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Kadın sorununda feminizm
tartıflması

art ay›ndan itibaren do¤an›n
canlan›fl›yla birlikte onun bir par-
ças› olan insanlar›n da canlan›fl›-
na tan›kl›k ederiz. Sadece tak-
vimsel olaylar bile, bu aylarda s›-
n›f mücadelesinin nas›l ivmelen-
di¤ini gösterir. 8 Mart’la bafllay›p
Newroz ve 1 May›s’a do¤ru uza-
nan günler, temponun giderek
h›zland›¤› ve 1 May›s’la zirve yap-
t›¤› bir zaman dilimidir. Onun
içindir ki, Mart’tan May›s’a geçen
bu süre, sadece iklimsel olarak
de¤il, kavgan›n da bahar› olarak
geçer. 

Fakat sadece tarihsel olaylar
de¤ildir bu süreci kavgan›n ba-
har› yapan… Güncel geliflmeler
de yeni bir hareketlenmenin bafl-
lang›c›nda oldu¤umuzu göster-
mektedir. Gerek iflçi-emekçi cep-
hesinden, gerekse Kürt ulusal
hareketi aç›s›ndan bunun ilk
emareleri görülmeye bafllam›flt›r. 

‹flçi direniflleri giderek daha
militan biçimler alarak ve daha
direngen bir flekilde sürmektedir.
Hey Tekstil’den Maltepe Belediye
iflçilerine, Savrano¤lu’ndan Bil-
lur Tuz’a kadar, son aylara dam-
gas›n› vuran direnifller, iflçi hare-
ketine yeni bir ivme kazand›rm›fl-
t›r. Bunun giderek daha da büyü-
yece¤ini hem nesnel geliflmeler
göstermektedir, hem de iflçi s›n›-
f›nda kendili¤inden de olsa mü-
cadele içinde geliflip-dönüflen bi-
linç düzeyi…
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Kürt halk›, zaten y›l boyunca sokaklardayd›,
flimdi de KCK operasyonlar›na karfl› tepkilerini or-
taya koyuyorlar. Halen içeride tutulan 6 vekilleri var
ve bu milletvekillerinin de içinde yer ald›¤› tutsaklar,
açl›k grevindeler. D›flar›daki BDP’li milletvekilleri,
belediye baflkanlar›, sembolik grevlerle içerideki-
lerle dayan›flma örne¤i veriyorlar. Halk da meydan-
lara çad›rlar kurarak, buna engel olan devletin kol-
luk güçleriyle çat›flarak tutsaklar›na sahip ç›k›yor.
Newroz’a do¤ru bu çat›flmalar›n daha da büyüye-
ce¤ini tahmin etmek, hiç zor de¤il.

KCK operasyonlar›ndan gazeteciler gibi emek-
çi memurlar da paylar›n› ald›. KESK Genel Merke-
zi’nin bas›lmas›n›n ard›ndan, 8 Mart’›n arifesinde
kad›n komisyonlar›nda görev yapan emekçiler de
gözalt›na al›nd›. Emekçi memurlar, bu bask›lara ol-
du¤u kadar, sendikalar›n›n üzerindeki oyunlara,
ücretlerindeki art›fl›n dondurulmas›na, ekonomik-
demokratik sorunlar› için s›k s›k meydanlara ç›k›-
yorlar. KESK’in 8 Mart’ta fiili grev karar› alm›fl ol-
mas›, hem bu bask›lara bir yan›t, hem de 8 Mart’›n
ücretsiz izin günü olmas› talebinin yaflama geçiril-
mesi bak›m›ndan önemlidir. Bunun ne oranda ya-
flama geçece¤i ise, KESK’in ald›¤› karar›n arkas›n-
da ne kadar kararl› duraca¤›na ba¤l› olacakt›r.

16 Mart, gençli¤in anti-faflist direniflinin simge-
lerindendir. ’78 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi önünde
7 devrimci gencin faflistler taraf›ndan katledilmesi,
her y›l faflizme karfl› bir mücadele günü olarak pro-
testo edilmifltir. 16 Mart ayn› zamanda Halepçe
katliam›n›n y›ldönümüdür. Kürt-Türk, bu co¤rafya-
da yaflayan tüm gençlerin, egemenlerin yapt›¤› bu
katliamlara karfl›, birlikte mücadeleyi yükselttikleri
bir gündür 16 Mart!

* * *
Bugün 500’ü aflk›n ö¤renci cezaevindedir. Bin-

lercesi çeflitli disiplin cezalar› ile cezaland›r›lm›flt›r.
Paral› e¤itime, faflist-gerici uygulamalara baflkald›-
ran gençlere ya¤an bu cezalarla, tüm gençlere
gözda¤› verilmek istenmektedir. Egemenlerin
gençlikten korkusu, hiçbir zaman bitmemifltir. fiim-
di Baflbakan Erdo¤an’›n “dindar gençlik yetifltirmek
istiyoruz” sözü de bununla ba¤lant›l›d›r. Onlar, dü-
flünen, sorgulayan, mücadele eden gençlik iste-
mezler. ‹taat eden, sorgusuz-sualsiz düzenin tor-
nas›ndan geçen, rahatça sömürebilecekleri tek tip
bir gençliktir amaçlad›klar›. Fakat bunu en bask›c›
dönemlerde dahi, en fazla k›sa bir süre baflarabil-
mifllerdir. Gençlik ilk f›rsatta üzerindeki cendereyi
patlatm›fl, yeniden meydanlar› doldurmufltur. 

“Gençli¤i kazanan gelece¤i de kazan›r” do¤ru
belirlemesinden hareketle, egemenlerin gençlik
üzerindeki planlar› ve bask›lar› her zaman sürmüfl-
tür, sürecektir. Hatta “a¤aç yaflken e¤ilir” diyerek,
daha okul öncesinden bafllamak üzere e¤itim siste-
mini ona göre düzenlemifllerdir. Bugün de tart›fl›lan
“4+4+4” formülü, yeni kuflaklar› kendileri için en za-
rars›z flekilde yetifltirmek içindir. Bu konuda burju-
va kesimler aras›nda süren tart›flma, öze de¤il, bi-
çime iliflkindir. AKP, “dindar gençlik” derken ve e¤i-
time dair att›¤› her ad›mda ‹mam Hatip’lerin önünü
açarken; CHP ve onun arkas›ndakiler de, sözde
“laik gençlik” demekte, gerçekte ise çok iyi bildi¤i-

miz “Atatürkçü gençlik” istemektedirler. Her ikisi de
dondurulmufl bilgiler y›¤›n› ile ö¤renciler üzerinde
bask›c› bir sistem kurmakta, gerici-floven e¤itimi
savunmaktad›r. 

Erdo¤an, demagojik bir flekilde “dindar de¤il de
tinerci mi olsunlar” derken, gerçekte bu düzenin
gençli¤i “k›rk kat›r m›, k›rk sat›r m›” cinsinden iki ay-
r› uca itti¤ini itiraf etmek-
tedir. Din ile ya da tiner-
den eroine kadar kulla-
n›lan maddelerle, genç-
lik her iki biçimde de
u y u fl t u r u l m a k t a d › r .
Gençli¤in burjuva ke-
simlerce her tür uyufltu-
rulmas›na karfl› duran,
sadece komünist ve dev-
rimcilerdir. Onlar, gençli-
¤in dünya ve ülke sorun-
lar›na duyarl›, sorumlu-
luk sahibi, dürüst insan-
lar olarak yetiflmesini is-
terler ve inisiyatiflerini
gelifltirecek her tür zemi-
ni sunarlar. En fazla 30-
40 y›l yaflam›fl olan sos-
yalist ülkelerde, “sokak
çocuklar›”n›n bile nas›l
e¤itilip topluma kazand›-
r›ld›¤›n›, bilimden sana-
ta ne büyük baflar›lar›n
kaydedildi¤ini, ayn› za-
manda emperyalizme ve
gericili¤e karfl› mücadelede ne büyük kahramanl›k-
lar gösterdiklerini ortaya seren örneklerle doludur.

* * *
Bundan 150 y›l önce Engels, “Biz gençli¤in

partisiyiz, gelecek ise gençli¤indir” demifltir. Bunu
da flöyle gerekçelendirmifltir: “Biz toplumu yenilefl-
tirenleriz, gençlik yenilefltiricileri seve seve izler.
Biz eski kokuflmufllu¤a karfl› özveri ile yürütülen bir
mücadelenin partisiyiz, özveri isteyen bir mücade-
leye ilk olarak her zaman gençler haz›rd›r… Biz
daima en ilerici s›n›f›n, gençli¤in partisi olaca¤›z”

Elbette burjuvazi, gençli¤in bu olumlu özellikle-
rini yok etmek için elinden geleni yapt›, halen de
yap›yor. Bunda belirli bir baflar› elde ettikleri de
söylenebilir. 20 yaflında ihtiyarlar yaratmıfltır
örne¤in. Ancak  Tunus’tan M›s›r’a patlak veren halk
ayaklanmalar›ndan, Yunanistan’dan ‹ngiltere’ye,
fiili’den Arjantin’e krize karfl› yükselen kitle hare-
ketlerine kadar, gençlik yine en öndedir. Burjuvazi,
elindeki tüm olanaklara ra¤men gençli¤i kazana-
mamaktad›r. Onun tüm u¤rafl› kaybetmemek için-
dir. Ama bunun da s›n›rlar›n›, son halk isyanlar› bir
kez daha göstermifltir.

Gençlik, insan ömrünün bahar›d›r. Yeniden çi-
çe¤e durmak, filizlenmektir. Önümüzdeki aylar ise,
kavgan›n yeniden canlan›p boy ataca¤› bir bahar
dönemi olacakt›r. Elbette bizim sokaklar›m›za da
bahar gelecektir. 

B›rakal›m burjuva klikler birbirlerini kemirip dur-
sunlar. Biz kendi bahar›m›za haz›rlanal›m! 
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Merhaba,

Mart ayı savafl hazırlıklarının hız kazandı¤ı bir
dönemi açtı. Malatya-Kürecik’te kurulan füze
kalkanının faaliyete geçmifl oldu¤unu ABD’li
komutanların açıklamalarında ö¤rendik.
Esad’ın son saldırısı ile Humus’u “ele geçirme-
si” ve muhalefeti yenilgiye u¤ratmasının
ardından, emperyalizmin Suriye ve ‹ran saldırı
planları gündemden düflmedi. Tam tersine Or-
tado¤u’daki çıkarları çok büyük olan emperya-
listler, daha sonuç alıcı hamlelere hazırlanacak-
lardır. Ancak Libya’da kitlelerin yafladı¤ı savafl
sonrası sorunlar, baflka ülkelerdeki ABD iflbir-
likçisi muhaliflerin kitle tabanı oluflturmasını
zorlafltırıyor. 

Ekonomik kriz Yunanistan’da büyük bir
yıkıma dönüflüyor. Yunan iflçi ve emekçileri, bü-
yük kitlesel eylemlerle, burjuva ekonominin so-
nucu olan krizin faturasını ödemeyeceklerini
bir kez daha haykırıyorlar. 

Ülkemizde de genel sa¤lık sigortası soygu-
nundan e¤itim sisteminin gericileflti-

rilmesine, Hrant Dink-Engin Çe-
ber gibi davalarda katillerin ko-
runmasından Kürt halkına dö-
nük saldırılara kadar, saldırılar

çok boyutlu yaflanmaktadır. Mart
ayının atefli ve baharın coflkusu

ile kavganın militanlı¤ını yükseltme-
li, sınıf savaflını güçlendirmeliyiz. 

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 . . .
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illi ‹stihbarat Teflkilatı (M‹T)
Müsteflar› Hakan Fidan baflta ol-
mak üzere eski ve yeni M‹T yet-

kililerinin “flüpheli” s›fat›yla ifadeye
ça¤r›lmas›, “M‹T-Yarg› çat›flmas›”n› ön
plana ç›kard›. Bu durum, birçok soru ifla-
retini ve tart›flmalar› da beraberinde ge-
tirdi.

En fazla ra¤bet gören sav ise, M‹T-
Yarg› çat›flmas›n›n arkas›nda AKP-Ce-
maat çeliflkisi oldu¤uydu. Baflta ordu ol-
mak üzere çeflitli kurumlardaki “Avras-
yac›lar”› temizlemede birlikte hareket
eden bu kesimler, flimdi birbirlerine gir-
miflti. AKP’yi kuruluflundan itibaren
destekleyen Gülen Cemaati, AKP hükü-
meti boyunca iyice palazlanm›fl, gücünü
her yana yaym›flt›. Polis ve yarg›da ele
geçirdi¤i üstünlü¤ü M‹T’le tamamlamak
istiyordu. Fakat bu giriflimi, AKP’nin di-
renifliyle karfl›laflt›, baflar›l› olamad›.

Gerçekten de o güne dek isimleri hep
birlikte an›lan Cemaat-AKP, son aylarda
s›kça karfl› karfl›ya geldi. fiike yasas›nda,
cumhurbaflkan›n›n süresi konusunda,
Uludere katliam› s›ras›nda, bu çeliflkinin
emareleri görüldü. M‹T mensuplar›n›n
sorguya ça¤›rmalar› ise, bu durumu iyi-
ce su yüzüne ç›kard›. Fakat mesele fluy-
du ki, bugüne dek birlikte hareket eden-
ler, flimdi neden çat›fl›yordu? Bunlar, or-
tak ç›karlara ve ayn› dünya görüflüne sa-
hip kesimler de¤il miydi? ‹ddia edildi¤i
gibi, has›mlar›n› iyice gerilettikten son-
ra, daha fazla yetkiyi elinde toplama ça-
bas›na, “iktidar kavgas›”na m› girmifller-
di? Ya da M‹T’i KCK operasyonu kap-
sam›nda sorguya ça¤›rmalar›, Kürt soru-
nuna farkl› yaklaflımlarından m› kaynak-
lan›yordu? Yoksa bunlar›n daha üstün-
de, bölgedeki emperyalist kap›flman›n
ülke içine yansıyan farkl› bir versiyonu
ile mi karflı karflıyaydık?

Yarat›lan canavar: 
Özel Yetkili Mahkemeler
Önce, fiubat ay›na damgas›n› vuran

bu olay›n geliflim seyrini k›saca özetle-
yelim: 

Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM)
savc›lar›, M‹T müsteflar› ve eski görevli-
lerden toplam 5 M‹T mensubunu, KCK
soruflturmas› kapsam›nda 9 fiubat günü

ifade vermeye ça¤›rd›lar. Ve karfl›l›kl›
hamlelerle, tart›flmalar birbirini izledi,
yeni bir “it dalafl›” ortaya ç›kt›. 

M‹T yapt›¤› aç›klamada, suçlamala-
r›n “görev suçu” kapsam›nda oldu¤unu
ve soruflturma için Baflbakanl›ktan izin
al›nmas› gerekti¤ini belirtiyordu. AKP’li
Bakanlar da benzer aç›klamalarla M‹T’e
destek ç›kt›lar. Daha önce s›n›rs›z yetki-
lerle herkesi ifadeye ça¤›r›p tutuklayan
ÖYM’ler, flimdi bizzat AKP hükümeti
taraf›ndan elefltiriliyor, yetkilerini afl-
makla suçlan›yordu. Fakat ÖYM’ler,
M‹T mensuplar›n› yarg›lama konusunda
›srarc›yd›lar. Hükümetin M‹T’e arka ç›-
kan demeçlerine ra¤men, Özel Yetkili
Cumhuriyet Savc›s›, ifadeye gelmeyen
M‹T görevlileri hakk›nda yakalama em-
ri ç›kartt›. Restleflme bu noktaya geldi-
¤inde, AKP jet h›z›yla bir yasa de¤iflik-
li¤i haz›rlad›. Ayn› günlerde KCK sorufl-

turmas›n› yürüten ‹stanbul Terörle Mü-
cadele ve ‹stihbarat fiube Müdürleri gö-
revlerinden al›nd›. Arkas›ndan M‹T yet-
kilileri hakkında yakalama kararı çıkar-
tan Savcı da ayn› ak›bete u¤rad›.

Hükümetin haz›rlad›¤› yasa, bir hafta
içinde komisyonlardan geçip mecliste
onayland› ve Cumhurbaflkan›n›n da 4 sa-
at gibi bir süre içinde onay vermesiyle
yasallaflt›. Bu de¤ifliklik ile sadece M‹T
mensuplar› de¤il, “Baflbakan›n görev
verdi¤i kifliler” hakk›nda, “terör suçlar›,
örgütlü suçlar” gibi gerekçelerle sorufl-
turma aç›lmas›, Baflbakan›n iznine ba¤-
lanm›fl oluyordu. Böylece Baflbakanl›-
¤a ba¤l› her tür kirli ifli yapacak ve hiç
kimsenin dokunamayaca¤› bir çete
oluflumu, resmileflmifl, yasal statü ka-
zanm›fl oldu. Has›mlar›n›, baflta ordu ol-
mak üzere tüm kurumlardan tasfiye
ederken, “yarg›n›n ifline kar›flamay›z”,
“kimse dokunulmaz de¤ildir” diyen
AKP, iflin ucu kendi adamlar›na gelip
dayan›nca, yeni bir yasa yapmak dahil,
her tür yolu denemiflti. 

Tabi ki bu durum, ÖYM’leri bir kez
daha tart›flma konusu haline getirdi.
Çünkü ÖYM’ler ve onun savc›lar›, s›n›r-
s›z yetkilerle donat›lm›flt›. Bu mahkeme-
lerin yetkilerini düzenleyen maddelerde,
“s›fat ve memuriyetleri ne olursa olsun
bu kanunla görevlendirilmifl a¤›r ceza

mahkemelerinde yarg›lan›r” deniliyor-
du. Keza “bu suçlar görev s›ras›nda ve-
ya görevden dolay› ifllenmifl olsa bile,
cumhuriyet savc›lar›nca do¤rudan so-
ruflturma yap›l›r” ibaresi yer al›yordu.
Bu durumda M‹T mensuplar›n› yarg›la-
malar›n›n önünde de bir engel bulunmu-
yordu. Hatta “devlet s›rr›” diyerek, bu
mahkemelerden kaç›fl›n önü de al›nm›fl-
t›. CMK’n›n 125. maddesi, “bir suç ol-
gusuna iliflkin bilgiler devlet s›rr› olarak
mahkemeye karfl› gizli tutulamaz” diyor-
du. Geçti¤imiz günlerde flüpheli biçimde
Silivri Cezaevi’nde ölü bulunan M‹T
mensubu Kaflif Kozino¤lu’nun yarg›lan-
mas› da buna örnek olarak gösteriliyor-
du.

AKP, kendi yaratt›¤› canavar tara-
f›ndan yutulmakla karfl› karfl›ya kal-
m›flt›. Kendine muhalif tüm kifli ve ku-
rumlar› yarg›lamada “s›n›rs›z” yetkilerle
donatt›¤› bu mahkemeleri, “Baflbakan›n
görev verdi¤i kiflilere” dokundurtmaya-
cak bir düzenleme ile flimdilik durdurdu.
Görünürde bu kavgadan AKP galip
ç›kt›. Ama baflta ÖYM’ler olmak üze-
re adalet sisteminin çürümüfllü¤ü bir
kez daha gözler önüne serildi.
AKP’nin “kendine Müslüman”l›¤›,
çifte standartç›l›¤›, yasalar›n adam›na
göre iflledi¤i çok aç›k biçimde görül-
dü. AKP sözde bir güç gösterisi yapt›
ama bu onun açmazlar›n› daha da büyüt-
tü.

M‹T üzerinde kopan f›rt›na
Hat›rlanaca¤› gibi, PKK’nin üst dü-

zey yetkilileri ile M‹T görevlileri 2008
y›l›nda Oslo’da görüflmüfller ve bu gö-
rüflme, geçti¤imiz y›l bas›na s›zd›r›lm›fl-
t›. O s›rada Baflbakan müsteflar yard›m-
c›s› olan Hakan Fidan, görüflmelere
“Baflbakan’›n emriyle kat›ld›¤›n›” söy-
lüyordu. Ve bu tür görüflmelerin daha
önce de yap›ld›¤›, konuflmalardan anla-
fl›l›yordu. 

PKK ile bu düzeyde görüflmelerin
yap›lmas›, görüflmenin içeri¤i, kullan›-
lan üslup, örne¤in “Say›n Öcalan” diye
hitap edilmesi, floven kesimleri aya¤a
kald›rmaya yetti. AKP’ye bu noktadan
sald›r›ya geçtiler. Tam da 12 Haziran se-
çimleri öncesinde bu görüflmenin bas›na
s›zd›r›lmas›, AKP’yi zor durumda b›rak-
may› amaçl›yordu. Fakat AKP seçim ön-
cesi floven propaganday› daha da yük-
seltti, MHP’yi idam cezas›n› kald›rmak-
la suçlad› ve “biz olsayd›k Öcalan’›
asard›k” bile dedi. Seçim hilelerini de
kullanarak yüzde 50 gibi bir oyla yeni-
den tek bafl›na hükümet oldu.

O dönem de M‹T ve onun bafl›ndaki
Hakan Fidan ismi çok tart›fl›ld›. Baflba-
kan Erdo¤an, Hakan Fidan’a dönük elefl-
tirilerin artmas› üzerine “Fidan’› kimse-
ye yedirtmeyiz” demiflti. Son geliflmeler
karfl›s›nda da benzer bir tutum almas›,
Fidan ve M‹T’in faaliyetlerinden olduk-
ça yararland›¤›n› gösteriyor. 

AKP-Cemaat
çekiflmesi, ABD’nin

Ortado¤u politikalar›n›n
bir uzant›s›d›r. 

Bu çekiflme M‹T
olay›nda AKP’nin tutu-

muyla, bir süreli¤ine
dondurulmufl olabilir.
Ancak  yeni biçimler

alarak devam edecektir.
Türkiye’nin etraf›nda

emperyalist kap›flma
oldu¤u sürece, iç çeliflki

ve çatlaklar bitmez. 
Erdo¤an, bu raundu

kazanm›fl görünmekte-
dir. Fakat Erdo¤an’›n 

kilitlendi¤i 2014’teki
cumhurbaflkanl›¤› seçi-

mi baflta olmak üzere 
bu süreç, çok

çat›flmal› geçecektir.

M

M‹T-Yargı çatıflmasının
ardındaki gerçekler
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Hakan Fidan, Amerika’da Maryland Üniversite-
si’nde “Siyaset ve Yönetim Bilimi” okumufl, sonra
Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora
yapm›fl biri. Baflbakan’a en yak›n isimlerden oldu¤u
söyleniyor. Baflta ‹ran olmak üzere komflu ülkelerle
yürütülen gizli iliflkilerin bafl›nda bulunuyor. Ondan
önceki M‹T müsteflar› Emre Taner de Irak’taki Kürt
liderlerle görüflen, Kürt sorununda devletin uzman
sayd›¤› biriydi. PKK ile görüflmelerin de Taner dö-
neminde bafllad›¤› biliniyor.

M‹T’in yeniden gündeme oturmas›nın nedeni,
KCK operasyonlar› kapsam›nda BDP Diyarbak›r ‹l
Binas›’na yap›lan bask›nda ele geçirildi¤i iddia edi-
len Oslo’daki görüflmelerin tam metni ve M‹T-PKK
iliflkisidir. Bu iddialar aras›nda, Öcalan’›n “KCK
Yürütme Konseyi Baflkanl›¤›na” bafll›kl› el yaz›s›n›,
M‹T’in ulaflt›rd›¤› vard›r. Ayr›ca PKK ile 12 Hazi-
ran seçimlerinin sonuna kadar ateflkes ilan edilmesi-
ni içeren bir mutabakat haz›rland›¤›, KCK yap›lan-
mas›n›n M‹T gözetiminde tamamland›¤› iddia edil-
mektedir. M‹T’in KCK’ya elemanlar›n› s›zd›rd›¤›,
bunlar›n araç yakma, molotoflama gibi eylemleri
yapt›klar› ve polis taraf›ndan yakaland›klar›nda
M‹T’in devreye girerek bu kiflileri ellerinden ald›¤›,
yurtd›fl›na gönderdikleri söylenmektedir. Bunlar
üzerinden M‹T’in “istihbarat toplama görevini afla-
rak, anayasal düzene karfl› anlaflma noktas›na gitti-
¤i” ileri sürülmektedir.

Elbette bunlar iflin yasal k›l›f›d›r. Mesele, Kürt
sorununun çözümü konusunda AKP ile Gülen Ce-
maati aras›ndaki farkl›l›k da de¤ildir. Geçti¤imiz ay-
larda bizzat Fettullah Gülen’in Kürt sorununun çö-
zümünde daha fazla fliddetten yana oldu¤unu belir-
ten konuflmas›, ROJ TV’de yay›nlanm›flt›. Keza
AKP’nin de “Kürt aç›l›m›” fiyaskosundan bu yana,
bir yandan tutuklama terörü, di¤er yandan s›n›r-içi,
s›n›r-ötesi operasyonlarla bask› ve fliddeti artt›rd›¤›
ortadad›r. Gülen Cemaati’nin M‹T’i hedefe çak-
mas›nda temel faktör, orada etkinli¤ini kurama-
m›fl olmas›d›r. Polis ve yarg›da güçlü iken,
M‹T’te bunu sa¤layamam›flt›r. M‹T ise, özellikle
uluslararas› iliflkilerde kilit rol oynamaktad›r.
Ortado¤u’da dengelerin sars›ld›¤› bir dönemde,
bu rolün önemi daha da artm›flt›r.

Cemaate yak›nl›¤› ile bilinen medya kuruluflla-
r›nda, Zaman’dan Taraf’a, STV’den Bugün’e, bir
süredir M‹T’e karfl› yay›nlar yap›l-
maktad›r. Uludere katliam›n›n ard›n-
dan da bu yazarlar, yanl›fl istihbarat›n
M‹T taraf›ndan verildi¤ini iddia etmifl-
lerdi. Polisin bas›ndaki en önemli ka-
lemlerinden Mehmet Baransu, son ola-
rak M‹T’in kendisini takip etti¤ini po-
lise ihbar ederek belgeletmifltir. Ayr›ca
kendisi de dahil birçok Taraf yazar›n›n
sahte isimlerle M‹T taraf›ndan dinlen-
di¤ini, M‹T’in yasad›fl› ifllerine dair
elinde belgeler oldu¤unu ima eden ya-
z›lar kaleme alm›flt›r. 

Daha önce AKP’yi yere-gö¤e s›¤-
d›ramayan bu yazarlar, flimdi en kes-
kin AKP elefltirmeni olmufllard›r. Hat-
ta “Kas›mpaflal›l›¤›n bize sökmez” di-
yerek Erdo¤an’a meydan okumak-
tadırlar. En küçük bir elefltiri karfl›s›n-
da ortal›¤› toz-dumana bo¤an Erdo¤an
ise, bu meydan okuyufl karfl›s›nda alt-
tan alan bir tutum sergilemifltir. Med-
yada en k›demli a¤›r toplar› bile yerin-
den oynatan Erdo¤an’›n, yeni yetme

gazetecilere güç yetirememesi, anlafl›lır bir durum
de¤ildir. Aç›k ki, bu yazarlar›n cesareti, s›rtlar›n› da-
yad›klar› güçlerden gelmektedir.

Suriye faktörü
M‹T olay›n›n patlad›¤› günler, Suriye’deki iç ka-

r›fl›kl›¤›n artt›¤›, ‹ran’›n nükleer silah yap›m›nda ye-
ni ad›mlar att›¤› döneme denk geldi. Bir yanda M‹T
mensuplar›n›n sorguya ça¤r›lmas› konuflulurken, di-
¤er yanda perde arkas›nda M‹T’in Suriye’deki faali-
yetleri ve bunun yol açt›¤› sorunlar vard›.

Suriye’de 49 Türk istihbaratç›s› yakalanm›flt›.
Belli ki bunlar Suriye’deki kar›fl›kl›¤› körükleyenler,
muhalif güçleri silahland›r›p e¤itenlerdi. Benzer gö-
revleri daha önce Irak’ta ve Libya’da da yapm›fllar-
d›. Suriye yönetimi, yakalad›klar› bu kiflilerin ser-
best b›rak›lmas›na karfl›l›k, Suriyeli muhalif liderle-
ri Türkiye’nin teslim etmesini istiyordu. Bunun üze-
rine Hatay’daki çad›r kampta bulunan “Özgür Suri-
ye Ordusu” kurucusu bir albay ile bir binbafl› zorla
götürülüp Suriye güvenlik güçlerine teslim edildi.
Ve bu kifliler, Suriye devleti  taraf›ndan “vatana iha-
net” suçundan kurfluna dizilerek öldürüldüler. Bu ki-
flileri Suriye’ye teslim edenlerin M‹T görevlileri ol-
du¤u, sahte belgeler düzenleyerek kamptan ç›-
kartıldıkları anlafl›ld›. Bu iflin bafl›n› çeken M‹T gö-
revlisinin görevine son verildi ve toplam 5 kifli, “ca-
susluk faaliyeti” suçlamas›yla tutukland›lar.

Büyük bir ihtimalle M‹T, yakalanan elemanlarını
Suriye’nin elinden almak için bu pazarlı¤ı yürütmüfl
ve bu do¤rultuda bazı M‹T mensuplarını görevlen-
dirmiflti. Durum açı¤a çıkınca da onların görevine
son verdi. Fakat bu takastan Suriye karlı çıkmıfltı.
Daha da önemlisi Suriyeli muhaliflerin Türkiye’ye
olan güveni sarsılmıfltı. Elbette en baflta ABD’yi ra-
hatsız eden bir geliflmeydi bu.

Gülen Cemaati, ‹slami kesim içinde ‹ran’a uzak-
l›¤› ile bilinen bir cemaattir. Fetullah Gülen’in y›l-
lard›r Amerika’da ikamet etti¤i biliniyor. Bugüne
dek dünyan›n dört bir yan›nda açt›¤› okullar baflta
olmak üzere faaliyet yürüttü¤ü alanlarda, s›rt›n›
ABD’ye dayamıfltır. Elbette ABD, bu deste¤in kar-
fl›l›¤›n› istiyor ve al›yor da. AKP’nin de ABD’nin
deste¤i ile kuruldu¤u ve bu destek sayesinde 10 y›l-
d›r tek bafl›na hükümet olabildi¤i, kimse için s›r de-
¤il. Ancak 1 Mart tezkeresinde oldu¤u gibi, zaman
zaman ABD’nin ç›karlar›na ters düflen kararlar da
bu hükümet döneminde al›nd›. Irak iflgali dönemi
boyunca ABD, Türkiye’den istediklerini tam olarak
alamad›. O y›llarda AKP’den deste¤ini çekmeyi bi-
le düflündükleri, dönemin AKP milletvekili Cüneyt
Zapsu’nun ABD’ye giderek Erdo¤an için, “sifonu
çekmeyin, onu kullan›n” dedi¤i ortaya ç›km›flt›.
AKP’nin ABD ile iliflkileri, sonras›nda da pürüzsüz
gitmedi. Mavi Marmara olay›yla birlikte ‹srail’le ge-
rilen iliflkiler, Libya konusunda sonradan  dönüfl
yapılsa da Erdo¤an’›n “NATO’nun Libya’da ne ifli
var” ç›k›fl›, ‹ran ile iliflkileri iyi tutmaya çal›flmalar›
gibi sorunlar yafland›, yaflan›yor.

Oysa ABD, Ortado¤u’da yürüttü¤ü paylafl›m sa-
vafl›nda, Türkiye’nin tamamen ABD ç›karlar› do¤-
rultusunda hareket etmesini istiyor. Son olarak Suri-
ye ve ‹ran meselesinde Türkiye’yi daha fazla bu so-
runlar›n içine çekiyor. Yeni pürüzler ç›karmas›n› da
istemiyor.   

AKP’nin Suriye ve ‹ran konusunda temkinli
davranması; Cemaatin ise, bu konuda Türki-
ye’nin daha atak bir politika izlemesinden yana
olması, son aylarda gözle görülür bir hal alan
çatıflmanın ana nedenidir. Hat›rlanaca¤› gibi, Fe-
tullah Gülen, Mavi Marmara olay›nda da Türki-
ye’nin tutumunu elefltirmifl, Türkiye ile ‹srail aras›n-
daki iliflkilerin gerginleflmesine karfl› ç›km›flt›. Ha-
kan Fidan’›n M‹T müsteflarl›¤›na getirilmesine karfl›
ç›kan ülke de ‹srail’di. ‹srail, Fidan’› “‹ran’›n ada-
m›” diye nitelemiflti. Gülen Cemaati, M‹T’in içinde
Ergenekon kal›nt›lar›n›n oldu¤unu iddia ediyor ve
Hakan Fidan ekibini tasfiyeyi amaçl›yor. M‹T men-
suplar› hakk›nda ortaya att›klar› savlar ve son olarak
savc›lar›n Fidan da dahil 5 M‹T mensubunu sorguya
ça¤›rmalar›, bununla ba¤lant›l›d›r.

* * *
AKP-Cemaat çekiflmesi, ABD’nin

Ortado¤u politikalar›n›n bir uzant›s›d›r.
Bu çekiflme M‹T olay›nda AKP’nin tutu-
muyla birlikte, bir süreli¤ine dondurul-
mufl olabilir. Nitekim Fetullah Gülen, Er-
do¤an’›n hastal›¤› vesilesiyle gönderdi¤i
“geçmifl olsun” mesaj›nda, hiç kimseye
yapmad›¤› flekilde Erdo¤an’a methiyeler
düzerek iliflkileri düzeltme yoluna gitmifl-
tir. Ancak bu çekiflme, yeni biçimlerle de-
vam edecektir. Türkiye’nin etraf›nda dö-
nen emperyalist kap›flma oldu¤u sürece,
iç çeliflki ve çatlaklar bitmez.

Erdo¤an, bu raundu kazanm›fl görün-
mektedir. Fakat Erdo¤an’›n kilitlendi¤i
2014’teki cumhurbaflkanl›¤› seçimi baflta
olmak üzere bu süreç, çok çat›flmal› geçe-
cektir. Bilindi¤i gibi Gülen Cemaati,
Gül’ün cumhurbaflkanl›¤›n›n uzat›lmas›n-
dan yana tutum alm›flt›. Erdo¤an’›n yar›-
baflkanl›k sistemi ile cumhurbaflkan› ol-
mas›, kolay olmayacakt›r. Önümüzdeki
iki y›l, gerek uluslararas› ölçekte, gerekse
ülke içinde büyük çalkant›lara gebedir.

Mart 2012

“M‹T’le de¤il, devletle görüfltük”

Hakan Fidan’›n PKK ile görüfltü¤ü ve KCK ile ba¤lant›lar›ndan dolay›
savc›l›¤a ça¤r›ld›¤› iddialar› üzerine, BDP’den ve PKK’den aç›klamalar geldi. 

PKK liderlerinden Murat Karay›lan, “M‹T ile de¤il devletle masaya oturup
görüflme yapt›klar›n›” söyledi. Görüflmeye gelen heyetin devlet ad›na geldi-
¤ini, kimin M‹T’çi kimin baflka kurumdan olup olmad›klar›n› bilmediklerini,
kendilerine böyle bir bildirim de yap›lmad›¤›n› söyledi. Hakan Fidan’› hedef
alan operasyonun ise “diyalog sürecini tümüyle kapatma, bundan sonra kim-
senin diyalo¤a yeltenmesini önlemeye dönük” oldu¤unu, bir gözda¤› verme-
yi amaçlad›klar›n› belirtti. 

BDP efl baflkan› Selahattin Demirtafl ise, M‹T görevlilerinin ifadeye ça¤-
r›lmas›na gerekçe gösterilen belgelerin polis taraf›ndan Diyarbak›r il binas›-
na konuldu¤unu söyledi. Operasyon s›ras›nda kendisi dahil partililerin orada
bulundu¤unu ve böyle bir belgenin olmad›¤›n› belirtti. Ayr›ca Cizre’de yurdun
yak›lmas›, ‹stanbul’da molotofla halk otobüsünün yak›larak bir genç k›z›n öl-
mesi olaylar›n›n M‹T taraf›ndan yap›lm›fl olabilece¤ini ileri sürdü. M‹T’in pro-
vokatif eylemler yapt›rm›fl olabilece¤ini, ancak KCK’y› yönlendirdiklerine ka-
t›lmad›¤›n› belirtti. M‹T’le ilgili ç›kart›lan son yasan›n, cinayet ifllemeye gön-
derilen kiflileri bile, yarg›dan kurtarma yasas› oldu¤unu söyleyerek, mecliste
“bar›fl komisyonu” oluflturma ça¤r›s› yapt›.
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Bir internet sitesi olan WikiLeaks, (H›zl› S›z›nt›lar)
dünyan›n dört bir yan›nda bulunan ABD’li diplomatla-
r›n gönderdi¤i gizli belgeleri yay›nlam›flt›. 2010 y›l›n›n
Aral›k ay›nda yay›nlanan bu belgelerde, içlerinde Tür-
kiye’nin de bulundu¤u birçok devletin ABD ile olan
iliflkileri ve kendi içlerindeki sorunlar yer al›yordu. Ya-
y›nland›¤› günlerde büyük bir gürültü koptu ve sitenin
sahibi Assange tutukland›. 

Kald› ki yay›nlanan belgeler aras›nda “çok gizli”
ibaresi tafl›yan hiçbir belge bulunmuyordu. Birço¤u
zaten bilinen veya tahmin edilen, gizlilik derecesi dü-
flük belgelerdi. Örne¤in CIA operasyonlar›, yapt›klar›
darbeler veya darbe giriflimleri yay›nlanmad›. Buna
ra¤men büyük yank›lar› oldu.

Aradan bir y›l› aflk›n süre geçtikten sonra Wikile-
aks belgeleri yeniden konufluluyor. Oda TV davas›n-
da yarg›lanan Bar›fl Terko¤lu ve Bar›fl Pehlivanl›’n›n
yazd›klar› “S›z›nt›-Wikileaks’te ünlü Türkler” adl› kitap-
ta yer alan baz› belgeler, gazetelerin sayfalar›na da
tafl›n›nca, gündeme oturdu. Bu belgelerde, Emniyet
Teflkilat›’n›n ABD’li diplomatlara, operasyonlarla ilgili
bilgi verdikleri, karfl›l›¤›nda onlardan destek istedikleri
görülüyor. Esas›nda bildi¤imiz bir durumu, ABD’li dip-
lomatlar›n a¤z›ndan duymufl ve bunun belgesini gör-
müfl oluyoruz.

“Ba¤›ms›z yarg›”n›n ve 
“milli” polisin gerçek hali
Wikileaks belgelerinde yer alan, ABD’nin Ankara

Büyükelçili¤i’nden gönderilen bir kriptoda (flifreli ya-
z›flma) Türk polisinin Amerikal›lara Ergenekon dava-
s›yla ilgili brifing verdikleri ortaya ç›kt›. 21 Kas›m 2008
tarihinde gerçekleflen bu toplant›, 24 Kas›m 2008’de
Büyükelçili¤in siyasi ifller müsteflar› taraf›ndan kaleme
al›nm›fl. 

“Türk Emniyeti, AKP hükümetini devirmek için
komplo kurdu¤u öne sürülen Ergenekon grubuyla ilgili
soruflturma hakk›nda kapsaml› bir brifing verdi. Erge-
nekon’un Bat› ve ABD karfl›t› propagandayla üye top-
layan bir flebeke oldu¤unun alt› çizilerek… bir de¤er-
lendirme sunuldu. Brifing, Ergenekon’un ABD karfl›t›
e¤ilimine odaklan›rken, Türk Emniyeti’nin çabalar› için
ABD hükümetinin do¤rudan ya da z›mni deste¤ini ka-
zanma umutlar›n› ortaya koydu… Yetkililer, baflka hiç-
bir ülkeye bu kadar detayl› bir bilgilendirme yap›lma-
d›¤›n›n alt›n› çizdiler.” 

Brifingin verildi¤i tarih, Birinci Ergenekon iddiana-
mesinin kabulünden yaklafl›k 4 ay sonrad›r. Bilindi¤i
gibi bu dava, dalgalar halinde yap›lan operasyonlarla
süregelmifltir. Operasyonlar yap›lmadan önce de bilgi
verilmifltir. Örne¤in bir baflka belgede flunlar söyle-
niyor: “‹liflkide oldu¤umuz üst düzey bir Türk Milli
Polis yetkilisi… Paksüt-Baflbu¤ görüflmesinin yarat-
t›¤› tart›flma ba¤lam›nda konuflurken, birkaç gün
içinde Ergenekon kapsam›nda gözalt›lar gerçeklefl-
tirmek suretiyle bu görüflmeye karfl›l›k verece¤ini
söylemifltir.” 

Bu sözlerden bir hafta sonra 1 Temmuz 2008
tarihinde, aralar›nda Hurflit Tolon, fiener Eruygur,
Mustafa Balbay gibi isimlerin yer ald›¤› büyük bir
operasyon gerçeklefliyor. Ayr›ca Türkan Saylan’›n
üçüncü iddianamede yer alaca¤›, bir y›l sonra dör-
düncü iddianamenin de haz›rlanabilece¤i bilgisini
önceden veriyorlar. 

ABD’li diplomat, 24 Kas›m 2008’de kaleme ald›-
¤› yaz›s›n›n sonuna “yorum” bölümünde flöyle bir
ek de yap›yor: “Bu brifing, Ergenekon san›klar›na
karfl› toplanan kan›tlar›n dökümünden ziyade bilgi-
lendirici bir genel de¤erlendirme olarak geçti… Ek
olarak Ergenekon savc›s›n›n Baflbakan Erdo¤an’la
haftal›k toplant›lar yapmas›, soruflturman›n arkas›n-
da siyasi niyetler oldu¤u iddialar›na inand›r›c›l›k ka-
zand›rd›.”

“Ba¤›ms›z yarg›”n›n savc›lar›, Baflbakanla hafta-
l›k toplant›lar yap›yor, Türk “Milli” Polisi, ABD’li dip-
lomatlara düzenli bilgi veriyor ve hala “ba¤›ms›z bir
ülke” oldu¤umuzdan dem vuruluyor! 

Yukar›da belirtti¤imiz gibi, yay›nlanan belgeler

“çok gizli” ibareli olan belgeler de¤il! Sadece bu kada-
r›nda bile ortaya dökülenler, AKP hükümetinin ABD’ye
olan ba¤›ml›l›¤›n› resmediyor, belgeliyor. Ve tabi ki
sadece Ergenekon de¤il, yürümekte olan (ve gelecek-
te yap›lmas› düflünülen) di¤er davalar hakk›nda da
düzenli bilgi verildi¤i anlafl›l›yor. Dahas› ciddi her ad›-
m›n, ABD’nin bilgisi ve onay›ndan geçti¤ini gösteriyor.

Büyükan›t-Erdo¤an görüflmesinin “s›r”r›
Sözkonusu belgede, ABD’li diplomatlara brifing

veren polislerin, operasyonlarda ele geçirdikleri rapor
ve belgeler hakk›nda da bilgi verdikleri görülüyor.
Bunlar aras›nda “eski Genelkurmay Baflkan› Yaflar
Büyükan›t’›n k›z›n›n cinsel aktivitelerine iliflkin foto¤-
raflar ve belgeler” de yer al›yor.

Yaflar Büyükan›t, Genelkurmay Baflkan› iken,
AKP hükümetini “uyaran” ünlü “27 Nisan e-muht›ra-
s›”n› yazan kiflidir. 2007 y›l›ndaki kritik cumhurbafl-
kanl›¤› seçimi öncesinde yükselen AKP karfl›tl›¤›, bu
muht›ra ile son raddesine ulaflm›flt›. Ne var ki, ard›n-
dan Baflbakan Erdo¤an ile Büyükan›t, Dolmabah-
çe’de o ünlü görüflmeyi gerçeklefltirdiler. Bu görüflme-
de Erdo¤an’›n Büyükan›t’›n önüne bir dosya koydu¤u,
bunun üzerine Büyükan›t’›n geri ad›m att›¤› hep söy-
lendi. Sonras›nda Büyükan›t’a son model bir araba da
verildi ve AKP, o y›l yap›lan seçimleri yine birinci parti
olarak kazand›, ard›ndan istedi¤i ismi cumhurbaflkan›
seçtirdi.   

AKP’ye karfl› yükselen muhalefetin k›r›lmas›n-
da, Dolmabahçe görüflmesi bir dönemeçtir. O yüz-
den de bu görüflmenin içeri¤i hep merak edilmifl, çe-
flitli savlar ileri sürülmüfltür. Fakat gerek Büyükan›t,
gerekse Erdo¤an bu konuda tek bir aç›klama yapma-
d›, hatta Erdo¤an, bu görüflmenin Büyükan›t’la kendi-
si aras›nda bir “s›r” oldu¤unu, onu mezara kadar gö-
türece¤ini söyledi.

Amerikan belgelerinde bu “s›r” da döküldü! Büyük
bir olas›l›kla, Büyükan›t’›n önüne koyulan dosyan›n

içinde k›z›n›n porno görüntüleri bulunuyordu. Daha
baflka belgeler var m›yd› ve bunlar neleri içeriyordu
bilemiyoruz. Ancak klikler aras› çat›flmada birbirlerini
belden afla¤› vurduklar›n›, bunun için her yolu dene-
diklerini biliyoruz.    

2008 y›l›ndan itibaren Ergenekon soruflturmas›
ad› alt›nda onlarca general ve üst düzey subay tutuk-
land›. En son eski genelkurmay baflkan› ‹lker Baflbu¤
da içeri al›nd›. Buna karfl›n 27 Nisan muht›ras›n› biz-
zat kendisinin kaleme ald›¤›n› söyleyen Büyükan›t’a
dokunulmad›. Belli ki, Büyükan›t, sonras›nda AKP’ye
çok büyük bir hizmet sunmufltu. Ve Dolmabahçe’de
yap›lan pazarl›k, bunu sa¤lam›flt›. 

Ama hiçbir fley sonsuza dek gizli kalm›yor. Ege-
men s›n›flar aras›nda yaflanan “s›r”lar›n ömrü ise, çok
daha k›sa sürüyor. Çünkü bunlar, hiçbir zaman “iki ki-
fli aras›nda” geçen “s›r”lar de¤ildir. Klikler, kurumlar,
onlar›n arkas›nda yer alan emperyalist güçler, iflin
içindedirler. Ve de¤iflen dengelerle her an ortaya dö-
külebilirler.

ABD Belgeleri yalanlam›yor
Wikileaks Belgeleri’nde Baflbakan Erdo¤an’›n ‹s-

viçre’de gizli 8 ayr› hesapta 1 milyon dolar paras›
oldu¤u geçiyordu. Fakat bu konunun üstü örtüldü,
unutturuldu. Son yay›nlanan belgede ise, o dönem
CHP’nin Baflkan› olan “Deniz Baykal’a ödenmifl bir
rüflvete dair kan›tlardan” söz ediliyor. Baykal, bu iddia
üzerine ABD Büyükelçili¤i’nden aç›klama istedi. ABD
D›fliflleri Bakanl›¤› sözcüsü de böyle bir aç›klama
yapmayacaklar›n› söyledi.

Bu belgelerin yay›nlanmas›n›n üzerinden bir y›l›
aflk›n bir zaman geçmesine ra¤men, hiçbir belge,
ABD taraf›ndan yalanlanmad›, belgede imzas› olan
ABD elçileri ve bürokratlar› ile ilgili hiçbir ifllem yap›l-
mad›. Belgelerde Türkiye ile ilgili bölümler için D›fliflle-
ri Bakan› Davuto¤lu, ABD D›fliflleri Bakan› Hillary
Clinton’un Türkiye’den özür diledi¤ini söylemiflti, fakat
ABD’li yetkililer, Clinton’un sadece “üzüntü duydu¤u-
nu” beyan etti¤ini aç›klayarak, Davuto¤lu’nu yalanla-
m›flt›.

Son geliflmeler üzerine de, ABD Büyükelçili¤i bel-
gelerle ilgili, “var da diyemem, yok da diyemem” yan›-
t›n› verdi. Bunun diplomatik dilde “böyle bir fley var,
ama bunu karfl› taraf aç›klas›n” anlam›na geldi¤i belir-
tiliyor. Elçilik sözcüsü yapt›¤› aç›klamada, bir de “ya-
vuz h›rs›z” gibi üste ç›kmaya çal›flt›. “ABD’nin gizli
belgelerinin yasad›fl› yollarla aç›klanmas›n› fliddetle
k›n›yoruz. Bu ulusal güvenli¤imizi tehdit ediyor, insan
hayatlar›n› tehlikeye at›yor…” 

Belgelerin içeri¤ini de¤il, onlar›n ortaya ç›k›fl
biçimini sorguluyorlar, onlar› tek ilgilendiren bu çün-
kü. “Yasad›fl› yollarm›fl”, “insan hayatlar›n› tehlikeye
at›yor”mufl!.. Bunu yasad›fl› tüm yollar› kullanarak ifl-
galler, darbeler gerçeklefltiren ve milyonlarca insan›
katleden emperyalist bir devletin memuru söylüyor!

Türkiye’deki savc›lar da t›pk› ABD elçisi gibi,
ABD’ye bu bilgileri verenler hakk›nda de¤il, bunla-
r› gazetelerinde yazanlar hakk›nda dava aç›yor. ‹d-
dialarla ilgili emniyet görevlileri hakk›nda yap›lan suç
duyurular›n›n savc›lar taraf›ndan “iflleme konulmad›¤›”
bildiriliyor. Buna gerekçe olarak, “ABD Büyükelçili-
¤i’ne brifing verildi¤ine dair herhangi bir somut bulgu
olmad›¤›, iddialar›n tamamen soyut oldu¤u” söyleni-
yor. (Milliyet 8.2.2012)

ABD’li diplomatlara bu bilgileri aktaran kiflinin, Em-
niyet Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› ‹stihbarat Dairesi
Baflkan Yard›mc›s› Ufuk Gürsoy Yavuz oldu¤u belge-
lenmifl durumda. Ancak bu kifliye ulaflmak isteyen ga-
zeteciler, onu bulam›yorlar. Dahas›, sözkonusu daire-
de böyle bir kiflinin çal›flmad›¤› söyleniyor. ‹flkence
davalar›nda aç›¤a ç›kan polislerin, hemen baflka yer-
lere kayd›r›lmas› ve bir türlü bulunamamas› gibi… 

Bu ülkede herkesi “vatan hainli¤i” ile suçlayanlar,
gerçek “vatan haini”dirler. Belgelerin yay›nlanan k›sm›
bile, “vatan hainli¤i”ni kimlerin nas›l yapt›¤›n› ortaya
koyuyor.  

Amerika’ya 
ba¤›ml›l›¤›n 

belgesi
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AKP Hükümeti, uzun bir süredir
haz›rl›¤›n› yapt›¤›, sendikalar› daha
da ifllevsizlefltirmeyi amaçlayan bir
yasa tasar›s› oluflturdu. “Toplu ‹fl
‹liflkileri Kanunu Tasar›s›” ad›yla ha-
z›rlanan bu tasar›, meclis komisyon-
lar›nda görüflülmeye bafllad›. 

Tasar›, sendikalara konulan ba-
rajlar›n yan› s›ra, grev hakk›n›n gas-
p›yla da dikkatleri üzerine toplad›.
Sözde 12 Eylül’ün 2821 say›l› Sen-
dikalar Kanunu ve 2822 say›l› T‹S,
Grev ve Lokavt Kanunu de¤ifltirmek için haz›r-
land›¤› iddia edilen bu taslak, 12 Eylül’ün bu iki
kanunu tek bir kanunda toplarken, zihniyet ola-
rak hiçbir deflikli¤in olmad›¤›n› ortaya koydu. 

Tasar›, siyasi grev yasa¤›n› korudu¤u gi-
bi, genel grev, dayan›flma ve hak grevlerini
de yasakl›yor. 12 Eylül yasalar›n› aratacak
maddeleri bile içeriyor. Örne¤in “grev ve lo-
kavt yap›lamaz” denilen iflkollar›na, hava
ulafl›m› da eklenmifl. Grev esnas›nda patron-
lara faaliyetlerin yüzde 40’›n› gerçeklefltirme
yetkisi veriyor. Keza grev ertelemelerinde Da-
n›fltay’a itiraz› ortadan kald›r›p arabulucu olarak
Yüksek Hakem Kurulu’nu koyuyor ve arabulucu
da sorunu çözemezse, sendikan›n yetkisi düflü-
yor.

Sendikalara yetki barajı
Bilindi¤i gibi, sendikalar›n üye say›s› bir süredir

sendikalar›n bafl›nda “Demoklasin k›l›c›” gibi salla-
n›yordu. Bu tasar›, sendikalar›n durumunu yeniden
gündeme getirdi. Hükümetin Sosyal Güvenlik Kuru-
mu’nun (SGK) rakamlar›n› esas almas›, sendikala-
r›n durumunu daha kritik bir hale soktu. Sendikalar,
bu kurumun ba¤l› oldu¤u Çal›flma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl›¤› (ÇSGB) baflta olmak üzere, birçok
kurumun aç›klad›¤› toplam iflçi rakamlar›n›n birbirini
tutmad›¤›nı, dahas› aralar›nda devasa farklar›n bu-
lundu¤unu aç›klad›lar. 

D‹SK’in Araflt›rma Enstitüsü D‹SK-AR, bu konu-
da yapt›¤› araflt›rma sonuçlar›n› fiubat ay›nda ya-
y›nlad›. D‹SK-AR’›n sundu¤u verilere göre, kay›tl›
iflçi say›s› SGK’da 8 milyon 802 bin iken ÇSGB’de
5 milyon 434 bin! Yani 3 milyon aflk›n bir fark söz-
konusu. Türkiye ‹statistik Kurumu TÜ‹K’te ise bu
rakam, 6 milyon 768 bin olarak saptanm›fl. Devletin
üç ayr› resmi kurumunun birbirinden bu kadar ayk›-
r› sonuçlara varmas›, çok da flafl›rt›c› de¤il asl›nda.
Ve hükümet, SGK’n›n fliflirilmifl rakamlar›n› esas
al›yor, çünkü bu ifline geliyor. Yeni yasa tasla¤›
ile, sendikalara yüzde 3 baraj›n› getiriyor, fakat
bu baraj sendikalar aç›s›ndan 12 Eylül’ün yüzde
10’luk baraj›ndan daha vahim sonuçlar do¤uru-
yor. D‹SK-AR’›n yapt›¤› araflt›rma bu durumun so-
nuçlar›n› flöyle ortaya koyuyor: 

“TBMM’ye gönderilen “toplu ifl iliflkileri” yasa
tasla¤›nda yer alan yüzde 3 baraj› ile 5 milyon 70
iflçi, yani tüm kay›tl› iflçilerin yüzde 46’s› için Toplu
‹fl Sözleflmesi (T‹S) hayal haline gelirken,  bu iflçi-

lerin bulundu¤u 6 iflkolunda iflçiler yetkili sendika
bulamayacak. Rapora göre mevcutta yüzde 10
olan ve kamuoyuna yeni taslakta yüzde 3 olarak
sunulan baraj, istatistik oyunlar› ile yüzde 24’e yük-
selecek. Mevcutta yetkili sendikalar bile bu nedenle
yetkisiz kalacak.” 

Bunun nedeni sadece SGK’n›n verileriyle hare-
ket edilmesi de¤il, “sektör birleflmeleri nedeni ile ki-
mi iflkollar›nda baraj›n daha da yükselece¤i” öngö-
rüsü de bulunuyor.

Sonuç olarak sözkonusu taslak, çeflitlenen grev
yasaklar›, yükselen barajlar›, Yüksek Hakem Kuru-
lu gibi 12 Eylül’ün kurumlar›n› muhafazas›, tafleron-
güvencesiz çal›flman›n bu kadar yayg›n oldu¤u bir
ülkede sendikal haklar›n sadece kay›tl› iflçilerle s›-
n›rlamas› gibi maddelerle, iflçi s›n›f›n›n baflta örgüt-
lenme olmak üzere varolan kazan›mlar›n› da yok
eden bir taslakt›r ve s›n›fa dönük ciddi bir sald›r›d›r.

Sendika hakkına saldırı
AKP, sadece iflçi sendikalar›nda de¤il, kamu

emekçilerinin sendikalar›nda da bir yandan
“yandafl sendika”lar yaratarak, bir yandan yeni
yasa ve düzenlemeler ç›karak varolan s›n›rl› ör-
gütlülü¤ü de da¤›tma çabas› içindedir. Böyle bir
sald›r› karfl›s›nda iflçi ve memurlar›n sendikalar›na
daha fazla sahip ç›kmalar› gerekmektedir. Bu sen-
dikalar›n reformist ya da gerici-sar› sendikalar du-
rumunda olmas›, onları sahiplenmeyi durdurmama-
l›d›r. Sendikalar› gerçekten s›n›f›n sendikas› haline
getirmek için mücadele edilmezse, ya iyice eriyip
gidecekler, ya da tamamen egemen s›n›flar›n arac›
olacaklard›r.

Varolan sendikalar›n durumu ortadad›r. 20 mil-

yonu aflk›n iflçi varken, toplam
sendikal› say›s› yüzde 1’i bul-
maz. Kuflkusuz kay›td›fl› çal›fl-
ma, iflkolu ve iflyeri barajlar›, yet-
ki sorunu vb. engeller bulunmak-
tad›r. Ancak as›l mesele, sendika
yönetimlerinin bu engelleri aflma
iradesi ve çabas›d›r. Burada gö-
rülen zay›fl›kt›r. Öyle ki b›rakal›m
kay›td›fl› çal›flt›ran yerleri, kay›t
alt›nda oldu¤u halde birçok iflye-
rinde sendika yoktur. 

Oysa iflçiler çok a¤›r çal›flma koflullar› alt›n-
da en temel haklardan mahrum bir flekilde ça-
l›flmakta ve sendikal› olmak istemektedirler. An-
cak bir yandan baraj› aflacak say›ya ulaflma ve
bunu olabildi¤ince gizli yürütme sorunu yaflar-
ken, bir yandan da sendikalara güven sorunu
yaflanmaktad›r. Sendikalaflma aflamas›nda ifl-
ten at›ld›klar›nda sendikan›n kendilerine sahip
ç›k›p ç›kmayaca¤› konusunda kayg›l›d›rlar ve
bunda da haks›z say›lmazlar. Sendikal› olduk-
lar› halde iflten at›lan iflçilerin direnifllerine
bile sahip ç›kmayan birçok örnek yaflanmak-
tad›r çünkü. Bu yönleriyle sendikalar›n güven
vermedi¤i aç›kt›r. 

Fakat bu durum sendikalardan uzak durmay›
getirmez, getirmemeli. Aksine iflçiler sendikalar› da-
ha fazla zorlamak durumundad›r. Varolan sendika-
lar›n içinde bulundu¤u durumu de¤ifltirmek, daha
çok iflçiyi üye yapmaktan; ama bununla da kalma-
y›p, onu de¤ifltirip-dönüfltürme bilincini ve kararl›l›¤›
ile sendikalara yüklenmeyi sa¤lamaktan geçiyor.

Bilindi¤i gibi sendikalar, parçalanm›fl ve birbiriy-
le rekabet halinde olan iflçilerin, güçlerini bir araya
getirme çabas›ndan kendili¤inden do¤mufltur. Do¤-
duktan sonra da iflçilerin ortak hareket etme
odaklar› olmufl, s›n›f mücadelesinin ilk okullar›
olma rolünü oynam›flt›r. Sonras›nda burjuvazi “ifl-
çi aristokratlar›” yaratarak onu kendi için en zarar-
s›z hale getirmeye çal›flm›flsa da, sendikalar›n iflçi
ve emekçiler aç›s›ndan önemini ortadan kald›rmay›
baflaramam›flt›r. 

Bugün de bütün sorunlu yap›s›na ra¤men
sendikalar, iflçi s›n›f›n›n ve emekçi memurlar›n
en temel kitle örgütüdür. Ve di¤er kitle örgütleri
gibi asl›nda “devrim kald›raçlar›”d›r. Ancak bu ken-
dili¤inden olmaz. Bunun için s›n›f bilinçli iflçi ve
emekçilerin sendikalarda daha aktif çal›flmalar› ge-
rekir. Devrimci iflçiler-memurlar, sendika yönetimle-
rine gelmeli, hem devletin yasalar›n› hem de varo-
lan sendikalar›n anti-demokratik iflleyiflini parçala-
yarak, sendikalar› yeniden mücadelenin okulu, dev-
rimin kald›raçlar› haline getirebilmelidir. 

Sendikalara yönelik sald›r›lar›n iyice artt›¤› bir
dönemde, komünist ve devrimci iflçi ve emekçiler,
Lenin’in “en gerici sendikalarda bile çal›flma” ilkesi-
ne uygun biçimde sendikalara girmeli ve oralar› dö-
nüfltürmeyi önlerine temel bir görev olarak koymal›-
d›r. Aksi halde s›n›f›n yüzy›l› aflk›n süreyi bulan bu
büyük kazan›m› da yok olma tehlikesi yaflayacakt›r.

Sendikalar›m›za sahip ç›kal›m!
Bugün de bütün sorunlu yap›s›na ra¤men sendikalar, iflçi s›n›f›-

n›n ve emekçi memurlar›n en temel kitle örgütüdür. Ve di¤er kitle ör-
gütleri gibi asl›nda “devrim kald›raçlar›”d›r. Ancak bu kendili¤inden
olmaz. Bunun için s›n›f bilinçli iflçi ve emekçilerin sendikalarda daha

aktif çal›flmalar› gerekir. Devrimci iflçiler-memurlar, sendika yöne-
timlerine gelmeli, hem devletin yasalar›n› hem de varolan sendikala-

r›n anti-demokratik iflleyiflini parçalayarak, sendikalar› yeniden
§mücadelenin okulu, devrimin kald›raçlar› haline getirebilmelidir. 
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‹stanbul ‹kitelli'de bulunan Hey Tekstil firmas›nda iflçiler ay-
lard›r maafllar›n› alamadan çal›fl›rlarken bir de iflçi k›y›m› ile
karfl› karfl›ya kald›lar. Maafllar›n›n ödenmesi için 6 fiubat günü
yemekhanede oturma eylemi yapmaya bafllayan iflçiler, 13 fiu-
bat günü ço¤unlu¤unu kad›nlar›n oluflturdu¤u 420 iflçinin iflten
at›ld›¤›n› ö¤rendiler. Bunun üzerine, iflçiler hemen direnifle geç-
tiler. 

Hey Tekstil firmas›n›n patronu Aynur Bektafl, 2008 y›l›nda
sektöründe ‘baflar› öyküsü’ olarak anlat›lan bir kad›n.
TBMM’den üstün hizmet ödülü, ‹ngiltere Kraliçesi’nden de onur
ödülü alm›fl. Kendisi GAP Kalk›nma Platformu’nun ilk üyesi ay-
r›ca TOBB Kad›n Giriflimci Kurulu Baflkan› olarak da çal›fl›yor.
Onun bütün bu baflar›s›n›n, iflgücü sömürüsünden geldi¤i, iflçi-
lerden çald›klar›yla bu kadar zenginleflti¤i çok aç›k. 

Aynur Bektafl, 2007 y›l›nda kurulan Hey Tekstil fabrikas›nda
kuruluflunun 8. Y›l›nda 100 milyon dolarl›k ihracat yapmakla
övünüyor. Tabi bunun nas›l bir sömürü üzerinden gerçekleflti¤i-
ni anlatm›yor. Fabrikada üç y›l önce 1500 olan iflçi say›s›n›

420’ye düflürerek üretime devam etmifl. ‹fl yo-
¤unlu¤u öylesine artm›fl ki, iflçiler günde iki de-
fa ile s›n›rland›r›lan tuvalet molas›n› bile do¤ru
düzgün kullanamaz olmufllar. Öylesine bir bask›
yaflam›fllar ki, içtikleri suyun, tuvalette geçen
sürenin hesab› yap›lm›fl. Kimi zaman ifli yetifltir-
mek için yemek molas›ndan kesmifller, kimi za-
man sabahlara kadar çal›flmaya zorlanm›fllar.
Üstelik asgari ücretle çal›flmaya devam ettikleri
halde üç y›ld›r maafllar da düzensizleflmifl. Bu-
gün iflten at›lan iflçiler k›dem ve ihbar tazminat-
lar›n› da alam›yorlar. 

‹flçiler, ‹kitelli’deki 212 Al›flverifl Merkezi’nin
arkas›nda bulunan fabrikalar›n›n önünde her
sabah mesaiye gelir gibi direnifle geçiyorlar. O
gün neler yapacaklar›n› planl›yor, gelen ziyaret-
çilerle ilgileniyor ve direnifllerini zaferle taçlan-
d›rmak için eylemler yap›yorlar. Ö¤len saatlerin-
de ve mesai bitiminde fabrika önüne sloganlarla
yürüyüfl yap›p haklar›n› istiyorlar. Fabrikan›n
çal›flt›¤› di¤er fabrikalarla irtibata geçmeye çal›-
fl›yorlar, ancak buradaki iflçiler belki korkular›n-
dan belki bilinçsizliklerinden, reddediyorlar.  

Hey Tekstil iflçilerini birçok kurum ziyaret
ediyor. Devrimci ve ilerici güçlerin yan› s›ra ci-
var fabrikalarda çal›flan iflçiler ve emekçiler de
iflçileri yaln›z b›rakm›yorlar. Son olarak 24 flu-
bat'ta 'Devrimci 8 Mart Platformun'dan bir ziya-
ret gerçekleflti iflçilere. 8 Mart'›n s›n›fsal gerçek-
li¤inden bahsedildi ve 8 mart dünya emekçi
ad›nlar gününde Hey Tekstil iflçilerine de Dev-
rimci 8 Mart Platformu saflar›nda yürüme ça¤r›-
s› yap›ld›.  

D‹SK’in 14. Genel Kurulu, 10-12 fiubat tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›ld›. D‹SK’in
45. kurulufl y›ldönümünde gerçekleflen Genel Kurul, Grup Yorum’un 1 May›s ve Enternas-
yonal marfllar›yla bafllad›. Çeflitli partilerin ve kitle örgütlerinin yan› s›ra uluslararas› ku-
rumlar da toplant›ya kat›ld›lar. Ayr›ca baz› delegeler de söz ald› ve D‹SK’in önemli eksik-
liklerine dikkat çektiler.

Genel Kurula damgas›n› vuran ise, direniflteki Maltepe Belediye iflçilerinin CHP Genel
Baflkan› Kemal K›l›çdaro¤lu’nu protesto eden gösterileri oldu. Belediye yönetiminin direni-
fli karalamaya yönelik yay›nlad›¤› deklarasyonun alt›nda imzas› olan Genel ‹fl ‹stanbul 2
nolu flube baflkan› Nevzat Karatafl da istifaya ça¤r›ld›. 

Yeni yönetim kurulunun bir ay kadar önce yap›lan Baflkanlar Kurulu toplant›s›nda belir-
lendi¤i ve ortak bir liste ile ç›kt›¤› görüldü. Genel ‹fl Baflkan› Erol Ekinci D‹SK’in yeni bafl-
kan› olurken, Birleflik Metal ‹fl Baflkan› Adnan Serdaro¤lu, Genel Sekreterli¤e getirildi. Lis-
tenin d›fl›nda yer alan Devrimci Sa¤l›k ‹fl Baflkan› Arzu Çerkezo¤lu, Genel Kurul’da adayl›-
¤›n› aç›klad› ve ilk turda 198, ikinci turda 166 oy almas›na karfl›n yönetime giremedi. 

Dev-Sa¤l›k ‹fl’in yan› s›ra Limter-‹fl, Bank-Sen gibi sendikalar, a¤›rl›kl› olarak tafleron
iflçileri örgütlemekle karfl› karfl›ya olduklar› için 2’fler delege ile temsil edilebildiler. Ayr›ca
bu sendikalarda aidat sistemi tam oturmad›¤›ndan, ekonomik olarak sendikaya destek ola-
mad›klar› söylendi. Ekonomik gücü geliflkin olan sendikalar›n yönetime seçildi¤i görüldü.

D‹SK bünyesine kat›lmak isteyen Eneji-Sen, Dev Turizm ‹fl ve Spor Sen’le ilgili karar›n
yeni seçilecek D‹SK yönetimine b›rak›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

Erol Ekinci baflkanl›¤›ndaki D‹SK’in, daha mücadeleci bir çizgi izleyece¤ine dair umut-
lar olmakla birlikte, Genel Kurul’un sönük geçti¤i izlenimi a¤›r bas›yor. 

Ekinci yapt›¤› konuflman›n sonunda “bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yut-
mak isteyen kapitalizme karfl› sonuna kadar mücadele etme göreviyle karfl› karfl›yay›z”
dedi. Gerek Ekinci gerekse Serdaro¤lu, konuflmalar›nda D‹SK’i daha ileri tafl›ma sözü ver-
diler. 

Elbette mesele sadece yönetim de¤il, zihniyet de¤iflikli¤idir ve tabi ki bunun s›nanaca-
¤› yer de pratiktir. Sendikalara dönük sald›r›lar›n artt›¤› bir dönemde D‹SK’in s›n›f mücade-
lesine katk›s›n›n artmas›, hem iflçi s›n›f› hem de devrim cephesi aç›s›ndan kazan›m ola-
cakt›r. 

Eskiflehir’de KESK Bordro Yakt›
15 fiubatta saat 17.45'de Vardar ‹fl Merkezi önünde toplanan KESK üyesi emekçiler, sloganlar eflli-

¤inde Hamamyolu üzerinden Yap› Kredi önüne kadar yürüyüfl gerçeklefltirdiler.Bas›n aç›klamas›ndan
sonra bordrolar yak›larak AKP hükümetinin emek düflman› politikalar› ve ç›kar›lmaya çal›fl›lan sahte
sendika yasas› de¤ifliklikleri protesto edildi.

Bas›n aç›klamas›nda, KESK sözcüsü flunlar› söyledi: "Geçti-
¤imiz ay sadece 2.68’lik enflasyon fark› ödenen 2 milyonu afl-
k›n kamu emekçisi ve 1 milyon 800 bin emekli, bugün yine
zams›z maafl almak zorunda kalm›flt›r.  Maafllar›m›za ancak
günlük bir simit almaya yetecek kadar ‘enflasyon fark› zamm›’
yapan AKP iktidar›, yapt›¤› Anayasa de¤iflikli¤inin gere¤i ola-
rak ç›karmas› gereken toplu sözleflme yasas›n› geçen 18 ayda
hala Meclis’ten geçirmeyerek maafl zamlar›m›z› sürekli ertele-
mekte ve sonuçta milyonlarca kamu emekçisini ve ailelerini

ma¤dur etmektedir."  
KESK Eskiflehir flubesi, devletle iflbirli¤i yaparak kendi üyelerini toz pembe tablolar çizerek kan-

d›rmaya çal›flan sendikalar› da teflhir etti.  Bas›n bildirisini okuyan Ali Pafla fiANLI flunlar› söyle-
di:“Yandafl konfederasyon ve sendikalar› buradan uyar›yoruz: Toplu Sözleflme hakk›n› ald›k diyerek
kamu emekçilerini kand›rmaktan vazgeçin! Bu de¤irmene su tafl›yan, ‘kraldan çok kralc›’ sendikalar
geçmiflte de vard›, bugün de maalesef var. Üyelik baflvurusunda bulunduklar› uluslararas› sendikalar
taraf›ndan ‘yandafl’ olduklar› tescil edilerek üyelik baflvurular› ret edilen yandafl konfederasyon yöne-
timleri, baflta kendi üyeleri olmak üzere tüm kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin önün-
deki en büyük engeldir… Buradan hükümetle içli d›fll› iliflkisi tescillenen yandafl konfederasyona üye
olan dürüst ve adalet duygusu zedelenmemifl kamu emekçilerine sesleniyoruz; ‹ktidar›n zulmü karfl›s›n-
da “biat edenlerin” de¤il, mücadele edenlerin yan›nda yer almaya ça¤›r›yoruz." 

Eylemde ayr›ca, KESK üyelerinin gözalt›na al›nmalar› ve KESK'in u¤rad›¤› bask›lara da de¤inildi.

D‹SK Genel Kurulu Yap›ld›
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Dudulu civar›nda Uzay Çat› Sistem adl› bir
fabrikada ifle bafllad›¤›mda, a¤›r çal›flma koflulla-
r›na, sömürü sistemine, örgütsüzlü¤ün sonuçlar›-

na, k›saca ücretli köleli¤e hiç bu kadar flahit olma-
m›flt›m. 

Metal iflkoluna ba¤l› bu fabrikada, uzay çat› sis-
temlerinin profillerinin imalat› yap›l›yor. Sadece Türkiye

içine de¤il, yurtd›fl›na da sat›fl yap›yorlar. Fabrikan›n sa-
hibi, vicdans›z, diktatör, emek düflman› Ahmet Ala-

çam’dır.Toplam ne kadar iflçisi oldu¤unu, bilmek zor. Çünkü
flantiye ifllerini, tafleron firmalar yürütüyor. Böyle olunca,
çal›flan say›s›n› da oldukça s›n›rl› tutuyorlar. 

Fabrikan›n içinde 120 civar›nda iflçi çal›fl›yor. Bunla-
r›n üçte biri, yurtd›fl›ndan gelen (Türkmenistan, Özbe-

kistan vb) kaçak genç iflçiler. Kürt illerinden gelen
Kürt iflçiler de önemli bir say›y› oluflturuyor. Geri
kalanlar ise, civar yerlerden (Ümraniye, Sultanbeyli

vb ilçelerden) Bunlar, servisle ifle geliyorlar. Di¤erleri ise, iflyerinin içinde
kurulan “iflçi haralar›” diyebilece¤imiz mekanlarda kal›yorlar.

Fabrikada yabanc› ve Kürt kökenli iflçiler için yap›lm›fl bir yatakhane, iflçile-
rin tabiriyle ko¤ufl var. Ko¤uflta ranzalar, da¤›n›k, biçimsiz ve pislik içinde. Her
türlü temizlikten mahrum b›rak›ld›¤› için, son derece a¤›r bir kokusu var. Burada
60’a yak›n kifli kal›yor. Banyo yerleri ise, oldukça s›n›rl› ve pislik içinde. Dufl al-
mak için saatlerce beklemek gerekiyor. Yurtd›fl›ndan gelen iflçiler, kendi mem-
leketlerinde sanayi geliflmemifl oldu¤undan, Rusya ve Türkiye’ye çal›flmaya
geldiklerini söylüyorlar. Memleketlerinde afl›r› zengin bir az›nl›k ile afl›r› fakir bir
toplumun bulundu¤unu belirtiyorlar. Ailesinden, memleketlerinden uzakta ve bu
a¤›r koflullarda y›llar boyunca çal›flt›ktan sonra, memleketlerine döndüklerinde
de onlar› rahat bir hayat beklemiyor. T›pk› Türk iflçilerin Almanya’da çal›fl›p ül-
keye geldikten k›sa bir süre sonra ölmeleri, ya da zorlu yaflam koflullar›n›n de-
vam etmesi gibi… Sömürülen proletarya olunca, dili, ›rk› fark etmiyor. Sömüren
burjuvazi için de öyle…   

Bir bütün olarak iflçilerin çal›flma ve sosyal hayatlar› içler ac›s›… Sabah
6.30 civar›nda kalk›p servisle ifle yetifliliyor. Saat 8.00’de ifle bafllay›p akflam
21.00’e kadar çal›fl›lıyor. 13 saatlik çal›flman›n d›fl›nda, cumartesi ve pazar
günleri de çal›flma var. Afl›r› yorgunluk, bask› ve korku alt›nda, düflünmeye bile
vakit bulunmayan bir çal›flma hayat›… 

Pislik ve pas içinde çal›fl›l›yor. ‹fl elbisesi ve gerekli teçhizattan yoksun, ba-
zen bir sabunun bile bulunmad›¤› oluyor. ‹lgisizlik, vurdumduymazl›k, hakaret
ve küfürler alt›nda üretim yap›l›yor. Patronun iflçiler üzerinde yaratt›¤› korku, ifli
yetifltirememe korkusu, yanl›fl ve hatal› yapma endiflesi, gerçekte daha fazla
hatal› ürünün ç›kmas›na yol aç›yor. 

‹flçilerin ücreti 600-650 civar›nda. Sürekli zorunlu mesai oldu¤undan bu ra-
kam, bin, bin 200’ü buluyor. Kira, elektrik, su derken, geriye bir fley kalm›yor.
Her iflçinin bir ayl›k paras› içerde kal›yor, verilmiyor. Maafl günü belli de¤il. Pat-
ronun ne zaman ifline gelirse, o zaman veriliyor. Dayan›lmas› güç olan bu çal›fl-
ma koflullar›nda, k›sa zamanda ifli b›rakanlar oluyor. Tabii hemen yerine yeni
iflçiler al›n›yor. Bir ay içinde 15 kiflinin ifle girdi¤ine ve ç›kt›¤›na flahit oldum. Ka-
l›c› olanlar ise, yasad›fl› çal›flan göçmen iflçiler.  

Bazen ücretlerde kesinti de yap›l›yor. Bu kesintilerin nedenini anlayamayan
iflçiler, patrondan çekindikleri için, soram›yorlar bile. Ço¤u kaçak çal›flt›¤› için,
hiçbiri haklar›n› arayam›yor. Hatta varolan haklar› gaspedildi¤i halde ses ç›kara-
m›yorlar. Örne¤in fabrikada kalan iflçiler için kahvalt› verilir. Servislerle gelen ifl-
çiler aras›nda kahvalt› yapamadan gelenler de, mesai bafllamadan befl-on daki-
ka içinde kahvalt›lar›n› yaparlar. Kahvalt›da verilenler de, bir parça ekmek, çay,
zeytin, ufak bir parça da peynir. Baz› sabahlar ise, sadece çorba. Patron, civar
yerlerden gelen iflçilerin bu kahvalt›dan yararlanmas›n› yasaklad›. Buna karfl›
küçük de olsa bir tepki yükselmedi. Elbette bu durum, iflçilerin bilinç ve örgüt-
lenme düzeyinin durumuyla ba¤lant›l›. Bundan cesaret alan vicdans›z, emek
düflman› patron, iflçilere hakaret ve küfürler ya¤d›r›yor. 

Bu fabrikaya girdikten sonra, çok daha iyi anlad›m ki, bilinçlenmedikçe, ör-
gütlenmedikçe, mücadele etmedikçe, köle olmaya mahkumuz. Korkular›m›z›
ancak bilinçlenerek, birbirimize karfl› güvensizliklerimizi yenerek aflabiliriz. Birle-
flerek, örgütlenerek, mücadele ederek zorluklar›n üstesinden gelebiliriz. Kurtulu-
flun baflka yolu yok!   

Bir PDD okuru

Adana'n›n Kozan ilçesindeki Ergenufla¤› köyünde Göksu Irma¤› üzerinde
Enerji-Sa taraf›ndan yapt›r›lan baraj›n tünel kapa¤›n›n patlamas›n›n ard›ndan
10 iflçi sulara kap›larak yaflam›n› kaybetti. 

‹flçi katliamlar›n›n yeni bir halkas› olan bu olayda, önce Eyüp Altuntafl ve
Cumali De¤irmenci isimli iflçilerin cesetlerine ulafl›ld›, di¤er iflçileri arama
çal›flmalar› ise devam ediyor. Daha önce de yaflanan birçok ifl cinayetinde
cesetlere y›llarca ulafl›lamam›flt›. Benzer bir durumun bu sefer de yaflanma
ihtimali vard›r.

Yaflanan her iflçi ölümünün ard›ndan "kaza" aç›klamas›n› yapmay› adet
edinen devlet ve patronlar, bu kez ayn› rahatl›kla konuflamad›lar. ‹flçilerin,
iflçi yak›nlar›n›n anlat›mlar› ve belgeler, bunun göz göre göre ifllenen bir ci-
nayet oldu¤unu ortaya ç›kard›. Baraj›n duvarlar›n›n çatlad›¤› ve patlayabile-
ce¤i iflçiler taraf›ndan defalarca belirtilmiflti. Buna ra¤men önlem al›nmam›fl-
t›. ‹flçilerin ölümlerinden sorumluydular. Maden ocaklar›nda yaflanan ölüm-
lerde oldu¤u gibi burada ayn› fleyi yapm›fl, katliama zemin haz›rlam›fllard›.
Bunun üzerine iki kifliyi tutuklamak zorunda kald›lar

“Kader”, “Takdir-i ilahi” diyerek olay› geçifltirmeye çal›flanlar, bilimsel
gerçekleri görmezlikten geldikleri gibi, insan hayat› baflta olmak üzere, tüm
canl›lar›n hayatlar›n› hiçe sayarcas›na HES inflaatlar›na devam ediyor. Kapi-
talizmin afl›r› kar h›rs›, bu katliamlar›n as›l sebebidir Ve ancak, iflçiler ve
emekçilerin verece¤i mücadeleyle bunlar›n önüne geçilebilecektir. 

Yaflanan son katliama D‹SK ve KESK'e ba¤l› sendikalar yapt›klar› bas›n
aç›klamas›yla tepki gösterirken, daha önceki y›llarda yaflanan katliamlar› ha-
t›rlatt›lar.

Adana'da ifl cinayeti:
10 ‹fiÇ‹ ÖLDÜ!

Örgütlenmedikçe 
köleliğe mahkumuz!

* Tekirda¤ Çerkezköy'de kurulu olan Trexta TR fabrikas›nda 17-
18 fiubat tarihinde 8'i Deri-‹fl sendikas›na üye olan 20 iflçi iflten at›ld›. A¤ustos
2011 tarihinden beri sendikal› iflçilerden 33'ünü iflten atan fabrika yönetiminin bu
tavr›na iflçiler direnifle yan›t vererek fabrika önünde bekleyifllerini sürdürüyorlar.
Iphone, Blackbery, Nokia, Apple gibi firmalar›n telefon aksesuarlar›n› üreten
fabrikada büyük ço¤unlu¤u kad›n olan 600'den fazla iflçi çal›fl›yor. ‹flçilerin ta-
mam›na yak›n› asgari ücretle çal›flt›r›l›rken, çal›flma koflullar›n›n a¤›rl›¤›ndan
kaynakl› iflçiler Deri-‹fl sendikas›nda örgütlenmeye bafllam›fllard›. Uzun bir za-
mand›r maafllar›n› dahi parça parça alabildiklerini belirten iflçiler, gece masaileri-
nin yan› s›ra haftasonlar› da çal›flmaya zorland›klar›n› anlat›rlarken, büyük firma-
lara çal›flmalar›na ra¤men paran›n olmamas›na "anlam" veremediklerini belirti-
yorlar.   

* ‹stanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpafla T›p Fakülteleri’nde ça-
l›flan tafleron sa¤l›k iflçilerine iflten atma sald›r›lar› devam ediyor. Y›llard›r sosyal
haklar›, ifl güvenceleri, k›dem tazminatlar› gasp edilen ve iflte at›lan tafleron iflçi-
leri eylemlerle buna karfl› duruyorlar. Son olarak ise 31 Ocak'ta Cerrahpafla'da 8,
Çapa'da 43 iflçi hiçbir bilgi verilmeden iflten at›l›rken, ‹Ü Rektör yard›mc›s› 400
civar›nda iflçinin daha iflten at›laca¤›n› aç›klad›. ‹flçiler, kendilerine 4D statüsü-
nün verilmesini talep ediyorlar. 22 fiubat'ta bilgilendirme çad›rlar› açan iflçiler,
bir günlük de uyar› grevi örgütlediler. Greve, doktorlar ve di¤er sa¤l›k personeli
de destek verdi.   

* Maltepe Tafleron iflçileri taleplerini duyurmak için Ankara'ya yürüyüfl
bafllatt›. CHP Genel Merkezi önünde sonland›r›lacak yürüyüfl 17 fiubat'ta Malte-
pe Belediyesi önünden bafllarken, iflçiler geçtikleri illerde güncel konularla ilgili
bas›n aç›klamalar› ve yürüyüfller örgütlüyorlar. Gebze, ‹zmit, Sakarya, Düzce ve
Bolu'da bas›n aç›klamalar› gerçeklefltiren iflçiler, taleplerini görmezden gelen
CHP'li Maltepe Belediyesi'nin yan› s›ra "tafleron köleliktir" diyerek kitleleri kan-
d›ran CHP'yi de protesto ediyorlar. Aral›k ay› içinde iflten at›lan iflçilere, süreç
içinde polis ve zab›ta sald›r›lar› gerçeklefltirilirken, Maltepe belediyesi'nde örgüt-
lü olan Genel-‹fl ve Belediye-‹fl sendika yöneticileri de destek vermemifllerdi.    

‹flçi direnifllerinden...
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Nato ve Füze Kalkan› Karfl›t› Birlik, Türkiye'nin NATO'ya girifli-
nin 60. y›l›nda Amerika Konsoloslu¤u'na yürüdü. 18 fiubat'ta ger-
çeklefltirilen yürüyüfle kadar kampanya yürüten Birlik, Taksim,
Kad›köy, Bak›rköy, Avc›lar, Mecidiyeköy, Kartal ve Eminönü'nde
ajitasyonlu bildiri da¤›t›mlar›n›n yan› s›ra, semtlerde ve merkezler-
de afiflleme çal›flmalar› yapt›. 

18 fiubat'ta, saat 16.00'da ‹stinye Park AVM önünde toplanan
birlik bileflenleri, buradan kortejler oluflturdular ve yürüyüfle geçti-
ler. Kurumlar›n kendi flamalar›n› ve dövizlerini açt›¤› yürüyüflte
yol trafi¤e kapat›ld›. 2 kilometrelik yol boyunca "NATO'dan ç›k›ls›n
emperyalist üsler da¤›t›ls›n", "Katil ABD Ortado¤u'dan defol",
"Emperyalistler, iflbirlikçiler 6. Filo'yu unutmay›n", "Yaflas›n halkla-
r›n kardeflli¤i", "B›ji bratiya gelan", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya
hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›. Arabalardan geçenle-
rin de kornalar›yla destek verdi¤i eylemde, Amerika Konsoloslu¤u
önünde açıklama yapıldı.

Aç›klamada Türkiye'nin NATO'ya girmesinin bedeli olarak Ko-
re'ye asker gönderdi¤i, girdi¤i andan itibaren NATO'nun tüm katli-
amlar›nda aktif bir rol üstlendi¤i belirtildi. Ayrıca, günümüzde de
Suriye ve ‹ran halklar›n›n hedef tahtas›na çak›ld›¤› ve Türkiye
devletinin burada aktif bir rol oynad›¤›, NATO'nun merkez üslerin-
den birinin ‹zmir'de konufllanaca¤›, Malatya Kürecik'te yap›lan fü-
ze kalkan›n›n Ortado¤u halklar›n›n kan›n› dökece¤ine de¤inildi.
Bas›n aç›klamas›ndan sonra kortejler oluflturularak Poligon mey-
dan›na kadar sloganlarla yüründü ve eylem bitirildi.

ABD Konsolosluğu'na yürüyüș

Yasemin Çiftçi ölümsüzdür!
MLKP Militan› Yasemin Çiftçi 9 fiubat'ta Sancaktepe'de bir

eylem haz›rl›¤› s›ras›nda bomban›n teknik bir aksakl›ktan pat-
lamas› sonucu ölümsüzleflti. 

Lise dönemlerinde mücadeleye
atılan ve gençlik çal›flmas› içinde yer
alan Yasemin Çiftçi 23 yafl›ndayd›.
Militan özellikleri ile öne çıkan
Yasemin, parti içinde özellikle
askeri alanda konumlanmak iste-
mifl, partide kadınların bu yönde
gelifliminin önemine sürekli vurgu
yapmıfltı. 

Ölümünün ard›ndan 1 May›s Ma-
hallesi'nde yürüyüfl düzenleyen devrimci kurumlar anma
gerçeklefltirdi. Adana'ya ailesi taraf›ndan gömülen

Çiftçi'nin mezar› bafl›nda ESP'nin örgütledi¤i anma 14
fiubat'ta yap›ld›. Anmaya ilerici ve devrimci kurumlar da
destek verdi. 

MLKP militanlar› da çeflitli semtlerde korsan gösteri-
ler düzenleyerek Çifçti'yi and›lar.  

Bak›rköy Hapishanesi’nde tutsak olan
kronik böbrek yetmezli¤i hastas› Yasemin
Karada¤’›n serbest b›rak›lmas› için Tak-
sim’de 26 fiubat’ta yürüyüfl ve bas›n aç›kla-
mas› yap›ld›. TAYAD ve Halk Cephesi’nin
ça¤r›s›yla bir araya gelen PDD, EHP, KESK,
TKP, EÖC, ÇHD ve DS‹P’in örgütledi¤i ey-
lem, saat 19.00’da Galatasaray Lisesi’nin
önünde toplan›lmas›yla bafllad›. Eylemde
“Yasemin Karada¤’a özgürlük! Hasta tutsak-
lar serbest b›rak›ls›n” pankart› aç›l›rken, ayn›
talepleri içeren dövizler tafl›nd›.Sloganlarla
Taksim meydan›na yürüyen kitle, yürüyüfl s›-
ras›nda k›sa süreli bir oturma eylemi gerçek-
lefltirdi.

Yasemin Karada¤, tutuklanmadan k›sa
bir süre önce böbrek yetmezli¤inin yol açt›¤›
yüksek tansiyona ba¤l› damarlar›nda oluflan
baloncuklar›n patlamas›yla beyin kanamas›
geçirmifl, aylarca yata¤a ba¤l› kalm›flt›.

TAYAD 27 fiubat’ta Bak›rköy Hapishane-
si önünde bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltir-
di. Burada aç›klama yapan Hüseyin Kaflk›r,
Güler Zere'nin, "ölümün k›y›s›nda beni tahli-
ye ettiler" sözlerini hat›rlatarak, flimdi de Ya-
semin Karada¤'›n cezaevinde ölüme mah-
kum edildi¤ini belirtti. Kaflk›r, "12 y›lda 2 bi-
ne yak›n tutuklu ve hükümlü hayat›n› kaybet-
ti. Tecridin bir can›m›z› daha almas›na izin
vermeyece¤iz" dedi. 

Yasemin Karada¤'›n avukat› Bark›n Tim-
tik ise, Karada¤'›n 42 yafl›nda ve 42 kilo ol-
du¤unu, ihtiyaçlar›n› kendi bafl›na gidermek-

te zorland›¤›n› söyledi. Mahkemelerin, "kaç-
ma flüphesi"ne dayanarak tahliye etmedi¤ini
kaydeden Avukat Timtik, "Onun buna gücü
yok" dedi.

Yasemin Karada¤, bir mektubunda sa¤l›k
durumunu ve yaflad›klar›n› flöyle anlat›yor: 

“Tek böbrekliyim, böbre¤imin birini genç-
lik y›llar›mda kaybettim. Kalan böbrek de
yüzde 18 çal›fl›yor. ...Hapishane koflullar›n-
da sa¤l›¤›ma uygun diyet yapam›yorum.
Böbre¤in süzemedi¤i zararl› maddeler ke-
miklerde birikiyormufl. En ufak bir çarpma,
burkulmada k›r›labilirmifl. Ben bunlar› ö¤re-
nene kadar hapishaneden hastaneye gidiflte
iki kez sald›r›ya u¤rad›m. Yerlerde sürüklen-
dim ve iflkenceyi doktor sadece izledi…” 

Yasemin Karada¤’›n durumu bu kadar
ciddi iken, 28 fiubat’ta görülen son duruflma-
s›nda yine tahliye edilmedi. Devletin devrim-
ci tutsaklar› katletmek için elinden geleni
yapt›¤› bir kez daha kan›tlanm›fl oldu.

Tecrit politikas›, tutsaklar› hasta etme,
hastalar› da ölüme sürükleme politikas› ola-
rak ifllemeye devam ediyor. Tutsaklar›n revi-
re ç›kmas›, hastaneye gitmesi ve tedavi ol-
mas› adeta imkâns›z hale getirilmifl durum-
da. ‹nsani olmayan koflullarda, kelepçeler
aç›lmadan muayene ve tedavi dayat›lmas›na
karfl› gelen tutsaklar, tedavi edilmeden ha-
pishaneye geri götürülüyor.

Onurlu bir kavganın sonucunda tutsak
düflen hasta tutsaklar›m›z›n tecrit koflullar›n-
da öldürülmesine izin vermeyelim! 

11 Nisan 1997'de Dersim'de girdi¤i çat›flmada katledilen DHKP-C gerillas› Ali
Y›ld›z'›n bedeni, Çemiflgezek'teki toplu mezarda ortaya ç›kart›ld›ktan sonra, 25 fiu-
bat'ta Gazi mezarl›¤›na defnedildi. Cenaze adli t›p kurumundan al›nd›ktan sonra ön-
ce Örnektepe'deki ailesinin evine ard›ndan da Gazi Cemevi'ne getirildi. Halk Cep-
hesi ve TAYAD taraf›ndan düzenlenen cenaze töreninde Ali Y›ld›z'›n tabutuna
DHKP-C flamas› sar›ld›. Gazi ana caddesi k›z›l bayraklarla süslenirken, cenazeye
binlerce kifli kat›ld›. Mezarl›kta ise TAYAD ad›na yap›lan konuflmada Ali Y›ld›z'a
uzun süren bir mücadeleyle ulafl›ld›¤› kaydedilirken, s›rada katillerin yarg›lanmas›
oldu¤unu belirtti. Yürüyüfle ve törene devrimci ve ilerici kurumlar da kat›larak des-
tek verdiler.

Ali Y›ld›z'›n 18 gerillayla birlikte gömüldü¤ü toplu mezar, Halk Cephesi ve TA-
YAD taraf›ndan yürütülen uzun süreli ve ısrarlı eylemliliklerden sonra aç›¤a ç›kar-
t›lm›flt›. Ali Y›ld›z'›n a¤abeyi Hüsnü Y›ld›z 11 Haziran'da açl›k grevine bafllam›fl ve
grevi 45. günden sonra ölüm orucuna çevirmiflti. 

Son günlerde, nereye kazma kürek de¤se toplu mezar›n
f›flk›rmas› bir tesadüf de¤il. Diyarbak›r'da J‹TEM'in
bulundu¤u alanda her an yeni cesetlere ulafl›l›yor.
Ali Y›ld›z'›n yoldafllar› taraf›ndan al›nmas›, bu
mücadelenin uzun erimli ve ›srarl› bir mü-
cadeleyle olaca¤›n› gösterdi. Toplu me-
zarlar›n aç›¤a ç›kart›lmas› olduk-
ça önemli ama onun ka-
dar önemli olan bir fley
daha var ki, katliamlar-
dan sorumlu devletin
hesap vermesi. Bunun
için tüm devrimci, ile-
rici güçler mücadeleyi
birlikte örebilmelidir. 

Yasemin Karada¤ serbest b›rak›ls›n!
HASTA TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

Ali Y›ld›z Gazi'de defnedildi
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Futbolda flike davas› yeni geliflmelerle devam
ediyor. 3 Temmuz’da bafllat›lan operasyonlarda Fe-
nerbahçe Baflkan› Aziz Y›ld›r›m baflta olmak üzere
birçok kulübün baflkan›, yöneticisi, teknik direktörü
ve futbolcusu, toplam 93 kifli gözalt›na al›nm›flt›. ‹ddi-
anamenin haz›rland›¤› 3 Aral›k’a kadar 30’un üzerin-
de kifli tutukland›. “Sportif flike cezalar›n›” verecek
olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim ku-
rulu üyelerinden ve baflkan yard›mc›s› olan Göksel
Gümüflda¤ da ifadesi al›nanlar aras›ndayd›. 

3 Aral›k’a kadar gazetelerde ve televizyon kana-
lar›nda bu operasyon çeflitli yönleriyle konufluldu,
tart›fl›ld›. Hapishanede bulunan Aziz Y›ld›r›m da yap-
t›¤› aç›klamalar da “gündeme damgas›n›” vurdu. ‹d-
dianame ortaya ç›k›nca, TFF orta sahay› kaplad›. Al-
d›¤› hiçbir karar›n arkas›nda duramayan TFF, Kulüp-
ler Birli¤i’nin dayatmalar›na boyun e¤ip küme düfl-
menin kald›r›lmas› için giriflimlere bafllad›. ‹ddiana-
mede ad› geçen kulüp baflkanlar› ve yöneticileri
hummal› bir flekilde Meclis’i afl›nd›r›rken, Aziz Y›ld›-
r›m, Metris’ten “biz böyle bir de¤ifliklik istemiyoruz”
diyerek karfl› ç›kt›. Oysa Fenerbahçe yöneticileri,
sonradan ortaya ç›kan belgelerden anlafl›l›yordu ki,
yasan›n de¤iflmesi için yürütülen faaliyetin içindeydi-
ler. AKP Hükümeti de dahil Kulüpler Birli¤i “bir defal›-
¤›na mahsus” diyerek kanunu haz›rlad›lar. Ancak ka-
muoyundan gelen yo¤un bask›lar sonucu Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül, “toplum vicdan›n› yaralar” ge-
rekçesiyle yasay› veto etti ve kavgalar yeniden alev-
lendi.

Aziz Y›ld›r›m, “ben yanarsam herkesi yakar›m”
tehditlerini içeren deklerasyonlar yay›nlamaya, flaflh
haber olmaya devam ediyordu. Ortaya ç›kan tapeler,
“spor” diye sunulan›n asl›nda ç›kardan baflka bir fley
olmad›¤›n› gösteriyordu. Bunlara imza atanlar›n fe-
derasyon yönetimlerinde, kulüp yönetimlerinde yer
alan kifliler olmas›, “nas›l bir temizlik” olaca¤›n› sor-
durtuyordu. ‹ddianamenin haz›rlanmas›n›n hemen
ard›ndan Serdar Adal›, Tayfur Havutçu ve futbolcula-
r›n da aralar›nda bulundu¤u 7 kifli tahliye oldu. Tahli-
ye olanlar “aklanm›flcas›na” beyanatlar vermeye bafl-
lad›lar. Oysa sadece tahliye olmufllar, bu faaliyetler-
deki sorumluluklar›n›n hesab›n› vermemifllerdi.

fiike operasyonundan birkaç gün önce TFF’de
göreve getirilen Mehmet Ali Ayd›nlar baflkanl›¤›ndaki
yönetim, tutars›zl›klar›yla sürece damgas›n› vurdu.
“Kesinlikle de¤iflmeyecek” dedikleri flike yasas›nda
de¤ifliklik yapmak için 26 Ocak’ta Genel Kurul karar›
ald›lar. fiike soruflturmas›ndan itibaren Fenerbahçe
yöneticileriyle pazarl›¤a oturdu¤u aç›¤a ç›kan Ayd›n-
lar, “tarihe Fenerbahçe’yi düflüren baflkan olarak
geçmek istemiyorum” diyerek, bir yandan isteksizli¤i-
ni dile getiriyor, di¤er yandan da “ateflten gömlek
giydiklerini” belirtiyordu. 26 Ocak’taki Genel Kurulda,
bu de¤ifliklik, a¤›rl›kl› olarak Süper Lig d›fl›ndaki bir-
kaç tak›m ve alt liglerdeki tak›mlar›n oylar›yla redde-
dildi. Mehmet Ali Ayd›nlar, Lütfi Ar›bo¤an ve Göksel
Gümüflda¤ 31 Ocak’ta istifa etmek zorunda kald›lar.
Mehmet Ali Ayd›nlar, yapt›¤› aç›klamalarda arkadan
hançerlendi¤ini iddia ederek, yap›lan pazarl›klar› or-
taya serdi. 

fiike davas› 14 fiubat’ta Silivri’de bafllad› ve ay-
lard›r beklenen savunmalar al›nmaya bafllad›. En
çok da Aziz Y›ld›r›m’›n savunmas› merak ediliyordu.
Aziz Y›ld›r›m, “örgüt yöneticili¤iyle” suçlan›yor, 7
maçta flike ya da teflvik suçu iflledi¤i gerekçesiyle 38
y›ldan 151 y›la hapis cezas› isteniyordu. Ve Y›ld›r›m,
mahkeme öncesi, savunmas›nda önemli aç›klamalar
yapaca¤›n› söylemifl, taraftarlar› duruflmaya ça¤›r-

m›flt›. 
Silivri’de bafllayan ve Ça¤layan Adliyesi’ne tafl›-

nan davalardaki savunmalardan sonra, 24 fiubat’ta 8
kifli tahliye edildi. Savunmas›n› siyasi bir içeri¤e otur-
tan Aziz Y›ld›r›m’›n tahliye edilmemesi üzerine Ça¤-
layan Adliyesi önünde Fenerbahçeli taraftarlar polisle
çat›flt›. Aziz Y›ld›r›m savunmas›nda amac›n flike ol-
mad›¤›n›, tam tersine Fethullah Gülen’in bir hamlesi
oldu¤unu vurgulad›. ‹ddianamede ad› geçen olaylarla
ilgili “suçsuz” oldu¤unu söylemesine ra¤men, bunlar›
çürütmek yerine Galatasaray, Befliktafl ve Trabzons-
por’u suçlayan bir hat kurdu. Siyasi ve ajitatif bir dil
kullanan Aziz Y›ld›r›m’›n aç›klamalar› hala devam
ederken, UEFA ve F‹FA’n›n bu süreçle ilgili yapm›fl
oldu¤u aç›klamalar da TFF’nin hangi kirli pazarl›klar
içinde oldu¤unu belgelemifl oluyordu. 

Mehmet Ali Ayd›nlar’›n istifa etmesinden sonra,
27 fiubat’ta Federasyon’un Genel Kurulu yap›ld›.
Kürflat Tüzmen, Ata Aksu ve Y›ld›r›m Demirören’in
de aralar›nda bulundu¤u 21 adayla bafllayan yar›fl
sonunda, tek aday olarak Y›ld›r›m Demirören kald›
ve baflkanl›¤a seçildi. Baflkanl›¤a aday olurken, Be-
fliktafl Baflkanl›¤›’ndan istifa eden Y›ld›r›m Demirö-
ren, “Befliktafl’›n bana
olan burcunu hibe
ediyorum ama bun-
dan sonraki baflkanlar
ve yöneticiler de hibe
edecek” diyerek pa-
zarl›kla gitti¤ini kan›tl›-
yordu. Kulüpler üze-
rinden kazand›klar›
milyonlarca dolar›n
hiç ad› bile geçmez-
ken, “küme düflmenin
olmayaca¤›n› gerekir-
se ligin 22 tak›mla oy-
nayaca¤›n›” belirtti.
Yani onlar için as›l
olan kirlili¤in temizlen-
mesi de¤il, karlar›na
halel gelmemesiydi.
Federasyonla yap›lan
pazarl›klara Lig Tv yö-
netcilerinin ne amaçla
kat›ld›¤›na dair her-
hangi bir aç›klama
yoktu. Tak›m say›s›-
n›n ço¤almas› demek,
Lig Tv’nin daha çok
para kazanmas› de-
mekti. Bunun için fe-
da edecekleri fley ise,
Türkiye’den tak›mlar›n
bir müddet Avrupa’ya
gitmemesi olacakt›.
Sözde hepsi UEFA ve
F‹FA’ya görüflerek bu
kararlar› al›yordu. Fa-
kat ne hikmetse o ta-
raftan yap›lan hiçbir
aç›klama, onlar› do¤-
rulam›yordu.

Son aflamada bir
pat durumunun ortaya
ç›kt›¤› görülüyor. Aziz
Y›ld›r›m ve AKP ara-
s›nda cereyan eden
ve bir düelloya dönen

süreç
bir kez
daha
gösterdi
ki, klikler
aras› çat›flmalar,
her alanda cereyan
ediyor. AKP hükümeti flike dosyas›n› Ergenekon’la
ba¤lamaya çal›fl›rken, Aziz Y›ld›r›m do¤rudan Fettul-
lah Gülen’i hedefleyen aç›klamalar yap›yor. Federas-
yon Baflkanl›¤› yar›fl›nda aday olan eski Devlet Ba-
kan› Kürflat Tüzmen’in geri çekilmifl olmas› da, asl›n-
da Aziz Y›ld›r›m’›n bu süreçten baflar›l› ç›kt›¤›n› gös-
teriyor. 

Kulüpler aras›nda sa¤lanan zoraki birlikteli¤in ne
kadar sürece¤i ise soru iflareti. Her kötü gidiflten
sonra “yeni bafllang›ç”lar yapmaya al›fl›k yöneticiler,
temiz futbol isteyen gerçek “taraftarlar”›n özlemini
yerine getirmeyeceklerdir. Sistemin kirli oldu¤u, bu
kirlili¤i her alana bulaflt›rd›¤› bir durumda, bunun im-
kan› da yoktur. Bu kirlenmifllik ancak sistemi toptan
yok edilmesiyle mümkün olacakt›r.

Futbolda flike soruflturmas›nda top ortada

fierzan Kurt’un duruflmas› yap›ld›
Mu¤la Üniversitesi ö¤rencisi fierzan Kurt, 12 May›s 2010 ta-

rihindeki faflist sald›r›n›n ard›ndan ç›kan çat›flma s›ras›nda, polis
memuru Gültekin fiahin taraf›ndan vurulmufltu. Kurt, 9 Eylül
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi'nde 25 May›s günü hayat›-

n› kaybetmiflti.
Polis Gültekin fiahin, kamuoyu bask›s› sonucu olaydan 5

gün sonra tutuklanm›flt›. fiahin hakk›nda Mu¤la A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde ‘olas› kas›tla nitelikli adam öldürme’ suçundan

dava aç›ld›. Mahkeme, güvenlik nedeniyle davan›n Eskiflehir’de
görülmesine karar verdi.

fierzan Kurt’un avukat› Mustafa Rollas, duruflmada yapt›¤› savunmada, san›-
¤›n hedef gözeterek kasten öldürme olay›n› iflledi¤ini ifade ederek flöyle konufltu:
"Olay yerinin görüntülerinde aç›k olarak Gültekin fiahin’in atefl etti¤i bellidir.
Karfl› taraf›n beyanlar›nda fierzan Kurt’un kendi içlerinden birisi taraf›ndan öl-
dürüldü¤ü yöndeki ifadelerini kabul etmiyoruz. Olay›n meydana geldi¤i yer ç›k-
maz sokakt›r. ‹çlerinden birisi yapm›fl olsa ç›kmaz sokaktan kaçma ihtimali yok-
tur. Olay yerinde keflif yap›ls›n. San›k hedef gözeterek atefl etmifltir." 

fiahin'in avukat› Erol Halka ise, "Polis böyle toplumsal olayda biber gaz› s›k-
may›p, havaya atefl açmayacak da gruba çiçek mi atacak?" diyerek hem suçu iti-
raf etmifl, hem de büyük bir skandala imza atmıfl oldu. Polis amirlerinin mahke-
mede, "Gaz ve silah kullanmalar› yönünde talimat vermedik" beyanlar›na ra¤men,
kitleye atefl açman›n avukat›n gözünde ne kadar meflru oldu¤unu da ortaya koydu. 

fierzan'›n ölümüyle ilgili devlet kurumundan gelen raporda aç›kça bedenine
isabet eden kurflundan öldürülldü¤ü tespit edilmesine ra¤men polis avukatlar›n›n
hala "bafl›na sopayla vurularak öldürülmüfl olabilir" fleklinde beyanlarda bulun-
malar› da, as›ls›z iddialarla mahkemeyi oyalamaya çal›flt›klar›n› gösteriyor.

Raporlar›n›n beklenilmesi için tekrar duruflmalar ertelenerek olay so¤utulma-
ya, san›k ve avukatlar› taraf›ndan ›srarla fierzan'›n sokakta polis kurflunuyla öldü-
rülmesi "AMA"l› cümlelerle meflrulaflt›r›lmaya  çal›fl›l›yor. fierzan'›n KCK üyesi
oldu¤u iddias› ise daha önce de yürüyüfllere, bas›n aç›klamalar›na kat›lm›fl olma-
s›na dayandırılıyor ve bunu öne çıkararak polis kurflunuyla öldürülmesini normal-
lefltirmeye çal›fl›yorlar. 

Mahkeme; fierzan Kurt’un olay günü giydi¤i k›yafetlerinin ve vücuduna girip
ç›kan mermi çekirde¤i ile ilgili raporun gelmesinin beklenmesi için duruflmay› 6
Nisan 2012 tarihine ertelerken, polis Gültekin fiahin’in tahliye talebini kabul et-
meyerek tutukluluk halinin devam›na karar verdi.
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Çin Halk Cumhuriyeti Bafl-
kan Yard›mc›s› fii Cinping, fiu-
bat ay› ortas›nda, 100 kiflilik
heyetle, Türkiye’ye bir ziyaret
gerçeklefltirdi. Ziyaret s›ras›nda
4.5 milyar dolarl›k önemli ticari
anlaflmalar imzaland›. 

Cinping, Türkiye ile ilifl-
kilerin sürekli geliflmekte
oldu¤unu ve bugün en
geliflkin dönemini yaflan-
d›¤›n› söyledi. ‹ki ülke
aras›nda ticaret hacmi,

2002 y›l›nda yaklafl›k 1 milyar dolar civar›nda iken, 2011 so-
nunda 24 milyar dolara ç›kt›. Ancak bu iliflkiden as›l karl› ç›-
kan Çin oluyor. Çünkü bu ticaret hacminin sadece yüzde
10’u Türkiye’den Çin’e giden bölümü olufltururken, Çin’in
Türkiye’ye ihracat ve yat›r›mlar›, yüzde 90’› oluflturuyor. 

2011 y›l›nda ilk defa bir Çin bankas› Türkiye’de flube açt›.
Çinli müteahitlik firmalar›n›n Türkiye’de 10 milyar dolar› afl-
k›n sözleflmeleri var. Ankara-‹stanbul h›zl› tren çal›flmas›nda
Çinli firmalar da yer al›yor. 

Türkiye nükleer enerji konusunda Çin’den yard›m almak,
Çin’in katk›s›yla bir nükleer santral kurmak istiyor. Rusya ile
zaten bir nükleer santral projesi var, ikinci santralin Çin tara-
f›ndan yap›lmas›n› istiyor.  

Çin, asl›nda Türkiye ile olan iliflkileri “güvenilmez” olarak
tan›ml›yor. Türkiye ile ticareti birçok Afrika ya da Ortado¤u
ülkesinden daha geride. Çin’in bölgesel ittifak örgütü olan
fianghay ‹flbirli¤i Örgütü’ne Türkiye girmek için baflvuru yap-
t›¤›nda, en fazla karfl› ç›kan ülke Çin olmufltu. Keza siyasal
iliflkilerini de belli s›n›rlarda tutuyor. Bunda en büyük etken,
Türkiye’de burjuvazinin son dönemde giderek artan biçimde
ABD’nin savafl politikalar›na entegre olmas›. Türkiye’deki
“Ergenekon” operasyonunun da gerçekte Rusya ve Çin ile
iliflkileri gelifltirmek isteyen “Avrasyac›lar”a karfl› yap›ld›¤› bi-
linen ve Çin taraf›ndan da yak›ndan takip edilen bir durum. 

Bütün bunlara ra¤men, Çin bu ziyareti gerçeklefltirerek
ekonomik iliflkileri belli bir düzeyde tutmak istiyor. Çünkü
ekonomik iliflkilerin güçlenmesi, ba¤›ml›l›k iliflkilerini de güç-
lendirecektir. ‹liflkiden as›l yararlanan taraf›n Çin olmas› da
elbette ki tercihi. Di¤er taraftan Türkiye aç›s›ndan nükleer
enerji büyük bir önem tafl›yor. Bu konuda Bat›l› emperyalist
ülkelerden yeterince kaynak ve destek alam›yor. Rusya ve
Çin’in, ‹ran, Pakistan gibi ülkelerde nükleer santral kurmas›-
na ve nükleer silah üretmesine önayak oldu¤u için, Türkiye
de bundan faydalanmak istiyor. 

Tam da Suriye’ye yönelik tehditlerin artt›¤› bir dönemde,
Çin’in bu ziyareti ve örtük baz› vaatleri, Türkiye için büyük bir
önem tafl›yor. Ziyaretten birkaç gün sonra gerçeklefltirilen
“Suriye’nin dostlar›” toplant›s›nda, Türkiye’nin “müdahale ön-
cesi çözüm seçenekleri”ni tart›flt›rmas› anlaml›. Keza Türki-
ye’nin, Suriye’ye dönük silah ambargosunu deldi¤i yolundaki
iddialar da var. 

Türkiye bugün ABD’nin savafl politikalar›n›n vurucu gücü
gibi hareket ediyor. Ancak manevra olanaklar›n› da hep ye-
dekte tutuyor. Çin ve Rusya ile iliflkilerini tamamen kopar›p
atm›yor. ABD’nin baflar›s›zl›¤› ihtimaline karfl›l›k, bu ülkelerle
de temas noktalar›n› korumak, özellikle nükleer silah üreti-
mi konusunda faydalanmak istiyor. Ortado¤u’da savafl ha-
z›rl›klar›n›n giderek güçlendi¤i günlerde, Çin’den yap›lan bu
beklenmedik ziyarete, bir de bu yönüyle bakmak gerekiyor. 

Suriye’de, fiubat ay›n›n son günlerinde ordu, Humus’a girdi. Muhalefetin merkezi duru-
mundaki Humus, Esad’›n ordusu taraf›ndan kontrol alt›na al›nd›. Ölü ve yaral› say›s› bilinmi-
yor, ama son gelen haberler, muhalefetin da¤›ld›¤›n›, direnifllerinin k›r›ld›¤›n› gösteriyor. 

Oysa daha birkaç gün öncesinde, 24 fiubat’ta, Tunus’ta “Suriye’nin dostlar›” toplant›s›
yap›lm›fl ve ABD baflkanl›¤›ndaki Bat›l› emperyalist ülkeler, Suriye’deki muhalefeti destekle-
rini ilan etmifllerdi. Toplant›da Suriye Ulusal Konseyi, “Suriyelilerin meflru temsilcisi” olarak
tan›nm›fl, ülkeye insani yard›m ulaflt›r›lmas› için bir yard›m fonu kurulmas› ve Esad yöneti-
mine, insani yard›m›n geçmesi için “izin ver” ça¤r›s› yap›lmas› karar› ç›km›flt›. Bu toplant›yla
Suriye Ulusal Konseyi, uluslararas› meflruiyet kazanm›flt›. 

Asl›nda Suriyeli muhalifler, bundan çok daha fazlas›n› istiyorlard›. Öncelikle askeri seçe-
ne¤in devreye sokulmas›n›, yani emperyalist ülkelerin Suriye’ye bombard›mana bafllamas›-
n›, “Özgür Suriye Ordusu” adl› muhalif gücün silahland›r›lmas›n› ve “insani yard›m koridoru”
aç›lmas›n› talep ediyorlard›. Bu talepler kabul edilmedi. Emperyalistler ne kendileri do¤ru-
dan savafla girmeyi, ne de muhalefeti aç›ktan silahland›rmay› kabul etmediler. Muhalefete
silah yard›mlar›n› örtük ve gizlice yapmay› sürdürdüler. Silahl› uluslararas› birlikler taraf›n-
dan korunan bir “insani yard›m koridoru” ise, en baflta S›n›r Tan›mayan Hekimler” taraf›n-
dan, “silahl› koruma karfl› taraf›n silahl› sald›r›s›na neden olur” gerekçesiyle kabul edilmedi. 

Sonuçta muhalifler, istedikleri emperyalist müdahaleyi alamasalar da, siyasi deste¤i ve
uluslararas› meflruiyeti kazanm›fl oldular. Emperyalistler, flu anda daha ileri gitmeyi düflün-
müyorlar. Buna en büyük engel, Rusya ve Çin’in vetosu. BM, iki hafta kadar önce Esad’›n
iktidar› b›rakmas› gerekti¤ini söyleyen bir karar› oylam›fl, Suriye ve Çin bunu veto etmifller-
di. 

Rusya Suriye’ye olan deste¤ini aç›ktan sürdürüyor. Son aylarda Rusya’dan birçok üst
düzey yetkili Suriye’yi ziyaret etti, Esad’la görüflmeler yaparak bu deste¤i gösterdi. Keza
Rus donanmas›ndan askeri gemiler, Suriye’nin Tartus ve Lazkiye limanlar›na demirleyerek
Suriye’ye olas› bir sald›r›da Rusya’n›n savafla do¤rudan mühadil olaca¤›n› göstermifl oldu-
lar. 

Çin ise deste¤ini daha örtük olarak sürdürüyor. Esad yönetimine uygulanan silah ambar-
gosunu, Türkiye üzerinden gönderdi¤i silah sevkiyat›yla deliyor. 

‹ran da bir taraftan K›z›ldeniz üzerinden Akdeniz’e gönderdi¤i askeri gemileriyle, di¤er
taraftan büyük bir reklam kampanyas›yla duyurdu¤u nükleer yak›t üretim tesisiyle, ABD’nin
sald›r›lar›na karfl›l›k verme gücü ve haz›rl›¤› oldu¤unu göstermifl oluyor.  

Bugün Suriye, emperyalist ülkelerin ajan ve silahl› kuvvetlerinin cirit att›¤› bir ülkeye dö-
nüflmüfl durumda. Rusya, Suriye’de ‹ngiliz ve Katar askerlerinin, Türkiye’den giren silahlan-
d›r›lm›fl gruplar›n, Suriye hükümetine karfl› operasyonlar düzenledi¤ini iddia ediyor. 40 ka-
dar M‹T ajan›n›n Suriye’de gizli faaliyet içindeyken yakalan›p, Suriyeli muhalif komutanlar
karfl›l›¤›nda Türkiye’ye teslim edildi¤i de geçti¤imiz günlerde bas›nda yer alm›flt›. Di¤er ta-
raftan ‹ran kontrolündeki Hizbullah askerleri ve fiii gruplar, Rusya, Çin ve ‹ran silahlar›yla
donanm›fl olarak muhaliflere dönük sald›r›lar düzenliyorlar. 

ABD, Libya’da iflbirlikçilerini savafl hatt›na sürerek ve içte bir muhalefet örgütleyerek
Kaddafi’yi devirmeyi baflarm›flt›. Suriye’de de ayn› yöntemi uygulamak istedi. Ancak Lib-
ya’da yaflananlar, Esad’›n arkas›ndaki emperyalist güçler için de önemli bir ders oldu. Bir
taraftan Libya halk›n›n yaflad›¤› vahflet üzerinden Suriye halk›n›n deste¤ini kazand›lar, di¤er
taraftan, silahl› kuvvetleri devreye sokarak muhalefeti bask› ve fliddetle yenilgiye u¤ratt›lar.
Muhalefetin, Suriye halk›n›n gerçek talep ve tepkilerinden ziyade, ABD’nin bilinçli k›flk›rtma-

s›yla oluflmas›, Esad yönetiminin iflini kolaylaflt›ran bir etken oldu. Muha-
lefetin arkas›ndaki kitle deste¤i h›zla azald›, kendi bafl›na Esad’a karfl› ç›-

kacak bir güce asla ulaflamad›, arkas›ndaki Bat›l› em-
peryalist destek de askeri müda-

haleden uzak durunca, kendi içle-
rinde bölünme ortaya ç›kt›. Buna son

darbeyi, Esad’›n Humus’a düzenle-
di¤i silahl› sald›r› indirdi. 

Bu ayn› zamanda
ABD’nin Suriye sald›r› plan›-
n›n da yenilmesi anlam›na
geliyor. ABD baflta olmak
üzere Bat›l› emperyalistlerin
bundan sonra ne yapacak-
lar›, Ortado¤u hesaplar›nda-
ki dengelere ba¤l› olacak. 

Çin ziyareti ne amaçl›yor Suriye’de muhalefete darbe



2 fiubat günü, M›s›r’da gerçekleflen bir futbol
maç›nda ç›kan çat›flma, M›s›r’da bir y›l önce yafla-
nan ayaklanman›n yeniden gündeme tafl›nmas›na
neden oldu. M›s›r’›n en ünlü futbol tak›m› olan Kahi-
re kentinin El Ehli tak›m› ile Port Said kentinin El
Masri tak›mlar› aras›nda, Port Said’te oynanan ma-
ç›n ard›ndan, seyirciler sahaya indi, 76 kifli öldü,
binden fazla kifli de yaraland›. 

Maç› El Ehli tak›m› 3-1 kaybetmiflti; maç biter-
ken sahaya inen El Masri taraftarlar›, El Ehli tak›m›-
n›n taraftarlar›na sald›rd›. Sald›r›n›n as›l hedefi, El
Ehli tak›m›n›n›n Ultralar adl› taraftar grubuydu. 13
bin El Masri taraftar›, 1200 El Ehli taraftar›na flifle,
tafl, sopa ve b›çaklarla sald›rd›. Sald›r›n›n planl› bi-
çimde yap›ld›¤› son derece aç›kt›. Yaralanan Ultra-
lar, stad kap›lar›n›n kapat›ld›¤›n›, yaral›lar için am-
bulans bile gönderilmedi¤ini, hatta güvenlik güçleri-
nin sald›r›y› durdurmak bir yana atefl açt›¤›n› söyle-
diler. Stad›n her taraf›na ve çevresine yay›lm›fl olan
kovanlar da bunu kan›tl›yordu. 

Sadece futbol de¤il
M›s›r’da futbol tak›mlar› birer siyasi parti gibiler.

Son derece örgütlüler ve kolayl›kla harekete geçe-
biliyorlar. Mesela El Masri tak›m›n›n taraftarlar› Mü-
barek yanl›s› olarak hareket ederken, futbol maç›n-
da “ezeli rakip” olarak bilinen Kahire’nin en önemli
tak›mlar›ndan El Ehli’nin ve Zamalek’in taraftarla-
r› M›s›r’da geçti¤imiz y›l yaflanan ayaklanma s›-
ras›nda ittifak yapm›fl ve ayaklanman›n aktif un-
surlar› aras›nda yer alm›fllard›. Bir y›l boyunca
askeri yönetim karfl›t› gösterilerde ön saflarda yer
alan çeflitli tak›mlar›n taraftar gruplar›, 2012 Ocak
ay›nda biraraya gelerek, ad› “Beledi-Memleketim”
olan bir siyasi parti kurdu ve özgürlükler için müca-
dele edece¤ini duyurdu. 

Kuruluflundan itibaren El Ehli’nin taraftar grubu
UltraEhlevi, genel olarak polis ve askere sürekli
muhalif tutumuyla öne ç›k›yordu. Geçti¤imiz y›l
ayaklanma bafllad›¤›nda ise, adeta ayaklanman›n
vurucu timi, eylemcilerin güvenlik gücü gibiydiler.
Sokak çat›flmalar›nda tecrübeliydiler, gözyaflar-
t›c› bombalara, coplara al›flk›nd›lar. Lümpen ke-
simlerin çat›flmas›n› örgütleme, eylemlerin aske-
ri disiplinini sa¤lama, polisin sald›r›lar›n› püs-
kürtme gibi konularda belirleyici rol oynam›fllar-
d›. 

Mesela 2 fiubat 2011’de Tahrir Meydan›’nda ya-
flanan develi sald›r›y› püskürtmede, Ultralar bafl›
çekmiflti. Mübarek yanl›s› sivil-kontra güçler, si-
lahlar, kılıçlar, palalar kuflanm›fl ve develere binmifl
olarak, meydanda toplanm›fl yüzbinlerce kiflinin
üzerine sald›rm›fllard›. Bütün ayaklanma boyunca
en büyük insan kayb›n›n yafland›¤› bu sald›r› s›ra-
s›nda Ultralar, hem kitlenin karfl› koyuflunu örgütle-
mifl, hem de en ön saflarda militanca savaflm›fllar-
d›. 

Ultralar, Mübarek rejimi devrildikten sonra da
askeri yönetim karfl›t› bütün eylemlerde-gösterilerde
yer alm›fl, militan tutumlar›yla kitlelerin sevgisini ve
sempatisini kazanm›fl, maçlarda att›klar› sloganlarla
askeri yönetim teflhirini sistemli hale getirmifllerdi. 

Maçtaki sald›r›n›n, deve
savafl›n›n y›ldönümü olan 2
fiubat’tan bir gün önce ya-
flanmas›, “askeri rejimin dev-
rimden intikam›” olarak ta-
n›mland› ve direniflleri sürmekte olan kitlenin
cezaland›r›lmas› fleklinde de¤erlendirildi. 

Ancak kitlenin de buna tepkisi sert oldu. Halk
sald›r›y› protesto etmek için sokaklara döküldü. Ka-
hire’de, Port Said’de, ‹skenderiye’de ve Süveyfl’te
binlerce kifli sokaklara döküldü, polis ve askerle ça-
t›flmalar yafland›. Ayaklanman›n merkezi olan Kahi-
re’de, askeri yönetimin sivillere devredilmesi tale-
biyle binlerce kifli Tahrir Meydan›’na akt›. M›s›r ‹çifl-
leri Bakanl›¤› iflgal edildi. Tüm bu eylemlerde poli-
sin gaz bombas› ve gerçek mermi kulland›¤› sald›r›-
lar sonucu yüzlerce kifli yaraland›, 4 kifli de hayat›n›
kaybetti. 

Bask›, direnifli güçlendiriyor
Futbol maç›nda ve sonras›nda yaflananlar, son

aylarda giderek artan tepkilerin patlama noktas›.
2011’in yaz aylar›ndan itibaren eylemler yeniden
yükselmeye bafllam›fl, özellikle Kas›m ve Aral›k ay-
lar›, önemli eylemlere tan›kl›k etmiflti. 

Kitleler, Mübarek’in devrilmesinin ard›ndan de¤i-
flen çok bir fley olmamas›na tepki gösteriyorlard›.
Diktatör devrilmifl ama onun döneminde askeri
komutan olanlar yeni yönetimi, Yüksek Askeri
fiura’y› kurmufllar, ülkede bir askeri yönetimi
kurumsallaflt›rmaya çal›flmaktayd›lar. Di¤er taraf-
tan, ayaklanma s›ras›nda d›flar›da ve sessiz kalm›fl
olan Müslüman Kardefller taraf›ndan kurulan Öz-
gürlük ve Adalet Partisi, seçimleri ayakoyunla-
r›yla kazanm›fl, askeri yönetimle iflbirli¤i halinde
ülkenin bafl›na çöreklenmeye haz›rlan›yordu. 

Son bir y›l içinde gerçekleflen her eylem ve hak
talebi, devletin fliddetli sald›r›s›na sahne olmufltu.
Yeni yönetim de kitlenin taleplerini bast›rmak için
s›n›rs›z fliddete baflvuruyor, kitleyi sindirmeye çal›-
fl›yor ve evlerine geri dönmeye zorluyordu.

Ancak, 25 Ocak 2011’de Tahrir’de bafllayan
ayaklanma, öncelikle kitlelerin bilincinde çok fleyi
de¤ifltirmiflti. Tahrir iflgali ve sokak eylemleri, hak
alma bilincini gelifltirmifl, kendi gücüne güven-
meyi ö¤retmiflti. Yüzbinlerce kifliyle yap›lan eylem-
lerin devlet için ne büyük bir korku kayna¤› oldu¤u-
nu göstermifl, kendi kolektif eylem ve güçlerine da-
yanan bir özgüven patlamas› yaratm›flt›. Ayaklanma
döneminde ortaya ç›kan radikal talepler kolayca ge-
riye itilmiyor, eylemle ortaya ç›kan siyasal ve sosyal
dönüflümü, devletin bast›rmas› mümkün olmuyordu. 

Mesela ayaklanman›n en önemli unsurlar›
aras›nda yer alan ve ayaklanma günlerinde öz-
gürlü¤ün-farkl› bir dünyan›n tad›na varan kad›n-
lar, son bir y›lda yaflanan protesto eylemlerinde
ön saflarda yer al›yorlar. Öyle ki, askerlerin, salt
di¤er kad›nlara gözda¤› vermek amac›yla bir kad›n
eylemciyi k›yafetlerini parçalayarak yar› ç›plak bi-
çimde yerlerde sürükledi¤i görüntüler, sistemli bi-
çimde taciz, bekaret testi ve fliddet uygulanmas›,
kad›nlarda y›lg›nl›k de¤il, daha büyük bir tepkiye

dönüflüyor. Utanç duygusu yaratmas› için yap›lan
her sald›r›, kad›nlar›n ve tüm eylemcilerin yeni pro-
testolar›na neden oluyor. 

Bir baflka unsur sald›r›lar›n fliddeti. 18 gün sü-
ren ayaklanma s›ras›nda ölenlerin say›s›, son bir-
kaç ayda çeflitli protesto gösterilerinde ölenlerin sa-
y›s›ndan daha az. Polis ve asker, eylemlerde her
türlü vahfleti uyguluyor, kitleyi bu flekilde durduma-
ya çal›fl›yor. 

Müslümün Kardefller, ordu ile birlikte
ABD’nin ç›karlar› do¤rultusunda ülkeyi yönetme
konusunda ayn› kulvarda bulufltular. Son eylem-
lerde sadece d›fl›nda durmakla kalmad›lar, yer yer
eylemlerin karfl›s›na da dikildiler.

“Devrimimizi çald›lar”
M›s›r’da ayaklanma, iflçi s›n›f›n›n ayaklanmaya

kat›lmas› ile birlikte baflar›ya ulaflm›flt›. Tahrir Mey-
dan›’nda oturan 1 milyon kiflilik kitlenin gücü, 4 fiu-
bat’tan itibaren grevlere bafllayan iflçi s›n›f›n›n gücü
ile birleflerek 11 fiubat’ta Mübarek’in istifas›na gi-
den yolu döflemiflti. 

M›s›r Ba¤›ms›z Sendikalar Federasyonu’nun ku-
rulmas›, Süveyfl Kanal›’nda, Suez demir-çelik fabri-
kalar›nda, Tora çimento fabrikas›nda, Helvan kömür
iflletmelerinde, telekomünikasyon sektöründe, de-
miryollar›nda ve Mahalla tekstil atölyelerinde çal›-
flan iflçilerin grevleri, petrol, fleker, ulafl›m iflçilerinin
gösterileri, M›s›r ayaklanmas›nda bir dönüm noktas›
oluflturmufltu. 

11 fiubat günü Tahrir meydan›na yürüyen sendi-
kalar›n yay›nlad›klar› “manifesto”da, Mübarek rejimi-
nin tüm unsurlar›yla birlikte sona erdirilmesinden,
ba¤›ms›z sendikalar›n yarat›lmas› için iflçilerin ör-
gütlenmesine, tüm halk› temsil edecek bir Kurucu
Meclis toplanmas›ndan, kamulaflt›rmalara kadar
son derece önemli talepler yer al›yordu. 

Geçen sürede, bu taleplerin yerine gelmesi bir
yana, eylem ve örgütlenme konusunda varolan hak-
lar›n da gaspedilmesi için kapsaml› sald›r›lar ger-
çeklefltirildi. Kitlelerin bütün eylemleri vahfli sald›r›-
larla karfl›laflt›. Kitleler iktidar› devirmeyi baflard›-
lar, ancak kendi iktidarlar›n› kurmay› baflarama-
d›lar. Ayaklanma, iktidar taraf›ndan gaspedildi, eski
rejim yeni biçimlerle, Müslüman Kardefller’i de yan›-
na alarak sürdürülmeye çal›fl›l›yor. Kitleler buna
olan tepkilerini “devrimimizi çald›lar” sözleriyle ifade
ediyorlar. 

M›s›r’da kitleler devletin sald›r›lar› karfl›s›nda da-
ha büyük bir kararl›l›kla eylemlerini yükseltiyorlar.
ML bir önderlikten yoksun olmalar› en büyük
sorunlar›. Bu nedenle eylem güçlerini gerçekten
sistemi devirecek noktaya ulaflt›ram›yor, reformist
ya da dinci örgütlenmelerin etkisi alt›na girebiliyor-
lar. Ancak direnifl kendi devrimci önderli¤ini de ya-
ratacak, kitleler kendi deneyimleri temelinde e¤itile-
rek güçleneceklerdir. 

12 Mart 2012

M›s›r’da halk 
yeniden ayakland›
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Geçti¤imiz y›l ‹ngiltere’de krizin yaratt›¤› sonuç-
lara ve devletin ›rkç› yaklafl›m›na karfl› birçok pro-
testo gösterisi olmufltu. Bunlar›n içerisinde, e¤iti-
min özellefltirilmesine ve ö¤renci harçlar›n›n üç kat
pahal›laflt›r›lmas›na karfl› yap›lan eylemler öne ç›k-
m›flt›. ‹ngiltere hükümeti, bu eylemleri fliddetle bas-
t›rm›fl, sonras›nda ise büyük bir gözalt› ve tutukla-
ma furyas› bafllatm›flt›.  

Bu gösterilere kat›lanlardan Özgür Akbaba da,
gözalt›na al›nanlar aras›ndayd›. Türkiye’de de yak-
lafl›k 5 y›l hapis yatan ve mesle¤i hekimlik olan Ak-
baba’ya, bu kez ‹ngiltere’de dava aç›ld›. 10 Kas›m
2011 tarihinde gerçekleflen bir protestoya kat›ld›¤›
için 12 aydan 24 aya kadar da hapis cezas› isten-
di.  9 fiubat 2012 tarihinde yap›lan ikinci ve karar
duruflmas›nda, 12 ay hapis cezas› verildi. 

Ancak Özgür için, ‹ngiltere’de ‘toplum merkezi’
olarak an›lan çok say›da kitle örgütünün (Ali R›za
Aksoy-HRF, Oktay fiahbaz-DAYMER, Hac› Özde-
mir-G‹KDER, Celal Perk, Rahime Simpson, Simon
Simpson, Alison Blunt, Doktor Filiz Çapar, Ali Öz-
bek-‹TSEB, Doktor Güngör Küçük, Doktor ‹sa Öz-
burun, Doktor Ali Demirba¤, Yusuf Kul, Yusuf Çi-
çek-Enfield Councillor, Ali Has) imza ve “iyi refe-
ranslar›n›” dikkate alan mahkeme, bu cezay› iki y›l
erteledi. Ayr›ca bin sterlin mahkeme masraf›n›n
karfl›lanmas› ve bir ‘toplum merkezi’nde 120 saat
çal›flma zorunlulu¤u getirildi. 

Aralar›nda G‹K DER, SKB, Tohum Kültür Mer-
kezi, Yüz Çiçek Açs›n, DAY MER, KURD‹SH, Nur-
hakl›lar  Derne¤i, ‹ngiltere Türkçe Konuflan Sa¤l›k
Emekçileri Birli¤i, Cemevi gibi pek çok Türkiyeli ku-
rum, dernek ve örgütlenmeler, 9 fiubat’ta yap›lan
duruflma öncesinde binden fazla imza toplam›fl ve
bu imzalar ile çok say›da referans mektubu, avu-
kat› arac›l›¤›yla mahkemeye iletilmiflti. Ayr›ca su-
nulan destek, mahkeme önüne gidilerek de devam
ettirildi.

Doktorluktan men ve zorunlu çal›flma
‹ngiltere’de doktorlar, 6 aydan fazla ceza al›n-

mas› durumunda meslekten men ediliyor ve Aile
Hekimi(GP) görevi yapanlar, NHS’deki(Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›) aile hekimli¤i iflinden de ç›kar›l›yor. Özgür
Akbaba, bu nedenle, 23-26 Ocak mahkemesinde
jüri taraf›ndan suçlu bulunmas›n›n ard›ndan, yani 9
fiubat’ta görülecek olan karar mahkemesi öncesin-
de, aile hekimli¤inden ç›kar›ld›. Ancak, 9 fiubat
mahkemesinden cezan›n iki y›l ertelenmesi karar›
ç›kmas›ndan sonra görevine devam edebilece¤i
yönünde bilgi verildi. Fakat bu karar›n olumlu veya
olumsuz yönde kesinleflmesi, bir y›l içerisinde, ‹n-
giltere Tabipler Odas›’n›n verece¤i karara göre be-
lirlenecek. Bu süreç tamamlana dek ifline devam
edecek olan Özgür, meslekten men edilirse ancak
özel hastanelerde çal›flabilecek.

Ayr›ca, Özgür’ün, Londra-Edmont’da bir ikinci-
el ma¤azada, 120 saat sürecek olan toplum ceza-
s›na, fiubat ay›n›n son haftas›ndan itibaren, her
cuma günü olmak üzere çal›flmaya bafllamas› ka-
rarlaflt›r›ld›. Üzerinde, arkas›nda ‘toplum cezas›

çekmektedir’ yaz›l› bir giysi de olacak. Kald› ki ce-
za ertelemesine tabi tutularak, iki y›l içerisinde ‘ay-
n› nitelikte suç ifllememe’ koflulu öne sürülmüfl ve
böylelikle Özgür iki y›l rehin al›nm›fl oldu.

Sonuç olarak Özgür Akbaba, oluflan kamuoyu
zoruyla hapsedilemedi ama ‘k›rk kat›r m› k›rk sat›r
m›’ dedirten cinsten bir cezaland›rmaya maruz b›-
rak›larak, onun nezdinde hak gasplar›na karfl› dire-
nifle geçen ve geçmek isteyen herkes hizaya so-
kulmak istendi. Bu ‘yarg›lama’ ayn› zamanda “Av-
rupa Demokrasisi”nin gerçek yüzünü bir kez daha
aç›¤a ç›kard›. 

Burjuva demokrasisinin gerçek yüzü
Özgür Akbaba, 10 Kas›m 2011’de Londra’da

Parlemento’dan bafllay›p hükümetteki Muhafaza-
kar Parti’nin binas› bulunan Millbank’e dek devam
eden, binlerce insan›n kat›ld›¤› protesto yürüyüflü
esnas›nda, polisin ablukaya ald›¤› insanlarla birlik-
te gözalt›nda tutulmufl ve karakoldan ertesi gün b›-
rak›lm›flt›.

Eylem hiçbir fliddet içermedi¤i halde, 23-25
Ocak’ta görülen makkemede, jüri, Özgür’ü suçlu
ilan etti. Gerekçesi de doktor olmas› nedeniyle ör-
nek kifli olarak bu eylemde bulunmamas› gerekti¤i
fleklindeydi. Bundan hareketle fliddet içeren mad-
deyi gözeterek ‘kamu düzenini bozmak’  yani ‘Vio-
lent Disorder’ yasas›na göre suçlu buldu. Üstelik
ellerinde bu yönde tek bir kanıt bile yoktu.

Fakat 10 Kas›m 2011 tarihi adeta bir milat oldu
‹ngiltere’de. T›pk› Özgür’e yap›ld›¤› gibi ‘Violent Di-
sorder’ yasas› ile yarg›lamaya çok s›k baflvurulma-
ya baflland›. Bundan sonra da gelecek sald›r› ya-
salar›na karfl› mücadele yürütecek olan herkese
gözda¤› vermeyi amaçlayan bu durum, korku sal-
maya ve pasifize etmeye dönük bilinçli bir müda-
haleyi içeriyor. Ve bu yasadan can› yanan çok sa-
y›da insan bulunuyor. 

Haks›z Yarg›lamalar Diz Boyu 
Kendisi bir ö¤renci olan ve 10 Kas›m 2011 ey-

lemlerinde de bulunan Ayflegül Akbaba, Özgür Ak-
baba gibi sözkonusu yasadan can› yananlar› içe-
ren bir belgesel çal›flmas› bafllatt›. Ayflegül’e gelen
maillerden de anlafl›ld›¤›na göre, her f›rsatta bu
yasay› uygulayarak çok fazla haks›zl›k yap›ld›¤› or-
taya ç›kt›. Örne¤in 18 yafl›nda bir genç, mahkeme-
ye gelip ifade veren 4-5 polisin yalan beyan verdi¤i
anlafl›lmas›na ra¤men ayn› yasa ile cezaland›r›ld›.
Öte yandan, baflka iki genç kardefl için aç›lan da-
vada, mahkemede, “semeri gevflek tuttu¤u için at-
tan düfltü¤ünü söyleyen” polisin ifadesine ra¤men,
polise mukavemet etti¤i iddia edildi. Ya da polisin
kulland›¤› fliddet nedeniyle beyin kanamas› geçire-
rek ölümden dönen bir gence, polise mukavemet-
ten dava aç›ld›…

Ayflegül, 2011 Kas›m ö¤renci eylemlerinin ta-
rihsel önemine vurgu yaparak, “Britanya’da son
40-50 y›ld›r kitlesel eylemlere yeniden hareketlilik
kazand›ran ö¤renci eylemleri, her ne kadar dene-
yimsizlikler ve da¤›n›kl›klar yafland›ysa da, çok

önemli bir deneyimdir” dedi. Ve yeni nesillerin ilk
defa bu fliddette polisle yüz yüze geldi¤ini, dayak
yedi¤ini ve a¤›r cezalara çapt›r›ld›¤›n› söyleyerek
flöyle dedi: “Koalisyon Hükümeti göreve geldikten
sonra çok fazla hak gasplar› oldu ve Özgür gibi en
küçük nedenle yakalanm›fl olanlara a¤›r cezalar
kestiler. Böylece gösterilere kat›l›m› engellemeye
çal›fl›yorlar. Polis afl›r› fliddete baflvuruyor. Ben de
Özgür gibi haks›zl›k yaflam›fl kiflisel hikayelerden
yola ç›karak bir belgesel haz›rlamak ve bu haks›z-
l›klar› göstermek istiyorum”… 

Özgür Akbaba, kendisi ve kendisi gibi olanlara
gözda¤› verilmek istenmesine cevap niteli¤i tafl›-
yan ve kendisine destek sunanlara hitaben bir te-
flekkür mektubu yazd›. Ve dayan›flman›n gücünün
nelere yol açabilece¤ini bir kez daha görüldü¤ünü
belirterek, flunlar› söyledi:

“‹ngiltere’ye geldi¤i günden beri toplum için fay-
dal› olmaya çal›flan, topluma sanatsal-kültürel ça-
l›flmalar sunmaya çal›flan, toplum derneklerinde
aktif görevler alan, iyi ve dürüst bir doktor olmaya
çal›flarak sa¤l›k hizmeti veren, duyarl› ve devrimci
bir insan olmaya çabalayan biri olarak toplumun da
bana sahip ç›kt›¤›n›, destekledi¤ini görmek beni
gerçekten onurland›rd›. Son duruflmada cezan›n
düflürülmesinde, toplanan 1100’den fazla imzan›n
ve iyi referans mektuplar›n›n hakim taraf›ndan dik-
kate al›nd›¤›n›, hakimin kendisinin de bunu aç›kça
söyledi¤ini belirtmek istiyorum. Toplumsal dayan›fl-
man›n bir baflar›s›d›r bu ve umar›m bana oldu¤u
gibi herkese de dayan›flman›n önemini ve gücünü,
genel kötümser kan›n›n aksine bir fleyleri de¤ifltire-
bilece¤ini göstermifltir ve iyi moral olmufltur. Her
ne kadar bir y›l hapis cezas› verilip, ceza tecil edil-
mifl olsa da bu ceza nedeniyle GP olarak NHS’te
bir daha çal›flamayacak olsam da hapse at›lmam›
engelleyen etkenlerden biri bu toplumsal dayan›fl-
mad›r. Bana duyarl› insan olman›n bedelini a¤›r
ödetmeye çal›flsalar da toplumun sahip ç›k›fl› bu
bedeli bir nebze olsa da hafifletmifltir”…

‹ngiltere’den PDD okurlar›

‹ngiltere’de protestolara a¤›r cezalar 



1857 y›l›nda Amerika’n›n Newyork
flehrinde 40 bin dokuma iflçisi kad›n dire-
nifle geçti. A¤›r çal›flma koflullar›nda, 16
saate kadar varan uzun iflgünü ve düflük
ücretle çal›flmak istemeyen kad›nlar,
Amerikan burjuvazisine karfl› difle difl bir
kavga bafllatt›lar. Grevin yayg›nlaflmas›n-
dan korkan burjuvazi, kad›n iflçileri fabri-
kaya hapsetti. Ard›ndan ç›kan yang›nda,
129 kad›n iflçi yanarak can verdi. Tarih 8
Mart’t›… 

Kad›n iflçilerin bedenlerinden yükselen
alevler, di¤er iflyerlerini de sard› ve tüm
ülkeyi kapsayan bir yang›na dönüfltü. 

Yine bir 8 Mart gününde, iflgününün k›-
salt›lmas› ve baz› siyasi haklar için Man-

hattan iplik iflçisi kad›nlar, greve gittiler.
Polis azg›nca sald›rd› ve 140 iflçi kad›n
öldürüldü, yüzlercesi tutukland›. 

1910 y›l›nda Kopenhag’ta toplanan
Sosyalist Kad›nlar›n ikinci konferans›nda,
kad›n önderlerden Clara Zetkin, 8 Mart’›n,
“uluslararas› kad›nlar günü” olarak kut-
lanmas›n› önerdi. Ve 8 Mart, o günden bu
yana dünya emekçi kad›nlar günü olarak

kutlanageldi.
Her zaman oldu¤u gibi burjuvazi, iflçi-

emekçi mücadelesini simgeleyen bir gü-
nün yayg›nlaflmas›n› istemedi. T›pk› 1
May›s’a yapt›klar› gibi 8 Mart› da engelle-
mek için her yolu denediler. Bunu bafla-
ramad›klar›nda ise, onu yozlaflt›rma, içini
boflaltma yöntemlerini devreye soktular. 

Bir burjuva ak›m olan feministler, 8
Mart’›n “emekçi kad›n” özünü de-
¤ifltirmek için çok u¤raflt›, halen de
u¤raflmaktalar… Ancak 8 Mart’›
yaratan iflçi-emekçi kad›nd›r. Onu
sahiplenip tüm dünyaya yayan, ifl-
çi-emekçi kad›nlar›n öncüsü sos-
yalistlerdir. Bu tarihi kimse çarp›ta-
maz! Bu gerçekleri kimse de¤ifltire-
mez! Yaklafl›k yüz y›ld›r 8 Mart,
emekçi kad›nlar günü olarak kut-
lanmaktad›r, bundan sonra da öyle
kutlanacakt›r…

Bolivyal› bir maden iflçisinin efli
olan ve maden iflçilerinin mücade-
lesinde önemli görevler üstlenen,
bu yüzden iflkenceler gören ve bu
iflkencelerde çocu¤unu kaybeden
Domitila Barrio’nun sözleri, 8 Mart’›
burjuva tarzda çarp›tan herkese ve-
rilmifl en güzel yan›tt›r. Hem de
BM’nin düzenledi¤i bir toplant›da
söylenmektedir bu sözler. “Senyora
sizi bir haftad›r tan›yorum. Her sa-
bah baflka bir elbise ile geliyorsu-
nuz. Oysa ben her gün ayn› elbise-
yi giyiyorum. Zarif bir güzellik sa-
lonunda geçirecek zaman› ve har-
cayacak paras› olan biri gibi her
gün saçlar›n›z yap›lm›fl ve yüzünüz
makyajl› geldiniz. Her ö¤leden son-
ra bu binan›n kap›s›nda sizi eve
götürmek için bekleyen floförünüzü
ve araban›z› görüyorum. Eminim
gerçekten zarif bir eviniz ve komflu-
lar›n›z vard›r. Oysa biz madenci efl-
leri, bize lojman olarak verilen kü-
çük evlerde oturuyoruz. Ve kocala-
r›m›z öldü¤ü, hastaland›¤› veya ifl-
ten at›ld›¤› zaman, evi 90 gün için-
de terk etmek zorunday›z. fiimdi
senyora söyleyin bana; sizin duru-
munuzla benimki aras›nda hiç

benzerlik var m›? Siz ve ben bu kadar
farkl›yken, ikimiz aras›nda hangi eflitlik-
ten konuflaca¤›z?”

* * *
Kad›n›n özgür oldu¤u tek düzen, ilkel

komünal toplumdur. S›n›fl› toplumla bir-
likte kad›n “ikinci s›n›f” olmufl, “ezilenle-
rin ezileni” haline gelmifltir. Kapitalizm,
kad›n eme¤ini üretime sokarak evin d›fl›-
na ç›karm›flsa da, hem iflte hem evde çif-
te sömürüyü daha da katmerlendirmifltir.   

Kad›nlar genelde e¤itimsiz ve vas›fs›z
olduklar› için ço¤u kez k›sa süreli, mev-
simlik iflçi olarak çal›flt›r›l›rlar ve ayn› ifli
yapt›klar› halde erkeklerden daha düflük
ücret al›rlar. Sigortas›z-sendikas›z çal›fl-
ma oran› da oldukça yüksektir. Kriz dö-
nemlerinde ise kap› önüne ilk koyulanlar,
yine kad›n iflçiler olur. 

Di¤er yandan burjuvazi, iflçi kad›n› ifl-
ten at›lmakla annelik aras›nda da bir ter-
cihe zorlamaktad›r. Nove-
med patronunun kad›n
iflçilerin s›rayla hamile
kalmas›n› dayatmas›, tu-
valet iznini bile kald›r-
mas›, ak›llarda yer
edenidir. Keza do¤um
öncesi ve sonras› izinler
olabildi¤ince k›s›lmakta,
zaten yetersiz olan krefl
ve emzirme odalar› yeni
yasalarla kald›r›lmaya
çal›fl›lmaktad›r.

Kad›nlar›n çok önemli
bir k›sm› ise, hala evinin
içinde tutsakt›r. Üretim-

den kopart›lm›fl bir flekilde
ev ifllerine mahkumdur.
Bunlar›n evde çal›flmas›n›n
hiçbir de¤eri yoktur ve bu
yüzden emekleri karfl›l›ks›z-
d›r. Oysa eflini-çocuklar›n›
besleyip yeniden ifle gön-
deren, art›-de¤er üretmesini
sa¤layan  bu göze görül-
meyen kad›n eme¤idir.

Ortado¤u’da savafl tam-
tamlarının daha yüksek
çaldı¤ı, Türkiye’nin Suri-
ye’yi iflgale hazırlandı¤ı gü-
nümüzde, savafltan en çok
etkilenecek kesim de kadın
emekçilerdir. Savaflın bü-
tün yıkımı ve saldırganlı¤ı,
öncelikle kadınlara, çocuk-
lara yönelmektedir. 

Kadına yönelik fliddet, günümüzün en
ciddi sorunlarından birine dönüflmüfltür.
Kadınlar en yakınındaki erkekler ta-
rafından dövülmekte, öldürülmektedir. Ve
yasalar, döven erke¤i korumakta, sömü-
rücü devlet kadınları çaresiz bırakmak-
tadır. 

Kürt kadını ise tüm bunlara ek olarak
bir de ulusal sömürünün kıskacındadır.
Ezilen bir ulusun ezilen cinsi olarak, ken-
di dilinden, kültüründen yoksun
bırakılmaktadır.

* * *
Krizin faturas›n› burjuvaziye ödetmek

için; hak gasplarına, iflsizli¤e ve yoksullu-
¤a karflı mücadele etmek için; emperya-
list savafla ve iflgale dur demek için;
kadına yönelik sınıfsal,
cinsel ve ulusal sö-
mürüye bafl-
kaldırmak için;
mücadele
alanlarına

çıkmalı,

birleflmeli, savaflmalı ve örgütlenmeliyiz!
Kadın iflçi ve emekçilerin mücadeleye

katılması daha zor, daha sancılıdır. An-
cak bir kere özgürlü¤ün tadını
aldıklarında, mücadelenin gücünü hisset-
tiklerinde kadınlar kararlı birer savaflçı,
coflkun birer militana dönüflürler. Ve
emekçi kadının sahiplendi¤i kavga yenil-
mez! 

Kadınlar gö¤ün yarısı, kavganın yarısı,
emek ordusunun yarısıdır. Bu nedenle
kahramanca öne çıkmalı, erkeklerle
omuz omuza savaflmalı, erkek iflçi ve
emekçilerin, erkek yoldaflların
yanıbaflında verdi¤i kavga ile özgürlükle-
rini kazanmalıdır. Paris Komünü’nde
barikatlarda savaflan petrolcü kadınlar,
Ekim devriminin kadın proleterleri, köle
isyanlarının kadın kahramanları, Amazon
kadınlarının yi¤it savaflçıları, kavgada
flehit düflen kadın militanlar, izlenecek
yolu göstermektedir. 

Kadının sömürüsü, sınıflı toplumların
baflladı¤ı güne kadar dayanmaktadır. Ve
kadınların gerçekten özgürleflmesi,
sınıfların-sömürünün ortadan kalkmasıyla
gerçekleflecektir. Kadın ile erke¤in birlik-
te verece¤i mücadele, sınıfları ve sömü-
rüyü ortadan kaldıracak, kadının özgür-
leflmesi, iflçi sınıfının özgürleflmesiyle bir-
likte gerçekleflecektir. 

*Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni!
*Emekçi Kadının 

Sahiplendi¤i Kavga Yenilmez!
*Kad›n-Erkek Elele, Mücadeleye!

Yaflasın 8 Mart

Kad›n›n kurtuluflu sosyalizmdedir!
Kad›n›n cins olarak afla¤›lanmas› ve kölelefltirilmesi, s›n›fl› toplum-

larla bafllam›flt›r. Bu kölelikten kurtuluflu da, s›n›fl› toplumun y›k›lma-
s›yla olacakt›r. Bunun yolu, devrim ve sosyalizmden geçmektedir.

Dünyadaki ilk sosyalist devrim olan Ekim devrimi, kad›n›n kurtulu-
flunun da somut göstergesidir. En genifl kad›n haklar›, sosyalist Sov-
yetler Birli¤i’nde yaflama geçirilir. Öyle ki, ilk yaz›l› yasas›n› kad›na ve
aileye iliflkin ç›karm›flt›r. Bu yasa, kad›n-erkek eflitsizli¤ini hukuken or-
tadan kald›rm›flt›r. Boflanma kolaylaflt›r›lm›fl, gönüllü birlikteli¤e dayan-
mayan her ba¤, kölelefltirici ve bask›c› say›lm›flt›r. Efller, birbiriyle eflit
hale getirilmifl, evlilik rejimi, mal varl›klar›n›n ayr›l›¤›na dayal› k›l›nm›fl-
t›r. Çocuklar, ister evlilik içi, ister evlilik d›fl› olsun eflit haklara kavufl-
turulmufltur.

Çal›flan kad›nlar do¤um öncesi ve sonras› 16’flar hafta süreyle izinli-
dir ve ücreti kesintisiz ödenmektedir. Kad›n› al›klaflt›ran ev iflleri top-
lumsallaflt›r›l›r. Merkezi çamafl›rhaneler, komünal mutfaklar, krefller,

anaokullar›, çocuklar için yaz kamplar› yaflama geçirilir. 
Sosyalist devlet, kad›n›n kurtuluflu konusunda gösterdi¤i ola¤a-

nüstü çaban›n karfl›l›¤›n› kültürel ve e¤itsel aç›dan donat›lm›fl bir
toplum olarak al›r. Kad›nlar, devrim öncesi tüm iflçi s›n›f›n›n

yüzde 24’ünü olufltururken, bu rakam 1930’da yüzde 33’e ç›-
kar. ‹flçi üniversiteleri aç›l›r ve buna devam eden kad›n say›s›
on y›l içinde yüzde 16’dan yüzde 30’a ç›kar. Bilim ve tekni¤in

tüm dallar›nda ö¤retim gören kad›n say›s›nda büyük art›fl
olur. Örne¤in 1932 y›l›nda t›p fakültelerinde ö¤renim gören

kad›nlar, tüm ö¤rencilerin yüzde 68’ini oluflturur. 1940 y›l›n-
da 12 kad›n Sovyet Bilimler Akadamesinde araflt›rmac› olarak çal›fl-

maktad›r. Hükümet ve parti çal›flmalar›n›n yönetici mevkilerinin yüzde
28’inde kad›nlar bulunmaktad›r. Çeflitli cumhuriyetlerdeki birçok ör-

gütün seçimle iflbafl›na gelinen yerlerde 500 bin civar›nda kad›n
görev alm›flt›r.

Bu de¤ifliklikler sadece rakamsal bir de¤ifliklik de¤ildir.
Bunlar ayn› zamanda koyu bir gericili¤in y›k›lmas› anlam›na
gelmektedir.

Sosyalizm, kad›n› nihai kurtulufla götüren yolu açm›fl-
t›r. Onu tam kurtulufla götürecek, toplumsal ve ekono-
mik önlemlerin uygulanmas›, bunun toplumun en ücra
köflelerine kadar yag›nlaflt›r›lmas›, bu çabalar›n sürekli
k›l›nmas›d›r. 

Dünya 
Emekçi 
Kadınlar 
Günü 



2005 y›l›nda 8 Mart Platformu’nun yaflad›¤›
ayr›flman›n temelinde, kad›n sorununa bak›fl-
taki ideolojik ayr›m yat›yordu. 2005 8 Mart›,
devrimcilerle feministleri, son derece devrimci
bir tarzda ayr›flt›rm›flt›. Ayr›flman›n biçimi bile
bu içeri¤e uygundu. Devrimci 8 Mart Platfor-
mu, Saraçhane ve Beyaz›t meydanlar›nda,
“izinsiz” ama meflru bir tutumla, devletle çat›fl-
mal›, gaz bombal› ve coplu bir biçimde, ama
son derece büyük bir irade ve kararl›l›kla 8
Mart etkinli¤ini gerçeklefltirmeyi baflarm›flt›.
Di¤er tarafta ise, Kürt kad›n hareketinin bafl›n›
çekti¤i feministler vard›. 

Bu ayr›flma s›ras›nda, rüzgar devrimciler-
den yana esiyordu. Öyle ki, asl›nda kad›n so-
rununda h›zl› biçimde Kürt hareketinin çizgisi-
ne savrulan ESP, 2005 8 Mart›nda iki tarafa
da kat›lmadan kendi mitingini örgütlemek zo-
runda kalm›flt›. 

Ancak geçen süre içinde, devrim saflar›nda
feminizmin etkisi artt›. Kürt hareketinin güç
kazanmas›n›n ve reformistlerle birlikte kimi
devrimci-demokrat yap›lar› da kendi çat›s› al-
t›na çekebilmesinin bunda büyük bir rolü oldu.
Geçen süre içinde, feminist söylem ve argü-
manlar, devrimci saflarda bile yank› bulmaya
bafllad›. Baz› devrimci yap›lar aç›ktan feminist
saflara do¤ru kayarken, kimileri devrimci saf-
larda görünmesine ra¤men, çeflitli biçimlerde
teorize ederek, gözünün ve akl›n›n di¤er taraf-
ta oldu¤unu ortaya koydu. En önemlisi ise, te-
mel konularda feministlerle aras›nda ayr›m çi-
zerken, kap›daki küçük s›z›nt›lar› farketmeden
feminizmden etkilenmeye, örtük biçimde femi-
nizmi savunmaya, onun argümanlar›n› kullan-
maya bafllad›lar.

Bu durum, feminist düflüncenin ideolojik
temellerini iyi çözümlemeyi, kad›n sorunu ko-
nusundaki temel ML görüflleri her platformda
b›kmadan savunmay›, her yaz›da vurgu-
lamay›, her konuflmada eksene oturt-
may› daha zorunlu hale getirdi. Temel
do¤rular›n çarp›t›lmas›n›, suland›r›lma-
s›n› önlemenin tek yolu buydu çünkü.  

Feministlerle temel ayr›m noktalar›
ML görüflle feminist görüfl aras›nda-

ki farklar› üç temel bafll›k alt›nda özet-
lemek mümkündür. 

Birincisi; kad›n üzerindeki sömürü,
“s›n›fsal, cinsel, ulusal” sömürüdür; ve
bu üçü birbirinden ayr›lmadan ele al›n-
mal›d›r. Kad›n sorunu anlat›l›rken, bu-
nun üç temel kategoride “s›n›fsal, ulu-

sal, cinsel” bafll›klar› alt›nda toplanmakta ol-
du¤u, her tür sorunun bu üç bafll›ktan birinin
alt›na girebilece¤i unutulmamal›d›r. 

Kad›n sorununu ele alan metinlerde sorun
güncel görüngülere indirgenmekte, kad›n so-
runu bu güncel görüngüler üzerinden ifade
edilmektedir. Geçmiflte ev kad›n›n›n ev ifllerine
hapsedilmiflli¤i, bugün ise kad›n cinayetleri,
bu güncel görüngülerdir. Ve kad›n sorunu ade-
ta bunlarla s›n›rl›ym›fl gibi davran›lmaktad›r. 

Oysa bu do¤ru de¤ildir. Mesela kad›n cina-
yetlerinin bu kadar artmas›n›n en önemli ne-
deni, s›n›f mücadelesinin son y›llarda geriye
düflmüfl olmas›d›r. Sömürünün yo¤unlaflmas›,
bir taraftan ezilen s›n›f üzerindeki ekonomik
sömürüyü art›r›rken, “ezilenin ezileni” emekçi
kad›n üzerindeki sömürüyü iki kat daha güç-
lendirmektedir. Bu, iki yönlü gerileme getir-
mektedir. Birincisi mücadelenin geriye düflme-
si “mülkiyet” ba¤l›l›¤›n› güçlendirirken, kad›n›
da “mülk”lefltirme sald›r›s›n› katmerlendirmek-
tedir. Kad›n cinayetleri de kad›n› kendi “mül-
kü” olarak tan›mlayan erkek egemenli¤inin
sald›r›s›d›r. ‹kincisi, mücadele geriledi¤inde,
kad›nlar›n mücadeleye kat›l›m› ve örgütlülük
düzeyi daha da s›n›rl› ve sorunlu hale gelmek-
tedir. Örgütsüz kad›n, s›n›fsal sorunlar› için
mücadele edemeyen kad›n, evdeki fliddete
karfl› ç›kmak konusunda da son derece çare-
sizdir. 

Bu nedenle, cinsel sömürü de s›n›fsal sö-
mürünün düzeyinden ba¤›ms›z de¤ildir, bu bü-
tünlük içinde ele al›nmal›d›r. 

‹kincisi; kad›n sorununun çözülmesi için
kad›n ve erke¤in birlikte mücadele etmesi ge-
rekti¤i gözden kaç›r›lmamal›d›r. Genel olarak
kad›nlar›n mücadeleyi yükseltmesi, kad›n›n
ezilmiflli¤ine karfl› baflkald›rmas› gerekti¤i üze-

rine vurgular her dönem yap›l›rken, bu müca-
delede erkeklerin de olmas› gerekti¤i arka
planda kalmaktad›r. 

En çarp›c› görüntü, kad›n sorununa iliflkin
eylemlere erkeklerin al›nmamas›d›r. 2005 y›l›
öncesinde 8 Mart eylemlerine erkeklerin kat›l-
mas› büyük tart›flma konusu yap›lm›fl devrim-
ci erkeklerin arkadan yürümesi ya da kortej-
den ç›kmas› üzerine tart›flmalar yürütülmüfl,
hatta 8 Mart yürüyüflüne kat›lmak isteyen er-
keklere sald›r›lmas› gündeme gelmiflti. Bugün
de kad›n cinayetlerine karfl› yap›lan eylemlere
erkeklerin kat›lmas› engellenmektedir. 

Daha örtük biçimi ise, 8 Mart eylemlerinin
örgütlenmesinin de, programdaki a¤›rl›¤›n da
kad›nlara b›rak›lmas›d›r. Adeta “anneler günü”
gibi, y›lda bir defa kad›na temsiliyet ve kürsü
hakk›n›n verilmesi için özel olarak u¤rafl›lmak-
tad›r. Di¤er taraftan 1 May›s gibi önemli gün-
demler sözkonusu oldu¤unda, temsil ve karar
hakk› tart›flmas›z biçimde erkeklerin elindedir.
Oysa as›l “pozitif ayr›mc›l›k”, devrimci kad›n-
lar›n sadece kad›n sorununda de¤il, mücade-
lenin tüm sorunlar›nda söz hakk›n›n olmas›,
temsil yetkisinin bulunmas›, devrimci kad›n
ile erke¤in, kolektifin eflit birer parças› olarak
hareket edebilmesidir. Mücadelenin her ala-
n›nda oldu¤u gibi, 8 Mart’›n örgütlenmesi de
kad›n ve erkek devrimcilerin ortak faaliyeti ol-
mal›d›r. 

Kad›n ile erke¤i ayr›flt›rmak, araya mesa-
feler koymak, birbirlerine karfl› “anlafl›lmaz”
k›lmak ve birbirlerine yabanc›laflt›rmak, burju-
vazinin iflidir. Klasik “böl ve yönet” takti¤inin
bir parças›d›r. Komünistler için ise, iflçi-emek-
çi kad›n ile erkek, s›n›f mücadelesinin tart›fl›l-
maz ve vazgeçilmez iki unsurudur. “Gö¤ün ya-
r›s›” olan kad›nlar, mücadelenin eflit orta¤›
olarak içinde yer almad›¤› sürece, hiçbir top-
lumsal hareket baflar›ya ulaflmam›flt›r.  

Üçüncüsü; kad›n›n kurtulufl mücadelesinin
cinsel içerikte ve erke¤e karfl› de¤il, s›n›fsal
içerikte ve egemen s›n›fa karfl› yürütülmesi
gerekti¤i mutlaka öne ç›kart›lmal›d›r. Femi-
nistlerin bütün hedefi “erkek ve erk’eklik”tir.
Öyle ki feminist etki alt›ndaki partilerin erkek

kadrolar›, “biz erkek de¤iliz” sloga-
n›yla eylemler yapmaktad›r. 

Feminist propagandan›n tüm
vurgular› “erkek egemen sistem”
üzerine yo¤unlaflt›r›lmakta, hedefe
“erkek olma durumu” çak›lmakta-
d›r. Oysa “erkek egemen sistem”
ayn› zamanda “s›n›fl› toplum”dur
ve hedefe çak›lmas› gereken “ege-
men cins” de¤il, “egemen s›n›f”t›r.
Kad›n devrimciler, “erkeklere” karfl›
savaflarak de¤il, burjuvaziye karfl›
savaflarak güçlenecek, sınıfsal sö-
mürü ile birlikte üzerlerindeki cinsel
sömürüyü de ortadan kald›racak,
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erkeklerle eflit hale gelecektir. Erkek devrimci-
lerin yapmalar› gereken ise cinsel kimliklerini
inkar etmek de¤il, s›n›fsal kimliklerini güçlen-
direrek komünistleflmek, s›n›f mücadelesine
daha etkin kat›lmak, kadın erkek eflitli¤ini
kendi yaflamlarında ve mücadele alanlarında
gerçek kılmaktır. 

Tekel iflçilerinin direnifli, en çarp›c› örnek-
lerden biridir. ‹fllerine geri dönme mücadelesi-
nin içinde, polisin gaz›na-copuna, havan›n
ayaz›na-kar›na, sendikan›n oportunizmine, her
türden sald›r›ya karfl› birlikte direnen kad›n ve
erkek iflçiler, direniflte eflitli¤i yakalad›kça
güçlenmifllerdir. Tekel direnifli, çad›rda kalan
en gerici iflçilerin bile kad›na bak›fl›n› de¤ifltir-
mede önemli bir rol oynam›flt›r. 

Feminizmin ince türevleri
Mücadelenin geriye düflmesi, burjuva ide-

olojik bombard›man›n çeflitli biçimlerde dev-
rim saflar›na da s›zmas›na neden olmaktad›r.
Burjuva bombard›man öylesine güçlüdür ki,
sa¤lam biçimde ML argümanlara tutunmayan
devrimciler, bundan etkilenebilmektedir. Ve
“kad›n sorununa duyarl›l›k” ad›na, burjuva gö-
rüflleri savunabilmektedir. 

“Kad›n” olma halleri üzerinden yap›lan öv-
güler bunun en bariz sonuçlar›ndan biridir.
Pekçok devrimci yap› “siyasete kad›n elinin
de¤mesi”, “kad›n duyarl›l›¤›n›n hakim hale ge-
tirilmesi”, “kad›n renginin kat›lmas›” gibi söy-
lemleri rahatl›kla kullanabilmektedir. Adeta
“kad›n olmak” tek bafl›na bir övgü nedeni ha-
line getirilmektedir. “Kad›n olmak”, devrimci
olmak için, komünist olmak için yeterli kriter
olarak alg›lanmaktad›r. 

Geçmiflte “genç olmak” üzerinden, bir dö-
nem “alevi olmak” üzerinden, ‘90’lardan bu
yana “Kürt olmak” üzerinden yap›lan övgüler,
bugün “kad›n olmak” üzerinden yap›lmaktad›r.
Oysa gençlerin içinde faflistler, alevilerin için-
de gerici-ba¤nazlar, Kürtler içinde iflbirlikçiler
her dönem vard›r, olacakt›r.  

Çünkü hiçbir s›n›f, hiçbir tabaka, hiçbir
katman, hiçbir cins, hiçbir ulus, otomatik ola-
rak kendili¤inden devrimci de¤ildir, olamaz.
Her s›n›f, katman, cins, ulus vb. s›n›f bilinciyle
donand›kça, s›n›f mücadelesine kat›ld›kça, ML
ideoloji do¤rultusunda kendisini DE⁄‹fiT‹R‹P
DÖNÜfiTÜRDÜKÇE devrimcileflir, komünistle-
flir, erdemlerle donan›r. 

“Kad›n” olma durumunu tek bafl›na “ortam›
daha iyi hale getirecek” bir unsur olarak gör-
mek, tersten cinsiyetçi bak›fl aç›s›n› güçlendir-
meye, kad›n ile erkek aras›na uçurumlar koy-
maya, kad›n›n ikinci s›n›f konumunu pekifltir-
meye, kimi durumlarda erkeklerin de kad›n
özellikleri edinmesini istemeye götüren çarp›k
bir anlay›flt›r. Bu asl›nda sorunu “ba¤r›na ba-
sarak bo¤mak”tan baflka bir fley de¤ildir. Ol-
mas› gereken, erkekleri kad›nlaflt›rmak, ya da

kad›nlar› put-
laflt›rmak de-
¤il, hem erkek hem de
kad›n emekçileri devrimci-
lefltirmektir. ‹htiyac›m›z olan, erkeklerin
“kad›n duyarl›l›¤›n›” kazanmas› de¤il;
hem kad›nlar›n hem de erkeklerin, s›n›f
mücadelesinin mili-
tanl›¤›n›, s›n›f bi-
linçli proletarya-
n›n disiplinini,
çal›flkanl›¤›-
n›, fedakar-
l›¤›n›, mert-
li¤ini, dürüstlü¤ünü, savaflma gücü ve kararl›-
l›¤›n› kazanmas›d›r.

Kad›n kotas› da, burjuvazinin kad›n sömü-
rüsünün örtük biçimlerinden biridir. Çünkü
hem kad›na dönük örtük bir afla¤›lama içer-
mektedir, hem de kad›n›n geri konumunun
tescillenmesini sa¤lamaktad›r. 

Kad›n kotas›, kad›nlar›n bir siyasi yap› için-
de yönetici konumlara gelmesinin tüzüksel ga-
rantisi olarak görülmektedir. Ancak zaten so-
run da buradad›r. Demek ki o siyasi yap› için-
de kad›nlar, yönetici konumlara gelecek dü-
zeyde geliflememektedirler. Bu durumda, yö-
netici konumlarda kad›nlara yer verse bile,
kota uygulayan bir siyasi yap›, kad›nlara ger-
çekten geliflmeleri için uygun koflullar› yarat-
m›yor demektir. Bu yan›yla kota, geliflimi ve
kad›n sorununun çözümünü de¤il, tersine so-
runun derinleflmesini ve kronikleflmesini getir-
mektedir. 

Yak›n tarihte yaflanan çarp›c› bir örne¤i ve-
relim. HDK’n›n (Halklar›n Demokratik Kongre-
si) Kas›m ay›nda gerçeklefltirdi¤i kongrede,
meclis seçimlerinde kad›n kotas› uygulama
karar› alm›flt›. Seçimler gerçeklefltirildi, 101
kifli Kongre Meclisi’ne seçildi. Ancak yüzde 50
kad›n kotas› sa¤lanamam›flt›; meclis üye say›-
s› 120’ye ç›kart›ld› ve böylece kota doldurul-
du. Sonradan al›nan 19 kad›n, gerçekten o or-
ganda m›d›r, gerçekten yönetici midir? 

Çünkü kota özünde bir “icazet” niteli¤i ta-
fl›maktad›r ve “hakedilmemifllik” yönü bas-
k›nd›r. Kota ile yönetici konumda görevlendiri-
len kad›n, bulundu¤u yeri haketti¤i, gerçekten
o göreve lay›k oldu¤u için de¤il, sözkonusu si-
yasi parti, kad›n sorununa duyarl›ym›fl gibi gö-
rünmek istedi¤i için oradad›r. En küçük bir
tart›flmada, itirazda, karar alma sürecinde
farkl› bir görüflü savundu¤unda, kendisine bu
durumu hat›rlat›lacakt›r. Kota nedeniyle göre-
ve gelen bir kad›n yönetici, kendi içinde ezik-
lik duygusunu hiçbir zaman aflamayacak; ko-
numunun gerektirdi¤i cesaret ve kararl›l›¤›
gösteremeyecektir. Ya da tersten, yükselifli
onda bir bafldönmesi yaratacak ve daha kötü
bir duruma savrulacakt›r. Çünkü bir konuma
gelmek ile ona lay›k olmak aras›nda büyük

bir fark vard›r. Ayr›ca
yönetici organlarda

yer almak, tek ba-
fl›na geliflmek için
yeterli de¤ildir.

Oysa aslolan,
kad›nlar›n geliflimini
sa¤lamakt›r. Yöne-
tici konumlara ka-
d›nlar, say› dol-
durmak için de¤il,
kendi bile¤inin
hakk›yla, geliflim
düzeyleriyle, ver-

dikleri s›navlar ve geçtikleri efliklerle gelmeli-
dirler. Ald›¤› kararlar›n, savundu¤u görüfllerin
hayata geçmesini sa¤laman›n tek yolu budur.
Parti kad›nlar›n geliflimini gerçekten sa¤lamal›,
bunun olanaklar›n› yaratmal›d›r. Mücadele
içinde militan, ML e¤itim düzeyi yüksek, öz-
güveni sa¤lam, savaflta kararl› kad›n kadrola-
r› yetifltirebilmelidir. Bunu baflaram›yorsa, ko-
ta ile nitelikli kad›n yöneticiler yetifltiremez,
parti içindeki kad›n sorununu çözemez. 

“Pozitif ayr›mc›l›k”, ayn› göreve aday ve
denk niteliklere sahip bir kad›n ile bir erkek
aras›nda, kad›ndan yana tercih kullanmakla
s›n›rl› olmal›d›r. Hakeden bir erke¤in yerine
haketmeyen bir kad›n› görevlendirerek de¤il!..
Aksi halde bu durum, parti içinde çok daha
ciddi sorunlara yol açacakt›r. 

Ancak kota sorunu ve “pozitif ayrımcılık”,
öylesine abart›lmaktad›r ki; adeta kad›n soru-
nunun tek çözümü buymufl gibi gösterilmekte-
dir. Mesela MLKP’nin yay›n organ› Partinin Se-
si’nin 69’uncu say›s›nda, “Kad›n›n kurumsal
gücünü yaratmak” bafll›kl› yaz›da flu sözler
sarfedilmektedir: “Kad›n komünistler, bilinç
düzeyi, birikimi, örgütsel geçmifli ne olursa ol-
sun, çal›flma alan›n›n aktif bir öznesi olma, yö-
netim birimlerinde yar› yar›ya yer alma hakk›
oldu¤unun bilinciyle yürümelidir.”(abç) Bu
bir dil sürçmesi midir, yoksa gerçekten “ka-
d›n” olmak, art›k MLKP içinde yönetici olmak
için yeterli k›stas haline mi gelmifltir? Gerçek-
ten “nitelikleri ne olursa olsun” kad›nlar, MLKP
içinde yönetici konumlara getirilmekte midir?
O zaman MLKP’nin yönetici komitelerinin (ve
dolay›s›yla MLKP’nin) nitelikleri mi düflmek-
tedir, yoksa o komitelerdeki erkek kadrolar›n,
kad›nlar›n yaratt›¤› yönetme zaaf›n› da gidere-
cek kadar yetkin oldu¤u mu varsay›lmakta-
d›r? Her iki durumda da, sanıldı¤ının aksine,
parti içinde kad›n›n konumu zay›flarken, kad›n
sorunu büyümektedir. 

Oysa gerçek bir devrimci partide, kadrolar
sadece ve sadece “bilinç düzeyi, birikimi, ör-
gütsel geçmifli” gibi kriterler dikkate al›narak
konumland›r›lmal›d›r; cinsiyetleri de¤il. Ve
kadın kadrolar, sadece kota doldurmak için
de¤il, gerçekten o görevi baflaracak düzeyde
yetifltirildikleri için yükseltilirler. “Parti içindeki



kadın sorunu”nu çözmenin kriteri, niteli¤ine
bakmadan kadınları yükseltmek de¤il, gerçek-
ten nitelikli kadın kadrolar yetifltirmektir. 

“Kad›n dayan›flmas›” kavram› da t›pk› “ka-
d›n kotas›” konusunda oldu¤u gibi sorunu çö-
zen de¤il, derinlefltiren sorunlu ifadelerden bi-
ridir. Bu kavram› en çok kad›na yönelik fliddet
konusu gündeme geldi¤inde duyuyoruz. Kad›-
na yönelik fliddeti durdurman›n en etkili yön-
teminin “kad›n dayan›flmas›”n› güçlendirmek
gerekti¤i söylenmekte; fliddet gören kad›na
ÖNCEL‹KLE kad›nlar›n sahip ç›kmas› savu-
nulmaktad›r. 

‹flin bir yan›, kad›na yönelik fliddeti durdur-
mak için, erkeklerin de kad›nlar kadar flidde-
te karfl› olmas› gerekmektedir. Yani fliddet
gören kad›nla “dayan›flmak”, kad›nlar kadar
erkeklerin de görevidir. Ancak feminist ak›m-
lar, fliddet karfl›t› eylemlerinden erkekleri d›fl-
lamaktad›r. Bu tam da, fliddetin kayna¤› ola-
rak s›n›fl› toplumu de¤il, erke¤i gören bak›fl
aç›s›ndan kaynaklanmaktad›r. 

‹flin di¤er yan›nda ise, kad›nlar›n dayan›fl-
mas› kavram›n›n yanl›fll›¤› vard›r. Bilinçsiz ka-
d›nlar aras›ndaki iliflkide hakim olan duygu
“dayan›flma” de¤il, “rekabet”tir. Çünkü s›n›fl›
toplum kad›nlar› birbirine “rakip” olarak ta-
n›mlamaktad›r. Kad›na yönelik ahlak cinayet-
lerinde bizzat kad›nlar›n, hatta annelerin ortak
oldu¤u durumlar az de¤ildir. S›n›f bilinçli ol-
mayan ve erkek egemen kültürü tafl›yan ka-
d›nlar›n genel olarak tutumu, yaflananlar ko-
nusunda hemcinslerini suçlamakt›r. 

Devrimci ve komünist kad›nlar›n görevi
ise, fliddet gören kad›nla ‘dayan›flmak’ de¤il,
onu bilinçlendirmek, yaflad›¤› bo¤ucu cende-
reden kurtulmas›na ve mücadeleye kat›lmas›-
na ‘önderlik’ etmektir. Komünist kad›nlar, salt
ac›s›n› paylaflmak ya da “dayan›flmak” için
de¤il, sorunu çözmek için harekete geçerler.
Bu nedenle, “kad›n dayan›flmas›” sözü, femi-
nistlerin yayg›nlaflt›rd›¤› burjuva demagojiden
baflka birfley de¤ildir. 

Kad›n›n kurtuluflu, 
s›n›f mücadelesinden geçer
Kad›n erkek eflitli¤i, mücadele içinde kaza-

n›l›r ve kad›n sorunu, kad›nlar mücadeleye
daha aktif olarak kat›ld›kça çözüme yaklafl›r.

Buradaki yan›lg›, kad›nlar›n kad›n ol-
maktan kaynaklanan so-

runlar› do¤rultusunda
mücadeleye çekilmesi
çabas›d›r. 

“Kad›nlar›n mücadeleye çekilmesi” konu-
fluldu¤u zaman, ilk akla gelen, kad›n olmak-
tan kaynaklanan sorunlar›d›r. Krefl sorunu,
do¤um izni sorunu, taciz ve fliddet gibi sorun-
lar... 

Kad›nlar bir kere mücadeleye
katıldıklarında, mücadelenin özgürlefltirici gü-
cüyle tanıfltıklarında, sömürüyü, sınıfları, ken-
dilerinin durumunu kavradıklarında, çok ka-
rarlı savaflçılara dönüflebilirler, mücadeleye
ba¤lılıktan erkeklerden daha militan olabilirler.
Ancak genel olarak kadınlar, mücadeleye da-
ha geç ve daha zor kat›l›rlar. Sorunlar›n› çöz-
mek için mücadele etme al›flkanl›klar› yoktur;
bireysel-geçici çözümler bularak idare etme
yolunu seçerler. Bu nedenle, mücadelenin ge-
nel olarak d›fl›nda duran bir kad›n›n, kendisine
özgü sorunlar› çözmek için harekete geçme
ihtimali son derece düflüktür. 

Mesela sendikalaflma mücadelesinin veril-
di¤i bir iflyerinde, kad›nlar›n a¤›r çal›flma ko-
flullar› için de mücadelenin yükseltilmesi ola-
na¤› vard›r. Ya da k›dem tazminat›n›n gaspe-
dilmesine karfl› hareket yükseldi¤inde, kad›n-
lar do¤um izni için de mücadeleyi yükseltebi-
lirler. Ancak genel bir yükselifl sözkonusu ol-
mad›¤›nda, kendi yaflad›klar› sorunlar›, ya bi-
reysel olarak çözmeye kalkmakta, ya da
önemsiz görmektedir. Bu nedenle, kad›nlar›n
s›n›f mücadelesinin bir parças› haline getiril-
medi¤i koflullarda, cins olarak yaflad›klar› so-
runlara çözüm bulmak olanaks›zd›r. 

S›n›fsal mücadelenin yükselmesi, iflçi s›n›f›
üzerindeki a¤›r bask› ve sömürüyü azaltt›¤› gi-
bi, kad›nlar›n hak kazan›mlar›n› da artt›racak-
t›r. 12 Eylül öncesinde büyük fabrika direnifl-
lerinin, kad›n iflçilerin haklar›n› da koruyup
gelifltirdi¤i bilinmektedir. 

Tam bu bu nedenle kad›n sorunu, s›n›fsal
mücadelenin bir parças› olarak çözülecek bir
sorundur. Egemen s›n›flar›n sömürücü düzeni-
ne karfl› mücadele yükseldikçe, kad›n haklar›
da geniflleyecektir. Ezilen ve sömürülen bir
cins olarak kad›n›n kurtuluflu, ezilen ve sö-
mürülen s›n›f›n kurtulufl mücadelesinden ba-
¤›ms›z de¤ildir. ‹flçi s›n›f›n›n kurtulufl müca-
delesi, kad›n›n kurtuluflu mücadelesi ile içiçe
yürüyecektir.

Sömürünün nedeni s›n›fl› toplumdur, s›n›f-
lar›n ortadan kalkmas›, kad›n üzerindeki sö-
mürüyü de sonland›racakt›r. Bu mücadeleyi,
iflçi ve emekçi kad›nlarla erkekler birlikte-kol-
kola vereceklerdir. 

Tarih boyunca bask› ve sömürüye karfl›
bütün direnifller, kad›nla erke¤in birlikte mü-
cadelesiyle gerçeklefltirilmifltir. Ancak bugün

bu mücadele yoksay›lmakta, kad›nlar
“suskunluk” ile suçlanmaktad›r.

Kad›n›n bugün yaflad›¤› bütün
sorunlar “suskunluk” ile
aç›klanmakta, mücadeleye
ça¤›r›rken “sesini yükselt”,

“suskunlu¤unu parçala” türü ça¤r›lar yap›l-
maktad›r. 

Oysa emekçi kad›nlar, s›n›fl› toplumlar›n ve
sömürünün ilk ortaya ç›kt›¤› andan itibaren
buna direnmifllerdir. Tarihteki bütün önemli
kitle hareketlerinin, ayaklanmalar›n›n, direnifl-
lerinin içinde kad›nlar aktif olarak rol oyna-
m›fllard›r. ‹flçi kad›nlar›n eylemleri ya da ey-
lemlerde iflçi kad›nlar›n rolü, son derece
önemlidir. Keza devrimci hareketin içinde çok
say›da yi¤it kad›n flehit vard›r. Bugün yaflanan
ise bir “suskunluk” de¤il, genel olarak dev-
rimci hareketin yafladı¤ı “geri çekilme” hali
olarak tan›mlanabilir. Devrimci hareketin ya-
flad›¤› yenilgiden emekçi kad›n hareketi de
pay›n› almakta, emekçi kad›nlar da eskisine
göre daha örgütsüz ve daha eylemsiz kal-
maktad›rlar. Bu nedenle de üzerlerindeki bas-
k› artmaktad›r. 

Sadece kad›nlar›n de¤il, kitlelerin mücade-
leye çekilebilmesi için, olumsuzdan bir dil kul-
lanmak do¤ru bir yöntem de¤ildir. Kitlelere,
mücadele etmezse yaflayacaklar›n›n anlat›l-
mas›ndan daha önemli olan, mücadele eden-
lerin neler kazand›¤›n›n anlat›lmas›d›r. Özel-
likle yenilginin bu kadar a¤›r oldu¤u bir dö-
nemde, “mücadele etmezsen kaybedersin”
söylemi, y›lg›nl›k ve güçsüzlük duygusunu ar-
t›ran bir söylemdir. Tersten, “mücadele ederek
flu haklar› kazand›lar” söylemi, istek ve karar-
l›l›¤› art›ran, yürünecek yolu gösteren, somut
örneklere dayand›¤› için de kazanma ihtimali-
ni güncelleyen bir söylemdir. 

Bu durum kad›nlar için çok daha önemli-
dir. Kendi dar dünyas›nda hapsolmufl kad›n
emekçiler için; kad›n direniflçileri, kad›n iflçile-
rin fabrikada baflard›klar›n›, kad›n devrimcile-
rin mücadele içindeki özgürleflmelerini gör-
mek, daha fazla teflvik edici ve cesaretlendirici
bir unsurdur. 

Mücadele geriye düfltü¤ünde, emekçi ka-
d›nlar çok daha fazla uzaklafl›yorlar. Çünkü
genelde daha tutucu ve yaflam standartlar›na
ba¤l› olan kad›nlar›n yaflamlar›nda radikal de-
¤ifliklikler yapmalar›, harekete geçmeleri, çok
daha zor oluyor. Bu yüzden mücadele gerile-
di¤inde, kad›nlar üzerindeki bask› ve sömürü
katmerlenerek art›yor. 

Ancak bir kere mücadelenin, özgürleflme-
nin tad›na varan kad›nlar, çok daha kararl›,
militan ve direniflçi oluyorlar. Bu nedenle
emekçi kad›n›n sahiplendi¤i kavga yenilmiyor;
bu nedenle kad›nlar›n kararl›l›kla öne ç›kt›¤›
direnifller mutlaka baflar›ya ulafl›yor. Ve bu
nedenle, emekçi kad›nlar› örgütlemek, kad›n-
lardan sa¤lam komünist kadrolar yaratmak,
bugün her zamankinden daha büyük bir önem
tafl›yor. Bunu baflarmak ise, öncelikle femi-
nist ideolojik bombard›man ile aram›za kal›n
ve kesin s›n›rlar çekmekten, kad›nlar› ML bi-
linçle donatmaktan ve savafl›m içinde çelik-
lefltirmekten geçiyor.  
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21 Mart,
gece ile gün-
düzün ayn›
saatlerde efl-
leflti¤i gün-
dür. Do¤an›n
yeniden uya-
n›fl›, bahar›n
müjdesidir. O
yüzden de
Ortado¤u
halklar›, bu

günü “yeni gün” “New-roz” olarak adland›rm›fl ve çeflitli retorikler-
le karfl›lam›fllard›r. 

Do¤asal uyan›fl›n yan› s›ra, toplumsal uyan›flla da birlefltiren
mitolojik öyküler eklenmifltir sonra. Bunlar›n içinde en çok bilineni,
Demirci Kawa’d›r. Efsaneye göre bir da¤›n bafl›nda zalim Dehak
yaflamaktad›r ve halk›n beynini yiyerek hayatta kalabilmektedir.
Halk çaresiz bir flekilde Dehak’a sürekli kurban sunmak zorunda-
d›r. Buna isyan eden Demirci Kawa, Dehak’la savaflmaya karar
verir. Ve Dehak’› yenmeyi baflard›¤›nda, da¤da büyük bir atefl
yakaca¤›n› söyler. Haz›rl›¤›n› yapar, da¤a ç›kar. Günler sonra da-
¤›n bafl›ndan büyük bir atefl görülür. Kawa, zalim Dehak’› yenme-
yi baflarm›flt›r. Halk bayram eder. Tarih 21 Mart’t›r.

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

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

Kürt ulusal hareketi, Kürt yoksul köylülü¤ün mücadelesiyle bu-
günlere gelmifltir. Sonras›nda Kürt burjuvalar›n›n etkisine ra¤men,
hareketin taban› yine Kürt iflçi ve emekçileridir. Ve Kürt halk›n›n
gerçek kurtuluflu, iflçi ve emekçilerin mücadelesiyle, devrim ve
sosyalizmle mümkün olacakt›r. Özgürlük, ba¤›ms›zl›k ve demok-
rasi, bir devrim sorunudur çünkü. 

Kürt halkına dönük tutuklama ve katliam saldırılarının
yo¤unlafltı¤ı, binlerce kiflinin tutuklanıp Roboski’de köylülerin
katledildi¤i, ‘90’lı yıllarda “faili belli” cinayetlerde katledilenlerin
kemiklerinin topraktan fıflkırdı¤ı bugünlerde, Newroz’u, gerçek
niteli¤ine layık biçimde kutlamak her zamankinden daha fazla
önem kazanmıfltır. 

Newroz isyand›r, baflkald›r›d›r. O halde, Newroz ateflini körük-
leyelim, zulmü rüzgarlara savural›m!

(…) Dünyan›n en güzel fle-
yi olsa gerek, böyle bir yerde,
böyle bir anda yoldafllar›nla
barikat›n üstünde omuz omu-
za olmak… Afla¤› barikatta
kalan yoldafl, berrak bir su
ak›c›l›¤›yla konufluyor. Biraz
sonra bu ak›flkanl›k, ça¤layan
olup akacak düflman›n üzeri-
ne... Barikat›n yan›nda Zey-
nep yoldafl› görüyorum… O
kendine has kal›n sesiyle tak›-
l›yor bana. “Sen ölmedin mi
daha?” Bol “e”li “nerdeee” çe-
kiyorum. Kitleyi toplamak üze-
rine konufluyoruz… Arkada
kalan kitleye yöneliyorum ve
h›zlanmalar› için zorluyorum…

Neyse arkadaki kitle korteje ulaflt›. Kortejin
önü Köfle Dura¤›’na ulafl›yor. Devlet tam kar-
fl›m›zda, tam teflkilatl›… Amac›m›z; belirli ara-
l›klarla barikat kurarak kopara kopara genifl-
letmek özgürlük alan›n›… Ö¤reniyoruz kavga-
y›… Bu bir staj, yar›n›n ustal›klar›n›n, ustalar›-
n›n staj›.

Yine Zeynep’le karfl›lafl›yoruz. Bir yandan
gözleri gülerek tatl›-sert niye yüzümü kapama-
d›¤›m› soruyor. Yan›mda bu ifle yarar bir fley
olmad›¤›n› belirtiyorum. Yan›ndaki yoldafl›n
atk›s›n› al›p bana veriyor… Bu arada köfle dö-
nülmüfl, do¤rudan Gazi giriflindeki bir grup kit-
leyi o yöne çekmeye çal›fl›yor. Hay›r, o yöne
gitmemeliyiz! Burada barikatlarda kalmal›y›z!
Gazi, tarihe geçmeli!..

Aniden panzerler h›zl› bir flekilde ve do¤-
rudan kitlenin üzerine do¤ru atefl ederek ha-
rekete geçiyor. Arkalar›ndan köpekler koflu-
yor. Lefl arayan çakal sürüsü… Kitlede flafl-
k›nl›k ve da¤›lma var. Önde bulunan gençlerin
f›rlatt›¤› ilk molotoflar panzerleri yal›yor. Ancak
durdurmaya yetmiyor. Barikattaki malzeme bi-
rikimi de panzerleri durdurmaktan uzak. Kitle-
nin kaç›fl›n›n durdurmaya çal›fl›yoruz. Panzer-
ler atefl ederek kitlenin pefli s›ra gitmeye de-
vam ediyor. Panzerlerden biri h›zla yan›m›z-
dan geçiyor. Üç-dört kifli kendimizi okulla kal-
d›r›m›n aras›nda oluflan bofllu¤a at›yoruz. Çe-
vikler de h›zl› bir flekilde panzerin arkas›nda
oluflan bofllu¤a üflüflüyorlar… Biraz yukar› ç›-
k›yorum, yolu görebilecek bir nokta. Ç›karken
Zeynep’in yan›ndaki yoldafl›n ba¤›rarak yar-
d›m istedi¤ini görüyorum. Dört-befl kifli bir ya-
ral›y› tafl›maya çal›fl›yorlar…  Kafam sald›r›ya
u¤rayanlarla, eylemin gidiflat›yla meflgul…
Yaral›n›n yüzü yere dönük. E¤ilip yüzüne ba-
k›yorum, Zeynep bu. Yüzü, p›ht›laflm›fl kan-
dan tan›nmayacak halde… Çok kan kaybet-
mifl görünüyor. Yaras› nerede göremiyorum,

ancak hiçbir tepki yok bedenin-
de. Ölmüfl mü yoksa? Umut!
Umutlar, en umutsuz anlar› ya-
flama, yar›na yönlendiren… fiu
anda senden yana tek ümidim
yafl›yor olman… En önde ol-
mak, kavgay› en önde gö¤üs-
lemek. Kavlimiz bu. Binlerce
y›ll›k insanl›k tarihinin birikimi-
nin yo¤unlaflt›¤› bu bedenler,
baflka bedenleri tutuflturmak
için bu kavgay› yürütmek zo-

runda.
Birlikte yoldafl› tepeye ç›kar›p, bir arabayla

hastaneye gönderiyoruz. Bir gazeteci kim ol-
du¤unu soruyor. Yafl›yor olabilece¤i umuduy-
la “deflifre olmas›n” temkinlili¤i, ama flehit ol-
ma ihtimalinin yüksekli¤i nedeniyle haber
ulaflmal› Gazi’den, yüre¤i burada atan tüm
yoldafllara, dostlara… Daha so¤umadan ha-
z›rlanmal› o güzel gelinli¤i… 

Araba h›zla hareket ediyor. Bizim gözü-
müz arabada kald›, yoldafl›n gözü arkada kal-
mamal›. Bir k›sm› tepeye da¤›lm›fl olan insan-
lar› toplamaya çal›fl›yoruz. Yukar›daki barikat-
lar gözüküyor. Hay›r, kitle da¤›lmam›fl. Devlet
yine m›hlanm›fl oldu¤u yere. ‹lk barikata ula-
flabilecek bir yoldan yürümeye bafll›yoruz.
Yafll› bir dede tepemizde dolaflan lefl kargas›-
na küfürler ya¤d›r›yor. Hanesinde Kürtçe ve
Türkçe iki dilin olmas›n›n tüm avantajlar›n›
kullanarak. Slogan› patlat›yorum: “B›ji Azadi,
B›mre Koledar!”, “fiehid Nam›r›n!”

‹lk barikat›n yan›na var›yoruz. Genç yoldafl
doldurmufl bofllu¤u. Barikata yoldafl›n yan›na
ç›k›yorum. “Dostlar, arkadafllar, yoldafllar!”
“Ölenler dövüflerek öldü” diyor Naz›m. Ölenler
dövüflerek öldüler! Bir savaflç›m›z›, bir yolda-
fl›m›z› daha flehit verdik. Ölümümüz devrime
kan olsun!” Sloganlar at›l›yor pefl pefle: “Dev-
rimciler Öldü Yaflas›n Devrim!” , “Kahrolsun
Faflist Diktatörlük!”, “Yaflas›n Devrim ve Sos-
yalizm”… Ölümü sahiplenenler, yaflam› da öy-
le sahipleniyorlar…(…)

Zeynep yoldafl›n silueti beliriyor. Yan›nda
onda önce gidenler… Çocuklar ç›k›yor sokak
aralar›ndan, ellerinde tafl, dillerinde slogan,
oynafl›yorlar. Özgürlü¤ün oyununu, oyunlar›n
en özgürünü oynuyorlar.

Ve flehitlerimiz… Sokaklar›, barikatlar› yü-
rekleriyle yokluyorlar. Büyüyenlere, ustalaflan-
lara bak›yorlar… 

“GAZ‹ D‹REN‹fi‹- Tafl, yürek, barikat” 
kitab›ndan al›nm›flt›r.

“Açmaz
Açamaz 

Deme
Hiçbir 

Zaman
Bu 

Nar 
Çiçe¤i

Açacakt›r. 
Elbet

Caddelerimizde de
Bayram 
Olacak
Halk›n

Üstüne
Böyle

Kalksa da
Faflist

Namlular
Namert
Ellerdir

En sonunda
Bir 
Bir

K›r›lacak.”

“Ölümleri devrime kan olacak” Newroz ateşini körükle!

Gazi Mahallesi’nde, ad›na ‘Nalbur Çetesi’ denilen
bir grubun sald›r›s› sonucu a¤›r yaralanan Battal Tepeli
yaflam›n› yitirdi.  

Bu çete, 29 Ocak günü “ibadethane hakk›” için Ale-
vilerin yapt›klar› bir eyleme kat›ld›ktan sonra, havaya
atefl aç›p tehditler savurmufltu. Buna karfl› yap›lan bir
yürüyüfle de silah ve b›çaklarla sald›rm›fllar, içlerinde
Battal Tepeli’nin de oldu¤u üç kifliyi a¤›r yaralam›fllar-
d›. Bu sald›r›lar üzerine bir araya gelen devrimci de-
mokrat kurumlar, “Çetelere geçit vermeyece¤iz!” bafl-
l›kl› bir bildiri yay›nlad›lar ve çeflitli eylemlerle bu sald›-

r›y› protesto ettiler. Bildiride, sald›r›y› Gazi
Polis Karakolu’nun izledi¤i, çeteciler kaçt›k-
tan sonra, polisin gelerek hastanede bulu-

nan insanlar› gözalt›na ald›¤› belirtildi. Bu durumun çe-
telerin kimler taraf›ndan beslenip korundu¤unun da
göstergesi oldu¤u vurguland›. 

Gazi gibi direnifllerle an›lan, iflçi-emekçilerin yafla-
d›¤› bir bölgede gerçekleflen bu sald›r›, devletin bilinçli
politikas›n›n bir sonucu oldu¤unu gösteriyor. Gazi gibi
birçok emekçi semtte, devrimcilerin etkinli¤ini k›rabil-
mek için, devlet çetelere göz yummakta, onlar› devrim-
cilerin üzerine sald›rtmakta ve yozlaflmay› körüklemek-
tedir. Devletin bu oyunu bozulmal›, yozlaflmaya ve çe-
telere geçit verilmemelidir.

Gazi’de çetelerin sald›r›s›



20 Mart 2012

“Lenin ›fl›kt›r, Stalin toprak. A¤›r Rus topra¤›...
Tohumu, bir bu¤day tanesini ald›. fiimdi ne olursa
olsun, ne kadar ya¤mur ve kar ya¤mazsa ya¤maz-
s›n, o bu tohumu saklar, baflak haline sokuncaya
kadar onu b›rakmaz.” Böyle diyor bir Yunan yazar›,
Rus edebiyatç›lar› ile söyleflisinde.

Stalin’in ölümünün üzerinden tam 59 y›l geçti.
Ama burjuvazinin Stalin’e kini ve sald›r›lar› durmak-
s›z›n sürdü, halen de sürüyor. Sadece burjuvazi de
de¤il, her tür karfl›-devrimci ak›m, ML’ye sald›r›-
ya, Stalin’e sald›rarak bafllad›. Stalin flahs›nda
devrime ve sosyalizme düflmanl›klar›n› kustular.
Çünkü Stalin, sosyalist inflan›n önderi, faflizme
karfl› mücadelenin komutan›yd›. Dünyan›n üçte
birini sosyalist kampa dahil eden, faflizmi ve bur-
juvaziyi yenilgiye u¤ratand›. Baflta burjuvazi ol-
mak üzere tüm karfl›-devrimcilerin h›flm›n› üzerine
çekmesi bundand›r. Fakat onca sald›r› ve karalama-
ya ra¤men, ezilen halklar›n, iflçi ve emekçilerin Sta-
lin’e besledikleri hayranl›k ve sevgi bitmemifltir. Bu-
nu SSCB da¤›ld›ktan sonra, emperyalistlerin hege-
monyas›na giren devletlerin halklar›nda bile görmek
mümkündür. Yunanl› yazar›n dedi¤i gibi “Stalin top-
rakt›r” ve ne olursa olsun “o tohumu saklar, baflak
haline sokuncaya kadar onu b›rakmaz.”   

* * *
Stalin’in ölümünün ard›ndan iktidar› ele geçiren

Kruflçev revizyonizmi, Stalin’e sald›r› ile birlikte sos-
yalizmden devlet kapitalizmine dönüflü, iç içe ger-
çeklefltirdi. Ülke içinde öyle bir Stalin düflmanl›¤› kö-
rükledi ki, Stalin’i savunmak büyük bir suç addedildi,
ölümle, sürgünle cezaland›r›ld›. Buna ra¤men Sta-
lin’i savunmaktan vazgeçmeyenler hep oldu. Bunlar-
dan biri de Molotov’du. ‹kinci emperyalist savafl dö-
neminde Savunma ve D›fliflleri Bakanl›¤› yapm›fl
olan Molotov, Alman faflizmin yenilmesinde önemli
bir rol üstlenmiflti. Buna ra¤men salt Stalin’i savun-
du¤u için k›za¤a çekildi, tüm görevleri, hatta parti
üyeli¤i elinden al›nd›. 

Ölene kadar Stalin’i savunmay› sürdüren Molo-
tov, Feliks Çuyev’in “Molotov Anlat›yor” adl› kitab›n-
da, Stalin’in erdemlerini bir kez daha ortaya koydu.
Özellikle savafl döneminde o¤ullar›n›n orduya al›n-
mas› konusunda izledi¤i tutumu, ML bir lider ile bur-
juva-faflist liderler aras›ndaki ayr›m›, bu cepheden
de ortaya sermesi çarp›c›yd›. B›rakal›m devlet bafl-
kanlar›n›, üst düzey subaylar›n bile çocuklar›n› aske-
re göndermemek için neler yapt›klar›n›, göndermek
zorunda kalanlar›n ise cephe gerisini ayarlay›p s›cak
savafl›n d›fl›nda tuttuklar›n› y›llard›r kirli savafl› yafla-
yan bizler çok iyi biliyoruz. 

‹flte “Molotov Anlat›yor” kitab›ndan Stalin’in bu
konuda da fark›n› ortaya koyan birkaç al›nt›:

“Stalin’in o¤lu Yakov, orduda topçuydu. Hapiste
çok onurlu bir tutum gösterdi ve kahraman olarak öl-
dü. Stalin onu bu iflten kurtarmaya yanaflmad›. Dedi
ki; ‘oradakilerin hepsi benim o¤lum’ (…)

‹sveç K›z›lhaç› arac›l›¤›yla ö¤rendik ki, Stalin’in
o¤lu Yakov’u Stalingrad’da savafl esiri olan feldma-
reflal Paulus karfl›l›¤›nda de¤ifl tokufl etmek istemifl-
ler. Stalin flöyle cevap vermifl: ‘Bir mareflali bir erle
de¤ifl-tokufl etmem’ Onun baflka bir sözünü daha bi-
liyoruz. “Olabilecek en fazla say›da Alman generali
ele geçirmeliyiz, bir tek adamla de¤ifltirmek için:
Ernst Thaelmann” 

Ernest Thaelmann, Alman Komünist Partisi’nin

(KDP) genel sekreteridir. KDP ve ona ba¤l› “K›z›l
Cephe Savaflç›lar› Birli¤i” Hitler faflizmine karfl› bü-
yük bir mücadele bafllatm›flt›r. Ernest Thaelmann
Naziler taraf›ndan tutuklanana kadar bu birli¤in ba-
fl›nda yer al›r. Birlik, son neferine kadar savafl›r, an-
cak verilen mücadele faflizmi engelleyemez. Nazile-
re tutsak düflen Thaelmann katledilir. ‹flte Stalin’in
“çok say›da Alman generali ele geçirerek” kurtarma-
ya çal›flt›¤› komünist önder Thaelmann budur. Onu
kurtarmay› o¤lunu kurtarmaktan daha fazla önemse-
mifltir.   

“15 A¤ustos 1941 tarihli Krasnaya Zvezda gaze-
tesinde ön sayfadaki röportaj› okudum: ‘Vitebsk ön-
lerindeki çarp›flmada batarya bafl› Yakov Çugaflvili
çarp›c› bir kahramanl›k örne¤i göstermifltir. Son ha-
van topuna kadar yerinde kal›p düflman› biçmeye
devam etmifltir.’ Gazete, Stalin’in o¤lunun bir aydan
beri yeminine, vatan›na, flerefine sad›k kalarak Al-
manlar›n elinde esir oldu¤unu yaz›yor. Yakov Çu-
gaflvili’nin komsomol kart›n› gördüm, içinde babas›-
n›n bir foto¤raf› ilifltirilmifl.

‹flte bu yürekli adamdan bize ulaflan son sözler:
‘E¤er ülkemi yeniden göremeyeceksem, babam Jo-
zef Stalin’e ona hiçbir zaman ihanet etmedi¤imi ve
Alman propagandas›n›n uydurmalar›n›n tamamen
yalan oldu¤unu aç›klaman›z› istiyorum”(sf 267-268)

Kitapta Stalin’in manevi o¤lu olarak bilinen Art-
yon Sergevev, bir an›s›n› flöyle anlat›yor: 

“O¤ullar› Yakov ve Vassili’yle beni toplay›p flöyle
dedi: ‘Çocuklar, yak›nda savafl var, asker olman›z
gerekecek’

Yakov ve ben topçu olduk. Vassili ise pilot. Üçü-
müz de daha ilk günden savafla gittik. Stalin, bizim
hiç gecikmeden al›nmam›z için telefon etti. Baba
olarak bize bahfletti¤i tek ayr›cal›k buydu. 

Vassili’nin mektuplar› hala durmakta. Bir tanesin-
de, cephedeyken para istiyor, çünkü biriminde yeni
bir büfe aç›lm›fl. Bundan baflka da yeni bir üniforma
yapt›rmak istiyor. Bu mektuba cevap olarak Stalin
flunu yazm›fl:

‘1. Bildi¤im kadar›yla hava kuvvetlerinin günlük
tay›n› son derece yeterlidir. 2. K›z›l ordu tüzü¤ü yol-
dafl Stalin’in o¤lu için özel bir üniforma öngörmemifl-
tir’ Vassili paray› alamaz.

Artyon Sergevev savafl›n tamam›na kat›lm›fl ve
topçu tu¤general olarak dönmüfltür. Stalin’in bütün
o¤ullar› cepheye gitmifl, bir tanesi bildi¤imiz gibi ora-
da ölmüfltür.” (sf 272)

* * *
“Stalin toprakt›r” diyen Yunanl› yazar, Stalin’e da-

ir dinledi¤i bir an›y› flöyle anlat›yor:
“Sab›rl›, inatç› ve sa¤lamd›r. Onda hayalin kabul

etmeyece¤i bir direnme vard›r. Tiflis’te iflçi oldu¤u
zamana, yani gençli¤ine iliflkin bir tek olay› örnek
verece¤im.

Rusya’da büyük düklerin, sarhofl olduklar› za-
man, mujukleri bahçelerine s›ras›yla dizip üzerlerine
at›fl talimi yapt›klar› bir devirdi. Ama iflçiler örgütlen-
meye bafllam›fllard› ve Çarl›k polisi ikide bir iflçi li-
derlerini yakal›yor, hapse at›yor, Sibirya’ya sürüyor,
öldürüyordu. Bir gün Tiflis trenlerini boflaltan iflçiler,
greve bafllad›. ‘Ya yaflama flartlar›n› düzeltirsiniz, biz
de insan gibi yaflar›z, ya da çal›flmay›z’ dediler. Po-
lis üzerlerine sald›rd›, elli kadar›n› yakalad›, Tiflis d›-
fl›nda bir tarlaya dizdi. Çar’›n askerleri de savafl dü-
zenine girdi, her birinin elinde birer knut (k›rbaç ben-

zeri bir iflkence aleti-bn)vard›.
‹flçiler birer birer bedenlerinin üst k›s›mlar›n› so-

yuyor, dizilmifl askerlerin önünden geçiyor, her asker
de knutu bütün gücüyle ona vuruyordu. Kan f›flk›r›-
yordu, dayan›lmaz bir ac› çekiyorlard›; ço¤u bütün
saf›n önünden geçmeyi baflaramad›; baz›lar› da ye-
re devriliyordu.

S›ra iflçi liderine geldi; gömle¤ini ç›kard›, iflkence
bafllamadan önce yere e¤ildi, ince bir otu kopar›p
difllerinin aras›na ald›. Sonra yavafl yavafl e¤ilmeksi-
zin her askerin önünden geçmeye bafllad›. Knut be-
denine kudurmufl gibi çarp›yor, kan yaralardan f›flk›-
r›yor, ama o a¤z›n› aç›p tek ses ç›karm›yordu. As-
kerler ifli inada bindirdiler. Her biri iki-üç kez vurma-
ya bafllad›. Knut bedenine ç›lg›n gibi çarp›yor, ama
ondan ses ç›km›yordu. E¤ilmeden, g›k demeden bü-
tün s›ray› geçti, son askere gelince, difllerinin ara-
s›ndaki otu ç›kard› ve ona verdi: “Al bunu” dedi, “be-
ni hat›rlars›n, bak hiç ›s›rmad›m. Ad›m Stalin’dir.”

* * *
Stalin, Marks, Engels ve Lenin’in yan›nda ML’nin

ustalar› olarak tarihe kaz›nm›flt›r ve hiçbir kuvvet
onu silemez. Ölümünün üzerinden yar›m asr› aflk›n
bir süre geçmesine ra¤men bugün hala milyonlar ta-
raf›ndan an›lmakta, sahiplenilmektedir. Emperyalist
iflgal alt›nda direnen her flehrin Stalingrad, dire-
nen her liderin Stalin’le benzefltirilmesi bile,
onun halklar›n mücadelesinde yaflad›¤›n› göste-
rir. Keza baflta Rusya olmak üzere eski Sovyetler
Birli¤i’ni oluflturan halklar aras›nda Stalin’e, onun
flahs›nda sosyalizme duyulan özlem her geçen gün
artmaktad›r. Stalin, devrim ve sosyalizmin yükselifle
geçmesiyle birlikte çok daha fazla anlafl›lacak ve gi-
derek artan oranda milyonlar taraf›ndan sahiplene-
cektir. T›pk› Molotov’un ölmeden önce yapt›¤› söyle-
flilerde s›k s›k alt›n› çizdi¤i gibi…

“Stalin’in Rusya tarihinde yerini alaca¤› zamanlar
gelecektir. Moskova’da bir Stalin müzesi olacak.
Mutlaka! ‹nsanlar dayatacak. Stalin’in oynad›¤› rol
çok büyük. Eminim ki ad› yeniden yükselecek ve ta-
rihte görkemli bir yere sahip olacak.” 

“STAL‹N TOPRAKTIR”



! 2-7 Mart 1919- 3. Enternasyonal Kuruldu
Lenin ve Stalin'in önderlik etti¤i 3. Enternasyonal,

Moskova'da befl gün süren Kurulufl Kongresi'nin ar-
d›ndan resmen kuruldu. Kuruluflunun ard›ndan yay›n-
lanan "manifesto"da, "nas›l ki I. Enternasyonal gele-
cekteki geliflmeyi öngörmüfl ve onun yolunu göster-
miflse, nas›l II. Enternasyonal milyonlarca proleteri
toplay›p örgütlemiflse, III. Enternasyonal'de aç›k kitle
eyleminin, devrimi gerçeklefltirmenin Enternasyonal'i,
eylemin Enternasyonal'i olacakt›r" deniyordu. 

! 9-12 Mart 1992- Bo¤aziçi ‹flgali
Zonguldak-Kozlu'daki maden ocaklar›nda yaflanan

grizu patlamas› sonucu 463 maden iflçisinin gözgöre
göre katledilmesi üzerine 27 Genç Komünar, Bo¤azi-
çi Üniversitesi Rektörlü¤ü'nü iflgal etti. Üç gün boyun-
ca süren Bo¤aziçi ‹flgali, bina duvarlar›n› delerek içeri
giren faflist devlet güçleriyle yaflanan 7 saatlik barikat
savafl›yla sona erdi.

12 Eylül sonras› en önemli ve ilk politik iflgal özelli-
¤i taflıyan Bo¤aziçi ‹flgali, diri diri gömülen maden ifl-
çilerinin hayk›ran sesi-solu¤u oldu.

! 9 Mart 1952 Kollantai Öldü
Sovyetler Birli¤i’nde kad›n sorununda önemli çal›fl-

malar yapm›fl olan kad›n komünist Kollantai, Sevgi
Ba¤lar›, Marksizm ve Cinsel Devrim gibi kitaplar›y-
la, yeni toplumun yeni kad›n›n› tan›mlamaya çal›fl-
m›flt›. 

! 10 Mart 1919- Spartakist hareketin önderle-
rinden Leo Joqiches katledildi. 

! 14 Mart 1930- Mayakovski Öldü
Mayakovski, devrimin flairidir, partili bir sanatçıdır.

“Partim 5 y›ll›k kalk›nma plan›n› haz›rlarken benim
görevlerimi de belirlesin” diyecek kadar ba¤lıdır par-
tisine ve devrim infla sürecine. “fiair iflçidir” diye ses-

lenir bir fliirinde. Sosyalist
inflanın her aflaması onun
dizelerinde dile gelmifl, sa-
natsal estetikle birlikte, kit-
lelerin anlayabilece¤i sade-
li¤e bürünmüfltür.  
! 16 Mart 1919 
Sverdlov Öldü
Yakov Mihayloviç Sverd-

lov, çok iyi bir örgütçü,
gerçek bir do¤al
kitle önderiydi.
Lenin onu
“insan sar-
raf›” diye
tan›ml›yor-
du. Rus-
ya’da yafla-
nan üç dev-
rimin de ör-
gütlenmesinde
onun tart›flmas›z bir etkisi
ve önderli¤i sözkonusuydu.
Mücadeleye at›ld›¤› ilk günden itibaren sa¤lam bir
bolflevik olmufltu. Ekim devrimi gerçekleflene kadar
ülke d›fl›na hiç ç›kmam›fl olan bolflevik önderlerden
biriydi Svedlov. Yaklafl›k 15 y›l süren mücadele ya-
flam›n›n yar›s›ndan fazlas›n› sürgünde ve cezaevinde
geçirdi. Ve pekçok defa firar etti. Lenin onun için
“ölen birisinin yerine bir kifliyi koyabilirsiniz ve onun
yerini doldurur, ama Sverdlov’un bofllu¤unu doldur-
mak için en az on kifli görevlendirmek gerekir” de-
miflti. Bu de¤erli komünisti u¤urlamak için, on bin-
lerce proleter K›z›l Meydan’da toplandı. 

! 16 Mart 1988- Halepçe Katliam›
Gerici Saddam diktatörlü¤ü taraf›ndan Halepçe'de

yaflayan befl bini  aflk›n Kürt, hardal ve fosfor gaz›ndan
oluflan kimyasal silahlarla vah-
flice katledildi. 

! 16 Mart 1978- ‹.Ü. 
Beyaz›t Katliam›
Polis destekli MHP'li sivil

faflistler taraf›ndan, üniversite-
den ç›kan ö¤rencilerin üzeri-
ne at›lan bomba sonucu 7
devrimci öldü, onlarcas› a¤›r
yaraland›. Faflistlerin toplu katliamlara yö-
neliflinin örneklerinden olan Beyaz›t Katlia-
m›'n›n iflçi s›n›f› ve devrimci kamuoyunda
yolaçt›¤› öfke nedeniyle D‹SK, faflizme ihtar
eylemi karar›n› almak zorunda kald›. ‹flçi s›-
n›f›n›n bask›s› sonucu gerçekleflen bu eylem,
s›n›f›n düzenledi¤i politik gösterilerden biri
olarak tarihteki yerini ald›. 

! 28 Mart 1940-
Auschwitz toplama kamp› kuruldu.
Toplama kamplar› Alman faflizminin gerçeklefltirdi-

¤i vahfletin boyutlar›n› gösteren çarp›c› bir olgudur.
Hem Alman topraklar›nda, hem iflgal etti¤i ülkelerde
kurdu¤u toplama kamplar›na götürdü¤ü insanlar üze-
rinde en a¤›r iflkenceler gerçeklefltirildi. Yahudisin-
den antifaflistine, komünistine kadar milyonlarca in-
san, tekeller için bedava iflgücü olarak kullan›ld›, in-
sanl›ktan ç›km›fl doktorlar için korunmas›z kobaylar
oldu, saç›ndan difline kadar herfleylerine el kondu. ‹fle
yaramaz hale geldi¤i anda ise gaz odalar›nda öldürül-
dü, f›r›nlarda yak›ld›. Auschwitz, bu kamplar›n içinde
yap›lan iflkenceler ve öldürülen insan say›s› ile en
vahfli olan›yd›. 

! 30 Mart 1972- K›z›ldere Direnifli
Denizlerin idam›n› önlemek amac›yla üç ‹ngiliz tek-

nisyeni kaç›ran THKP/C
ve THKO'nun önder kad-
rolar›, kuflat›ld›klar› K›-

z›ldere'de, "dönmeye
de¤il, ölmeye geldik"
fliar›yla yi¤itçe çarp›-
flarak flehit düfltüler. 

! 31 Mart 1965- ABD'nin Vietnam ‹flgali
II. Emperyalist savafl sonras›nda Sovyetler Birli¤i’ni

do¤usundan sarmak ve bölgedeki devrimci hareketle-
ri yoketmek amac›yla bafllayan Vietnam iflgali, Viet-
nam direniflinin büyümesi ve ABD ordusuna kay›plar
verdirmeye bafllamas› üzerine, tüm dünyada büyük
anti-emperyalist eylemlerin bafllamas›na yol açt› ve
’68 hareketini tetikleyen bir rol oynad›. 

“E¤er çivi yap›lm›fl olsayd› bu adamlardan      
Daha sa¤lam› bulunmazd› onlardan.”  
“Nerede boflluk varsa, oraya koflmakta hiç tereddütt etme-

yenlerden”di Mehmet Ali. ‹smail Cüneyt, “ona ihtiyac›m›z
var” demiflti. Öylesine çok yönlü, öylesine h›zl› ko-
fluyordu ki, Mehmet Ali, Adana’da boflluk olufltu-
¤unda ‹smail’in akl›na ilk onun gelmesi bofluna
de¤ildi. “Kaçmalarla, göçmelerle tozarken Avru-
pa yollar›”, Adana il komitesine koflar ad›mlarla
gitti Mehmet Ali. 

Sefaköy Direnifli’nde, Aslan Tel yoldafl› ile
birlikte ‹smail’in önüne geçip bedenini siper
eden, bir eylem haz›rl›¤› için ‹stanbul’a ça¤r›lan Mehmet Ali’den baflkas› de-
¤ildi. ‹smail Cüneyt, atefl açarak çemberi yar›p ç›karken, iki yoldafl bu granit-
ten kaleyi zaptederek flehit düfltüler. 

‹smail’in komutas›ndaki Sefaköy direnifli, üç iflkencecinin de ölmesiyle so-
nuçlanm›flt›. Hem de faflist generallerin meydanlarda “ezdik-biçtik” diye nutuk
att›klar› bir dönemde, 1983 y›l›n›n Mart ay›nda... Baharda topra¤a düflen to-
hum oldular...

Bir y›l kadar sonra, bir tesadüf sonucu bulduklar›nda, ayn› gece “gözalt›nda
kaybettiler” ‹smail Cüneyt’i. Kurfluna dizdiler hunharca...

‹smail Cüneyt, Mehmet Ali Do¤an ve Aslan Tel’den oluflan ihtilalci komü-
nist müfreze, Sefaköy’deki evi, granitten bir kaleye dönüfltürdüler. T›pk› 12

Eylül’ün ilk günlerinde Osman Yaflar Yoldaflcan’›n çat›flarak girdi¤i Ba¤c›-
lar’daki inflaat› çevirdi¤i gibi... 12 Eylül’ün yukar›dan afla¤›ya hakimiyeti-
ni tamamen kurdu¤u, devrimin yenilgisinin kesinleflti¤i ve yapra¤›n dahi
k›m›ldamad›¤› o günlerde, yine bir avuç k›r çiçe¤i, “dövüflenler de var
bu havalarda” dedi ve Sefaköy’le sarst› bu kez ülkeyi. 

Sefaköy, faflist cuntaya karfl› direniflin bitmedi¤ini, ihtilalci komünist-
lerin mücadeleyi kesintisiz sürdürdüklerini gösterdi. fiairin dedi¤i gibi

“çivilerin balad›”n› sundular. Her biri birer çivi gibiydiler. Yoldaflcan’›n
12 Eylül geldi¤inde söyledi¤i gibi “çivi çiviyi söker”di. Öyle de oldu. 
Sefaköy flehitlerini bir kez daha sayg›yla an›yoruz.  

Sefaköy granitten bir kaledir; GEÇ‹LMEZ!

Mart Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

24 Mart 1983 - Mehmet Ali Do¤an ve Aslan Tel

4 Mart 1992 - Eralp Yazar
‹zmir'de kurulufl y›ldönümü için düzenlenen bir
korsan eylemde çat›flarak flehit düfltü. ‹htilalci ko-
münist hareketin 90’l› y›llardaki at›l›m›nda öne ç›kan
kadrolardan biriydi ve k›sa zamanda geliflerek ‹smail
Cüneyt müfrezesinde yer alm›flt›.

13 Mart 1995 - Zeynep Poyraz, 
30 Mart 1995 - Hakan Çabuk
Gazi'de patlak veren büyük anti-faflist direniflte Zeynep Poyraz,
“bizsiz olmaz bu ifller” diyerek Gazi'ye kofltu. Direniflin ikinci
günü polisin açt›¤› atefl sonucunda flehit düfltü. Hakan Çabuk ise,
kendi bölgesi olan Ümraniye-1 May›s mahallesinde Gazi için ya-
p›lan eylemin en önünde yer ald›. Polis kurflunlar›yla yaraland›,
bir hafta yaflam mücadelesi verdikten sonra flehit düfltü. 
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18 Mart 1871’de, Paris sokaklar›n› dolduran kit-
leler bu hayk›r›flla ilan etmifllerdi dünyaya ayaklan-
may›. Marks, “Paris’i sarsan gökgürültüsü” olarak
tan›ml›yordu bu hareketi ve “gö¤ün fethine kalk›-
flan komünarlar” olarak selaml›yordu Parisli kit-
leleri. S›n›flar mücadelesi tarihinin en görkemli an›-
n›n müjdesini vermiflti bu ilk proleter devlet. 

1789 Frans›z ‹htilali, burjuvazinin iktidara yerlefl-
mesini sa¤lam›flt›, ancak burjuvazi henüz ço¤unluk-
la kralc›yd›. Burjuvazinin iç çeliflkilerinin derinleflti¤i
ve proleter hareketin bas›nc›n›n artt›¤› bir dönem-
de, Aral›k 1851’de Louis Bonaparte (Napolyon 1’in
ye¤eni), bir hükümet darbesi ile Ulusal Meclisi da¤›-
tarak II. ‹mparatorluk dönemini bafllatt›. Temel ar-
güman› ‘burjuvalar› iflçilere karfl› ve s›ras› gelince
iflçileri de burjuvalara karfl› korumak’t› (Engels).
Sonraki yirmi y›l boyunca burjuvazi, çok h›zl› bir
sermaye birikimi gerçeklefltirdi ve tabii, proletaryay›
çok h›zl› biçimde yoksullaflt›rdı. 

Bu süreç kitlelerin hoflnutsuzluklar›n› art›ran bir
etki yaratm›flt›. Kitlelerin dikkatini da¤›tarak iç so-
runlardan uzaklaflt›rmak, bu arada I. ‹mparatorluk
döneminin çöküflüyle kaybedilen topraklar› yeniden
kazanabilmek amac›yla, 1870’de Almanya’ya savafl
aç›ld›. K›sa zamanda a¤›r bir yenilgi al›nmas›n›n ar-
d›ndan, 4 Eylül 1870’de Paris devrimi patlak verdi.
Böylece ‹mparatorluk y›k›ld› ve yeni cumhuriyet ilan
edildi. Savafl devam ediyordu ve devrimin arkas›n-
dan burjuvazi taraf›ndan Ulusal Savunma Hüküme-
ti, iflçilerin gerçeklefltirdi¤i hareketin, Alman iflgalin-
den daha zararl› oldu¤unu düflünerek, Paris’i Bis-
marck’a teslim etti. Paris’in buna yan›t› ise “Viva la
Comune!” (Yaflasın Komün) oldu. 

1789 Frans›z ‹htilali de dahil olmak üzere,
1870’e gelinceye kadar Paris’de çok say›da devrim
ve kitlesel ayaklanmalar gündeme gelmiflti. Ancak
bunlar›n hiçbiri proleter bir niteli¤e bürünmemiflti.
Devrimleri proletarya gerçeklefltiriyor, ancak sonra-
s›nda iktidar› burjuvaziye b›rakarak çekiliyordu. Ko-
mün ilan›, iflte bu hareketlerden ders ç›karan kitle-
lerin, kendi iktidar›n› kurma bilincine ulaflt›¤›n› gös-
teriyordu. 

Komün ilk proletarya diktatörlü¤üydü ve bu-
nun en temel özelliklerini kurmay› baflarm›flt›.
Enternasyonalistti, baflka uluslardan devrimciler de
hükümette yer alm›flt›. Seçimlerde genel oy hakk›
esas al›nm›flt›, seçilenlerin her an geri ça¤r›labilme-
si ilkesini benimsemiflti. Polis teflkilat›n›n siyasi gö-
revleri al›nm›flt› ve komünün her an görevden al›na-
bilir aleti haline dönüfltürülmüfltü. Seçilen tüm gö-
revliler, görevlerini iflçi ücretleri karfl›l›¤›nda yerine
getirecekti. Sürekli ordu kald›r›l›p halk›n silahland›-
r›lmas› gerçeklefltirildi. ‘Rahipler iktidar›’ y›k›l›p din
ve devlet iflleri birbirinden ayr›ld› ve din bütçesi kal-
d›r›ld›. Ö¤renim kurumlar›n›n tümü paras›z olarak
halka aç›ld›. Üretimi durdurulmufl fabrikalar›n yöne-
timi, buralarda çal›flan iflçilerin kurdu¤u kooperatif
birliklerine devredildi ve bütün kooperatif birliklerinin
tek bir federasyon çat›s›nda birlefltirilmesi için çal›fl-

malara baflland›.
Yani ko-
mün, s›n›fl›
toplumlarda
devletin te-
mel daya-
na¤› olan
ordu ve bü-
rokrasiyi or-
tadan kald›-
rarak, iflçi-
lerin üretim
araçlar›na
sahip ol-
mas›n›
sa¤ladı
ve bunla-
r›n so-
mut
pratik
ad›mlar›-
n› atarak,
proleter devletin temel görevlerini yerine getirdi.
Böylece komün, s›n›flar› ve sömürüyü kald›rman›n,
insanl›¤›n gerçek kurtuluflunun hangi yoldan geç-
mesi gerekti¤ini somut olarak gösterdi. 

Ancak Komün, içinde etkin durumdaki Proud-
honculuk ve Blankicilikten kayna¤›n› alan
önemli hatalar da yapt›. En önemli zaaf›, merke-
ziyetçilik ve otorite eksikli¤iydi. Burjuvaziyi etkile-
yebilece¤ini düflünmüfl, bu nedenle burjuvalar›n ve
karfl›-devrimci hükümetin kaçarak s›¤›nd›klar› Ver-
sailles Saray›’na karfl›, kesin bir sald›r› düzenleme-
mifllerdi. Komün, seçimlere haz›rl›k için u¤rafl›rken,
zaman kazanan ve otorite yoksunlu¤undan faydala-
nan burjuvazi, güç biriktirmifl ve karfl›-devrimci sal-
d›r›s› için haz›rl›k yapma olana¤› bulmufltu.

Ekonomik plandaki en önemli zaaf› ise,
‘mülksüzlefltirenlerin mülksüzlefltirilmesi’ konu-
sunda harekete geçilmemifl olmas›yd›. ‘Yüce
adalet’ konusundaki ‘düflleri’ nedeniyle Paris prole-
terleri Frans›z Bankas›na el koymad›. Böylece bur-
juvazi ekonomik gücünü de korumufl oldu. 

Yan› s›ra di¤er kentlerin ve k›r›n deste¤ini
alamamak, Paris içindeki karfl›devrimcilere karfl›
yeteri kadar sert önlemler almamak gibi hatalar›
da vard›. Asl›nda en önemli sorun, kitlelerin bi-
linç ve örgütlülük düzeyindeki gerilik ve bunun-
la ba¤lant›l› olarak, hareketin komünist bir parti-
nin önderli¤inden yoksun olarak yürümesiydi. 

Komünarlar›n hatalar›, burjuvazinin kendini top-
lamas›na ve proleter tehdide karfl› Almanya’n›n da
deste¤ini alarak Paris’e sald›rmas›na neden oldu.
Komün ise taraftarlar›n› çabuk kaybetti. Burjuva
cumhuriyetçiler, hareketin proleter niteli¤ini fark et-
tiklerinde, küçük burjuvalar ise, onu kesin bir yenil-
giye mahkum gördüklerinde, saflar› terk ettiler. “Sa-
dece iflçiler Komün’e sonuna kadar ba¤l› kald›lar!”
(Lenin) 

S›n›fl› toplumlar tarihindeki en vahfli katliam ve
en görkemli direnifllerden biriydi yaflanan. ‹lk prole-
ter devlette kendi sonunu gören burjuvazi, tüm gü-
cüyle sald›rd›. Komüncüler çocu¤uyla kad›n›yla son
ana kadar yi¤itçe direndiler. ‘Petrolcü kad›nlar›’ ba-
rikatlar› yakmak için petrol tafl›d›, barikatlar top ate-
fliyle parçaland›kça bedenlerini siper ettiler, kurflun-
lar bitince barikatlar› atefle verdiler. En sonunda
tüm cephaneleri bitince, vahflet doruk noktas›na
ulaflt›. Yoksul görümlü bütün erkek ve kad›nlar ya-
kaland›. Federeler Duvar› önünde komünarlar›n
yüzlercesini birden katledebilmek için makineli tü-
fekler kullan›ld›. 25 binden fazla insan kurfluna dizil-
di, 40 kadar insan ise tutuklanarak zindanlarda çü-
rüyerek ölüme terk edildi. Ancak gerek kurfluna di-
zilenler, gerekse göstermelik mahkemelerde yarg›-
lananlar, son ana kadar komünü savunmaktan geri
durmad›lar.

“Gö¤ün fethine kalk›flan ç›lg›nca gözüpek komü-
narlar”›n bu eylemi, emperyalizmin iflçi ve emekçi
kitlelere dönük sald›r›lar›n›n bu kadar boyutland›¤›
günümüzde, yol gösteren bir ›fl›k olmaya devam
ediyor. 

Emperyalist savafl›n kitleleri her geçen gün da-
ha fazla k›skaca ald›¤› bugün, kitlelerin tek kurtulu-
flunun proletaryan›n önderli¤inde verece¤i s›n›fsal
kurtulufl mücadelesi oldu¤u, çok daha fazla ve çok
daha yak›c› olarak aç›¤a ç›km›fl durumda. 

Günümüzün proleter devletini kurmak için ihtiya-
c›m›z olan fley ise, Komüncülerin eksiklik ve hatala-
r›ndan ç›kan dersleri kuflanarak, ML’nin klavuzlu¤u-
nu tafl›yarak, komünarca cesaret, kararl›l›k ve
inançla harekete geçmektir.

Savafl Barikat!
Diren Barikat!

Aya¤a kalk bütün h›nc›nla
Paris’in flark›s› ol

Dalgalan k›z›l k›z›l
Havalan mermi mermi

K›z›l kan›n ve cesetlerin üzerinden
Savafl Barikat!

Boyun e¤meden öl!
Zafer mutlaka gelecek.

‹flçi y›¤›nlar›!
Hiçbir fley unutulmad›

Fransa’n›n proleterleri
Tüm dünyaya ait

Diren Barikat
Yükselt bayraklar›!

Silah›n elinden kopar›lana dek
Özgürce ölüme dek
Sen, en sonuncusu

‹natla savundun barikat›n›
Ölen Paris’te.

Sen ki, 
Seni hiç kimse yenemedi!

W. BRON‹EWSK‹

Viva la Comune!
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Çin uzun vadeli ve dü-
flük faizli kredi sa¤laya-
rak, ekonomik iliflkisini

gelifltirdi¤i ülkelerin
borçlar›n› k›smen silerek

ve 2008 krizinin patlak
vermesinin arkas›ndan

kredi s›k›nt›s› yaflayan ül-
kelere elindeki nakit ka-

salar›n› açarak yak›n ilifl-
kiler kuruyor. Karfl›l›¤›n-
da ise, kendisinden kredi
alan ülkeleri daha h›zla

sömürmeye 
devam ediyor. 

“Kara k›ta”da 
“sar›” hegemonya 
Dünyada üretilen alt›n›n yüzde

79.2’si, elmas›n yüzde 76.6’s›, ko-
labt›n ise yüzde 75.5’i Afrika’da üre-
tilmektedir. Sierra Leone, Angola gi-
bi ülkeler elmas rezervi, Sudan gibi
ülkeler petrol rezervi yönüyle son
derece zengindir. Ve Çin, halklar›
açl›¤a mahkum edilmifl bu büyük k›-
tan›n devasa zenginlikteki yeralt›
servetlerini ya¤malamak amac›yla
büyük bir istila harekat› yürütmekte-
dir. 

Çin’in Afrika pazar›nda geliflme-
ye bafllamas› asl›nda ‘90’l› y›llara
dayan›yor. Ekonomik iliflkilerde as›l
t›rman›fl ise 2000’lerde gerçekleflti.
Mesela 2002 y›l›nda Afrika ülkeleri
ile Çin aras›nda 9 milyar dolar olan
ticaret hacmi, 2008 y›l›nda 100 mil-
yar dolar›n üzerine ç›km›flt›r. Bugün
Çin art›k Fransa ve Britayna’y›
geride b›rakarak, ABD’nin arka-
s›ndan Afrika ile ticaret yapan
ikinci büyük ülke, yani Afrika’n›n
zenginliklerini sömüren ikinci bü-
yük emperyalisttir. Ve bu sömürü,
çok büyük bir h›zla geliflmektedir.

Çin’in Afrika’da ne kadar büyük
bir yol katetti¤inin çarp›c› bir göster-
gesi de Kas›m 2006’da gerçeklefltiri-
len Çin-Afrika Forumu oldu. Çin-
Afrika Forumu, Ekim 2000’de Çin
ve baz› Afrika ülkelerinin ortak giri-

flimiyle kuruldu. Kas›m 2006’daki
toplant›s›n› Çin’de düzenledi. Top-
lant›ya 53 Afrika ülkesinden 48’i ka-
t›ld›. Zirvede Çin-Afrika stratejik or-
takl›k iliflkilerinin derinlefltirilmesiy-
le ilgili olarak 8 bafll›k içeren bir ön-
lemler paketi sundu. Pakette flu bafl-
l›klar bulunuyordu: Çin’den Afri-
ka’ya yard›m boyutu geniflletilecek.
2009 y›l›nda Çin’in Afrika’ya sa¤la-
yaca¤› yard›m miktar›, 2006 y›l›nda-
kinin iki kat› olacak. Çin önümüzde-
ki üç y›l içinde Afrika ülkelerine 3
milyar dolar tutar›nda düflük faizli
kredi ve 2 milyar dolar tutar›nda sa-
t›nalma kredisi sa¤layacak. Çin ifllet-
melerini Afrika’ya yat›r›m yapmaya
teflvik etmek için 5 milyar dolar Çin-
Afrika geliflme fonu oluflturulacak.
Çin’le diplomatik iliflkiler kuran bü-
tün a¤›r borçlu ve az geliflmifl Afrika
ülkelerinin 2005 y›l›n›n sonuna dek
vadesi gelen faizsiz krediler siline-
cek. Çin’le diplomatik iliflkiler kuran
az geliflmifl Afrika ülkelerinin Çin’e
ihraç etti¤i ve s›f›r gümrük vergisi
uygulanan mallar›n kategorilerinin
say›s› 190’dan 440’a ç›kar›lacak vb.

Bu toplant›da, Çin Baflbakan›
Wen Jiabao, baflta Afrika ülkeleri ol-
mak üzere yoksul ülkelere 10 milyar
dolarl›k ucuk kredi sa¤layacaklar›n›
ve bu ülkelerle d›fl ticaretlerini yüzde
60 oran›nda art›rmay› hedefledikleri-
ni dile getirmiflti. Çin, ülkeleri ken-

disine ba¤›ml› k›lmada en çok bu
yöntemi kullan›yor. Çin-Afrika Zir-
vesine de damgas›n› vuran konu bu
olmufltu. Çin uzun vadeli ve düflük
faizli kredi sa¤layarak, ekonomik
iliflkisini gelifltirdi¤i ülkelerin borç-
lar›n› k›smen silerek ve 2008 krizi-
nin patlak vermesinin arkas›ndan
kredi s›k›nt›s› yaflayan ülkelere elin-
deki nakit kasalar›n› açarak yak›n
iliflkiler kuruyor. Karfl›l›¤›nda ise,
kendisinden kredi alan ülkeleri daha
h›zla sömürmeye devam ediyor. 

Çin’deki zirveden iki y›l sonra
2008’de Almanya’da gerçeklefltiri-
len bir Afrika Konferans›’nda, pek-
çok Afrika ülkesi AB’nin dayatt›¤›
ve kendileri için y›k›m anlam›na ge-
len anlaflmalar› imzalamay› reddetti-
ler. Daha önce hiçbirinin cesaret
edemeyece¤i bu durum, Çin’in Afri-
ka’da h›zla yol almakta oldu¤unun
bir baflka göstergesi oldu.  

Yükselen bir ekonomi olarak
Çin’in enerji ihtiyac› her geçen gün
büyüyor. Çin’in enerji tüketimi,
dünya enerji tüketiminin yüzde
40’›n oluflturuyor. Afrika’ya bu ka-
dar çok önem vermesinin nedeni de,
bu k›tada son derece geliflkin olan
petrol ve do¤algaz yataklar› olmas›-
d›r. Zaten Afrika’n›n yerüstünde
herhangi bir zenginlik kayna¤› olma-
d›¤› için, yeralt› kaynaklar› d›fl›nda
ihraç edebilece¤i bir metas› da yok.
Çin ise bu kaynaklar› ele geçirerek
hem kendi sanayisinin hammadde
ihtiyac›n› garanti alt›na alm›fl oluyor,
hem de ABD’nin Afrika’daki s›n›r-
lar›n› daralt›yor. Geçmiflte ABD’ye
ba¤›ml› olan ülkelere giriyor, kendi
pazar alanlar›n› geniflletiyor.

Çin flu anda ABD’den sonra Afri-
ka’n›n ikinci büyük petrol al›c›s›. ‹h-
tiyac› olan petrolün dörtte birini Af-
rika’dan karfl›l›yor. 2006 y›l›nda Ni-
jerya petrolünün yüzde 45’ini ald›
ve baflka petrol yataklar› için de an-
laflmalar yapt›. Nijerya’dan sonra
Afrika’da ikinci büyük petrol üreti-
cisi olan Angola’n›n petrolü de, ya-
p›lan anlaflmalar sonucu yönünü
Çin’e dönmüfl durumda. Sudan kra-
l›n›n ABD ve BM taraf›ndan “kanl›
diktatör” olarak tan›mlanmas›n›n ne-
deni de, zengin petrol yataklar›n›
Çin’e açm›fl olmas›. Çin’in toplam
petrol ithalat›n›n yüzde 6’s› Su-
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kitleler üzerinde de bir etki yaratt›.
Bütün bunlar›n etkisiyle Kenya, ABD
ve AB ile olan anlaflmalar›n› iptal
ederek Çin ile anlaflmalar imzala-
maya bafllad›. 

Bir baflka örnek Nijerya’dan... Ni-
jerya, dünyan›n önde gelen petrol sat›-
c›lar›ndan ve dünyan›n en yoksul ül-
kelerinden biri. 2005 y›l›nda Nijer-
ya’da bütün petrol arama, ç›karma
ve iflletme haklar› Çin’e devredildi.
Nijerya’n›n petrolünü son damlas›na
kadar sömüren bu anlaflmalar› imzala-
yan Çin, harap olan altyap›s›n› kurma-
s› için 4 milyar dolar ile birlikte kendi
teknolojisini ve uzmanlar›n› Nijer-
ya’ya gönderdi. Bizzat iflin bafl›na
geçti, iyi kalite mal kullanarak yol,
tren hatlar› ve havaalan› infla etti. Elde
etti¤i devasa imtiyaz karfl›s›nda çok
küçük bir bedel!

‹MF ve DB’den istedi¤i krediyi
alamayan Angola’n›n yard›m›na
koflan yine Çin oldu. 30 y›l süren sa-
vaflta harap olan altyap›s›n› kurmas›
için 2.2 milyar dolar kredi verdi.
Çin’le iliflkiye geçtikten sonra, Ango-
la’n›n büyüme h›z› yüzde 20’lere ç›k-
t›. Çinliler ise buna karfl›l›k, ifllerin
yüzde 70’inin Çinli firmalara verilme-
sini ve kredi borcunun petrolle öden-
mesini talep ettiler. 

Benzer biçimde Zambiya ve
Kongo’nun madenlerini Atlantik
k›y›lar›na tafl›yan bin km.lik Ben-
guala demiryolunu ve Nijerya-Laos
demiryollar›n› infla ederek Afrika
k›tas› için son derece önemli bir ula-
fl›m hatt› oluflturmaya giriflti. Togo,
Kamerun, Fildifli Sahilleri gibi ülke-
lere, neredeyse tarihleri boyunca
sahip olamad›klar› kanalizasyon,
yol vb altyap› a¤›n› kurmalar› için,
kredi, teknoloji ve uzman gönderdi.
‹nflay› birlikte yaparak, ifllerin sa¤lam
ve düzenli biçimde yap›l›p yap›lmad›-
¤›n›, kredinin baflka yerlere harcanma-
d›¤›n› da kontrol etmifl oldu. 

Çin, bütün bu yard›mlar› yaparken,
öncelikli amac›, ABD ya da AB ülke-
lerine ba¤›ml› olan bu ülkeleri kendi
pazar› haline getirmektir. Di¤er em-
peryalistlerin ç›plak ve vahfli sömürü-
sü karfl›s›nda, Çin’in, kitlelerin de fay-
dalanaca¤› altyap› yat›r›mlar› ile u¤-
raflmas›, sosyal yat›r›mlar yapmas› bü-
yük bir ilgi çekiyor. Kitleler, ABD ta-

raf›ndan k›flk›rt›ld›¤›n› iyi bildikleri iç
savafllar›n yorgunlu¤u tafl›yorlar. Ke-
za, bütün emperyalist ülkelerin tek
amac›n›n “kara k›ta”y› iliklerine kadar
sömürmek oldu¤unu, ama burada ya-
flayan insanlar›n durumlar›yla hiç ilgi-
lenmediklerini, yüzlerce y›ll›k vahfli
sömürünün aynas›nda bütün netli¤iyle
görüyorlar. Bu tablo içinde, Çin’in,
kendilerinin de faydas›na birtak›m
ad›mlar› atmas›, kitlelerin nezdinde
Çin’in prestijini yükseltiyor. Afrikal›-
lar›n ço¤u Çin’e “kötünün iyisi” ola-
rak bak›yor. Çin’in Afrika zirvelerin-
de “borçlar silinsin”, “Afrika’n›n kal-
k›nmas› için yol-su-elektrik” gibi söy-
lemleri öne ç›kartmas› da bu etkiyi
güçlendiriyor. Keza Çin, Afrikal›lar›n
10 milyar dolarl›k borçlar›n› da sile-
rek, bu konuda çok önemli somut bir
ad›m atm›fl oluyor. 

Elbette Çin bütün bunlar›, Afrika
pazar›n› daha iyi sömürebilmek için
yap›yor. ABD’nin son y›llarda dilin-
den düflürmedi¤i “yumuflak güç” un-
surunu öne ç›kartarak sömürgecili¤ini
gelifltiriyor. En önemli unsuru, kitlele-
rin sömürüye gönüllü olmas›n› sa¤la-
maya çal›fl›yor. Bu konuda önemli bir
yol ald›¤›n› da görmek zor de¤il. Di-
¤er taraftan, altyap› için verdi¤i her
kredi, ayn› zamanda Çin’in o ülke-
nin kaynaklar›n› daha kolay sömür-
mesini sa¤l›yor. ‹nfla etti¤i her de-
miryolu, karayolu ya da havaalan›,
sat›n ald›¤› kaynaklar› kendi ülkesi-
ne daha rahat nakledebilmesini sa¤-
l›yor. 

Çin Afrika’n›n tekstil pazar›na da
göz dikmifl durumda. Hem tekstil ih-
raç ediyor, hem de Afrika’da üretim
yap›yor. AB ve ABD bu alanda da pa-
nik içinde. Çünkü Çin Afrika üzerin-
den Çin tekstiline konan ihracat kota-
s›n› k›r›yor. 

Çin’in Afrika’daki büyümesinin
bir göstergesi de, kültürel hegemon-
yas›n›n Afrika ülkelerinde her ge-
çen gün biraz daha yank› bulmas›.
Geçmiflte misyonerler taraf›ndan sis-
temli bir biçimde H›ristiyanlaflt›r›lan
Afrikal›lar aras›nda Konfüçyüsçülük
her geçen gün biraz daha art›yor. Ke-
za Çince dil e¤itimi de, Afrikal›lar›n
son dönemde daha fazla yöneldi¤i
alanlar aras›nda. Yat›r›m yapt›¤› bü-
tün ülkelerde yerli halktan uzman ye-
tifltiriyor. Sa¤l›k sorunlar› için doktor

dan’dan gerçeklefliyor. Keza Sudan,
Akdeniz’den Hint Okyanusu’na uza-
nan en önemli ticaret rotas› konumun-
daki K›z›ldeniz trafi¤ini kontrol olana-
¤› sa¤lamas› yönüyle de Çin için son
derece stratejik öneme sahip bir ülke. 

Çin’in petrol piyasas›na girmesi,
Afrika’daki petrol fiyatlar›n› art›ran
bir etki yarat›yor. Artan fiyatlar Afri-
ka’n›n daha önce görülmemifl büyüme
h›z› rakamlar›na ulaflmas›na neden
oluyor. Ve Afrikal›lar da genel olarak
Çin’in gelifliyle birlikte Afrika ekono-
misinin iyileflti¤ini düflünüyorlar.
Böyle bir yan›lsama da yarat›lm›fl olu-
yor.

Çin, Afrika’da petrolün yan›s›ra
yeralt› madenlerine de göz dikmifl du-
rumda. Özellikle kobalt ve platin gibi
madenleri ithal ediyor. Çin’in maden-
cilik flirketi  geçti¤imiz dönemde, ye-
ralt› kaynaklar› zengin olan Gine ile
büyük bir petrol ve ticaret anlaflmas›
imzalad› ve Gine’ye 7 milyar dolar ya-
t›r›m yapaca¤› aç›kland›. 

Dünyadaki kromit madeninin
(özellikle paslanmaz çelik ve silah sa-
nayinde kullan›lan bir maden) yüzde
97’sini topraklar›nda bar›nd›ran, zen-
gin platin, alt›n ve elmas yataklar›na
sahip olan Zimbabwe, bu zenginli¤ini
Çin’in ya¤mas›na sunmufl durumda.
ABD, Zimbabwe diktatörü için ulusla-
raras› kurumlardan istedi¤i karar› ç›-
kars›n, Çin’in kanatlar› bu zengin ma-
den yataklar›n› koruma alt›na alm›fl
bulunuyor. 

Çin’in tek tek ülkelerle kurdu¤u
iliflkiler, sömürge yöntemlerini ve
ABD’nin pazar alanlar›na nas›l girdi-
¤ini ortaya seriyor. Mesela Kenya, 10
y›l öncesinde ABD’ye ba¤›ml› bir ül-
keydi. ABD, Do¤u Afrika’y› Kenya
üzerinden yönetiyordu; tüm emperya-
list tekellerin merkezi, bankalar, en
geliflkin üniversite vb. Nairobi’deydi.
ABD üsleri bu ülkede bar›n›yor ve Af-
rika’daki pekçok operasyon Kenya
topraklar› üzerinden gerçeklefltiriliyor.
(1999 y›l›nda Öcalan’› da ABD Ken-
ya’ya sürerek yakalam›flt›.) Çin sis-
temli bir biçimde Kenya’ya yöneldi.
Stadyum, karayolu, havaalan› inflaatla-
r›n› gerçeklefltirdi. Ucuz elektronik efl-
ya ve tekstil ürünleriyle pazara girdi.
Genifl kitlelerin sat›n alabilece¤i ucuz
mallar getirdi¤i ve sosyal alanlara, alt-
yap› hizmetlerine yat›r›m yapt›¤› için,
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gönderiyor. Dahas›, binlerce Afrikal›
ö¤renciye, Çin üniversitelerinin kap›-
lar›n› aç›p, burslar veriyor. Artan ortak
yaflam, evlilikleri de ço¤alt›yor. 

Çin Afrika’dan maden ve petrol it-
hal ederken, karfl›l›¤›nda sadece yat›-
r›mlar›n› ve ürünlerini de¤il, kendi ifl-
gücünü de ihraç ediyor. Son tahminle-
re göre 750 bin Çinli Afrika’n›n 18
ülkesinde çal›fl›yor. Çinli tekeller, in-
flaatlar›nda ya da genel olarak üretim-
lerinde Çinli iflçileri çal›flt›rmay› tercih
ediyorlar. 

Çinliler için giderek geliflmekte
olan bir ifl alan› da tar›m. 1998’de As-
ya krizi sonras›nda, Çinliler Afrika’n›n
krizden etkilenmedi¤i görüyorlar. Af-
rika’da genifl tar›m arazileri olmas›na
ra¤men hammadde, tar›msal bilgi ve
üretim yok denecek düzeyde. Zaten bir
taraftan bitmeyen savafllar, bir taraftan
madencilik nedeniyle topraklar›n vah-
flice ya¤malanmas› ve emperyalistlerin
tar›m› y›kma politikalar›, Afrika tar›-
m›n› tüketmifl durumda. Çin ise, dünya
nüfusunun yüzde 20’sine sahip olma-
s›na ra¤men, ifllenebilir arazinin sade-
ce yüzde 7’sini elinde bulunduruyor,
dolay›s›yla tar›msal üretime yak›c› bir
ihtiyaç duyuyor. Bu koflullarda Afri-
ka’ya Çinli çiftçi ak›n› bafll›yor. Bu-
gün herbirinde 500 ila 2 bin aras›nda
Çinlinin yaflad›¤› Baoding ad› verilen
Çin köyleri, Afrika’n›n en verimli ara-
zilerinde p›trak gibi bitmeye bafllam›fl
durumda. 

Ortado¤u çöllerinde Çin sörfü
Çin’in Ortado¤u’ya ilgisi daha

1955 Bandung Konferans› ile temel-
leri at›lan “Ba¤lant›s›zlar” sürecine
kadar uzanmaktad›r. Halklar› sosya-
lizmden etkilenerek ba¤›ms›zl›k sa-
vafllar› veren, ancak hükümetleri
SSCB’ye mesafeli durmak isteyen
Hindistan, Yugoslavya, M›s›r gibi ül-
keler, Ba¤lant›s›zlar hareketini adeta
bir “3. Yol” gibi piyasaya sürdüler.
Çin de bu ülkeleri kendi çekim alan›na
almaya çal›flt›. “Petrole karfl›l›k silah”
anlaflmalar› yaparak ve “tarafs›z” gö-
rünerek kal›c› iliflkiler sa¤lad›. 

Özellikle ‹ran-Irak savafl›nda
‹ran’a silah sat›fl› gerçeklefltirmesi-
ne, Filistin-‹srail çat›flmas›nda Filis-
tin’in yan›nda yer almas›na ra¤men,
“tarafs›z” görünümünü fazla zede-
lemeden, bütün taraflarla iliflkileri-
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ni derinlefltirdi. ’91 Körfez Savafl› ile
birlikte ABD’nin Ortado¤u’nun kay-
gan zemininde dizginsiz bir sömürü
harekat›na bafllad›¤› dönemde Irak,
‹ran, Suudi Arabistan ve M›s›r gibi
ülkelerle yapt›¤› petrol anlaflmala-
r›yla, bölgede giderek yerini genifl-
letti. 

ABD’nin Irak iflgali ise, Ortado-
¤u’daki dengelerin tümünü yerin-
den oynat›rken, ABD’nin hedefledi-
¤inin tam tersi biçimde, Çin’e çok
genifl bir manevra alan› sundu ve
Ortado¤u’da daha sa¤lam biçimde
kökleflmesinin önünü açt›. Çin, siyasi
ve ekonomik gücünün ötesinde, aske-
ri olarak da gücünü Ortado¤u’da yü-
rütülmekte olan savafllarda, dolayl› da
olsa gösterdi. 

Arap ülkeleriyle Çin aras›ndaki
ticaret, 2006 y›l›nda 37 milyar do-
lardan, iki y›l sonra 2008 y›l›nda
133 milyar dolara yükseldi. Yat›r›m
projeleri ise, toplam 100 milyar dola-
ra ulaflt›. 

2009 y›l›nda Çin Baflbakan› Wen
Jibao’nun Arap Birli¤i’nin Kahire
merkezinde yapt›¤› konuflmada söyle-
di¤i sözler, Çin’in Ortado¤u ülkeleri-
ni ne kadar önemsedi¤inin ve Ortado-
¤u ile iliflkilerinin son y›llarda ne ka-
dar h›zl› büyümekte oldu¤unun gös-
tergesidir. Wen, konuflmas›nda,
ABD’nin “medeniyetler çat›flmas›”
sözlerine cevap verir gibi “bütün uy-
garl›klar›n eflit ve ayn› derecede de-
¤erli” oldu¤unu söyledi, “geliflmekte
olan ülkelerin ç›karlar›n› korumak,
adil ve makul bir yeni dünya düzeni
kurmak için birlikte çal›flmak” gerek-
ti¤ini ifade ederken, kendi ülkesiyle
Ortado¤u ülkelerini benzefltirmifl ve
ABD gibi “geliflmifl” emperyalist ül-
kelere karfl› bir cephe flekillendirmifl
oldu. Sürekli olarak “medeniyetler
çat›flmas›”ndan sözederek Müslü-
man ülkeleri hedef tahtas›na çakan
ABD’nin tersine, Çin, “her kesime
sayg›l›” bir görünüm oluflturmaya
çal›fl›yor. 

Çin’in bugün Ortado¤u’da en çok
önemsedi¤i iliflkileri, ‹ran üzerinden
kuruluyor. ABD’nin Irak iflgali ile bir-
likte flekillenen “fiii direnifl cephesi”,
‹ran, Irak fiiileri, Suriye, Lübnan Hiz-
bullah’› ve Filistin Hamas’›n› kaps›-
yor. As›l olarak ABD’ye ve ABD’nin

Ortado¤u’daki iflbirlikçisi “Sünni it-
tifak”a karfl› bir “direnifl cephesi”
olma özelli¤ini tafl›yan bu blok,
‹ran’›n önderli¤inde Çin’e yaslan-
ma ihtiyac› duyuyor. ‹ran’›n bu alan-
daki etkisi ve nüfuzu artt›kça, Çin de
bu alanlarda güçleniyor, Çin ‹ran’›
destekledikçe, ‹ran’›n onlar üzerinde-
ki etkisi büyüyor. Mesela Hizbul-
lah’›n 2006’da ‹srail’e karfl› savafl›n-
da, ‹ran ve Çin’in mali ve askeri des-
te¤i, silah yard›mlar›, Hizbullah’›n za-
ferinin önemli bir unsuru oldu. 

Çin ile ‹ran aras›ndaki iliflkiler,
1980’lerin bafl›nda imzalad›klar›
Nükleer ‹flbirli¤i Anlaflmas› ile güç
kazanmaya bafllam›flt›r. ‹ran-‹sfa-
han’daki füze fabrikas›n›n yap›m›nda
Çin’in yard›m› belirleyici olmufltur.
Nükleer silah üretimi konusunda
Çin’in Rusya ile birlikte ‹ran’a tekno-
loji ve bilgi yard›m› yapt›¤› bilinmek-
tedir. Bugün ‹ran’da 400 Çinli ve Rus
askeri teknisyen çal›flmaktad›r. 

2000 y›l›na kadar ‹ran-Çin nükleer
iflbirli¤i, Çin’in ABD ile olan iliflkile-
rine ve Tayvan sorunu konusunda
ABD’nin tutumuna paralel olarak dal-
gal› bir süreç yaflad›. 2000 y›l›ndan
itibaren ise, bu iliflkiler net ABD kar-
fl›t› bir durufl ile giderek güç kazand›.
Öyle ki, 2002 y›l›nda ABD, “fler ekse-
ni” ülkeleri ilan ederken, bu ülkelerin
ortak paydalar›n›n Çin oldu¤unu vur-
gulayarak bu iliflkiden duydu¤u rahat-
s›zl›¤› göstermiflti. 2005 y›l›nda
‹ran’›n fi‹Ö’ye (fianghay ‹flbirli¤i Ör-
gütü) al›nmas› ise, Çin’in ABD’ye
aç›k bir meydan okumas› anlam›n› ta-
fl›maktayd›. 

‹ran, Çin’in enerji ihtiyac›n›n yüz-
de 13’ünü karfl›l›yor. Çin ise ‹ran’a
bilgisayar sistemleri, sanayi ürünleri
ve beyaz eflya sat›yor. Bu iliflkiler,
ABD’nin ekonomik ambargosunu da
etkisiz k›l›yor. Zaten ABD’nin ‹ran’-
da dönük her hedefe çakma giriflimi,
önce Çin engeline tak›l›yor. BM’den
ç›kart›lacak yapt›r›m kararlar›ndan,
sald›r› haz›rl›klar›na kadar her ad›m,
Çin’in vetosunu al›yor. Bu konuda ge-
nel olarak Rusya ile birlikte hareket
ediyor Çin. Zaman zaman Rusya k›s-
men sessiz kald›¤›nda bile, Çin ‹ran’a
dönük her sald›r› giriflimine kesin ola-
rak karfl› ç›k›yor. 

fieriatla yönetilen ‹ran’da, Ahme-
dinecad’›n ve eski cumhurbaflkan›
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Çin, hem do¤rudan
kendisine ba¤›ml›

olan ülkelerle, hem
de ‹srail gibi, asl›nda
“düflman” saflarda
yer alan ülkelerle
son derece dengeli

ve hesapl› ticari ilifl-
kiler yürütmeyi ba-
flar›yor. Çin’in bu
ülkelerden gelecek
yüksek teknoloji

ürünü sistemlere ih-
tiyac› var, bu ülkeler
ise Çin’le olan tica-

retlerinde yüksek kar
elde ediyorlar; sata-
caklar›n› yüksek fi-
yata sat›yor, ucuz

Çin mallar›n› ise ko-
layca alabiliyorlar.

Bu nedenle,
ABD’nin engelleme
çabalar›, kapitaliz-
min azami kar dür-

tüsünün önüne geçe-
miyor, bölgedeki

egemen s›n›flar, ken-
di karlar›n› sa¤la-
mak için her tür

stratejik iliflkiyi bir
kenara b›rak›veri-
yorlar. Gelecekte

Çin’in kendilerine
“düflman” saflarda
olabilece¤ini, ya da

bugün savafl halinde
olduklar› düflmanla-
r›n› güçlendirdi¤ini

bilmelerine
ra¤men... 

Rafsancani’nin seçim propagandas›
“Çin modeli sosyalizm uygulamak”
üzerine kurulu. Bunda kastedilen, dev-
let kapitalizminden aç›k liberalizme
geçerken kontrolün kaybedilmemesi,
rejimin dincili¤inin korunmas›, özel-
lefltirmeler ve burjuva yasal düzenle-
meler yap›l›rken geçiflin daha sanc›s›z
olmas›. Ek olarak bu söz, ‹ran’›n s›rt›-
n› Çin’e yaslad›¤›n›n da bir ifadesi olu-
yor. 

Çin’in fiii eksenindeki ülkelerle
stratejik bir iliflki kurdu¤u ve onlar› he-
gemonyas› alt›nda tutmak için çaba
gösterdi¤i, art›k çok genifl kesimler ta-
raf›ndan kabul edilen bir gerçek. Suri-
ye ABD’nin sald›r›s› ihtimaline karfl›
Çin’e yaslanma ihtiyac› duyuyor ve as-
keri teknoloji transferi de gerçekleflti-
rerek iliflkilerini güçlendiriyor. Hizbul-
lah, kulland›¤› hafif silahlar› özellikle
piyade tüfeklerini Çin’den sat›n al›yor.
Hem Hamas, hem de FKÖ, Çin ile ilifl-
kileri iyi tutmaya çal›fl›yor. 2006 Tem-
muz’undaki ‹srail-Lübnan savafl›n›n
durmas›ndan birkaç gün sonra, Çin he-
men Lübnan’a insani yard›m gönderdi
ve Ortado¤u özel temsilcisi Suriye, Ür-
dün, ‹srail, M›s›r, Filistin ve Suudi
Arabistan’a gerçeklefltirdi¤i ziyaretler-
de, Lübnan’a acil insani yard›m ça¤r›s›
yaparak Ortado¤u politikalar›nda bir
ad›m öne ç›kt›. Bütün bunlar, Çin’in
fiii ekseni (tümü fiii olmasa da) ad› ve-
rilen kesimle kurdu¤u iliflkilere örnek-
ler. Daha ilginç olan› ise, geleneksel
olarak ABD iflbirlikçisi olan kesimle-
rin de Çin ile ticaret yapmas›, Çin’i
Ortado¤u’ya daha fazla sokmakta
bir sak›nca görmemesi. 

Mesela, Irakl› Kürtler, 2004 y›l›n-
dan itibaren Çin ile iliflkilerini güçlen-
dirmeye bafllad›lar. Talabani ve Barza-
ni, her f›rsatta Çinli diplomatlar› Ku-
zey Irak’a davet ederek buradaki gelifl-
meleri gösterdiler ve Çin’den yat›r›m
ve ekonomik destek istediler. Talabani,
fiubat 2007’de The Guardian’a verdi¤i
röportajda; Bush’un dostu oldu¤unu
ama Mao’ya da sayg› duydu¤unu ve
Mao’yu kendisine siyasal aç›dan bir
rol modeli olarak gördü¤ünü söyledi.
Talabani, Haziran 2007’de Çin’i zi-
yaret ederek, 49 y›l aradan sonra
Çin’e gelen ilk Irak Cumhurbaflkan›
oldu. Talabani’nin ziyareti, dönemin
Kara Kuvvetleri Komutan› Orgeneral
‹lker Baflbu¤’un Çin ziyaretinin arka-

s›ndan gerçekleflti. Ziyaret öncesinde
Çin, y›llar önce Saddam ile El Ahdab
petrol bölgesi için yapt›¤› anlaflman›n
yeniden yürürlü¤e sokulmas›n› istedi,
Irakl› yetkililer bunu kabul etti.  

Çin için Irak’ta merkezi bir otori-
tenin olmamas› önemli bir avantajd›r;
çünkü yerel gruplar›n isteklerinin ye-
rine getirilmesi, merkezi yönetim ile
pazarl›k yapmaktan daha kolayd›r.
Kürtler ise, bugüne kadar devlet kur-
ma konusunda birçok defa ortada b›-
rak›lm›fl olmalar›n›n etkisiyle,
ABD’nin karfl›s›nda farkl› bir güce
daha dayanma iste¤i duyuyorlar. Bu
nedenle, Barzani daha çok ABD ile
iliflkileri yürütürken, Talabani di¤er
taraftan Çin’i de yak›n tutmaya çal›fl›-
yor. Yan› s›ra Irakl› Kürtler, hava sa-
vunma sistemleri baflta olmak üzere,
a¤›r silahlarla silahlanmak istemekte-
dir. Ancak ABD, Kürtlerin bu talebi-
ne hep mesafeli yaklaflt›. Kürtler, Çin
ile silah karfl›l›¤› petrol anlaflmas›
yapmak istiyorlar. Bunun d›fl›nda, Çin
ile Irakl› Kürtler aras›nda, Kürdistan
bayra¤›n›n Çin’de yap›l›yor olmas›n-
dan Kürdistan Federe Bölgesi’ne Çin
imalat sanayi mallar› ihracat›na kadar,
oldukça geliflkin bir ticaret iliflkileri
bulunuyor. 

Keza bölgede ABD’nin en önem-
li iflbirlikçisi ve Sünni blokun tem-
silcisi Suudi Arabistan’›n da ticari
iliflkilerinde, birinci s›raya Çin yer-
leflmifl durumda. Üstelik dünya den-
gelerini yerinden oynatabilecek kadar
güçlü “Arap sermayesi”, yat›r›m yap-
mak için geçmiflte ABD bankalar›n›
tercih ederken, giderek artan biçimde
Çin’e yönelmeye bafllam›fllar.

En ilginç iliflki ise, ‹srail ile Çin
aras›nda yaflanmaktad›r. 1989 Ti-
annenman olaylar›n›n ard›ndan, ABD
Çin’e silah ambargosu uygulamaya
bafllad› ve yüksek teknoloji ürünü si-
lah sat›fl›n› durdurdu. Bu dönemde
Çin, ABD’nin silahlar›na ve teknolo-
jisine ulaflmak için, ‹srail ile askeri
iliflki gelifltirdi. Böylece baflta erken
uyar› sistemleri ve insans›z hava arac›
teknolojisi olmak üzere, yüksek silah
teknolojilerini ‹srailli firmalardan sa-
t›n ald›. Asl›nda Çin’in sat›n ald›¤›
her silah sistemi, ABD’nin askeri üs-
tünlü¤ünü zay›flatan bir etki yarat›-
yor. ABD, gelecekte aç›ktan savafl-
mak zorunda kalaca¤› Çin’i, kendisi-

nin ulaflt›¤› en geliflkin teknolojisiyle
donatm›fl oluyor. Mesela Çin erken
uyar› sistemlerini özellikle Japonya
ve Tayvan’› gözlemede kullan›yor.
Ancak ABD, ‹srail ile Çin aras›nda
kurulan bu stratejik iliflkiyi uzun y›llar
boyunca engelleyemedi. 2006 y›l›nda
‹srail, Lübnan savafl› s›ras›nda karfl›-
s›nda Çin silahlar›n› görüp, Çin’in
sa¤lad›¤› teknoloji ile yenildi¤ini far-
kedince ve ABD bu konuda resti çe-
kince, 2007 y›l›ndan itibaren
ABD’nin izni ve onay› olmadan has-
sas teknolojileri art›k satmayaca¤›na
dair bir anlaflmay› imzalamay› kabul-
lendi. 

Çin’in Ortado¤u ile iliflkisi, petrol-
do¤algaz ithalat› ve silah ihracat› üze-
rine kurulu. Dünyada petrol ve do¤al-
gaz rezervlerinin yüzde 70’e yak›n›
bu bölgede; keza dünyan›n en çat›fl-
mal› ve silah talebi yüksek bölgelerin-
den birisi yine buras›. Bu iki etkenden
dolay›, Çin’in Ortado¤u’ya olan yö-
nelimi son derece stratejik ve bunu gi-
derek daha da güçlendirmek, Çin için
kaç›n›lmaz. 

Çin’in sadece ucuz sanayi mallar›
ya da silah sistemleri de¤il, kültür em-
peryalizmi de bölgeye bombard›man
halde ya¤›yor. Son birkaç y›l içinde
Ortado¤u’da düzinelerle Çin dili ens-
titüsü aç›ld›; artan say›da Çinli akade-
misyen, ö¤renci, Arap dili ve kültürü-
nü ö¤renmek üzere bölgeye ak›n etti.
Çin ayr›ca, 2009 y›l›nda Arapça bir
TV kanal›n› da yay›na bafllatt›. 

Çin, hem do¤rudan kendisine ba-
¤›ml› olan ülkelerle, hem de ‹srail gi-
bi, asl›nda “düflman” saflarda yer alan
ülkelerle son derece dengeli ve hesap-
l› ticari iliflkiler yürütmeyi baflar›yor.
Çin’in bu ülkelerden gelecek yüksek
teknoloji ürünü sistemlere ihtiyac›
var, bu ülkeler ise Çin’le olan ticaret-
lerinde yüksek kar elde ediyorlar; sa-
tacaklar›n› yüksek fiyata sat›yor, ucuz
Çin mallar›n› ise kolayca alabiliyor-
lar. Bu nedenle, ABD’nin engelleme
çabalar›, kapitalizmin azami kar dür-
tüsünün önüne geçemiyor, bölgedeki
egemen s›n›flar, kendi karlar›n› sa¤la-
mak için her tür stratejik iliflkiyi bir
kenara b›rak›veriyorlar. Gelecekte
Çin’in kendilerine “düflman” saflarda
olabilece¤ini, ya da bugün savafl ha-
linde olduklar› düflmanlar›n› güçlen-
dirdi¤ini bilmelerine ra¤men... 



T‹KB(B)’nin 34.
Kurulufl Yıldönümü
nedeniyle, emekçi
semtlere ve merkezi yerlere yazılamalar ve
afifllemeler yapıldı¤ı görüldü. 

Yaflas›n 8 Mart!
B›ji Heflte Adere!

Dokuma iflçisi kad›nlar, k›z›l iradeleriyle 8 Mart’›
kan, can ve binbir emek ödeyerek tarihe yazd›lar… Büyük

Lenin’in dedi¤i gibi, “bir devrim ancak kad›nlar taraf›n-
dan desteklenirse, kad›nlar onun içinde rol al›rsa baflar›ya

ulafl›r.”
Bu inançla siz yürek dostlar›m›z olan Devrimci Durufl’un

tüm kad›n emekçileri flahs›nda Kürt kad›n›n›n, ezilen dünya
kad›nlar›n›n 8 Mart dünya emekçi kad›nlar gününü en içten

devrimci duygular›m›zla kutluyoruz... Yüre¤imizin olanca s›cak-
l›¤›yla, umutla, dirençle ve sevgiyle o direngen yüreklerinizi se-

laml›yoruz. 8 Mart’›n k›z›l karanfillerinin flahs›nda, 12 Mart Ga-
zi’nin k›z›l yüreklerini devrim ve sosyalizmin k›z›l günlerini sayg›y-

la an›yoruz…
Mehmet Yamaç

H Tipi Hapishanesi C/1 Erzurum
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Çocuklardan yükselen ç›¤l›klar
POZANTI HAP‹SHANES‹N‹ KAPATTI

Pozant› M Tipi Çocuk Hapishanesi, yükselen tepkiler üzerine nihayet kapat›ld›. 
Yaklafl›k bir y›l önce ‹HD, kendilerine baflvuran 25 çocu¤un flikayeti üzerine Adalet Bakanl›-

¤›’n› harekete geçmeye ça¤›rm›flt›. Fakat Bakanl›k, ancak geçti¤imiz günlerce 3 müfettiflini gön-
derebildi ve sonunda kapatma karar› al›nabildi.

282 kapasiteli oldu¤u söylenen Pozant› Çocuk Hapishanesi’nde, çocuklar›n cinsel taciz, hatta
tecavüze u¤rad›klar›, bunu da baflka arkadafllar›n›n bafl›na gelmifl gibi yak›nlar›na anlatt›klar› aç›-
¤a ç›kt›. Özellikle siyasi suçlardan gelen çocuklara “terörist” denilerek iflkence yap›ld›¤›, adli tu-
tuklular›n içine at›ld›¤› ve kendilerinden daha büyük çocuklar›n bask›s›na maruz kald›klar› anla-
fl›ld›. Ailelerin bu durumu ‹HD’ye bildirmeleri üzerine Pozant› Hapishanesi’nde yap›lanlar kitlele-
re duyurulabildi. 

Çocuklar›n anlat›mlar›yla yap›lanlar flöyle özetleniyor: “Gardiyanlar taraf›ndan siyasi suçtan
gelen herkese teröristsiniz denilerek dayak at›lmas›, cezaevine ilk giriflte iflkence, sald›r› ve kötü
muameleye maruz kalmalar›, revire ç›kma isteklerinin gardiyan taraf›ndan engellenmesi, revir
doktorlar›n›n kötü muameleleri…” Bunun yan› s›ra “ko¤ufl mümessili” denilen, idarenin seçti¤i
büyük çocuklar›n da bask› ve fliddetine maruz kald›klar›n› flu flekilde anlat›yorlar. “Çamafl›r y›kat-
ma, masaj yapt›rma, ayak y›katma gibi özel ifllerin yapt›r›lmas›, mümessillerin daha çok yemek
almalar›, etleri seçmeleri. Sabah erkenden uyand›r›l›p ko¤ufl temizli¤i yapt›r›lmas›. Aileleri tara-
f›ndan yat›r›lan paralar›n mümessillerce kontrol edilmesi ve harcanmas›. Basketbol potas›na bo-
¤ulacak derecede kafalar›n›n as›lmas›, falakaya çekilmeleri, cinsel taciz ve tecavüze u¤ramala-
r›…”

Elbette bu durum sadece Pozant› ile s›n›rl› de¤il. Daha birçok çocuk hapishanesinde ve çocuk
yuvalar›nda buna benzer uygulamalar›n yap›ld›¤› biliniyor. Ne zaman ki, Pozant›’da kalan ve da-
ha çok “tafl atan çocuklar” diye bilinen Kürt çocuklar› ‹HD arac›l›¤› ile seslerini duyurabildiler ve
buna karfl› tepkiler yükseldi, ancak o zaman milletvekili heyetleri gitmeye bafllad› ve son olarak
da Bakanl›k müfettifl göndermek, nihayetinde kapatmak zorunda kald›.

Buna ra¤men çocuklar›n hakk›nda en çok flikayet ettikleri ikinci müdür Alper fiirin’in Van-Er-
cifl Cezaevi’ne birinci müdür olarak atanmas›, birinci müdür Naci Tel’in ise Ankara-Keçiören Ço-
cuk E¤itimevi Müdürlü¤ü’ne atanmalar›, bunlar›n cezaland›r›ld›¤›n› de¤il, terfi ettirilerek ödüllen-
dirildi¤ini gösteriyor. Bu atamalara yap›lan itirazlara Adalet Bakan›, “bir terfinin sözkonusu ol-
mad›¤›n›” söyleyerek flöyle demifltir: “Daha küçük bir kuruma gelmifltir idareci… ‹dari tedbir
kapsam›nda atanm›fllard›r.” Mesele, bu kiflilerin “daha küçük birimlere” verilmesi de¤il, derhal
görevden al›nmas›d›r. Durum bu kadar ayyuka ç›kt›¤› halde bu kiflilere hala çocuklar›n teslim
edilmesidir.

Genel olarak hapishaneler, devletin her tür sald›r›s›na aç›kt›r. Özellikle de çocuklar, bu sald›r›-
lar karfl›s›nda daha savunmas›zd›rlar. Çocuk-genç tutsaklar baflta olmak üzere tüm tutsaklara sahip
ç›kmak görevimizdir. Bu sald›r›lar› durdurmak, hapishane koflullar›n› nispeten daha yaflan›l›r hale
getirmek için, içerisi-d›flar›s›yla mücadeleyi yükseltmek gerekmektedir.

TUTSAKLAR ÜZER‹NDEK‹ BASKILAR
Devrimci tutsaklar üzerindeki baskılar sürüyor. Çeflitli bahanelerle

görüfl, mektup yasakları, bunların baflında geliyor. Ayrıca birçok
mektubun idare tarafından “sakıncalı” denilerek, tutsaklara verilme-
di¤i bildiriliyor.

Yediveren Yayınları olarak tutsaklara gönderdi¤imiz “yeni yıl me-
sajı”mız da bu saldırıdan payını almıfl. Tutsaklar gönderdikleri mek-
tuplarda, bu mesajın ellerine ulaflmadı¤ını, onun yerine idarenin
“sakıncalı” bularak mektubun verilmeyece¤ine dair belgeyi gönder-
diklerini yazıyorlar. Aynı mesaj, birçok hapishaneye ulaflırken, bazı
yerlerde “örgüt propagandası” gerekçesiyle verilmiyor. Böylesine
keyfi ve her idareye göre de¤iflen subjektif de¤erlendirmelerle... 

Tutsaklar, Yediveren Yayınları’nın mesajı da dahil onlarca mek-
tuplarının ellerine bu gerekçeyle ulaflmadı¤ını, belgesiyle birlikte
göndermifller. ‹flte örnekleri... 

Ankara 2 No.lu F Tipi Hapisha-
ne’sinden Ahmet Kaya flunları yazıyor: 

“Gönderdi¤in mektup cezaevi disip-
lin kurulu kararında belirtildi¤i gibi
‘sakıncalı’(!) bulunarak ‘mektubu yok
et’ kararı alınmıfl. ‘Mektubu yok et’ ka-
rarının alınıfl biçimi bafllı baflına F...
kokuyor. Bu hapishanede 3-4 ay olu-
yor böyle bir uygulama bafllamıfl.

Amaçları yazdı¤ımız mektupları sıradanlafltırmak. Dıflarıya
yazdı¤ımız her yazı, mektup, böyle bir uygulamayla karflılaflıyor.
‘Sakıncalı’ bulunarak ‘imha’ kararı alınan yazdı¤ın mektubun da da-
hil, flu anda fotokopilerini çekti¤im 10 tane disiplin kurulu kararını
gönderiyorum. Daha fotokopilerini çektirmedi¤im birçok karar var...”

Aynı hapishaneden Murat Çelik ise flunları yazıyor:
“Bana sizden bir adet mektup gönde-

rilmifl, cezaevi idaresi mektupta örgüt
propagandası yapıldı¤ı gerekçesiyle
mektuba el koyup imha edilmesine ka-
rar vermifller. Mektubun elime geçmesi
için infaz hakimli¤ine itirazda bulun-
dum. Maalesef orası da cezaevinin ka-
rarına uyup mektubun imha edilmesine karar verdi...”
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Kadın sorununda feminizm
tartıflması

art ay›ndan itibaren do¤an›n
canlan›fl›yla birlikte onun bir par-
ças› olan insanlar›n da canlan›fl›-
na tan›kl›k ederiz. Sadece tak-
vimsel olaylar bile, bu aylarda s›-
n›f mücadelesinin nas›l ivmelen-
di¤ini gösterir. 8 Mart’la bafllay›p
Newroz ve 1 May›s’a do¤ru uza-
nan günler, temponun giderek
h›zland›¤› ve 1 May›s’la zirve yap-
t›¤› bir zaman dilimidir. Onun
içindir ki, Mart’tan May›s’a geçen
bu süre, sadece iklimsel olarak
de¤il, kavgan›n da bahar› olarak
geçer. 

Fakat sadece tarihsel olaylar
de¤ildir bu süreci kavgan›n ba-
har› yapan… Güncel geliflmeler
de yeni bir hareketlenmenin bafl-
lang›c›nda oldu¤umuzu göster-
mektedir. Gerek iflçi-emekçi cep-
hesinden, gerekse Kürt ulusal
hareketi aç›s›ndan bunun ilk
emareleri görülmeye bafllam›flt›r. 

‹flçi direniflleri giderek daha
militan biçimler alarak ve daha
direngen bir flekilde sürmektedir.
Hey Tekstil’den Maltepe Belediye
iflçilerine, Savrano¤lu’ndan Bil-
lur Tuz’a kadar, son aylara dam-
gas›n› vuran direnifller, iflçi hare-
ketine yeni bir ivme kazand›rm›fl-
t›r. Bunun giderek daha da büyü-
yece¤ini hem nesnel geliflmeler
göstermektedir, hem de iflçi s›n›-
f›nda kendili¤inden de olsa mü-
cadele içinde geliflip-dönüflen bi-
linç düzeyi…

M

Sayfa 2’de sürüyor




