeri ise ülkesine tabut içinde dön-
dü. Tabi bu arada, ABD ordusunun Afganis-
tan’da birçok asker cenazesini ülkeye geri gön-

dermekle “u¤raflmad›¤›”, ölen askerleri yakarak
kal›nt›lar›n› da çöpe att›¤› ortaya ç›kt›. Irak’ta da
ayn› fleyi yapmalar›n›n önünde engel yok. 

Savafl›n ABD’ye toplam maliyetinin 3 trilyon
dolara ulaflt›¤› söyleniyor. Elbette bu da resmi
rakam. Daha savafl›n ilk günlerinde kay›td›fl›
olarak uçaklarla Irak’a birkaç ton a¤›rl›¤›nda pa-
ran›n tafl›nd›¤› duyulmufltu. Keza 2006 y›l›nda
Irakl› Sünni örgütlerle ABD ordusunun aras›nda
El Kaide karfl›t› bir anlaflma imzalanmas›n›n da
ABD için maddi bir bedeli olmufltu. Irak’taki yol-
suzluklar›n, bürokratlar› sat›n almak için harca-
nan paran›n haddi hesab› bulunmuyor. Irak’taki
ABD’li yöneticiler, milyarlarca dolar tutar›ndaki
paray› nereye harcad›klar›n› aç›klayam›yorlar. 

Irak’ta “kaybolan” silah ve teçhizat›n da mik-
tar› ve hesab› bilinmiyor. Mesela ABD’de 2007
y›l›nda aç›klanan bir Say›fltay raporu flunu söy-
lüyor: “Ordu, Haziran 2004-Eylül 2005 tarihleri
aras›nda Irak güçlerine verildi¤i bildirilen 110
bin AK-47 makineli tüfek (Kalaflnikof), 80 bin ta-
banca, 135 bin koruma ekipman› ve 115 bin
kask›n ak›betinin ne oldu¤unu söyleyemiyor.”
Bu silahlar›n bir k›sm›n›n El Kaide’ye karfl› sa-
vaflmasi için Sünni örgütlere verildi¤i, ancak
önemli bir k›sm›n›n da El Kaide’nin eline geçti¤i
tahmin ediliyor. Silahlar›n bir k›sm›n›n da Türki-
ye’deki Dan›fltay sald›r›s› ve Rahip Santaro ci-
nayeti gibi kontra eylemlerinde kullan›ld›¤›n›n
aç›¤a ç›kmas›, bölgedeki karmafl›k kontra iliflki-
lerini ortaya seriyor. 

Çekilme ‹ran’› güçlendiriyor
ABD’nin çekilmesinin yaratt›¤› boflluk, mez-

hepler aras›ndaki iktidar savafl›n› güçlendirdi.
ABD, her seçimin arkas›ndan, büyük pazarl›klar
yürüterek, üç blok aras›ndaki tüm dengeleri gö-

zeterek yeni yönetimi oluflturuyordu. Irak’ta son
seçimlerin sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n bile ay-
lar sürmesinin alt›nda yatan buydu. Ancak gide-
rek bu pazarl›klarda, fiii blokun a¤›rl›¤› ve ka-
zançlar› artmaya bafllam›flt›. 

ABD’nin çekilmesi, Irak’ta iktidar›n yeniden
düzenlenmesi anlam›na geliyordu. Ve ilk hamle
fiii kesimden geldi. Irak’›n fiii Baflbakan› Nuri el
Maliki, daha ABD askerlerinin geri çekilmesinin
tamamlanmas›n› bile beklemeden Sünni Cum-
hurbaflkan› Yard›mc›s› Tar›k el Haflimi hakk›n-
da tutuklama karar› ç›kartt›. Karar›n nedeni,
parlamento önünde düzenlenen ve Maliki’yi he-
def ald›¤› düflünülen bombal› sald›r› olarak
aç›kland›. Gerçekte ise, Sünni kesim üzerinde
bir bask› kurma ve fiiilerin gücünü pekifltirme
amac›n› tafl›yordu. Haflimi, Kürdistan bölgesine
kaçarak Kürtlere s›¤›nd›. Maliki ayr›ca, tutukla-
ma karar›na tepki olarak meclisi boykot eden
Sünni Irakiye grubuna mensup bakanlar›, boy-
kotun devam etmesi durumunda kabineden ata-
bilece¤i mesaj›n› da verdi. 

Federal Kürdistan yönetimi, önce Haflimi’yi
Ba¤dat’a teslim etmeyeceklerini, misafir ettikle-
rini ve istedi¤i kadar kalabilece¤ini aç›klad›. Ar-
kas›ndan, Ba¤dat’›n kabul etmesi durumunda,
Erbil’de kurulacak bir mahkemede Haflimi’nin
adil biçimde yarg›lanabilece¤i söylendi. Bu ara-
da, Ba¤dat’ta patlayan bombalar, ayn› iktidar
savafl›n›n devam› olarak, baflkenti kan gölüne
çevirdi. 

ABD, iflgalin bafl›ndan itibaren, siyaseten ifl-
birlikçilerini oluflturma ve iktidar› “emanet etme”
konusunda istedi¤i baflar›y› yakalayamad›. Ön-
ce fiiileri güçlendirmek istedi, Sünnilerin ekono-
mik-siyasi-askeri gücünü da¤›t-
t›. Ancak fiiiler ilk günden itiba-
ren iflgal karfl›t› bir konum ald›lar. Üstelik
Irak’taki fiiilerin güçlenmesi, ‹ran’› da güçlendiri-
yor, ‹ran’›n Irak üzerindeki hakimiyetini art›r›yor-
du. Kürtler, ABD’ye karfl› belli güvensizlikler ta-
fl›salar bile ABD’ye ba¤›ml› bir çizgi izlediler;
ancak Kürtlerin kendi bölgeleri d›fl›nda bir ik-
tidar savafl›na giriflmelerine izin verilmedi.
Zaten Kürtler, Talabani arac›l›¤›yla bir ellerini
hep Çin’de tutmay› tercih ettiler.
Bu durumda ABD, Sünnilerle anlaflma yapma-
ya, onlar›n ülke üzerindeki hakimiyetini art›rma-
ya çal›flt›. Ancak de¤iflmifl olan dengeleri yeni-
den kurmas› mümkün olmad›. Bu nedenle
Irak’taki hükümet ve bürokrasi üzerindeki et-
kisini her geçen gün kaybetti. 

Bugün ekonomik olarak da ABD,
Irak’ta tam hakimiyetini kura-
mam›fl durumdad›r. Irak’taki ya-
banc› yat›r›mlar›n yaln›zca yüz-
de 10 kadar› ABD’li tekellere
aittir. Geri kalan ekonomi, baflta

‹ran, Çin ve Rusya olmak üzere, pekçok farkl›
ülkenin ya¤mas› alt›ndad›r. BP (‹ngiltere), Shell
(Hollanda), Total (Fransa), Exxon Mobil (ABD),
General Electrics (ABD), Siemens (Almanya),
Hyundai Mühendislik (Güney Kore), HBSC (‹n-
giltere), Gazprom Neft (Rusya), Lukoil (Rusya),
CNPC (Çin), Katar Telekomünikasyon bunlar-
dan en önemlileridir. Türkiye’den Çal›k ve TPA-
O’nun da 800 milyon dolar› aflk›n yat›r›m anlafl-
malar› bulunmaktad›r. ‹ngiliz Financial Times
gazetesi ise yazd›¤› bir yaz›da “Irak’taki ekono-
mik f›rsatlardan”, savafla destek vermeyen ve
kat›lmayan ülkelerin yararland›¤›n›; Türkiye,
‹ran, Çin, Güney Kore ve Arap ülkelerinin,
Irak’›n ulafl›m, telekom ve inflaat faaliyetlerinde-
ki yat›r›m hacminin ‹ngiltere ve ABD’den daha
fazla oldu¤unu anlatt›. 

* * *
ABD’nin Irak iflgali, “Irak’a demokrasi götür-

mek” ve “Ortado¤u halklar› için bir tehdit olan
Saddam’›n kimyasal silahlar›n› yoketmek” gibi
parlak ambalajlara sar›lm›flt›. ‹flgal sonras›nda,
Irak b›rakal›m “demokrasi”yi, bir kan gölüne
dönmüfl durumda. Di¤er taraftan, bugün
ABD’nin en büyük düflman› olarak görünen
‹ran, ABD’nin Irak’taki baflar›s›zl›¤›n›n ürünü
olarak güçlendi, Ortado¤u’daki fiii ve ABD mu-
halifi kesimleri kendi himayesi alt›na ald› ve
ABD’nin karfl›s›na en etkili tehdit unsuru olarak
dikildi. 

Bugün ABD, ekonomik olarak a¤›r bir krizin
etkisi alt›nda bunalm›fl; siyasal olarak dünya
halklar› nezdinde sömürgeci ve katliamc› yüzü
teflhir olmufl; askeri olarak Irak ve Afganis-
tan’da yenilmifl bir emperyalist durumundad›r.
Irak ekonomisi ve altyap›s›n› enkaza çevirmifl,
afliretler aras›nda istedi¤i kurumsallaflma ve ül-
ke yönetiminde istedi¤i uflakl›¤› yaratamam›fl,
petrolü tam hakimiyetine alamam›fl bir halde
gerçeklefltirdi¤i bu “çekilme”,
yenilginin itiraf›ndan baflka
bir fley de¤ildir. 

Irak iflgali bitti mi?
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Ayhan Çark›n, itiraflar›na devam ediyor.
‘90’l› y›llarda “Özel Harekat Timi” içinde gö-
rev alan Çark›n, geçti¤imiz aylarda bu dö-
nemde ifllenen ve resmi kay›tlara “faili meç-
hul” olarak geçen cinayetlerin, kendisinin de
içinde bulundu¤u polisler taraf›ndan ifllendi-
¤ini söylemiflti. Bir televizyon kanal›nda “bin
kifliyi öldürdük” diyen Çark›n, daha sonra
savc›l›¤a ça¤r›lm›fl ve tutuklanm›flt›.

Ayhan Çark›n’›n da içinde bulundu¤u
“Özel Harekatç›”lar›n bafl›nda ‹brahim fia-
hin bulunuyordu. Çark›n, ifadelerinde ‹bra-
him fiahin, Korkut Eken ve Mehmet A¤ar’›n
bu cinayet flebekesinin bafl›nda yer ald›¤›n›
yineliyordu. Susurluk sonras›nda bir süre
tutuklu kalan ‹brahim fiahin, “haf›za kayb›”
yaflad›¤› ve olaylar› hat›rlamad›¤› gerekçe-
siyle serbest b›rak›lm›flt›. fiahin, “Ergene-

kon davas›” kapsam›nda yeniden tutukland› ve Ay-
han Çark›n’›n itiraflara bafllad›¤› dönemde ise 7
kontrgerilla elaman›yla birlikte tahliye edildi. Bu kez
gerekçe, “Ayhan Çark›n’›n soyut iddialar› d›fl›nda
tutuklulu¤u gerektirir bir kan›t olmamas›” fleklindey-
di.

Ayhan Çark›n’›n iddialar› o kadar “soyut” ki, Çar-
k›n, tek tek isim vererek kimleri öldürdüklerini söyle-
mekle kalm›yor, baz›lar›n› bizzat kendisinin gömdü-
¤ünü, gömülü yerleri de gösterebilece¤ini söylüyor-
du. Bunlar›n içinde 5 May›s 1992’de gözalt›nda
kaybedilen Hüsamettin Yaman ve Soner Gül ad-
l› devrimci ö¤renciler de vard›. Daha önce de
Ayhan Efeo¤lu’nun ‹stanbul Emniyeti’nde iflken-
ce sonucu öldürüldü¤ünü aç›klam›flt›. Son aç›k-
lamalar›nda eski M‹T’çi Tar›k Ümit’in de nereye gö-
müldü¤ünü bildi¤ini söyleyerek, bunlar›n yerlerini
gösterebilece¤ini ve DNA testi yap›l›rsa, kimliklerin
de aç›¤a ç›kaca¤›n› bildirdi. 

Bu aç›klamalar›n›n gazetelerde yer almas›n›n
ard›ndan, Çark›n cezaevinden ç›kar›larak, Silivri ve
Sapanca’da kaz›lar yap›ld›. Fakat buralarda her-
hangi bir cesede rastlanmad›¤› bildirildi. Çark›n’›n
itiraflara bafllamas›yla birlikte, yerlerinin de¤ifltiril-
mesi hiç zor de¤il tabii. Di¤er yandan M‹T’çi Tar›k
Ümit ve Behçet Cantürk’ün cesetleri aran›rken,
savc›l›k Ayhan Efeo¤lu için arama izni vermedi.
Efeo¤lu’nun avukat›, gözalt›nda kaybedilen Ayhan
ve Ali Efeo¤lu kardefller için suç duyurusunda bu-
lunduklar›n› aç›klam›flt›. Fakat bu iki devrimci ö¤-
renci hakk›nda halen hukuki bir ifllem bafllat›lm›fl
de¤il.

A¤ar’dan Eymür’e, Çiller’den Demirel’e…  
Ayhan Çark›n’›n itiraflar›, 90’l› y›llar›n kontrgeril-

la cinayetlerini yeniden gündeme getirdi. O döne-
min sorumlular›ndan Mehmet A¤ar’›n ismi de s›kça
geçmeye bafllad›. A¤ar, geçti¤imiz aylarda 5 y›l gibi
komik bir cezayla yarg›lanm›flt›. S›ran›n kendine
do¤ru geldi¤ini düflünen A¤ar, bir bas›n toplant›s›
düzenleyerek, o dönemde ifllenen suçlar› “ko-
lektif suçlar” olarak nitelendirdi. Bir kez daha
devletin görevlileri olarak ve onlar›n bilgisi da-
hilinde bu cinayetlerin ifllendi¤ini teyit etti. Ken-

disinin de konuflmay› çok istedi¤ini söyleyerek, “suç
ortaklar›”na üstü örtük bir tehdit de gönderdi. Bu
aç›klamalar›n›n ard›ndan ‹brahim fiahin ve di¤er
Özel Harekatç›lar›n tahliyesi, hatta bunlara yurtd›fl›-
na ç›kma yasa¤›n›n bile getirilmemesi, devletin kaç-
malar›na göz yummas›ndan baflka bir fley de¤ildi. 

Çark›n, ifadelerinde dönemin baflbakan› Mesut
Y›lmaz’›n Lütfi Topal cinayetinin tüm ayr›nt›lar›n›
bildi¤ini söylüyordu. Mesut Y›lmaz bu iddiay› he-
men yalanlad›ysa da, dönemin üst düzey yetkilile-
rinden Tansu Çiller, Süleyman Demirel, Do¤an
Gürefl’in isimleri daha s›k telaffuz edilmeye, on-
lar›n da yarg›lanmas› gerekti¤i söylenmeye bafl-
lad›. 

Tam da böyle bir dönemde eski M‹T Kontrte-
rör Daire Baflkan› Mehmet Eymür’ün gözalt›na
al›nmas›, onun verece¤i ifadeler do¤rultusunda
yeni tutuklamalar›n olaca¤› yönündeki beklenti-
yi artt›rd›. Eymür’ün ifadelerinin bir k›sm› bas›nda
yer ald›. Bir k›sm› ise “soruflturman›n gizlili¤i” deni-
lerek saklan›yor. Bunlar içinde Çiller’den Demirel’e
kadar ifadelerin olabilece¤i tahmin ediliyor.

Eymür, 12 Mart döneminde Ziverbey Köfl-
kü’ndeki iflkenceleri yapan ve Ulafl Bardakç›’n›n
katledilmesine kat›lan bir katildi ve 12 Eylül dö-
neminde de Ermeni örgütü ASALA’ya karfl› ya-
p›lan suikastlerde bulunmufltu. ‘90’l› y›llarda
M‹T’in bafl›nda o bulunuyordu, Emniyet’in ba-
fl›nda ise A¤ar. Kontrgerilla cinayetlerini bu ikilinin
yönetti¤i birimlerin yapt›¤› Susurluk sonras›nda aç›-
¤a ç›km›flt›. Ve Eymür, kendini s›y›rmak için, ilk ola-
rak “orta¤›”n› suçluyordu. A¤ar’›n kaçakç›larla, maf-
ya ile ba¤lant›s› oldu¤unu, öldürdükleri kiflilerin
üzerinden ç›kan paralar› aralar›nda paylaflt›klar›n›,
kimilerine de flantaj yaparak yüklü miktarda para al-
d›klar›n› söylüyordu.

Ayhan Çark›n bile aç›klamalar›nda, Eymür için,
“sanki o dönem olan bitenleri sonradan ö¤renmifl,
hiç kar›flmam›fl gibi davran›yor. Oysa olan bitenin
merkezinde kendisi vard›r” diyerek onun suçunu bir
kez daha yineledi. Susurluk soruflturmas› kapsa-
m›nda ifade veren Hanefi Avc› da, A¤ar ve Ey-
mür’ün iflin bafl›nda olduklar›n› söylemiflti. Fakat
halen bu iki isim, tutuklanm›fl de¤il. Örtük ve aç›k
ifadelerle, birbirlerini suçluyor ve iflin içinden s›yr›l-
maya çal›fl›yorlar. Eymür’ün ifadesi al›nd›ktan sonra
A¤ar’›n alelacele yapt›¤› bas›n toplant›s›ndaki “ko-
nuflurum” tehdidi ve her fleyin devletin bilgisi dahi-
linde yap›ld›¤›n› yinelemesi, bofluna de¤ildi. A¤ar’›n
“kusurlar›m›z oldu ama suçumuz olmad›” sözü de,
devlete hizmette kusurlar›n› kabule yanafl›rken, hal-
ka karfl› yapt›¤› suçlar› kabule yanaflmayaca¤›n›n
ilan›yd›.

Kontrgerillay› halk yarg›layacakt›r
AKP hükümeti, Ergenekon davas›n› bafllat›rken,

90’l› y›llar›n kontrgerilla cinayetlerinin ayd›nlanaca-
¤›n›, o dönemin sorumlular›n›n yarg›lanaca¤›n› söy-
leyerek, baflta ayd›nlar olmak üzere kitlelerin deste-
¤ini arkas›na alm›flt›. Fakat aradan geçen y›llarda,
amac›n›n bu cinayetlerin faillerini yarg›lamak de¤il,
kendisine rakip kli¤i temizlemek oldu¤u anlafl›ld›.

Ayhan Çar-
k›n’›n itiraf-
lar›yla bir-
likte son
aylarda ye-
niden h›z
kazanan bu
dönemin
sorumlula-
r›n›n yarg›-
lanmas›, yi-
ne klikler
aras› bir
hesaplaflma fleklinde yürütülüyor. Eymür’ün tu-
tuklanmamas›, keza ‹brahim fiahin baflta olmak
üzere özel harekatç›lar›n tam da bu dönem tahliye
edilmeleri, bunun göstergesi oldu. Önümüzdeki
günlerde Çiller, Y›lmaz, hatta Demirel bile ifade ver-
meye ça¤r›labilir, belki tutuklama bile ç›kart›labilir.
Ancak bu da bir dönemle hesaplaflmak için de¤il,
AKP’nin karfl›s›nda yer alanlar›n cezaland›r›lmas›
fleklinde olacakt›r. 

AKP gibi bir düzen partisinin kendi iradesi ile,
kontrgerilla cinayetlerini yarg›lamas› mümkün de¤il-
dir. Bu ancak, kitlelerin mücadelesiyle s›k›flan hü-
kümetler taraf›ndan yap›labilir. Ya da bizzat halk›n
kendi iktidar› taraf›ndan…  

Çark›n, aç›klamalar›nda, kendi ekibinden dört ki-
flinin daha sonra öldürüldü¤ünü, kendisinin de son
anda kurtuldu¤unu belirtiyor ve geçti¤imiz aylarda
Silivri’de tutuklu iken ölen M‹T mensubu Kaflif Kozi-
no¤lu’yu hat›rlatarak, “onun gibi olmazsam, bu
olaylar› inkar edenlerle mahkemede yüz yüze geldi-
¤imde as›l sürprizi yapaca¤›m” diyor.

Bir dönem kirli ifllerini yapt›rd›klar› bu kiflileri, ya
böyle birer-ikifler ortadan kald›r›yorlar, ya da klik
çekiflmelerinin bir parças› olarak sözde yarg›l›yor-
lar. Çark›n’›n itiraflar› da gerçekten piflmanl›¤›n-
dan, “vicdan azab› çekti¤i”nden de¤il, bu klik
çekiflmesine oynayarak kendi can›n› kurtarma
telafl›ndan kaynaklan›yor. 

fiu ya da bu nedenle de olsa, bu tür itiraflar›n
yap›lmas›, elbette de¤erlendirilmesi ve üzerine gi-
dilmesi gereken bir zemin yarat›yor. “Gözalt›nda
kay›plar”›n kontrgerilla taraf›ndan kaç›r›larak ve ifl-
kence edilerek öldürüldü¤ü gerçe¤inin, bizzat ya-
panlar taraf›ndan itiraf edilmesi, devrimcilerin bu
güne dek söylediklerinin do¤rulu¤unu bir kez daha
kan›tl›yor. Ve bu cinayetlerin hesab›n›n sorulmas›
için verilen mücadelenin ne kadar hakl› ve meflru
oldu¤unu, genifl kitlelerin görmesini sa¤l›yor. Fakat
bütün bunlar› yaparken, devletin amac›n›n da teflhir
edilmesi gerekiyor. 

Son günlerde s›kça dillendirilen “devletin kendi
geçmifliyle yüzleflmesi” gibi bir durumun olmayaca-
¤›, bunun ancak kitlelerin eylemleriyle k›smen sa¤-
lanabilece¤i, fakat gerçek yarg›laman›n halk›n ik-
tidar›yla yap›labilece¤i anlat›lmal›d›r. Aksi halde,
kontrgerillan›n bir dönemin ifli oldu¤u ve devletin ar-
t›k bu çeteleri yarg›lad›¤› gibi, tam da yaymak iste-
nilen amaca hizmet edilmifl olur ki, reformizmin
düfltü¤ü durum da budur. 
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Proleter Devrimci Durufl okurlar› 19 Aral›k katliam›n› lanetlemek için
Gülsuyu'nda yürüyüfl yapt›. 

18 Aral›k Pazar günü, Son Durak'da toplanan PDD okurlar›, "19
Aral›k katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z! Zindanlar y›k›ls›n tutsaklara öz-
gürlük" pankart›n› açt›lar. Flamalar›yla pankart›n arkas›nda kortej olufl-
turulduktan sonra yürüyüfl bafllad›. Yürüyüfl boyunca ajitasyon konufl-
malar› yap›ld›. "19 Aral›k katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z", "Katil devlet
hesap verecek", "Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z", "Zindanlar y›k›l-
s›n tutsaklara özgürlük", "Kahrolsun faflist diktatörlük", "Yaflas›n devrim
ve sosyalizm", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur" sloganlar›yla Heykel'e
kadar yürüyen kitle, 19 Aral›k'da katledilen devrimci tutsaklar flahs›nda
sayg› duruflu yapt›. Eyleme ESP ve Partizan destek verdi.

Sayg› duruflunun ard›ndan ba-
s›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›klama-
da flunlar söylendi:

“19 Aral›k 2000'de devlet ta-
raf›ndan 20 hapishaneye "hayata
dönüfl" ad› alt›nda askeri operas-
yon düzenlendi.(...) Operasyonun
amac›n›, o dönem Baflbakan Bü-
lent Ecevit "IMF politikalar›n› uy-
gulamak" fleklinde gayet net
aç›klam›flt›. Operasyonlar›n y›llar
öncesinden planland›¤› "Tufan"

vb. belgelerle gizlenemez hale
geldi.(...)

19 Aral›k 2000, ayn› zamanda büyük bir direniflin tarihidir. Devrimci
ve komünist tutsaklar F tipi sald›r›s›na direneceklerini bafltan ilan ettiler
ve direndiler. 19 Aral›k günü hapishanelerde barikatlar kurularak, slo-
ganlar at›larak, kurflunlar›n üzerine yürünerek, feda eylemleri gerçek-
lefltirilerek yap›ld› bu. 29 devrimci tutsak flehit düfltü. Sonras›nda Ölüm
Orucu'nda 122 flehit verildi. Devlet, her fleye ra¤men devrimci tutsakla-
r› teslim alamad›. (...)

Bugün de kriz koflullar›nda yafl›yoruz. Üzerimize zamlar, vergiler
boca ediliyor. Asgari ücret günden güne eriyor ve açl›k s›n›r›n›n bile al-
t›nda... Askeri operasyonlar ve k›r›mlarla Kürt halk› üzerindeki bask›y›
artt›r›yor, KCK operasyonu ad› alt›nda yüzlerce kifli gözalt›na al›n›yor
ve tutuklan›yor. Gerillalar kimyasal silahlarla katlediliyor, öldürülüyor.
Devrimcilere yap›lan ev bask›nlar› ve operasyonlarda mahalleler adeta
ablukaya al›n›rken, halka da gözda¤› ve tehditler savruluyor... Türkiye,
füze kalkan›n› kurmay› kabul ederek, halk› savaflta ilk hedef haline ge-
tiriyor. (...)

Dünyada ve ülkemizde her türlü bask›ya, sald›r›ya ra¤men
mücadele ve direnifl hep oldu ve olacak. O çok korktu¤unuz devrim fik-
ri kitlelerin bilincinde yükselecek ve sizi yutacak. Ölüm pahas›na dire-
nenler, soka¤a ç›kanlar oldu¤u müddetçe, istediklerini yapamayacaks›-
n›z!  19 Aral›k katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z!  Yaflas›n 19 Aral›k dire-
niflimiz!  Zindanlar y›k›ls›n tutsaklara özgürlük!  Yaflas›n devrim ve sos-
yalizm!” 

19 Aral›k eylemlerle an›ld›
19 Aral›k hapishane katliam›n›n 11. y›l›nda anma eylemleri gerçek-

lefltirildi. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Adana'da gerçeklefltirilen
eylemlerde operasyonu yapanlar›n derhal cezaland›r›lmas› istendi. 19
Aral›k katliam›n›n üzerinden geçen zamanda birçok yalanlara baflvuran
devletin, ortaya dökülen belgelerde herfleyi aylar öncesinden örgütle-
di¤i ortaya ç›karken, suçu üç-befl askerin üzerine atma manevralar› da
bofla düfltü. Hala operasyon sorumlusu yüksek rütbeli subaylar
mahkemelere getirilmezken, zaman afl›m› da onlar› kurtarman›n bir
arac› haline getiriliyor.  

19 Aral›k ‹stanbul'da Bayrampafla ve Taksim'de yap›lan
yürüyüfllerle protesto edilirken, Ankara'da Ulucanlar Hapishanesi
önünde eylemler gerçeklefltirildi. ‹stanbul'da 18 Aral›k'da BDSP, 19
Aral›k'da ise TKMP (Tecrite Karfl› Mücadele Platformu) Sa¤malc›lar
Metro ‹stasyonu'nda toplanarak Bayrampafla Hapishanesi önüne
yürüdü ve bas›n aç›klamas› yapt›lar. 18 Aral›k’ta Mücadele Birli¤i, 19
Aral›k’ta ise TUYAP ve ‹HD Taksim’de yürüyüfl gerçeklefltirdi. 

Yap›lan aç›klamalarda, 19 Aral›k'›n yap›lmas›ndaki amaç
anlat›l›rken, hukuki sürece de¤inilerek operasyon sorumlular›n›n
yarg›lanmas› ve tutuklanmas› istendi.  

Marafl katliam›n›n 33. y›ldönümünde Ma-
rafl'ta eylem yapmak isteyen Alevi kurumlar› ve
ilerici devrimcilerin önü asker barikat›yla kesildi.
24 Aral›k'da Marafl merkezde gerçeklefltirilmek
istenen miting için gelen kitle, askerin gaz bom-
bal› coplu sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›da gözalt›lar
yafland›. 

Alevi Bektafli Federasyonu ve PSKAD tara-
f›ndan düzenlenmek istenen miting için, devlet
valilik arac›l›¤›yla günler öncesinden tehditler savurmaya bafllam›flt›. Narl› Cemevi
önüne gelene kadar otobüsleri durdurulup aranan kitle, burada aç›klama yapt›ktan son-
ra Marafl merkeze gitmek için yola ç›kt›. Antep-Marafl yolunda bir kez daha barikatla
durdurulan kitle, asker barikat›na yüklenince çat›flma yafland›. Askerin att›¤› gazbom-
balar› sonucu baz› kifliler fenal›k geçirirken, gözalt›lar da yafland›. "Marafl'› unutma
unutturma", "Katil devlet hesap verecek", "Faflizme karfl› omuz omuza" sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemin ard›ndan aç›klamalar yap›ld›. 

Kitle direncinin büyüklü¤ü karfl›s›nda devlet, ABF'nin de içinde bulundu¤u bir gru-
bun Marafl merkeze girmesine izin verdi ve bas›n aç›klamas› yap›ld›.  

33 y›l önce, 24 Aral›k 1978’de, resmi rakamlara göre 176 kiflinin katledildi¤i, bin-
lercesinin yaraland›¤›, birçok kiflinin evlerinden sürüldü¤ü Marafl katliam›n›n y›ldönü-
münde güvenli¤i bahane eden devlet, Marafl'› yasaklad› kitlelere. Ancak kitleler kararl›
durufllar›n› göstermeye devam ediyorlar. Geçti¤imiz y›l ilk kez, katliamda yaflam›n› yi-
tirenleri anmak için miting düzenlenen Marafl'ta, bu kez devlet korkmufl olmal› ki, en-
gellemeler ç›kartt›. Alevi örgütlerinin de anmalar konusunda ayr›flmalar yaflamas›, dev-
leti rahatlatan bir durum koyuyor ortaya. Son anma mitingine gidilirken PSKAD ve
ABF ayr› ayr› tav›rlar içinde hareket ettiler. Böyle olunca kitle gücü ve kararl›l›¤› da
bölünmüfl oldu. Gelecek y›llarda bu ayr›flman›n ortadan kald›r›lmas› için gerekli çaba-
lar gösterilmelidir.  

Marafl Katliam›'n›n anmas› ‹stanbul, Eskiflehir, Ankara ve Tokat'ta da yap›ld›. ‹stan-
bul'da HDK 24 Aral›k'da Taksim'de yürüyüfl düzenledi.  

Marafl Katliam›'n›n 33. y›ldönümünde Eskiflehir’de Hamam yolu Saat Kulesi’nden
Adalar Migros önüne yürüyüfl gerçeklefltirildi ve bas›n aç›klamas› yap›ld›.  

Saat Kulesi'nde aralar›nda alevi derneklerinin ve Proleter Devrimci Durufl'unda bu-
lundu¤u kitle 13:00'da “Marafl’› unutmad›k, unutturmayaca¤›z!” pankart› açarak yürü-
yüfle geçti. S›k s›k “Marafl’› unutma, unutturma!”, “Katil devlet hesap verecek!”, “Fa-
flizme karfl› omuz omuza!”, “Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap vere-
cek!” sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüfl boyunca, ajitasyonlarla da TC devletinin katliamc›
yüzü teflhir edildi.  Adalar Migros önüne gelindi¤inde bas›n aç›klamas› bafllad›. Aç›kla-
mada: "Marafl katliam› ne ilkti ne de son oldu. Günümüzde de devlette katliamc› anla-
y›fl egemendir. Sisteme, AKP’ye muhalefet edenler yine öldürülüyor; tutuklan›yor, uzun
ve a¤›r hapis cezalar›na çarpt›r›l›yor. Kürt halk› baflta olmak üzere tüm halklar›n;
inanç gruplar›n›n; iflçilerin, gençlerin, kad›nlar›n demokratik talepleri demagoji, ya-
lan, oyalama, bask›, inkar ve imha yöntemleri ile bast›r›lmak isteniyor. Sözde alevi aç›-
l›m› yapan AKP, Marafl katliam› san›¤› eski MHP milletvekili Ökkefl fiendiller’i çal›fl-
taylara davet ederken; Alevilerin taleplerini dikkate alm›yor. Marafl katliam›n›n plan-
lay›c›lar›, tetikçileri günümüzde devlet kadrolar›nda ve baflta MHP, AKP, BBP gibi
partilerin yöneticileri-üyeleri olarak var olmaya devam ediyor. Siyasi iktidarlar katli-
amc›lar› ödüllendirmeyi sürdürüyor" sözleriyle katliama kat›lanlar›n bugün hala devlet
içerisinde oldu¤u vurguland›. Bas›n aç›klamas› sloganlarla birlikte bitirildi.

Maraș’ta katliam protestosuna saldırı

Eskișehir’de Maraș protestosu

Gülsuyu’nda 19 Aral›k anmas›



Dersim’deki ’38 katliam› ile ilgili anlat›mlar›n temel hatt›, kat-
liam›n büyüklü¤ü üzerine yo¤unlaflmakta ve as›l olarak halk
üzerinde estirilen vahfli terör anlat›lmaktad›r. Olay›n tan›¤› ya
da varisi Dersimlilerin anlat›mlar›, katliam›n dehflet verici kesit-
leri üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. 

Anlat›lanlar›n hepsi do¤ru, hatta eksiktir; orada yaflanan sal-
d›r›n›n büyüklü¤ünü, estirilen terörün azg›nl›¤›n› anlatmaya keli-
meler yetmez, yaflananlar› tarife yürekler dayanmaz. 

Bu anlat›mlarda amaç, devlet terörünün boyutunu teflhir ede-
bilmektir. Ancak anlat›m tarz› eksiktir, kusurludur. Dersim tarihi
’37’de bafllamaz. Dersim katliam› da “gariban bir halka” uygula-
nan vahfletten ibaret de¤ildir. Bu zaten eflyan›n do¤as›na ayk›r›-
d›r. 

Alman soyk›r›m›na karfl› tek bir direnifl bile göstermeden ken-
di ayaklar›yla, kendi bavullar›n› haz›rlayarak toplama kamplar›na
do¤ru yola ç›kan Yahudiler bile, Sovyetlerde Alman ordusu geri
püskürtülmeye bafllad›ktan sonra, Nisan 1943’te Varflova getto-
sunda gerçeklefltirdikleri ayaklanmayla an›l›rlar. 

Dersim bir direnifl oda¤›d›r. Dersim’e sald›r›n›n nedeni de bu-
dur. Anlat›mlarda sadece bir cümle ile geçen “devlete asker ve
vergi vermiyordu” sözü, bunu asl›nda yeterince anlatmaktad›r. Bir
devlete vergi vermemek, ancak çok büyük direnifllerle örülmüfl
görkemli bir tarihin ulaflt›¤› bir baflar› düzeyidir. Dersim halk› sa-
vaflç›d›r. Ata binmekte, niflanc›l›kta, güreflte, at üstünde cirit oy-
namakta, yi¤itlikte, kad›n›yla erke¤iyle nam salm›fl bir halkt›r.
Katliam›n bu kadar boyutlu olmas›n›n bir nedeni, katliamdan k›sa
bir süre önce köylerden silahlar›n toplanmas›, bir di¤eri ise, sa-
vunmas›z yafll›, kad›n ve çocuklar›n katliamla karfl› karfl›ya kal-
mas›d›r. Keza afliretlerin kendi içinde bölünmesi de önemli bir
unsurdur. Buna ra¤men, ‘38’de katliam›n bitmesinin ve tüm Ku-
zey Dersim halk›n›n sürgüne gönderilmesinin arkas›ndan uzun
y›llar boyunca da¤larda çat›flmalar sürmüfl, küçük gruplar halinde
direnen Dersim savaflç›lar›, devlet güçlerine kay›plar verdirmifltir. 

Ancak bunlar çok fazla dile getirilmez. Bu günleri yaflayanlar
ve yaflayanlardan dinleyenler bir bir eksildikçe, Dersim tarihinin
bu yan› da eksilmektedir. 

Dersim katliam›, ne kay›p k›zlardan ibarettir, ne Seyit R›za’n›n
as›lmas›ndan, ne de Kutu Deresi’nin kan akmas›ndan... Bu katli-
amda Seyit R›za’n›n “... ben de sana boyun e¤medim” diyen söz-
leri de vard›r, Alifler ile Zarife’nin direnifli, ellerindeki k›r›k dökük
silahlarla da¤larda çat›flanlar, tek bafl›na tuttu¤u bir kayal›ktan,
bir askeri birli¤i imha edenler de...  

Devletin katliamc› yüzünün teflhiri önemlidir, zorunludur. An-
cak katliamlar, gelecek kuflaklar›n omuzlar›na binmifl a¤›r bir
yüktür. Katliamlar s›ras›nda yaflanm›fl direnifl kesitleri, gelecek
kuflaklar›n bu yükü tafl›malar›n› kolaylaflt›ran en önemli unsurdur.
Direniflten yoksunlaflt›r›lm›fl biçimde yap›lan anlat›mlar, teflhir ro-
lü üstlenmekle birlikte, devletin gücünü gözde büyütme, içten içe
korkuyu derinlefltirme etkisi de yarat›rlar. Ama en a¤›r koflullarda
bile direniflin sürdü¤ünü, direnifl odaklar›n›n varoldu¤unu bilmek,
sonraki kuflaklar›n yeniden aya¤a kalkarken kullanaca¤› ba-
samakt›r. Mesela 19 Aral›k cezaevleri katliam›, kurflun ya¤-
murlar› alt›nda halay çeken devrimcilerle birlikte farkl› bir
anlama bürünür. Mesela 12 Eylül y›llar› sadece
vahfletten, iflkenceden ve katliamdan ibaret de¤ildir;
da¤lardaki, flehirlerdeki çat›flmalar, dara¤açlar›nda
devrim sloganlar›yla iskemleyi tekmeleyenler, cezaev-
lerinde tek tip elbiseye karfl› ölümüne direnifller de vard›r.
Bu nedenle biz yaz›lar›m›zda çubu¤u, tarihteki direnifl un-
surlar›na bükmeye özen gösteriyoruz. 

“Sözlü tarih” anlat›mlar›ndan, bir okurumuzun gönderdi¤i ’38
öncesine ait bir kesiti paylafl›yoruz.  
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1915 y›l›nda, Birinci Dünya Savafl›
sürerken, Rus Çarl›¤› Osmanl› impara-
torlu¤unu iflgale bafllar.  

Rus ordular›, Kars, Van, Mufl, Erzu-
rum ve çevre köyleri-kasabalar› ala-
rak, do¤ru dürüst bir engelle kafl›lafl-
madan ilerler. Erzincan›n Tercan kasa-
bas›n› al›p Sansa Deresi’ni geçince,
Dersim s›n›rlar›na dayan›rlar. Çarl›¤›n
askerleri, bu kadar baflar›dan iyice fl›-
marm›fl ve kendine güvenleri artm›flt›r.
Ba¤›rbaba Da¤›’n›n Karadevrent böl-
gesi üzerinden bir alay askerle, Der-
sim’in Pülümür ilçesine sald›r›rlar. ‹lk
sald›r› an›nda haz›rl›ks›z olan Pülümür
halk›, kaç›flmaya bafllar. O s›rada 7
yafl›ndaki o¤luyla beraber al›flverifl için
ilçeye giden G›rmo Ali, durumu görür.
Yan›ndaki o¤luyla beraber ilçenin alt
yan›ndaki, ayn› zamanda tek geçifl gü-
zergah› olan kayal›¤›n en stratejik nok-
tas›na yerleflir. Ruslar, sallana sallana
naralar atarak, bu tek geçifl yoluna gi-
rerler. G›rmo Ali, gelen askerlere atefl
etmeye bafllar, ilk kurflunu yiyen ölür.
Seri ateflle karfl›lafl›nca, Ruslar kendi-
lerini yere atar. Bafl›n› kald›ran öteki
dünyaya yolcu olur. Ö¤leye do¤ru ha-
beri duyan köylerden gelen yard›mla,
Rus ordusu k›p›rdayamaz hale getirilir.
Çünkü her bafl›n› kald›ran Dersim ni-
flanc›s›n›n kurflunundan kurtulamaz.
Rus ordusunun karfl›s›nda sadece bir
grup köylü vard›r. Ama ateflin isabeti
nedeniyle büyük ve güçlü bir birlikle
karfl›laflt›klar›n› zannedeler. Bozguna
u¤ramamak için, gece olunca Sansa
Deresi’ne kaçarlar. 

Pülümür yenilgisini unutmayan
Ruslar, bü-

yük ha-
z›rl›klar
yap›p
Kas›m
ay›nda
yeniden
sald›r›ya
geçerler. Bu defa Dersim’i arkadan do-
laflarak kuflatmaya karar vermifllerdir.
Erzincan’›n Girlevik semtinden Munzur
Da¤lar›’n› afl›p Gürük Köyü’nün arka-
s›nda olan Meydanlar semtine kadar
gelirler. 

Bundan sonras›n› olaya Ruslarla
çat›flmalara ifltirak eden ve onlar›n
püskürtülmesini baflaran köylülerimin
anlat›m›ndan dinledi¤im gibi anlata-
y›m:

Ruslar›n geldi¤ini duyunca evvela
inanmak istemedik; Kas›m ay›n›n orta-
lar›, yerlerde 3 metre kar var... Bu so-
¤ukta, karda k›yamette, ordunun hare-
ket etmesi çok zordur, dedik. Köyün
ileri gelenleri, birkaç kifliyi gözetlemek
için Gaze ve Karagöz mevkilerine gön-
derdiler. Gidenler ikindi vakti döndüler.
Asker çok... Da¤› ve tafl› kaplam›fllar,
Meydan yaylas›n› tamamen sarm›fllar.
Afliretlere haber vermeden bunlarla
bafl etmenin zor oldu¤unu söylediler.
Köylünün bir k›sm› ise, Ruslar köye
gelmeden daha gerilere ve da¤lara çe-
kilmenin do¤ru olaca¤›n› söyledi. So-
nunda bir keflif kolunun Ruslar›n yan›-
na kadar gidip güçleri hakk›nda daha
sa¤l›kl› bilgi al›nmas›na karar verildi. 

Da¤ mezras›ndan (köye ba¤l›) befl
kifli, köyden Seyithan a¤a, Üsene ‹bra-
him, H›ro¤lu Alia¤a, Temir a¤a, Cema-
le Pasay, Musaye Apil, Aliye Alaverdi,
H›d›re Aliye Us›v gibi 10 kifli (di¤erle-

lerinin ismini unutmuflum) topla-
n›p çar›klar› giydik, yün ço-

raplar› dize kadar çektik,
barasor flalvar›n› ve saltal›
cepkenini giydik (Bara-
sor Ovac›k ilçesine ba¤l›
o dönemde ipek gibi ince
yünden flal kumafl yapar-

lard›, 1938’den önce ben
de ayn› flalvar› giydim) le-

kenleri aya¤›m›za takt›k. Ak-
flam›n ayaz›nda yola ç›kt›k. Hava

Dersim direnifltir
Dersim’den bir öykü...
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çok so¤uk, insan›n iliklerini donduruyor.
Bildi¤imiz kuytu ve derelerden geçerek,
gece yar›s›n› biraz geçe, Ruslar›n arka ta-
raf›na, mekkare çad›rlar›na ulaflt›k. Bakt›k
kimse görünmüyor, herkes keçelerinin al-
t›na girmifl uyuyor. ‹lk girdi¤imiz çad›rdan
alabildi¤imiz kadar silah, cephane, erzak,
elbise gibi malzemeyi al›p geriye dönmeye
bafllad›k. Ruslar› geçip tehlikeli m›nt›kay›
atlat›nca, kol bafl›m›z Seyithan a¤a (Seyit-
han a¤a Seyit R›za’yla birlikte milis kuvet-
lerinde yüzbafl› rütbesiyle Ruslar› Erzu-
rum’a kadar takip etmifl, Rus iflgalini bitir-
mede büyük yararlar sa¤lam›fl bir yi¤ittir.
1938 senesi Dersim katliam›nda Erzin-
can’›n Kalecik Köyü’nde pusuya düflürüle-
rek flehit edilmifltir) “buraya kadar geldik-
ten sonra bafl›bofl hiçbir fley yapmadan
dönmek bize yak›flmaz, flunlara birkaç
kurflun atal›m” dedi. Sonra belirli noktala-
ra da¤›l›p mevzilendik; iflareti al›nca atefl
etmeye bafllad›k. Her taraf bembeyaz çar-
flaf gibi... Silah seslerine uyanan Ruslar,
çad›rdan yar› ç›plak f›rlay›nca biz vuruyor-
duk. Üstelik de, deneme amac›yla Ruslar-
dan ald›¤›m›z silahlar› kullan›yorduk. Befl
dakika kadar sora biz atefli kestik. Atlar›n
kiflnemesi, kat›rlar›n iplerini kopar›p an›r-
mas›, askerlerin hayhuyu içindeki kargafla
anlat›lamaz bir durum yaratt›. Ruslar›n
makineli tüfeklerinin bafl›ndaki askerler
flafl›r›p bizim oldu¤umuz bölgeye atefl ede-
ce¤i yerde, kendi ordusunu taramaya bafl-
lad›. Bafl› boflluk ve yaygara içinde herke-
sin can derdine düflmesi görülecek fleydi. 

Bizler savafl ve kargaflan›n sonunu bek-
lemeden flafak sökerken köye döndük. 

Sabahleyin köyden keflif için gönderi-
lenler k›sa zamanda geri geldi. Ruslar›n
hiç görünmedi¤ini, konaklama yerinde
yaln›z malzemelerin bulundu¤unu söyledi-
ler. Savafl alan›na gidenler, Ruslar›n en az
yüzde 60 civar›nda ölü verdi¤ini, geri ka-
lanlar›n›n da kaçt›¤›n› söylediler. Ruslar
beklemedikleri bir çat›flma ile karfl›lafl›nca,
ilk andaki at›fl isabeti ve kay›plar› da fazla
olunca, bir de kendi makineli tüfeklerinin
atefli alt›nda kal›nca, çok büyük bir düfl-
man kuvvetiyle çarp›flt›klar›n› düflünerek
geri çekilmifllerdi. Bu arada yiyecek ve si-
lahlar›n da önemli bir k›sm›n› geride b›rak-
m›fllard›. Buradan kalan ganimet mallar›n›
senelerce kulland›k. 

Ruslar bu olaydan sonra, yaz aylar›nda
tekrar Erzincan Zini Gedi¤i üzerinden afl›p
Mercan Deresi’ne inmeyi denemifllerse de,
Mercan’dan gelen Dersimlilerin direnmesi
sonucu geri çekilmifllerdir. 

Olay› canl› anlatanlardan derleyen bir okur

Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Hilmi Hakk›, Naz›m ‹brahim,
Topçu ‹smail Hakk›, Maksut, Bahattin ve Hayrettin’in için-
de oldu¤u toplam onbefl komünist, 28-29 Ocak 1921’de Sovyet-
lerden Türkiye’ye gelmek üzere yapt›klar› yolculukta, Kemalist
burjuvazinin ajanlar› taraf›ndan denizin ortas›nda katledildiler.
Tarihçi M. Kutay’›n sözleriyle, “onlar› Ankara’ya sokmamak,
Yunan’› denize dökmek kadar önemliydi.” Karadeniz’in karan-
l›k sular›na gömülen komünistler, bu topraklara komünizmin ve
partisinin tohumlar›n› atm›flt›.

Fransa’da e¤itim gören Mustafa Suphi, ‹ttihat ve Terakki yöne-
timine yöneltti¤i elefltiriler nedeniyle sürüldü¤ü Sinop’tan 1914’te
kaçt›. Esir düfltü¤ü Rusya’da Bolfleviklerle tan›flt› ve onlar›n
saf›na kat›ld›. Rusya’da esir düflen Türk askerleri aras›nda sos-
yalist propaganda yapt›. 

Do¤u halklar› içinde, özellikle de Türklerin
bulundu¤u yerlerde, ajitasyon-propaganda çal›fl-
malar› yürüttü¤ü; Denikin ve Petliyura çetelerine
karfl› çarp›flan efsanevi 12. Orduya kat›ld›¤›; Sov-
yet Rusya’n›n yaflamas› için çeflitli ülkelerden ge-
len komünistlerle görüfltü¤ü bu y›llar, onun yafla-
m›nda inanc›n› sa¤lamlaflt›ran, komünizmin gücü-
nü gösteren y›llar oldu.

1920 Eylül’ünde, TKP’nin kuruluflu niteli¤in-
deki kongresi topland›. Bu kongreye 15 örgütten
75 delege kat›ld›. Delegelerin 51’i ‹stanbul, Anka-
ra, ‹nebolu, Zonguldak, Ere¤li, Samsun, Trabzon,
Rize, Erzurum, Eskiflehir ve Konya örgütlerinden-
di. 24’ü ise yurtd›fl›ndaki politik göçmenlerden
olufluyordu. Bu tablo, TKP’nin daha kurulurken,
ülkede ve d›flar›da hiç de yabana at›lmayacak bir
güce sahip oldu¤unu gösteriyordu. 

Birinci Kongre’de TKP’nin ilk program› haz›r-
land› ve onayland›. M. Suphi, Kongre’nin kapan›fl
konuflmas›nda flunlar› söylüyordu: “Teflkilat dö-
nemlerini geçiren ve flimdiye kadar birer grup ha-
linde yaflayan Türkiyeli komünistler, bu kongre-
den teflkilatl› ve birleflmifl bir parti olarak ç›kmak-
la, yeni bir yaflam dönemine ayak bas›yorlar. Par-
tinin önünde duran birinci görev, bundan sonra
memleketimiz iflçi ve rençberleri aras›nda fikrimi-
zi kuvvetle ve h›zla yayarak, halk›n kaderini kendi
eline verecek sebep ve kabiliyetleri haz›rlamakt›r.
Memleketimizin her türlü dereceden s›n›f uzlafl-
malar›n›n ve yalanlar›n›n ortaya döküldü¤ü böyle bir buhran döneminde, halk›n kaderini ken-
di eline alarak ifl görmesi bir zaruret haline geliyor. Bu iflte do¤ru yolu gösterme görevi Komü-
nist Parti’nin üzerine düflmektedir. Komünist Parti için memlekete musallat olan düflmanlar›
kovmak nas›l bir görev ise, içte halk›n s›rt›ndan geçinen ya¤mac› ve asalak s›n›flar› da haz›r
yiyicilik halinden ç›kar›p, yumruk alt›nda çal›flt›rmak da o derecede esasl› bir görevdir.” 

Bu mücadeleyi yurtta sürdürmeyi görev bilen M. Suphi ve yoldafllar›n›n dönüfl isteklerinde-
ki azim ve kararl›l›k, Kemalist burjuvazinin sömürücü s›n›flara özgü hile, ikiyüzlülük ve alçak-
l›kla karfl›land›. Karadeniz on befl kere açt› gö¤sünü, 15 kere kapatt›. Ve bugün mücadelemiz-
de önder olan Mustafa Suphi ve 15 yoldafl› katledildi.

28 Ocak 1921-Mustafa Suphi ve yoldafllar› katledildi

Gö¤sümde 15 yara var!..
Sapland› gö¤süme 15 kara sapl› b›çak!

Kalbim yine çarp›yor,
Kalbim yine çarpacak!!!

Gö¤sümde 15 yara var!
Sar›ld› 15 yarama

Kara kaygan y›lanlar gibi karanl›k sular!
Karadeniz bo¤mak istiyor beni,

Bo¤mak istiyor beni
Kanl› karanl›k sular!!!

Sapland› gö¤süme 15 kara sapl›  b›çak
Kalbim yine çarp›yor,

Kalbim yine çarpacak!..

Gö¤sümde 15 yara var!
Deldiler gö¤sümü 15 yerinden,

Sand›lar ki, vurmaz art›k kalbim kederinden.
Kalbim yine çarp›yor,

Kalbim yine çarpacak!!!

Yand› 15 yaramdan 15 alev,
K›r›ld› gö¤sümde 15 kara sapl› b›çak...

Kalbim
Kanl› k›z›l bir bayrak gibi çarp›yor,

Çar-pa-cak!  

Naz›m Hikmet
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! 1 Ocak 1906-Moskova ayaklanmas› bafllad›
1905 Aral›k ay›nda Rusya'da iflçilerin Çarl›k taraf›n-
dan uygulanan bask›lara karfl› tepkileri büyümektey-
di. 8 Aral›k'ta 100 bin iflçiyi temsilen iflçi sovyetleri,
grev karar› ald› ve uygulad›lar. Fakat bu ayaklanma,
Menflevik önderlerin pasifist tutumlar›ndan dolay› ye-
nildi. Lenin ayaklanman›n ç›kar›lmas› gereken birinci
dersin, "daha fazla silaha sar›lmak" oldu¤unu tespit
etti. Menflevik önderler ise silahlanmay› bir hata ola-
rak gördüler. Bu ayaklanman›n deneyimini kuflanan
Bolflevikler, 1917 Ekim devrimine giden süreci örme-
ye bafllad›lar.

!1 Ocak 1959-Küba devrimi
Amerikan iflbirlikçisi Batista diktatörlü¤üne karfl›,
1950 y›llar›nda Fidel Castro ve Che Guevera önderli-

¤inde gerilla savafl›
bafllad›. Ve 31 Aral›k
gecesi, bu mücadele
zaferle taçland›. Ba-
tista, 1 Ocak'ta ülkeyi
terk ederken, Castro
6 Ocak'ta devletin
bafl›na geçti. 

! 1 Ocak 1949 Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu
1921 y›l›nda Komüntern’in yard›m›yla Çin Komünist
Partisi fianghay’da kuruldu. ÇKP, “komünist” ad›n›
tafl›makla birlikte, gerçekte “köylü devrimcisi” bir
çizgiye sahipti ve milli burjuvazinin temsilcisi Çan
Kay fiek’in bafl›nda bulundu¤u hükümete destek ver-
di. 1931’de Japonya Mançurya’y› iflgal edince, Çan
Kay fiek, Japonlara karfl› direnmeme karar› ald›.
ÇKP, iflgale karfl› köylü direniflini örgütlemeye baflla-
d›. Japonlarla karfl› direnifl ile birlikte ÇKP de büyüdü
ve k›sa zamanda birçok bölgeyi “kurtar›lm›fl” ilan et-
ti. 1949 y›l›nda Mao önderli¤indeki ÇKP, Çin devri-
mini gerçeklefltirdi ve Çin’de yeni bir dönem bafllad›. 

! 1 Ocak 1965- Filistin'de silahl› ayaklanma bafl-
lad›
1948 y›l›nda ‹srail taraf›ndan iflgal edilen Filistinliler,
kendilerini pazarl›k konusu yapan Arap iflbirlikçileri-
nin pasifist çizgisine karfl›, Filistinli örgütler etraf›nda
örgütlenmeye bafllad›lar. 1964'te El Fetih silahl› ey-
lemlere bafllama karar› ald›. 1 Ocak 1965'te ise Ürdün
nehrinin yata¤›n› de¤ifltirmek için ‹sraillilerin yapt›¤›
tesislere sald›rarak ilk atefli yakm›fl oldular. 

! 4 Ocak 1991-Zonguldak maden iflçilerinin yü-
rüyüflü
48 bin iflçi ad›na yürütülen T‹S sürecinin anlaflmaz-
l›kla sonuçlanmas› üzerine 36 gündür direniflte olan
maden iflçileri, Ankara'ya yürüyüfl karar› ald›. 3
Ocak'ta yap›lan genel grevin ard›ndan bafllayan yürü-
yüfl, Bolu Mengen'de jandarma barikat› taraf›ndan en-

gellendi. ‹flçilerin bu bari-
kat› aflabilecek kararl›l›¤›
varken, iflbirlikçi sendika-
c›lar eylemi bitirdiler. Bu
yürüyüfl '89 bahar eylem-
lerinin zirvesini de olufl-
turdu. 

! 5 Ocak 1996-Ümrani-
ye Cezaevi'nde katlia
Artan hak gasplar›na karfl›
devrimci tutsaklar, eyleme
bafllad›lar ve devletin sal-
d›r›s› üzerine barikatlar
kurdular. '96 ÖO flehidi-
miz Osman Akgün’ün ön
saflar›nda yer ald›¤› eylem s›ras›nda, DHKP-C mili-
tanlar› R›za Boybafl, Abdülmecit Seçkin ve Orhan
Özen ve Gütekin Beyhan flehit düfltü. 

! 6 Ocak 1969-Commer'in arabas› yak›ld›
"Vietnam Kasab›" olarak bilenen ABD büyükelcisi
Commer, bir konferans için ODTÜ'ye geldi¤i bir s›ra-
kada, ö¤renciler makam arabas›n› atefle verdiler.
Commer, 19 Ocak'ta görevinden istifa etti ve Ameri-
ka'ya döndü. Bu eylem, gençli¤in anti-emperyalist
mücadelesinin simgelerinden biri oldu. 

! 8 Ocak 1996-Evrensel gazetesi muhabiri Metin
Göktepe gözalt›nda katledildi. 

! 9 Ocak 1905- Rusya'da "Kanl› Pazar"
Çar'a dilekçe vermek için saraya yürüyen 140 bin ifl-
çinin üzerine atefl aç›ld› ve binlerce iflçi öldürüldü. ‹fl-
çiler bu yürüyüfle önderlik eden ve Çar'›n ajan› oldu-
¤u anlafl›lan Papaz Gapon'un oyununa gelmifllerdi.
Fakat bu olay 1905 devrimini tetikledi ve iflçiler Pa-
paz Gapon’u öldürdüler.

! 10 Ocak 1969-Singer fabrikas›nda iflgal
4 iflçinin iflten at›lmas›n›n ard›ndan iflçiler fabrikay›
iflgal ettiler. Polisler iflçilere sald›r›nca, Kartal halk›
da deste¤e kofltu. Bu sald›r›ya birlikte di-
renerek yan›t verdiler. 

! 19 Ocak 2007-Hrant Dink
katledildi
Agos gazetesinin Genel ya-
y›n yönetmeni olan Hrant
Dink, yükseltilen flovenist
kampanya sonucu katledildi.
Bu cinayet, kitlelerin büyük tep-
kisiyle karfl›laflt›. Cenazesi yüz bin-
lerin kat›l›m›yla gerçekleflti ve ölüm y›l-
dönümünde binlerce kifli devletten hesap sormak için
sokaklara akt›. Devlet göstermelik olarak katilleri

yarg›lamak zorunda kald›. Fakat bu cinayetin arkas›n-
da yer alan üst düzey görevliler halen yerlerinde du-
ruyor.  

! 21 Ocak 1924-Ekim devriminin önderi Lenin
öldü.

! 21 Ocak 1980-Tarifl direnifli
Öncü iflçileri iflten atarak
faflist kadrolaflma yarat-
mak isteyen patronlara
karfl›, eyleme geçen iflçi-
lere polisler sald›rd›. 50
iflçi yaralan›rken, 600 ifl-
çi gözalt›na al›nd›. ‹flçi-
ler bu sald›r›ya karfl› fab-
rikay› iflgal etti ve halkla birlikte direnifle geçti. Bu
direnifl ve iflgal eylemi, s›n›f hareketi aç›s›ndan önem-
li etkiler b›rakt›. 

! 22 Ocak 1946- Mahabad Kürt Cumhuriyeti ilan
edildi. 

! 23 Ocak 1983- TKP-ML Hareketi militan› Ali
Aktafl Adana Kapal› cezaevinde idam edildi. 

! 28 Ocak 1963-Kavel direnifli
Fabrikada hak gasplar›na karfl› iflçiler fabrikay› iflgal
ettiler. ‹flgal eylemine polisler sald›rd›lar. Direnifle

halk da destek verdi. 

! 29 Ocak 1983-Üçüncü Yol davas›ndan yar-
g›lanan Ramazan Yukar›göz, Ömer Yazgan,
Erdo¤an Yazgan ve Mehmet Kanbur ‹zmit'te
idam edildiler. 

! 31 Ocak 1906-Bolflevik iflçi önderlerinden Ba-
buflkin, Çarl›k taraf›ndan kurfluna dizildi. 

! 31 Ocak 1966-Paflabahçe fiiflecam fabrikas›nda
2400 iflçi greve bafllad›. 

I. Enternasyonal’in döneklerinin bafl›nda gelen Alman
sosyal demokratlar›, “vatan savunmas›” ad› alt›nda I. em-
peryalist savaflta kendi burjuvalar›na destek verdiler. Sava-
fl›n ard›ndan da Alman burjuvazinin yard›m›na koflup hükü-
mete girdiler. Hükümete gelir gelmez ilk yapt›klar› ifl ise,
iflçi s›n›f›n›n önderlerine azg›nca sald›rmakt›. 1919’da
yükselen devrimci dalgan›n önüne geçebilmek için her
yolu denediler. Rosa ve Karl iflte böyle bir sürecin ard›n-
dan katledildi. 

Y›llar›n birikimini tafl›yan her iki önder de, gerek emper-
yalist savafl öncesi, gerek emperyalist savafl s›ras›nda Alman
sosyal demokratlar›n›n izledi¤i politikalar› fliddetle elefltirerek sava-
fla karfl› olduklar›n› aç›klam›fllard›. Sovyet devriminin gerçekleflti¤i o ko-
flullarda Alman emperyalizminin de devrimle y›k›lmas›, tüm dünya iflçi
ve emekçilerine yepyeni umutlar açacak, Sovyetler Birli¤i’nin dünya ge-
ricili¤i karfl›s›nda tek kalmas›n› da önlemifl olacakt›. Ancak Alman devri-
mi yenilgiyle sonuçland› ve sosyal demokrat hainler, Hitler’e iktidar› tes-
lim ederek faflizmin Almanya ve dünya üzerinde azg›n bir terör estirmesi-
ne zemin haz›rlad›lar.

Bugün Almanya’da yüzbinlerce kifli onlar› özlemle, sevgiyle an›yor.
Sosyal demokrat hainler ise halklar›n nefretini kazanarak tarihteki yerleri-
ni ald›lar.  

15 Ocak 1919-Rosa Luksemburg ve Karl Liebnecht katledildiler
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Y›la damgas›n› vuran
geliflmenin, Kuzey Afrika

halklar›n›n isyanlar› oldu-
¤unu söyleyebiliriz. Her

ne kadar bu isyanlar, son-
ras›nda emperyalistler ve
iflbirlikçileri taraf›ndan,

kendi amaçlar› do¤rultu-
sunda kullan›lsa da, on
y›llard›r iktidarda olan

diktatörlerin kitle eylemle-
riyle y›k›lmas›, kitlelerin

kendine güvenini artt›ran
bir rol oynad›. Daha da

önemlisi DEVR‹M, bir kez
daha kitlelerin özlemi ola-

rak en s›k telaffuz edilen
kavram oldu. Güncel bir

sorun haline geldi ve çeflit-
li yönleriyle tart›fl›ld›. 

Emperyalist sistemin artan
krizi ve bunu atlatabilmek
için savafl dahil, iflçi ve
emekçiler üzerinde artt›rd›¤›
sömürü ve bask› koflullar›
bir yanda; buna karfl› ezilen

halklar›n, iflçi ve emekçilerin yükse-
len eylemleri di¤er yanda olmak üze-
re, s›n›f mücadelesinin olabildi¤ince
keskinleflti¤i bir y›l oldu 2011… 

En genel hatlar›yla bakt›¤›m›zda,
y›la damgas›n› vuran geliflmenin,
Kuzey Afrika halklar›n›n isyanlar›
oldu¤unu söyleyebiliriz. Her ne ka-
dar bu isyanlar, sonras›nda emperya-
listler ve iflbirlikçileri taraf›ndan,
kendi amaçlar› do¤rultusunda kulla-
n›lsa da, on y›llard›r iktidarda olan
diktatörlerin kitle eylemleriyle y›k›l-
mas›, kitlelerin kendine güvenini art-
t›ran bir rol oynad›. Daha da önemli-
si DEVR‹M, bir kez daha kitlele-
rin özlemi olarak en s›k telaffuz
edilen kavram oldu. Güncel bir so-
run haline geldi ve çeflitli yönleriyle
tart›fl›ld›. 

Tunus’tan bafllay›p M›s›r’a, ora-
dan Yemen, Bahreyn gibi Ortado¤u
ülkelerine do¤ru yay›lan halk isyan-
lar›, diktatörleri y›kmakla birlikte,
varolan düzende köklü bir de¤iflik-
lik yapamad›¤›, halk›n iktidar›n›
kuramad›¤› için, DEVR‹M olarak

nitelendirilemezdi elbette. Sonraki
geliflmeler, böyle olmad›¤›n› somut
olarak da ortaya koydu. Fakat kitle-
lerdeki devrim özlemi ve iste¤inin,
uzun y›llardan sonra ilk kez bu ka-
dar kitlesel ve yayg›n olarak ifade
edilmesi, son derece önemli bir ge-
liflmeydi. Bunlar›n emperyalistler ta-
raf›ndan kullan›lmas›ndan ba¤›ms›z
olarak, bafll› bafl›na bir önem arz edi-
yordu. Nitekim M›s›r’da y›l›n bafl›n-
da patlak veren ilk isyanda, kitleler
Mübarek rejimini devirmeyi esas
al›rken, M›s›r ordusu bir manevra ya-
parak kitlelerin yan›ndaym›fl gibi gö-
ründü ve deste¤ini kazand›. Ancak
Mübarek sonras› iktidar› ele al›p da
benzer uygulamalar› devam ettirdi-
¤inde, M›s›r halk› yeniden ayakland›.
Bu kez askeri rejime ve orduya karfl›
eylemler yükseldi. Askeri rejim, en
k›sa sürede seçim yapaca¤›n› aç›kla-
mak zorunda kald›. 

Tunus’tan M›s›r’a gerçekleflen
halk isyanlar› sonras›nda yap›lan se-
çimlerde, ‹slamc› partilerin birinci
ç›kmas›, sorunlar›n burjuva parla-
menter sistemle çözülemeyece¤ini,
kitlelere gösteren yeni bir geliflmedir.
Uzun y›llard›r diktatörlükle yöneti-
len bu halklar için, seçimle iflbafl›na
gelecek hükümetler, bir kurtulufl gibi
sunuldu. Ard›ndan ABD’nin flekil-

lendirdi¤i “›l›ml› ‹slam” modeline
uygun, bizdeki AKP benzeri partiler,
bu ülkelerde bafla geçmeye bafllad›-
lar. Oysa ›l›ml›s›-radikali ile ‹slamc›-
lar, Arap halklar›n›n ayaklanmalar›
s›ras›nda geride duran, ‘tarafs›z’ ka-
lan kesimlerdi, isyanlar›n baflar›ya
ulaflaca¤› belli olduktan sonra hare-
kete dahil oldular. M›s›r’da ilk isyan
dalgas›nda oldu¤u gibi, ikincisinde
de “Müslüman Kardefller” bar›flç›l
mitingler yapt›ktan sonra, geri çekil-
di. Fakat seçimlerde, “›l›ml› ‹slam-
c›”lar›n ard›ndan ikinci s›raya otur-
du. 

M›s›r halk›, bu y›l›n son ayla-
r›nda, “devrimimizi çald›lar” diye-
rek askeri rejime karfl› yeniden
ayakland›. Fakat as›l “devrimi ça-
lan”lar, ABD modeli ‹slamc› parti-
lerdi. Elbette halk›n bunu anlamas›
da uzun sürmeyecektir. Daha flimdi-
den seçim sonuçlar›na karfl› tepkiler
bafllam›flt›r. Seçimlerde hile yap›ld›¤›
kan›s› yayg›nd›r. 

‹syanlara bu kadar mesafeli duran
‹slamc› partilerin, sand›ktan birinci
ç›kmalar›, seçimlerin kitleleri aldat-
maya dönük bir burjuva oyunu oldu-
¤unu aç›k biçimde göstermektedir.
Bu gerçe¤in daha genifl kesimler ta-
raf›ndan görülmesi ile, kitlelerin
“burjuva demokrasisi”ne karfl› da ey-
lemleri artacak ve devrimin gerçek
niteli¤i daha iyi kavranacakt›r. Kitle-
ler, sokakta kazand›klar›n›n, sand›kta
yok edilmesini önlemenin tek yolu-
nun, kendi iktidarlar›n› kurmak oldu-
¤unu kavrad›kça, DEVR‹M sadece
bir özlem ve istek olmaktan ç›k›p
ete-kemi¤e bürünecektir. 

Arap halklar›n›n isyanlar›, kitlele-
rin kendi gücünü görmesi bak›m›n-
dan büyük bir de¤er tafl›maktad›r.
Kendi gücünün fark›na varan kit-
leler, burjuva ayak oyunlar›n› fark
ettikçe, onlarla bafl etmesini de ö¤-
renirler. Di¤er yandan bu isyanlar,
sadece Arap halklar›nda de¤il, tüm
ezilen halklarda, iflçi ve emekçilerde
yank› bulmufl, güç ve moral afl›lam›fl-
t›r. M›s›r’daki halk ayaklanmas›n›n
simgesi Tahrir meydan›, sonras›nda
dünyan›n her hangi bir yerindeki bir
direniflte, kitlelerin “buras› Tahrir”
diyerek at›fta bulunmalar›na neden
olmufltur. Amerika’daki “Wall Stre-
et’i iflgal et” eylemcileri, Tahrir’den
esinlendiklerini söylemektedirler.

2011 baflkald›r› y›l› oldu

DEVR‹M YILLARINA 
HAZIRLANALIM!

Elimize posta kanalıyla ulaflan T‹KB(B) Merkez Yayın Organı 
‘‹htilalci Komünist’in Kasım-Aralık 2011 tarihli sayısının baflyazısını, 

güncel öneminden dolayı kısaltarak yayınlıyoruz.
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lip dayan›lan yer, önderlik bofllu¤udur.
Komünist ve devrimci bir önderli¤in
olmay›fl›, halk isyanlar›n›, emperya-
listlerin ve iflbirlikçilerinin oyunlar›-
na aç›k hale getirmifltir. Sokakta ka-
zan›p sand›kta kaybetmelerinin de,
“devrimimizi çald›lar” diye isyan et-
melerinin de nedeni budur. Elbette kit-
leler kendi deneyimleri ile ö¤renecek
ve kendi önderlerini yaratacakt›r. An-
cak ML bir bilimdir ve kitlelere ‘d›-
flar›dan’ verilir. Bunu yapacak olan
da ML perspektif ile örgütlenmifl öncü
güçlerdir. Son yirmi y›lda sadece ni-
celiksel olarak de¤il, ideolojik olarak
da büyük bir sars›nt› geçiren dev-
rimci ve komünist öncülerin kendile-
rini toparlay›p, geliflen halk hareke-
tine önderlik yapacak hale gelmeleri,
önümüzdeki dönemin en ciddi soru-
nu ve temel görevidir.

Savafl çanlar› çal›yor
Bu genel bak›fl›n ard›ndan, 2011 y›-

l›nda yaflanan geliflmeleri kendi içinde
inceleyecek olursak, her fleyden önce
emperyalist-kapitalist sistemin en kri-
tik y›llar›ndan birini geçirdi¤ini söyle-
yebiliriz. Bu, hem artan savafl tehlike-
si, hem de fliddetlenen kriz aç›s›ndan
böyledir.

2011 y›l›, emperyalistlerin baflta
Ortado¤u olmak üzere dünyay› yeni-
den paylaflma kavgas›nda önemli bir
efli¤e getirdi. ABD ve AB emperyalist-
lerinin Suriye ve ‹ran üzerindeki bask›-
lar› artt›. Buna karfl› Rusya ve Çin em-
peryalistlerinin bu iki ülkeye arka ç›-
kan tutumlar›, giderek daha aç›k bir hal
ald› ve restleflmeler bafllad›. Bütün
bunlar, 11 Eylül sonras› fliddetlenen
emperyalistler aras› çeliflkileri yeni-
den alevlendirdi, alttan alta süren
savafl›, daha görünür k›ld›.

11 Eylül sonras›, Afganistan ve Irak
iflgalleri ile dünyan›n yeniden paylafl›-
m› kavgas›nda, sald›rgan emperyalist
olarak sahneye ç›kan ABD, ‘sonun
bafllang›c›’nda oldu¤unu göstermiflti.
Özellikle Irak iflgali s›ras›nda, baflta
Almanya ve Fransa olmak üzere AB
ülkelerinden yeterince destek alama-
m›fl, BM ve NATO gibi kurumlardan
istedi¤i kararlar› ç›karamam›flt›. Üste-
lik hem Irak, hem de Afganistan’da ifl-
gale karfl› geliflen direnifl, y›llarca sür-
müfl, askeri ve siyasi olarak büyük bir
darbe yemiflti. 

Buna bir de ekonomik kriz eklenin-
ce, ABD’nin emperyalist-kapitalist sis-
temdeki mutlak üstünlü¤ü sars›ld›, “tek
kutuplu dünya”n›n “imparatoru” unva-
n›n› yitirdi. Daha da önemlisi halklar
nezdinde prestij kaybetti, ideolojik-
kültürel hegemonyas› sars›lmaya bafl-
lad›. ABD’nin ikinci emperyalist savafl
sonras› ele geçirdi¤i üstünlük; “Mars-
hall Plan›” ad›yla bafllatt›¤› ekonomik
yard›mlarla birlikte, siyasi olarak “de-
mokrasi” ad›yla çok partililik ve se-
çimlere dayan›yordu ve bunlar, “yeni
sömürgecilik” sisteminin temellerini
oluflturuyordu. Ancak 11 Eylül sonras›
iflgalleri, ABD’nin “demokrasi” ad›na
yapt›klar›n›n; halklar› birbirine k›rd›r-
ma, vahfli katliamlar ve iflkence oldu¤u
gerçe¤ini daha fazla gözler önüne ser-
di. ‹flgal alt›ndaki ülkelerde, “Kahrol-
sun Demokrasi” pankartlar›yla yürü-
yüfller düzenlendi, “demokrasi götür-
me” kal›b›, iflgal, katliam, iflkence ile
birlikte an›l›r oldu.

ABD; yaflad›¤› çok yönlü sars›nt›-
y› ve bunlar›n bir sonucu olarak yi-
tirdi¤i prestiji, yeni bir baflkan ve ye-
ni bir imaj ile kurtarmaya çal›flt›. Si-
yah ve “demokrat” bir baflkan, bu
sürecin bir sonucu olarak iflbafl›na
getirildi. Buna uygun bir demagojik
söylem de tutturuldu. ABD art›k “yu-
muflak güç” olacakt›, iflgal etti¤i ülke-
lerden en k›sa sürede ç›kacak, iliflkile-
rinde ikna yöntemini esas alacak, so-
runlar› fliddetle de¤il, diyalogla çöze-
cekti, vb… ‹çte ise, halkç› politikalar›
öne ç›kartacak, baflta sa¤l›k ve iflsizlik
olmak üzere Amerikan halk›n›n en çok
flikayet etti¤i konulara çözüm getire-
cekti. Bunlar›n birer demagojiden
ibaret oldu¤u k›sa sürede anlafl›ld›.
Obama yönetimi, söylemleri d›fl›nda
Bush’un politikalar›n› aynen takip
etti. Devlet hazinesinden yard›mlarla
büyük tekeller kurtar›l›rken, krizin yü-
kü daha fazla iflçi ve emekçilere y›k›l-
d›. Amerika’n›n en büyük flehirlerinde,
gökdelenlerin yan›nda evsiz kalanlar›n
kurduklar› çad›rlar, bu tezatl›¤› resme-
diyordu. 

‹çte bunlar yaflan›rken, d›fl politika-
da da emperyalistler aras› paylafl›m
savafl› tüm h›z›yla sürdü. Tek fark,
iflgallerle yol alamayan ABD yöneti-
minin, iflbirlikçilerini daha aktif k›l-
ma çabas›yd›. 2011 y›l›, ABD aç›s›n-
dan bu çabalar›n en üst düzeye ç›kt›¤›

Yine Amerika’da eylemlerin artt›¤› Or-
ta-Bat› eyaletleri, “Buras› Orta-Bat›
de¤il, Orta-Do¤u” diyerek, egemenle-
ri korkutmaktad›r. Bizde de M›s›r isya-
n›ndan sonra gerçekleflen Ankara mi-
tinginde, en s›k ve gür at›lan slogan;
“Erdo¤an sonun Mübarek olsun!”du.
K›sacas›, baflta M›s›r olmak üzere Ku-
zey Afrika halklar›n›n isyanlar›, dün-
yan›n dört bir yan›ndaki halklara örnek
olmufl, kendi gücüne güven duygusunu
canland›rm›flt›r.

Bu ayn› zamanda son yirmi y›ld›r
bask›n olan burjuva ideolojisine vu-
rulan güçlü bir darbedir. Hat›rlana-
ca¤› üzere, 80’li y›llar›n sonunda “Do-
¤u Bloku”nun y›k›lmas›n›n ard›ndan,
sosyalizmin öldü¤ü, emperyalist-kapi-
talist sistemin zafer kazand›¤›, art›k
“tarihin sonu”na gelindi¤i, “tek kutup-
lu bir dünya”n›n hüküm sürece¤i tü-
ründen ipe-sapa gelmez bir dolu tez,
ortal›¤› kaplam›fl ve bunlar solcu geçi-
nen kesimlerin de çabas›yla iyice ya-
y›lm›fl, kabul görmüfltü. Emperyalist
sistemin içine düfltü¤ü kriz ve 11 Eylül
sonras› yaflananlar, bu tezleri sarsm›flt›,
ancak son birkaç y›lda geliflen isyanlar,
direnifller, eylemler, sonunu getirdi. En
son ve vurucu darbeyi ise, Arap halkla-
r›n›n ayaklanmalar› indirdi. Ard›ndan
Yunan iflçi ve emekçilerinin büyük bir
kararl›l›kla sürdürdükleri genel grev ve
genel direniflleri, Avrupa’dan Latin
Amerika’ya uzanan ö¤renci eylemleri
ve son olarak Amerika’da bafllayan “ifl-
gal et” protestolar›, burjuva ideologla-
r›n›n bu tezlerini bir paçavraya çevirdi,
onlar taraf›ndan bile savunulamaz hale
getirdi. 

fiimdi, isyan, ayaklanma, iflgal, di-
renifl, grev ve DEVR‹M sözcüklerinin
dolaflt›¤› bir döneme girmifl bulunuyo-
ruz. Her ne kadar burjuvazi bu kavram-
lar› kendi ç›karlar› do¤rultusunda kul-
lanarak içini boflaltmaya çal›fl›yorsa da,
kitlelerin uyan›fl› ile birlikte, bunu ba-
flarmakta daha fazla zorlanacakt›r. Gi-
derek artan oranda kendi gücünün far-
k›na varan kitleler, burjuvazinin “çö-
züm” diye önlerine koydu¤u yöntemle-
rin hiçbirinin çözüm olmad›¤›n› gör-
dükçe, bir bütün olarak burjuva siste-
me karfl› ayaklanacakt›r. 

‹flte tam da bu noktada tayin edici
sorun, ÖNDERL‹K sorunudur. M›-
s›r’dan Yunanistan’a, ABD’den Avru-
pa’ya aya¤a kalkan kitlelerin gerçek
anlamda baflar›ya ulaflamamas›nda, ge-
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¤› ile Esad rejimini yak›n markaja ald›.
Ortak bakanlar kurulu toplant›lar› ya-
p›ld›, vizeler kald›r›ld› vb… Suriye,
Türkiye’nin en s›cak iliflkiler yürüttü-
¤ü ülke oldu. Öyle ki D›fliflleri Bakan›
Davuto¤lu’nun “komflularla s›f›r so-
run” politikas›na, somut örnek olarak
Suriye gösterildi. Daha düne kadar
kavgal› oldu¤umuz Suriye ile ne kadar
iyi iliflkiler yürütülüyordu! Öcalan’›n
Suriye’de oldu¤u dönemde savafla ra-
mak kalm›flt› da, flimdi en yak›n dostu-
muz olmufltu! vb…

Türkiye, adeta kuzu postuna bü-
rünmüfl bir kurt gibi ABD taraf›n-
dan Suriye’nin içine sokuldu. Ancak
bu flekilde Esad rejimini ABD’nin
iflbirlikçisi haline getiremediler. Bu
kez iç kargafla yaratma, Esad karfl›t›
muhalifleri destekleme, halkta yöneti-
me karfl› oluflan huzursuzlu¤u kullana-
rak, rejimi y›kacak bir düzeye getirme
çabalar› bafllad›. Adeta ikinci bir Libya
örne¤i yarat›l›yordu. Fakat Libya’daki
gibi NATO müdahalesi gerçekleflmi-
yor, Türkiye daha aktif bir flekilde bu
oyuna dahil ediliyordu. Suriyeli muha-
lifler, Türkiye’de resmi düzeyde kabul
görüyor, toplant›lar yap›yor, bir üs gi-
bi kullan›yordu. Silahl› güçler e¤itili-
yor, milisler kuruluyor, bunlar silah,
para, mekan vb. olarak Türkiye’den
besleniyordu.

Türkiye, ABD’nin Ortado¤u’yu ele
geçirme planlar›n›n en önemli parças›
olmufltu. ABD, Irak iflgali s›ras›nda
Türkiye’ye yapt›rmay› baflarama-
d›klar›n›, AKP’nin klik savafl›nda
ele geçirdi¤i üstünlük ile daha kolay
biçimde yapabiliyordu. Son y›llarda
Türkiye-ABD trafi¤i öylesine artt› ki,
Obama’dan D›fliflleri Bakan› Clin-
ton’a, Genelkurmay’dan CIA fleflerine
kadar, gelmeyen kalmad›. Bu s›klaflan
trafi¤in sonucunda, ABD’nin daha ön-
ce Do¤u Avrupa ülkelerinde kurmay›
deneyip de baflaramad›¤› “füze kalka-
n›”n›n Türkiye’ye kurulaca¤›, bu y›l›n
bafl›nda aç›kland›. Do¤u Avrupa halk-
lar›n›n eylemleri ve Rusya’n›n da bas-
k›s›yla bu ülke yönetimlerince redde-
dilen füze kalkan›, Malatya’n›n Küre-
cik ilçesindeki NATO üssüne yerlefle-
cekti.  

Füze kalkan›, ABD’nin Ortado-
¤u’yu ele geçirme savafl›nda en önem-
li araçlar›ndan biriydi. ‹ran ve Suri-
ye’ye karfl› bafllataca¤› savaflta, bu ül-
kelerden ‹srail’e veya bölge ülkelerin-

deki ABD üslerine karfl› yap›lacak kar-
fl› sald›r›y› durdurmak için gelifltiril-
miflti. Türkiye ise, sözde ‹srail’e kafa
tutuyor, onunla diplomatik iliflkilerini
en alt düzeye indiriyordu, fakat en bafl-
ta ‹srail’in ifline yarayacak bir sistemi
kendi ülkesinde kurmay› kabul ediyor-
du. Esas›nda AKP’nin ve Erdo¤an’›n
‹srail’e karfl› gelifltirdi¤i tutum, baflta
Arap halklar› olmak üzere bölgedeki
halklar›n sempatisini toplamaya dönük
dan›fl›kl› bir dövüfltü. Bunun en aç›k
göstergesi, füze kalkan› oldu. Ayn› za-
manda ABD’nin AKP yönetimindeki
Türkiye’yi, bölge ülkelerine “model
ülke” olarak sunmas›, Erdo¤an’› “ka-
rizmatik lider” olarak pazarlamas› da
bu sayede gerçekleflti.

ABD, Türkiye’yi fliflirerek öne
sürerken, ‹ran ve Suriye, Türkiye’yi
tehdit etmeye bafllad›lar. Suriye’de
Türkiye büyükelçili¤i önünde gösteri-
ler yap›ld›, Türk bayraklar› yak›ld›.
Türkiye s›n›r›ndan Suriye’ye geçen si-
lahl› muhalif güçleri durdurmak için
s›n›ra asker y›¤d›klar› aç›kland›. ‹ran
ise, kendilerine dönük herhangi bir sal-
d›r›da Türkiye’ye kurulacak olan füze
kalkan›n› vuraca¤›n› ilan etti. Benzer
bir aç›klama Rusya’dan da geldi. Rus-
ya, savafl gemilerini Akdeniz’e ç›kara-
rak, Suriye ve ‹ran’a askeri yönden de
destek olaca¤›n› ortaya koydu. 

Bütün bu geliflmeler, her an savafl›n
patlak verece¤i bir ortam›n içinde ol-
du¤umuzu gösteriyor. Ve Türkiye’nin
daha önceki emperyalist savafllarda ol-
du¤u gibi, yine savafl›n tam ortas›nda
yer ald›¤›n›… 

Kriz tüm sistemi sard›
Önümüzdeki y›l, bu aç›dan çok kri-

tik bir y›l olacakt›r. 2012, yeni bir em-
peryalist savafl›n aç›ktan bafllad›¤› y›l
olarak tarihe geçebilir. 11 Eylül’den
sonra bafllayan, fakat gerek tüm dün-
yada savafl karfl›t› geliflen hareket, ge-
rekse iflgal edilen ülkelerdeki direnifl-
lerle, belli s›n›rlar içinde ve örtük bi-
çimlerde süren bu savafl, Suriye ve
‹ran’›n içine çekilmesiyle birlikte, bir
dünya savafl› halini alabilir. Böylesi bir
durumda Türkiye, ilk hedeftir ve sava-
fl›n içine girmesi kaç›n›lmaz görün-
mektedir. 

Bu kaç›n›lmazl›k, krizin fliddetiyle
de do¤rudan ba¤lant›l›d›r. 2008 y›l›nda
ABD’de patlak veren kriz, bu y›l ken-
dini en derin biçimde AB ülkelerinde

ve belli bir mesafe de ald›¤› bir y›l ol-
du. 

Y›la, Kuzey Afrika ülkelerinde bafl-
layan halk isyanlar› ile girildi. Müba-
rek gibi y›llarca ABD’nin iflbirlikçisi
olmufl bir diktatörün, halk ayaklanmas›
ile y›k›lmakla karfl› karfl›ya kalmas›,
ABD’yi bafllang›çta rahats›z etti. Mü-
barek’e bir seçimle daha yumuflak bir
geçiflin önünü açmas› tavsiye edildi.
Fakat Mübarek, bu manevralarda geci-
kince ve isyan›n ulaflt›¤› nokta Müba-
rek’in her tür manevras›n› aflan boyuta
ulafl›nca, ABD, Mübarek’ten elini çek-
mek zorunda kald›. Ülke yönetiminde
söz sahibi olan orduyu devreye soktu,
bir yandan da AKP benzeri “›l›ml› ‹s-
lam” modeline uygun partileri kurdur-
du. Bu noktada Türkiye’yi ve Baflba-
kan Erdo¤an’› “model ülke-karizmatik
lider” olarak parlatt›. Öyle ki bu isyan-
lardan sonra Kuzey Afrika turuna ç›-
kan Erdo¤an, büyük gösterilerle karfl›-
lan›yor ve yapt›¤› aç›klamalarda, aç›k-
ça “laik-demokratik bir ülke olmal›s›-
n›z” diyerek, ABD’nin isteklerini dile
getiriyordu. Türkiye, bu ülkelerdeki
‹slamc› partilere her tür deste¤i sun-
du. Seçimler s›ras›nda, propaganda
yöntem ve araçlar›na kadar maddi-ma-
nevi yard›mlarda bulundu. Ve sonuçta,
Tunus ve M›s›r’daki seçimlerden, ad›
bile AKP ile ayn› olan bu partiler, bi-
rinci olarak ç›kt›lar.    

ABD, Türk iflbirlikçilerini de kul-
lanarak, Arap halklar›n›n baflkald›-
r›s›ndan kendi ç›karlar› koruyarak
s›yr›lmas›n› baflard›. Ayn› zamanda
diktatörlere karfl› ayaklanan halk›n ta-
leplerine sahip ç›k›yormufl gibi görü-
nerek, y›pranan prestijini tamir etmeye
çal›flt›. Fakat ABD’nin 11 Eylül’den bu
yana daha aç›k biçimde hedefe çakt›¤›
iki ülke, Suriye ve ‹ran idi. Ortado-
¤u’da hakimiyet kurabilmek ve di¤er
emperyalistlere karfl› üstünlü¤ü yeni-
den tesis etmek için, bu iki ülkeyi flu ya
da bu biçimde ele geçirmesi gerekiyor-
du. 

Obama yönetimindeki ABD, hedefe
çakt›¤› ülkelerde, iç kar›fl›kl›k yarata-
rak ve ard›ndan d›fltan kuflatarak ama-
c›na ulaflmay› denedi. Libya’da Kadda-
fi yönetimini bu flekilde alafla¤› etmeyi
baflard›. ‹ran’da ise iç kar›fl›kl›k yarat-
ma çabalar› sonuç vermedi. Ç›kan baz›
olaylar› ‹ran rejimi k›sa sürede bast›rd›.
Suriye konusunda ise çok daha çapra-
fl›k bir yol izledi. Önce Türkiye arac›l›-
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ya da savafllar devrimlere yol açar.”
Yeni bir emperyalist savafl› önleme-
nin tek yolu, emperyalizme ve iflbir-
likçilerine karfl› mücadeleyi yükselt-
mek ve devrimlerle burjuva iktidar-
lar› yerle bir etmektir. 11 Eylül son-
ras› dünya ölçe¤indeki savafl karfl›t›
hareket ve iflgal edilen ülkelerdeki di-
renifller bile, sald›rgan emperyalistleri
geriletmeyi, dünya savafl›n› ötelemeyi
baflard›. Bu hareketlerin devrimlerle
taçlanmas› durumunda, savafl› önleme-
nin mümkün oldu¤unu, aradan geçen
10 y›ll›k süre göstermektedir. 

Kuzey Afrika ve Ortado¤u’da hal-
k›n diktatörlere karfl› bafllatt›¤› ayak-
lanmalar, emperyalistler ve iflbirlikçi-
leri taraf›ndan bast›r›lm›fl, farkl› yönle-
re çekilmiflse de, kitlelerin devrim iste-
¤i ortadan kalkm›fl de¤ildir. Ç›kacak
bir dünya savafl›, bu iste¤i daha ya-
k›c› hale getirecek ve zincir, en zay›f
halkas›ndan kopacakt›r. Birinci em-
peryalist savaflta Ekim devrimi, ikinci-
sinde Do¤u Avrupa ve Çin devrimle-
riyle sars›lan dünya, yeni devrimlere
gebedir. 

2012, krizin artan fliddeti, sava-
fl›n aç›k biçimde ve dünya ölçe¤inde
yaflanma tehlikesi kadar, yeni ayak-
lanmalar ve devrimlerin de y›l› ola-
bilir. 2011, bunun iflaretlerini vermifl-
tir. Bu y›l en çok kullan›lan sözcükler-
den biridir DEVR‹M. Kitlelerin dev-
rim talebi, sadece Afrika ve Ortado-
¤u’da de¤il, Avrupa ve Amerika’da bi-
le duyulmaktad›r art›k. Burjuvazi, bir
kez daha devrim korkusunu hissetme-
ye bafllam›fl, onu yok etmek için her
çareye baflvurur olmufltur. Savaflla bu
korkuyu yenmeye çal›flacak, bu ise
onun sonunu h›zland›racakt›r.        

Devrim y›llar›na haz›r olmal›y›z!
Kriz ve savafl dönemleri, komünist ve
devrimci önderli¤e, her zamankinden
daha fazla ihtiyaç duyulan dönemler-
dir. Bir yerde insanl›¤›n gelece¤ini be-
lirleyen bir rol oynanacakt›r. ‹kinci
emperyalist savaflta, Stalingrad direni-
fliyle sadece Nazi Almanya’s›n›n sald›-
r›s› de¤il, faflist bir barbarl›¤›n tüm
dünyay› teslim almas›n›n durdurulma-
s› gibi, tarihi bir görev üstlenilecektir. 

Bu bilinçle yeni kavga y›l›na gir-
meliyiz. Kitlelerin artan eylemleri-
nin, isyanlar›n›n gerici önderlikler
ile farkl› mecralara ak›t›lmamas›,
emperyalistler taraf›ndan kullan›l-

mamas›n› istiyorsak, var gücümüzle
çal›flmal›y›z. Kitlelere daha fazla nü-
fuz etmeli, mücadelelerinin içinde ol-
mal›, kendi deneyimleri ile e¤itilmele-
rini, ML bilinçle birlefltirmeli, nitel
s›çrama yapmalar›n› sa¤lamal›y›z. 

Burjuvazi ve tüm gericiler, tepeden
t›rna¤a örgütlenir ve silahlan›rken, kit-
leleri örgütsüz ve silahs›z b›rak›rlar,
hatta bunu teflvik ederler. Burjuvazi-
nin flu an en büyük avantaj›, kitlele-
rin örgütsüz-önderliksiz olufludur.
Sendikal örgütlülük bile, son derece
s›n›rl›d›r, varolan örgütlülükler de ge-
rici ve faflistlerin, liberal ve reformist-
lerin hakimiyetindedir. Sendikal, mes-
leki örgütlenmeler baflta olmak üzere,
kitleleri her biçimde örgütlemek ve ta-
ban örgütlenmelerini kurmak, olmazsa
olmazd›r. 

Devrim kitlelerin eseri olacakt›r.
Ancak ML partinin önderli¤inde ör-
gütlenmifl kitlelerin… O halde temel
görevimiz, kitleleri her biçimde örgüt-
lemek olmal›d›r. Devrim y›llar›na ha-
z›rlanman›n, ilk ad›m› budur. 

Türkiye’de toplumsal hareket
Dünya ölçe¤inde isyanlar ve ayak-

lanmalar yay›l›rken, Türkiye’deki iflçi-
emekçi hareketi, daha geriden seyret-
mektedir. Mücadele, daha sanc›l› ve
zikzakl› biçimde geçmektedir. Bilindi-
¤i gibi 2011 y›l›na, “torba yasas›” ola-
rak geçen ve içinde bir dizi hak gasp›-
n› bar›nd›ran yasaya karfl› mücadele ile
girilmiflti. Metal iflkolunda ise, grev
haz›rl›¤› yap›l›yordu.  

Torba yasas›na karfl› birçok protes-
to gösterisi ve miting yap›ld›. Anka-
ra’daki miting, Arap halklar›n›n isya-
n›n›n da etkisiyle oldukça kitlesel ve
coflkuluydu. Polis engeline tak›lan mi-
ting, saatler süren çat›flmaya sahne ol-
du. Yoldafllar›m›z da bu çat›flmada en
önde dövüfltüler. Miting da¤›ld›ktan
sonra çeflitli yerlerde, di¤er devrimci
gruplarla birlikte barikatlar kurdular,
polisle çat›flt›lar. Bu militan eylemlere
ra¤men, sendikalar›n üretimden gelen
gücü ortaya koymamalar› sonucu,
“torba yasas›” küçük de¤iflikliklerle
meclisten geçti ve yasallaflt›.  

Metal grevi ise, beklenenden da-
ha sönük geçti. Mücadeleci bir geç-
mifle sahip olan metal iflçileri, yürü-
yüfllerle ve çeflitli eylemlerle iyi bir
bafllang›ç yapt›lar. 23 ifl yerinde grev
karar› al›nd›. Fakat bu iflkolunda ör-

hissettirdi. Öyle ki, AB’nin gelece¤i
tart›fl›l›r oldu. Yunanistan’dan sonra,
‹talya, ‹spanya, ‹rlanda gibi ülkelerin
iflas› gündemde. Buralarda yükselen
iflçi-emekçi hareketini durdurmakta
güçlük çektiler, çekiyorlar. En son Yu-
nanistan ve ‹talya’da “teknokratlar hü-
kümeti”nin kurulmas›, bununla ilintili-
dir. Krizin yükünü kitlelerin s›rt›na
y›kmakta güçlük çektikçe, hükümetler
devrilmekte, yeni yöntemler devreye
sokulmaktad›r. Ancak hala derin bir
nefes alabilmifl de¤illerdir. 

Kriz, baflta ABD ve AB olmak üze-
re bir bütün olarak emperyalist-kapita-
list sistemi sarm›fl durumda. Burjuvazi-
nin krizi aflmada baflvurdu¤u son sila-
h›, savaflt›r. Bugüne dek ç›kan bütün
savafllar, fliddetli krizlerin sonucu ola-
rak yaflanm›flt›r. O yüzden de kriz dö-
nemlerinde bütün sektörler gerilerken,
bir tek savafl sanayi durmaks›z›n çal›-
fl›r. Savafl, elde biriken silah stokunun
eritilmesi yönüyle oldu¤u kadar, üre-
tim araçlar›n›n tahribi aç›s›ndan da sö-
mürücü s›n›flar›n en etkili yöntemidir.
Savafl sonras› gerçekleflen y›k›m›n üze-
rinden, krize sürüklenen sektörler can-
lan›r, burjuvazi yeni sömürü alanlar› ve
vurgunlarla karlar›n› artt›r›r. Fakat bu,
yine belli bir süreyi kapsar, ard›ndan
daha fliddetli bir kriz, kap›y› yeniden
çalar. I. ve II. paylafl›m savafl›, emper-
yalist sistemi k›smen rahatlatm›flsa da,
arka arkaya patlak veren devrimlerin
de etkisiyle daha fliddetli krizlerin do¤-
mas›n› engelleyememifltir. Kriz, kapi-
talizmin do¤as›nda, iflleyifl yasas›nda
vard›r çünkü. Bir de halk hareketleri ve
devrimlerle karfl›lafl›nca, daha fazla
zorlanmakta, etkisini daha derin ve
uzun süreli yaflamaktad›r.

Emperyalizm, krizden kurtulma-
n›n son çaresi olarak savafla baflvu-
rur, fakat bu, k›sa erimli bir çaredir.
Hatta “Dimyat’a pirince giderken, ev-
deki bulgurdan olmak” da vard›r.
Onun paradoksu da buradad›r. Her çö-
züm yöntemi, eskisinden daha büyük
sorunlar› beraberinde getirir. Fakat
bunlar, onun iradesinden ba¤›ms›zd›r.
Azami kar dürtüsü ile yeni pazarlar
arayacak, paylafl›lm›fl topraklar› yeni-
den paylaflmak için savaflacak ve her
defas›nda daha fliddetli krizleri yaflaya-
cakt›r. Ta ki, sistem tümüyle y›k›lana
dek…  

Lenin’in çok net biçimde ifade etti-
¤i gibi; “ya devrimler savafllar› önler,
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gütlü bulunan faflist sendika Türk-Me-
tal, her zamanki gibi, iflverenle k›sa bir
süre sonra anlaflt›. Ard›ndan Birleflik
Metal sendikas›, ekonomik olarak nis-
peten daha ileri bir ücret art›fl› ile söz-
leflmeyi imzalad› ve grevler bitirildi.   

Y›l boyunca çeflitli iflyerlerinde di-
renifller gerçekleflti. Bunlar›n büyük
ço¤unlu¤u sendikalaflt›klar› için iflten
at›lan iflçilerin, fabrika önlerindeki ey-
lemleriydi. Bazen çad›r kurarak, ba-
zense belli bir yerde oturarak sürdürü-
len bu direnifller, uzun sürmekle birlik-
te etkili de¤ildi. Bafllang›çta destek
güçlerle canl› geçiyor, fakat aradan ge-
çen sürede giderek sönümleniyordu.
Fabrika önlerinde sadece mesai saatle-
rinde bulunmalar›, dolay›s›yla hafta
sonlar› olmamalar›, destekleri azaltan
bir di¤er faktördü. Ayr›ca sendikalar,
gerekli ilgiyi ve deste¤i sunmuyordu.
A¤›rl›kl› olarak hukuksal sürece bel
ba¤lan›yor ve iflçiler pasifize edili-
yordu. Böyle olunca bu tür direnifller
de etkisini bir süre sonra kaybeden ve
eriyip giden direnifller oldu. (…)

S›kça belirtti¤imiz gibi, direnifl dö-
nemleri, iflçilerin politikaya ve örgüt-
lenmeye en aç›k oldu¤u dönemlerdir.
Fakat önemli olan, burada kurulan ilifl-
kilerin devam›n›n gelmesidir. ‹flçileri
örgütlemenin bir yolu da, direnifl yerle-
rinde bafllayan tan›flman›n, sonras›nda
sürmesi ve geliflmesidir. Ne var ki, bu
konuda baflar›l› örnekler çok azd›r.
Bunda iflçilerin direnifl sonras› kendile-
rini geri çekmelerinin de pay› vard›r.
Ancak as›l olan, bizlerin onlarla kurdu-
¤umuz iliflkidir...  

Bu yönleriyle iflçi s›n›f› aç›s›ndan
2011 y›l›n›n çok parlak geçmedi¤ini
söyleyebiliriz. Hatta hak gasplar›n›n
artt›¤› bir y›l olmufltur. Son olarak k›-
dem tazminat›n›n gasp›na yönelik giri-
flimler de çeflitli eylemlerle protesto
edilmekle birlikte, güçlü bir karfl› ko-
yufla dönüflemedi. 

Benzer bir durum emekçi memur
hareketi için de geçerlidir. Devletin ka-
mu emekçilerine dönük birçok hak
gasp› vard›r ve yeni sald›r›lar sözkonu-
sudur. Buna karfl›n bas›n aç›klamalar›,
kokart takma eylemi, ya da iç boflalt-
maya dönük Ankara mitingleriyle ge-
çifltirilmektedir. Gerek iflçi, gerekse
memur hareketindeki bu durgunlu¤un
en önemli nedeni, sendikalar baflta ol-
mak üzere örgütlülükteki zay›fl›kt›r.
Gerici ya da reformist sendikalar, tep-

Kitlelerin artan eylemle-
rinin, isyanlar›n›n gerici

önderlikler ile farkl›
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kileri sürekli geriye çeken, kitleleri pa-
sifize eden bir rol üstlenmifl durumda-
d›r. Tabandan gelen bas›nc›n yeterince
güçlü ve örgütlü olmay›fl› da onlar› ra-
hatlatmaktad›r. O yüzden iflyerlerinde
taban örgütlerinin kurulmas›, devrimci
güç birlikleriyle muhalif sendikal ha-
reketlerin yarat›lmas› çok önemlidir.
Türk-‹fl içinde ortaya ç›kan “Sendi-
kal Güç Birli¤i Platformu” AKP kar-
fl›t› olan sendika yönetimlerinin birli¤i
fleklinde ve Türk-‹fl Genel Kurulu’na
dönük flekillendi¤i için, bu talebi kar-
fl›lamaktan uzakt›r. ‹çinde yeralan
sendika yöneticilerinin bir k›sm›, di-
reniflleri k›ran, kendi içlerinde dev-
rimci flube yöneticilerini tasfiye
eden sendikac›lard›r. Buna karfl›n
böyle bir platformun kurulmufl ol-
mas› bile, iflçi s›n›f› içinde s›n›f sen-
dikac›l›¤› aray›fl›n›n göstergesidir. 

Bir yanda k›dem baflta olmak üzere
yeni hak gasplar›, di¤er yanda sendika
yasas›nda de¤ifliklikler ile var olan ör-
gütlülü¤ü de budamaya dönük haz›r-
l›klar, buna karfl›n sendikalar›n etki-
sizli¤i; hem iflçi s›n›f›nda, hem de
emekçi memurlarda tepkileri artt›r-
maktad›r. Türk-‹fl’in “genel grev nede-
ni” olarak aç›klad›¤› k›dem gasp›na
karfl› yapt›klar› ortadad›r. Sadece
Türk-‹fl de¤il, di¤er sendikalar da ben-
zer durumdad›r. KESK, yeni toplu-
sözleflme yasas› ile, memur hareketi
içindeki gücünü iyice yitirmekle
karfl› karfl›yad›r. Tabanda artan hofl-
nutsuzlu¤un da etkisiyle Aral›k ay›nda
“genel grev” karar› al›nm›flt›r. Bu gre-
ve TTB (Türk Tabipler Birli¤i) de ka-
t›laca¤›n› aç›klam›flt›r. Grevin etkili
olabilmesi için, tüm emekçi memurla-
r› içine çekmesi ve di¤er kesimlerin de
güçlü bir flekilde deste¤ini almas› ge-
rekmektedir. 

Esas›nda hak gasp›na u¤ramayan
ve buna karfl› sesini yükseltmeyen
kesim yok gibidir. Doktorlardan ec-
zac›lara, mühendislerden ö¤retmenle-
re, geçmiflte göreli olarak daha iyi ko-
flullarda çal›flan meslek sahipleri bile,
bugün zor durumdad›r ve tepkilerini
çeflitli eylemlerle ortaya koymaktad›r.
Bütün mesele, bunlar› birleflik bir
güç haline getirip, sonuç al›ncaya
kadar eylemleri sürdürebilmekte-
dir. T›pk› Yunanistan gibi… Önü-
müzdeki y›l, krizin Türkiye’ye etkile-
rinin çok daha belirgin bir flekilde his-

sedilece¤i düflünülürse, aylar›, y›llar›
bulacak eylemlere, genel grev ve ge-
nel direnifllere haz›rlanmak gerekti¤i
aç›kt›r.  

2011 y›l›nda öne ç›kan bir di¤er
direnifl oda¤› ise, HES’lere karfl›
mücadele oldu. Do¤ay› tahrip eden
her tür santrale karfl› bafllayan direnifl-
ler, bu y›l içinde daha yayg›n ve kitle-
sel bir hal ald›. Sadece Karadeniz’de
de¤il, ülkenin dört bir yan›nda müca-
dele yükseldi. Erzurum gibi gerici ke-
simlerin bask›n oldu¤u illerde bile, ey-
lemler görüldü. Devletin sald›r›lar›na
karfl› militan bir direnifl sergilenmesi
ve bunun genç-ihtiyar tüm halk tara-
f›ndan yap›lmas›, önemli bir geliflmey-
di. Bunlar›n içinde Sinop-Gerze halk›
öne ç›kt›. Onbinlerin kat›ld›¤› miting-
ler yap›ld›. 

Geçmiflten beri devrimci-demokrat
bir yap›ya sahip ve son y›llarda
HES’lere karfl› mücadeleyle öne ç›kan
Artvin-Hopa’da ise, seçim döneminde
AKP’ye karfl› protestolar s›ras›nda
Metin Lokumcu’nun öldürülmesi, bu
y›l›n en önemli olaylar›ndan biriydi.
Hopa, bu kimli¤i ve HES’lere karfl›
mücadelesinden dolay› hedef seçildi.
Sonras›nda da arka arkaya gerçekleflen
operasyonlar, yo¤un tutuklamalar, bu-
nun bir kan›t› oldu. Fakat bu durum
yurdun dört bir yan›nda protestolarla
karfl›land›. Ve devletin Hopa sald›r›s›,
büyük oranda püskürtüldü. 

Ö¤renci gençlik de mücadele
alanlar›ndayd› bu y›l. YGS flifreleri,
uzun y›llardan sonra liseli gençli¤i
de hareketin içine çekti. Üniversite
gençli¤i ise, harçlara karfl› mücade-
le ile yeni ö¤retim y›l›n› açt› ve dev-
lete bu konuda geri ad›m att›rd›.
Ayr›ca üniversite aç›l›fllar›, YÖK’ün
toplant› yerleri, ö¤renci protestolar›n›n
mekanlar› oldular. Her ne kadar bu ey-
lemlerde “yumurtal› protestolar” öne
ç›kar›ld›ysa da, ö¤renci gençlik mili-
tan sokak gösterileriyle de önemli bir
toplumsal dinamik olarak s›n›f kavga-
s›nda yer almaya bafllad›. Reformist
kesimlerin, suland›r›lm›fl pasif eylem-
lerinin miad› da giderek dolmaya bafl-
lad›. 

2011 1 May›s’›, Taksim’de ve befl
yüz bini aflk›n kitle ile gerçekleflti.
Hem kitleselli¤i, hem de kürsü haki-
miyeti ile devrimci bir 1 May›s ya-
fland›. Özellikle gençlerin yo¤un kat›-
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Kürt halk›, bu y›l da
çok önemli eylemler
gerçeklefltirdi. Geril-
lalar›n cenazelerini

sahipleniflleri, bunla-
r›n bafl›nda geliyor.
Cesetleri bile tan›n-
maz hale gelen ve
kendilerine teslim

edilmeyen cenazeleri-
ni almak için da¤-te-
pe yürüdüler, askerle-
rin kurflunlar› alt›nda
s›n›rlar› aflarak cena-
zelerini almay› baflar-
d›lar. Bu, Kürt halk›-
n›n cenazelerini gös-

terilerle karfl›lay›p
defnetmesinden son-
ra, bir efli¤in daha
afl›lmas›yd›. Seçim
döneminde ise veto
edilen milletvekili

adaylar›n› seçtirmek
için sokaklara dökül-
düler. Günlerce süren
difle difl bir mücadele-
den sonra vetolar geri
al›nd› ve 36 milletve-
kili meclise gönderil-
di. Bunlar›n içinde

Hatip Dicle baflta ol-
mak üzere 6 KCK tu-
tuklusu da vard›. Se-
çilen milletvekilleri-
nin tahliye edilmesi

için de birçok gösteri
yap›ld›, BDP meclisi
boykot etti. Fakat bu
tavr›n arkas› gelmedi,
bir süre sonra eylem-
ler durdu, BDP’li ve-
killer de yemin ederek

meclise girdiler. 

l›m göstermesi, gelecek aç›s›ndan umut
vericiydi. Ayr›ca Kürt halk› da bu 1
May›s’a kitlesel bir kat›l›m gösterdi.
Genel seçimlerin öngününe denk gel-
mesinin de bir rolü vard› kuflkusuz. Fa-
kat y›l boyunca Kürt halk›n›n sürekli
eylem halinde olmas› ve bu eylemlerde
devrimcileri yan›nda görmesi, en
önemli faktördü. 

Kürt halk›, bu y›l da çok önemli ey-
lemler gerçeklefltirdi. Gerillalar›n cena-
zelerini sahipleniflleri, bunlar›n bafl›nda
geliyor. Cesetleri bile tan›nmaz hale
gelen ve kendilerine teslim edilmeyen
cenazelerini almak için da¤-tepe yü-
rüdüler, askerlerin kurflunlar› alt›n-
da s›n›rlar› aflarak cenazelerini al-
may› baflard›lar. Bu, Kürt halk›n›n ce-
nazelerini gösterilerle karfl›lay›p def-
netmesinden sonra, bir efli¤in daha afl›l-
mas›yd›. Seçim döneminde ise veto
edilen milletvekili adaylar›n› seçtir-
mek için sokaklara döküldüler. Gün-
lerce süren difle difl bir mücadeleden
sonra vetolar geri al›nd› ve 36 milletve-
kili meclise gönderildi. Bunlar›n içinde
Hatip Dicle baflta olmak üzere 6 KCK
tutuklusu da vard›. Seçilen milletvekil-
lerinin tahliye edilmesi için de birçok
gösteri yap›ld›, BDP meclisi boykot et-
ti. Fakat bu tavr›n arkas› gelmedi, bir
süre sonra eylemler durdu, BDP’li ve-
killer de yemin ederek meclise girdiler.
Bu yöndeki mücadelenin kesintiye u¤-
ramas›ndan dolay›, tutuklu milletvekil-
leri halen ç›kabilmifl de¤iller.  

Devlet, Kürt halk› üzerindeki bas-
k›y› y›l boyunca KCK operasyonlar›
ad› alt›nda sürdürdü. Yaklafl›k 4 bin
kiflinin bu operasyonlarda tutukland›¤›
belirtiliyor. KCK davas› san›klar›n›n
Kürtçe savunma istekleri de mahkeme
taraf›ndan reddedildi. AKP’nin geçti¤i-
miz y›llarda ortaya att›¤› “Kürt aç›l›m›”
yerini tutuklama terörüne ve s›n›r-içi,
s›n›r-ötesi operasyonlara b›rakt›. Bu
operasyonlarda siviller de hedef al›nd›,
gerillalar kimyasal silahlarla katledildi.
Birço¤unun cesedi, aileleri taraf›ndan
teflhis edilemez hale getirildi. 

Bütün bu teröre, bask› ve fliddete
ra¤men Kürt halk›n›n mücadelesi yük-
selerek devam ediyor. Bar›fl söylemleri,
eski gücünü yitirdi. Devletin politikala-
r›, düzen-içi çözüm umutlar›n› tüketti.
Arap halklar›n›n isyanlar› da, ayr› bir
moral tafl›d›. Kürt halk›, haklar›n› mü-
cadele ile kazand›¤›n›n bilinciyle, bun-
dan sonra daha sertleflen biçimlerle mü-

cadelesini yükseltecektir. Di¤er yan-
dan Kürt halk›n›n Türkiye’den kopuflu
derinleflmektedir. Van depremi ve
sonras› geliflmeler de bunun bir gös-
tergesi olmufltur. Devlet yetkililerinin
ilgisizli¤i, BDP’yi d›fllamalar›, floven
yaklafl›mlar vb. aradaki mesafeyi daha
da açm›flt›r. Bununla birlikte baflta
devrimci, demokrat kesimler olmak
üzere Türkiye’nin dört bir yan›ndan
gönderilen destek ve dayan›flma ör-
nekleri, halklar aras›nda kardeflli¤in
sürdü¤ünü göstermektedir. Keza BDP
ve Kürt burjuvazisinin deprem sonras›
tutumlar›, sorunun s›n›fsal boyutunu
bir kez daha gözler önüne sermifltir.  

Önümüzdeki y›l, Kürt sorunu, yeni
bir boyut kazanabilir. Bunda d›fl fak-
törlerin de etkisi olacakt›r. Irak’tan
sonra Suriye’de özerk bir Kürt yöneti-
mi kurulma ihtimali, Türk egemenleri-
nin en büyük korkusudur. Ancak bu
ihtimal, Esad yönetimi kalsa da gitse
de güçlüdür. Hatta ‹ran yönetimi bile,
yaflad›¤› kuflatmay› yarmak için kendi
bölgesinde Kürtlere belli haklar tan›-
yabilir. Bu durumda, Türkiye d›fl›nda
Kürtlerin yaflad›¤› tüm bölgelerde,
Kürtler bir statü kazanm›fl olacakt›r ki,
bu da Türkiye’yi bugünden daha fazla
s›k›flt›racakt›r. Kald› ki Türkiye’de
Kürtler, di¤er tüm bölgelerden daha
kalabal›k bir nüfusa ve mücadele dina-
mi¤ine sahiptir. Bölgedeki bu gelifl-
meler, Kürt halk›n›n gelece¤i aç›s›n-
dan önemli geliflmelere yol açabilir.

Türkiye’nin ABD’nin tafleronu
olarak savafl›n içine çekilece¤i; em-
peryalist sistemi saran krizin, önü-
müzdeki aylarda Türkiye’ye yans›ma-
s›n›n daha fliddetli olaca¤›, flimdiden
belli olmufltur. Bu durum, iflçi ve
emekçilere, artan iflsizlik, açl›k ve
ölüm olarak fatura edilecektir. Elbette
buna kitlelerin tepkisi de, eylemleri de
büyük olacakt›r. Dünyay› etkisi alt›na
alan isyan ateflinin, Türkiye’ye de s›ç-
rama ihtimali yüksektir. Hem Kürt
halk›, hem de iflçi-emekçi cephesinden
bunun nesnel zemini güçlenmifl du-
rumdad›r. 

* * *
Dünyada ve ülkedeki geliflmeler,

dönüp dolafl›p devrimci, komünist bir
öncüye duyulan ihtiyac›n yak›c›l›¤›n›
ortaya koyuyor. Bu durumda as›l ola-
rak dönüp kendimize bakmam›z ve
kendimizi tahkim etmemiz gerekti¤i
aç›kt›r.  (…)

Savafl ve kriz ortam›na girdi¤imiz
bu dönemde, bütün sorunlar›n gelip
dayand›¤› nokta, örgütlenme gücüdür.
Bunu baflarabildi¤imizde ancak, ko-
münist bir öncü rolünü oynayabilecek
ve kitlelerin mücadelesinin farkl› mec-
ralara ak›t›l›p heba edilmesini önleye-
bilece¤iz. Dönemin bize yükledi¤i
bu misyonu tüm hücrelerimizde du-
yumsamal›, bunu hep akl›m›zda tu-
tarak faaliyetlerimizi yürütmeli-
yiz...  

Devrim ve sosyalizm mücadelesi,
iniflleri ç›k›fllar›, yükseliflleri gerileyifl-
leri ile son derece meflakkatli bir yol-
dur. Ancak ufuklar› ML bilimle aç›k
olanlar, kitlelere ve kendilerine gü-
venenler, en zor flartlar alt›nda
inançlar›n› yitirmeyenler, bu uzun
soluklu ve engebeli yolu aflabilirler.
Bizim 12 Eylül direniflimizin, tasfiye-
cili¤e karfl› mücadelemizin ve y›llard›r
ML ilkelerden sapmadan yürüyüflü-
müzün, alt›nda yatan gerçek budur. 

Tasfiyecili¤in bask›n hale geldi¤i,
her tür anti-ML görüflün yayg›nl›k ka-
zand›¤›, kitle hareketinin çok yavafl
seyretti¤i devrimin gerileme y›llar›n-
da, ML örgütlerin güç kaybetmesi do-
¤ald›r. Bu, hemen her ülkede böyle ol-
mufltur. Ancak devrimin yeniden do¤-
rulufluyla birlikte bu örgütler, h›zla es-
ki güçlerine (hatta onu da aflan bir gü-
ce) ulaflm›fllar, kitlelere önderlik ede-
cek duruma gelebilmifllerdir. Bunu
her koflulda örgütsel yap›lar›n› ko-
rumalar›na, kadrolar›n› ML bilinç-
le donatmalar›na, do¤ru politika ve
taktiklerle döneme müdahale etme-
lerine borçludurlar. Bu örnekler, bi-
ze ›fl›k tutmal›d›r. Örgütlenme alan›n-
da yaflad›¤›m›z sorunlar› aflmak için,
bir yandan bu deneyimleri ö¤renmeli
ve özümsemeliyiz, bir yandan da ken-
dimizle, al›flkanl›klar›m›zla amans›z
bir savafl›m yürütmeliyiz. Örgütümü-
zün bu konudaki elefltiri ve uyar›lar›n›
dikkate alarak, önümüze koydu¤umuz
iflleri, zaman›nda ve en iyi flekilde
yapmaya çal›flmal›y›z. Tek tek kadro-
lar›n bu konuda ald›¤› her mesafe, bir
bütün olarak örgütümüzü büyütecek-
tir.

Yeni kavga y›l›na, bu sorumluluk
ve bilinçle girelim! Kendi misyonu-
muzun fark›nda olarak, kitlelerin için-
de olal›m, ö¤retip ö¤renelim, savafl›p,
savaflt›ral›m!        
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“Sizlere selam olsun
Sürgünler, mahkumlar, hastalar...
Sizlere selam olsun
Hürriyeti yazan eller, dizen eller...
Bu gülünç, afla¤›l›k,
Namussuz fleyler d›fl›nda...
Sana selam olsun
Zincirin, zulmün kar etmedi¤i,
Büyük tahammül!”

Yeni bir y›la, ozan›n dizelerin-
deki gibi, “zincirin, zulmün kar
etmedi¤i” direnifllerle, grevler-
le, isyanlarla giriyoruz... Dün-
yan›n dört bir yan›nda iflçiler,
emekçiler, ezilen halklar, sö-

mürücü zorbalara karfl› ayaklanm›fl du-
rumdalar. Hem de bu kez sadece Ortado¤u ve Afrika gibi

geri b›rakt›r›lm›fl bölgelerde de¤il, Avrupa ve ABD gibi emper-
yalist-kapitalist sistemin merkezlerinde bile... Emperyalistlerin
ve iflbirlikçilerinin krizin faturas›n› halka ödetmesine, savafl ha-
z›rl›klar›na, artan bask›lar›na karfl›, hemen her gün eylemdeler,
sokaktalar... Eflit ve özgür yaflayabilmek için... Savafls›z ve sö-
mürüsüz bir dünya için...

Bu kavgan›n en önünde dövüflen ve onun için esir al›nm›fl
olan siz devrimci tutsaklar›, halklar›n yükselen bu coflkusuyla
selaml›yoruz... Tunus’tan M›s›r’a tüm Arap co¤rafyas›n›n saran
isyanlarda, halk›n ilk hedeflerinden biri, hapishaneler oldu. Dik-
tatörlerin hapsetti¤i evlatlar›n›, öncülerini kurtarmak için, önce
zindanlara yöneldiler.... Frans›z Devrimi’nin, Bastil zindan›n›n
basmas›lmas›yla bafllamas›ndan bu yana, tüm halk ayaklan-
malar›nda, önce zindanlar boflal›yor. D›flar›n›n özgürleflmesiy-
le, içerinin özgürleflmesinin birbirine ne kadar ba¤l› oldu¤unu,
en somut bu örneklerde görüyoruz. 

Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de zindanlar›n boflala-
ca¤› günler gelecektir elbet... Yeni bir y›la, gelecek güzel gün-
lere dair umutlar›m›z›n artt›¤› bir ortamda giriyoruz. Bu duygu-
larla tüm devrimci tutsak dostlar›m›z›n, yoldafllar›m›z›n yeni
kavga y›l›n› kutluyoruz. Ve bir kez daha diyoruz ki; 

EN GÜZEL GÜNLER, KAVGASINI VERENLER‹N OLSUN....   

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Yediveren Yay›nlar›

Yoldafllar,  
Bir y›l› daha

geride b›rakt›k.
Yeni y›la büyük
umutlarla giriyo-
ruz.  

Geride b›rak-
t›¤›m›z y›l, kapi-
talizmin içine
girdi¤i ekonomik
krizin giderek de-

rinleflti¤i, derinleflen kriz nedeniyle emper-
yalistlerin dünyay› yeniden paylaflmak için
savafl› ve iflgali t›rmand›rd›klar› bir y›l ol-
du. Ama y›la damgas›n› vuran, iflçi emek-
çilerin isyanlar›, militan sokak eylemleri,
grevler ve halklar›n ayaklanmalar›yd›..
Dünyan›n neredeyse bütün ülkelerinde ka-
pitalizme karfl› iflçi-emekçilerin yükselttik-
leri isyan atefli, burjuva saraylar›n›n etek-
lerine doland›. Ayaklanan kitleler, Kuzey
Afrika’da ve Ortado¤u’da diktatörleri de-
virerek bir kez daha tayin edici güç olduk-
lar›n› gösterdiler. Diktatörleri deviren kit-

leler geri çekilmediler, flimdi de hedefleri-
ne emperyalist-kapitalist sistemi koydular.
Açlar ordusu, “öfkeliler”, “sosyal adalet”
arayanlar, “krizin faturas› burjuvaziye”
diyenler yürüyorlar; emperyalist-kapitaliz-
me karfl› yürüyorlar, faflizme karfl› yürü-
yorlar, gericili¤e karfl› yürüyorlar. Ellerin-
de k›z›l bayraklar, dillerinde kurtuluflun
türküsü var. Devrim ve sosyalizmin bir
ütopya olmad›¤›n› hayk›r›yorlar. Umut bü-
yüyor, umudu büyütüyorlar.  

Yeni y›la devrim ve sosyalizm umudunu
büyüterek giriyoruz. Devrim ve sosyalizm
yolunda çelik ad›mlarla yürüyen Fatih
Öktülmüfl’ün, Osman Yaflar Yoldaflcan’›n,
‹smail Cüneyt’in, Sezai Ekinci’nin yoldafl-
lar›… Selma’n›n, Nilgün’ün, Remzi’nin,
Yunus’un ve di¤er flehitlerimizin yoldaflla-
r›! Yeni kavga y›l›n›z› kutluyor, özlemle
sevgiyle kucakl›yorum sizi. 

Devrimci dostlar›n ve iflçi-emekçilerin
de yeni y›l›n› kutluyor, mücadelelerinde
baflar›lar diliyorum.  

‹htilalci Bolflevik Tutsak  16.12.2011  

Tutsaklara yeni y›l mesaj›m›z Tutsaklardan mesaj var

(...)Özgürlük kavgas›nda siz
dostlara baflar›lar diliyoruz. 

Yeni y›l›n›z› kutluyoruz.
Devrimci selamlar 21.12.2011 

Tahir Laçin  Sincan 1 No.lu F Tipi

(...) Zorlu ama bir o kadar da güzel olan gele-
ce¤imizi yaratma inanc›yla 2012 y›l›nda hepi-

nize baflar›lar diliyoruz. Devrimci selamlar
Kand›ra 1 No.lu F Tipi Hapishanesi

MKP dava tutsaklar› 

(...) Yeni bir y›la girerken, ezilenlerin
saflar›nda omuz omuza mücadele
etti¤imiz siz Proleter Devrimci Durufl
çal›flanlar›n›n yeni y›l›n› kutluyor, yeni
y›l›n kavga dolu günler getirmesi
dile¤iyle diyoruz. 
Halil fiahin  Sincan 1 No.lu F Tipi

(...) Yeni kavga y›l›n›z› komünarca
coflkumla selamlay›p kutluyorum. (...) 
Hepimize baflar›, sa¤l›k ve direnç dolu,
özgürlük ve umutlar›n büyütüldü¤ü
günler getirmesi dileklerimle.
Haydar Sönmez  Erzurum H Tipi 

(...) S›n›fs›z, s›n›rs›z bir dünyada özgür yaflama
dair umut ve ideallerimizin boy verece¤i bir y›l
olmas› dileklerimizle, yeni mücadele y›l›n›z› kut-
luyor, baflar›lar diliyoruz. Devrimci selamlar
Resul Kocatürk  Bolu F Tipi

(...) Siz yürek dostlar›m›z olan Devrimci
Durufl’un tüm emekçilerinin flahs›nda

iflçilerin, emekçilerin, Kürt halk›n›n ve ezilen
dünya halklar›n›n yeni y›l››n en içten devrimci

duygularla kutluyoruz. 
Ser sala we piroz be. 

Mehmet Yamaç Erzurum H Tipi
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Irak iflgali bitti mi?

er zaman yeni y›la, iyi dileklerle
girilir. Geçmekte olan y›l›n tüm deb-
debesine ra¤men, gelecek y›l se-
vinçle, e¤lenceyle karfl›lan›r. Fakat
bu kez öyle olmad›. Çünkü y›l›n son
günlerinde Uludere’de gerçekleflen
katliamla, yürekler buz kesti. Tam 35
kifli, Irak s›n›r›nda katledilmiflti. Suç-
lar› “kaçakç›l›k” yapmakt›! 

Resmi aç›klamaya göre, “insan-
s›z hava araçlar›” s›n›rdan geçen ki-
flileri tespit etmifl, F-16 uçaklar› da
arka arkaya havalan›p, “hedefleri”
imha etmiflti. Güya onlar›, PKK’li
sanm›fllard›, “istihbarat yanl›fll›¤› ol-
mufltu”, “bu bir ‘kaza’yd›”! T›pk›
Irak’ta, Afganistan’da, Pakistan’da
katledilen binlerce sivilin ard›ndan,
yap›lan aç›klamalarda oldu¤u gibi… 

Bir yanda teknolojinin tüm üstün-
lü¤ünü kullan›p, “BBG evi gibi” izle-
dikleriyle övünmeler, bir yanda “is-
tihbarat yanl›fll›¤›” ve “kaza”lar…
Uludere katliam›n›n “kaza” olmad›¤›,
kurtulan kiflilerin aç›klamalar›yla da
ortaya ç›km›fl durumda. Fakat diye-
lim ki, bunlar “kaçakç›” de¤il, geril-
layd›, “hukuk devleti” oldu¤unu söy-
leyen bir devletin onlar› katletme öz-
gürlü¤ü var m›yd›? Ama biliyoruz ki,
y›llard›r yürütülen kirli savaflta, her
tür cinayet, katliam, iflkence, vahflet,
mübah görülüyor. Burjuva medya,
katledilenlerin “kaçakç›” olmas›na
yaz›klan›yor sadece, di¤er yandan
“niye kaçakç›l›k yap›yorlar ki” diyen-
ler bile oluyor. PKK’lilerin bu kiflile-
rin aras›na gizlenerek s›n›r› geçti¤ini
söyleyerek, katliam› meflru göste-
renler de ç›k›yor. Devletin resmi söy-
lemi de hep bu do¤rultuda oldu za-
ten.

Ne zaman ki tepkiler bir ç›¤ gibi
yükseldi, cenazeler onbinlerle kald›-
r›ld› ve her yerde protestolar yap›ld›,
bu kez “özür dilemek”, “tazminat
ödemek” gibi, tepkileri bast›r›c› ön-
lemler konuflulmaya baflland›. Kay-
makamdan Bakanlara, taziye ziyareti
için kuyru¤a girdiler. Ama halk›n tep-
kisi, Kaymakam’›n üzerinde patlay›n-
ca, yeniden “provokatörler” nakara-
t›na bafllad›lar. Katledilen 35 can de-
¤il, Kaymakam’›n ald›¤› üç-befl yara,
daha çok konuflulur oldu.

H

Sayfa 2’de sürüyor




