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Sayfa 2’de sürüyor

Teslim
iyetin

üzerine örtülen
flal

“BARIfi
GRUPLARI”

evrim cephesi olarak, Ekim ay›na
oldukça h›zl› ve iyi girildi. Bunun ba-
fl›na elbette ki ‹MF-DB protestolar›n›
yazmak gerekiyor. Say›ca az olmakla
birlikte güçlü-militan bir kitle, iki gün
boyunca etkili eylemler gerçeklefltir-
diler. Eylemler, devletin bafledeme-
yece¤i boyutlara ulaflt›. Say›s›z ban-
kan›n camlar› indirildi, pekçok polis
arac› tahrip edildi, polis helikopteri-
ne havavi fiflek f›rlatmak gibi yeni
(ve sonuç al›c› oldu¤u ortaya ç›kan)
bir eylem biçimi keflfedildi, E-5 kara-
yolu trafi¤e kapat›ld›. Eyleme kat›-
lanlar›n say›s› azd›; ancak kitlelerin
gönlü onlardan yanayd›. Ony›llar bo-
yunca ‹MF reçetelerinden dolay› bü-
yük ac›lar çekmifl olan iflçi ve emek-
çiler, ‹MF’ye karfl› eylemlerin yap›l-
mas›na, özellikle de bankalar›n tah-
rip edilmesine büyük bir destek ver-
diler. 

‹kinci s›rada, Samand›ra-Sultan-
beyli bölgesinde, y›k›mlara karfl›
yükseltilen direnifl geliyor. Bu dire-
nifl, y›k›mlara karfl› mücadelede yeni
bir aflamay› ifade ediyor. En son Ma-
y›s ay›nda Bayramtepe-Alt›nflehir’de
yaflanan direnifl büyük bir etki yarat-
m›flt›. Mahalle, y›k›ma karfl› örgütlü
bir haz›rl›k yapm›fl, bunun etkisiyle,
y›k›m gündeme geldi¤inde de güçlü
bir direnifl sergilemiflti. Samand›ra
direnifli ise, bunu bir üst noktaya ç›-
kartt›. Y›k›mlara karfl› direnifli, sa-
vunmadan sald›r›ya tafl›d›. Samand›-
ra ve Sultanbeyli emekçileri, Kayma-
kaml›¤›n ve Belediye’nin önünde ey-
lemler koydular, camlar› afla¤› indir-
diler. Bir yandan y›k›ma tepkilerini
radikal biçimde gösterdiler, bir yan-
dan da yeni y›k›mlara karfl› nas›l di-
reneceklerini ortaya koyarak, sald›r›-
lar›n önünü ald›lar. 
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Üçüncüsü ise, ö¤renci gençli¤in yapt›¤› ba-
kan protestolar›yd›. Üniversite ö¤rencileri, okul-
lar›n› bakanlara dar etti. Bakan konuflmalar›
her okulda protestolarla, eylemlerle karfl›land›. 

Önümüzdeki günlerde de “mücadele prog-
ram›”m›z yüklüdür. ‹lk s›rada 6 Kas›m’da ö¤-
renci gençli¤in gelenekselleflen YÖK protesto-
lar› var. Ö¤renci gençli¤in 1 May›s› niteli¤inde-
ki YÖK karfl›t› eylemlerin bu y›l daha etkili ge-
çece¤inin ilk iflaretleri verilmifltir. Gerek haraç-
lara karfl› yükselen mücadele, gerekse aç›l›fl-
lardaki protestolar, bunun habercisidir. 

8 Kas›m’daki Alevi mitingi ise, sadece ezi-
len mezhep üzerindeki bask›lar yönüyle de¤il,
yükselttikleri demokratik ve s›n›fsal taleplerle
de dikkatleri üzerinde toplamaktad›r. Bu mitin-
ge baflta Aleviler olmak üzere devrimci-demok-
rat kesimlerden yo¤un bir kat›l›m olaca¤› ve
güçlü bir ç›k›fl yarataca¤› bugünden bellidir. 

Hemen arkas›ndan 25 Kas›m’daki memur-
lar›n bir günlük “genel grev” eylemi gelmekte-
dir. KESK bu konuda yapt›¤› aç›klamada, önce-
den yapt›klar› gibi sevke ç›kmayacaklar›n›, ifl
b›rakacaklar›n› duyurmufltur. Bu eyleme sade-
ce memurlar de¤il, iflçi, emekçi, ö¤renci tüm
ezilen kesimler kat›lmal› ve bir günlük genel
grev-genel direnifl yaflama geçirilmelidir. 

Önümüzdeki mücadelenin seyri aç›s›ndan,
bu eylemlere kat›l›m düzeyi ve biçimi, belirleyi-
ci olacakt›r. 

* * *
Ekonomik krizin fliddeti artt›kça, burjuvazi-

nin, krizin yükünü kitlelere fatura etmek için sal-
d›r›lar› yo¤unlaflmaktad›r. Elektrik ve do¤algaz
için tart›fl›lmaya bafllanan zamlar, bunun ilk ifla-
retlerini vermifltir

Son iki-üç ayd›r, burjuvazi ekonomide bir
“bahar havas›” yaratmak, krizin geride kald›¤›
imaj›n› oluflturmak için büyük bir çaba harcad›.
Devletin yapt›¤› vergi indirimleriyle canland›r›-
lan otomotiv ve beyaz eflya sektöründe ortaya
ç›kan sat›fl rakamlar›, bu havay› yaratmada
önemli bir unsur oldu. Keza, borsalardaki ve
dövizdeki yükselifl de krizin art›k bitti¤inin kan›-
t› olarak gösterildi. 

Ancak ekonomi, “piyasalar”dan ve borsalar-
dan oluflmuyor. “Piyasalar” ve borsalar, ekono-
minin kendisi de¤il, “sanal yans›mas›”d›r. Bor-
salarda rakamlar, kriz öncesi düzeylere gelse
bile, gerçek ekonomide kriz bitmedi. Tersine
ikinci bir dalgan›n, üstelik de öncekinden çok
daha fliddetli olarak gelece¤inin iflaretleri ç›k-
maya bafllad›. Her fleyden önce önümüzdeki
y›l, dünyada 50 milyon kiflinin iflsiz kalaca¤›,
milyonlarca insan›n açl›ktan ölüm tehlikesi ya-
flayaca¤› yönündeki tahminler, krizin etkisinin
artmakta oldu¤unun en aç›k göstergesidir.  

Ülkemizde de, burjuvazinin “krizi geride b›-
rak›yoruz” diye sevinç ç›¤l›klar› att›¤› bir dö-
nemde, iflçi ve memur maafllar›na neredeyse
s›f›r zam yap›ld›. Hatta baz› iflkollar›nda (me-
sela 26 bin iflçiyi ilgilendiren metal sözleflmele-
rinde) yüzde 35 indirim
yap›ld›¤› gözlerden
gizlendi. Krizin baflla-
d›¤› Eylül 2008 tarihi
ile May›s 2009 tarihle-
ri aras›nda, yaklafl›k
1,5 milyon kiflinin ifl-
ten at›ld›¤› da hesapla-
malara girmedi. Fatura-
lara ya da g›da madde-
lerine yap›lan zamlar da
yine gözden uzak tu-
tuluyor.  

Kriz demek, burju-
vazinin kitlelere daha
fazla sald›r›s› demek-
tir. Devletin yapt›¤›
vergi indirimleriyle oto-
motiv sektörü tatl› kar-
lar vururken, oluflan
bütçe aç›¤›, kitlelerin
omuzlar›na yoksulluk
ve iflsizlik olarak bin-
mektedir. 

* * *
Kriz sonras›nda sald›r›lar›n fliddetini belirle-

yen, iflçi-emekçilerin eylemleri olmufltu. “Krizin
faturas›n› ödemeyece¤iz” diye sokaklara dökü-
len iflçi ve emekçiler, burjuvazinin sald›r›lar›n›n
önünde önemli bir set oluflturdu. Emekliler da-
hil olmak üzere kamuda çal›flan iflçi ve memur-
lar›n›n maafllar›nda yüzde 30’lar civar›nda indi-
rim yapma hedefi vard› mesela, ama tepkiler
yüzünden gündeme bile getirilemedi. Keza
sa¤l›k harcamalar›nda devletin pay›n› k›smak,
kitleleri sa¤l›k güvencesinden yoksun b›rak-
mak konusunda yapmay› düflündükleri düzen-
lemelerin çok küçük bir bölümünü ancak ger-
çeklefltirebildiler. 

Fakat bugün, krizin ikinci dalgas› beklenir-
ken, burjuvazi yeni sald›r›lar›n haz›rl›klar›n› ya-
p›yor. ‹flçi ve emekçilerin haz›rl›¤› da buna uy-
gun olmal›d›r. Geçen y›ldan daha büyük bir di-
renme gücü ortaya koyabildi¤imiz oranda, bur-
juvazinin, krizin faturas›n› bize ödetme çabala-
r›n› bofla ç›kartabiliriz. 

Sald›r›lar› geri püskürtebilecek güç ve ka-
pasiteye sahibiz! Yeter ki, bu gücü harekete
geçirelim! Kitlelerle daha güçlü ba¤lar kural›m!
Ve IMF-DB karfl›t› eylemlerin ruhuyla kavga
bayra¤›n› yükseltelim!
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Merhaba,

‹MF-DB karfl›t› eylemlerinin güçlü biçimde
kotar›lmas›, Türkiye Devrimci Hareketi’nin
moral üstünlü¤ü ele geçirmesini getirmiflti.
Keza Samand›ra’da y›k›mlara karfl› devletin
kurumlar›na dönük sald›r› eylemleri de, kit-
lelerin, etkili eylem biçimlerini h›zla benim-
sedi¤ini ve kendi prati¤ine geçirdi¤ini göste-
riyordu. Bu moral üstünlü¤ü, devletin sald›-
r›lar›n›n fliddetlenece¤i, krizin etkilerinin da-
ha güçlü gelece¤i önümüzdeki dönemde, en
büyük avantaj›m›zd›r. 

“Bar›fl gruplar›” Habur kap›s›ndan girifl
yapt›. Devlet özel olarak haz›rlanm›flt›; hiç-
bir sorun ç›kmadan gruplar›n içeri al›nmas›
için üzerine düfleni fazlas›yla yapt›. Ancak
icazetle al›nan haklar, h›zla kaybedilebiliyor.
Gelen gruplar›n görüntülerinin, floven ke-
simlerin tepkisini almas›, havay› bir anda
tersine çeviriverdi. fiimdi “bar›fl gruplar›”n›n

gelifli kesintiye u¤rad›. Bu sürecin
yeniden bafllat›laca¤› söyleniyor.

Ancak ne kadar grup gelirse
gelsin, Kürt emekçilerinin ger-

çek kazan›mlar elde etmesinin
tek yolu, mücadeleyi yükseltme-
sidir; ABD’nin ve iflbirlikçisi

burjuvazisinin icazetlerine güvenmesi de¤il. 

Gündemdeki konularla ilgili yaz›lar› dergi-
miz sayfalar›nda bulabilirsiniz.   

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...
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urjuva klikler aras›nda uzun bir
süredir fliddetlenen çeliflki ve çat-
laklar, hukuksal zeminde de sürü-
yordu. Ergenekon davas› ile

AKP’ye kapatma davas›, ayn› zamanda
gündeme gelmiflti. Ard›ndan Ergene-
kon soruflturmas› kapsam›nda, Albay
Dursun Çiçek imzal› “‹rtica ile Müca-
dele Eylem Plan›” bafll›kl› bir belge or-
taya ç›kt›. Yaklafl›k 4 ay önce ortaya ç›-
kan bu belgede, AKP’yi ve Fettullah
Gülen’i bitirme planlar› vard›. Fakat
belge fotokopiydi. Uzun süre imzan›n
sahte olup olmad›¤› tart›fl›ld›. Hakk›n-
da soruflturma aç›lan Albay Dursun Çi-
çek 18 saat tutuklu kald›ktan sonra,
serbest b›rak›ld›.  

“AKP’yi ve Gülen’i bitirme plan›”
olarak bilinen “‹rtica ile Mücadele Ey-

lem Plan›” ile ilgili olarak yine Taraf ga-
zetesi taraf›ndan yeni belgeler ortaya
at›ld› ve konu tekrar gündeme oturdu.
Bu kez belgenin orijinali ele geçmiflti.
Alt›nda da Albay Çiçek’in “›slak imza-
s›” bulunuyordu. Ve bu, Adil T›p Kuru-
mu taraf›ndan da do¤rulanm›flt›. Yani
bu kez ifl sa¤lama al›nm›fl, deliller önce-
den toplanm›flt›. 

Bununla da kal›nmam›fl, belgeyi
gönderen flah›s, bir de “ihbar mektu-
bu” yollam›flt›. Subay oldu¤u anlafl›lan
bu flah›s, orijinal belgeyi, kendisinin
dosyadan çekip ald›¤›n› söylüyordu. 

‹çinde birçok çeliflkiyi bar›nd›rmak-
la birlikte mektuptaki iddialar, TSK’y›
zor durumda b›rakacak cinstendi. Çün-
kü cunta haz›rl›¤›n›n, TSK’n›n “emir-
komuta zinciri” alt›nda gerçekleflti¤i
anlat›l›yordu. Genelkurmay Baflkan› ‹l-
ker Baflbu¤’un bundan haberdar oldu-
¤unu söylüyor, o dönem Genelkurmay
2. Baflkan› olan Org. Hasan I¤s›z’›n ta-
limat› ile belgelerin haz›rland›¤›n› iddi-
a ediyordu.  

Gözler Genelkurmayda
Bunun üzerine gözler, Genelkur-

may Baflkan› ‹lker Baflbu¤’a çevrildi.
Baflbu¤, belgenin fotokopisi ortaya ç›k-
t›¤› zaman bir “ka¤›t parças›” demiflti.
Sözkonusu mektupta, Baflbu¤’un bu
aç›klamay›, “asl›n›n imha edildi¤ine ka-
naat getirdikten sonra” yapt›¤› da söy-
leniyordu. ‹hbarc› subay, belgenin ba-
s›nda ç›kmas› üzerine Org. Hasan I¤-
s›z’›n özel sekreterinin gözetiminde
birçok belgenin imha edildi¤ini, kendi-
sinin çald›¤› belgeyi ise bulamad›klar›-
n› fakat bunun da imha edilmifl olaca¤›-
na kanaat getirdiklerini söylüyor.

Genelkurmay, bu iddialar üzerine
yapt›¤› aç›klamada, olay›n bas›n üze-
rinden ö¤renilmesinden duydu¤u ra-
hats›zl›¤› belirttikten sonra, yine
TSK’n›n y›prat›lmak istendi¤ini söyle-

di. Fakat askeri savc›l›¤›n bunu ihbar
kabul ederek soruflturmay› tekrar bafl-
latt›¤›n› duyurdu. Genelkurmay Baflka-
n› ‹lker Baflbu¤’dan ise herhangi bir
aç›klama gelmedi.  

Sözkonusu belge ve iddialar›n ba-
s›nda yer ald›¤› zaman Pakistan gezi-
sinde olan Baflbakan Erdo¤an, uçakta
gazetecilere yapt›¤› aç›klamada, yurda
döndükten sonra Genelkurmay Baflka-
n› ile görüflece¤ini söyledi. Ve 29 Ekim
günü Erdo¤an ile Baflbu¤, tam 80 daki-
ka süren bir görüflme yapt›lar. Öyle ki,
29 Ekim Cumhuriyet Bayram› resepsi-
yonuna, Baflbu¤ bir saat gecikmeli ola-
rak ulaflabildi. Sonras›nda Baflbakan-
l›ktan yap›lan aç›klamada, “hukuki sü-
recin beklenece¤i” duyuruldu. 

Belge fotokopi haliyle ortaya ç›kt›-
¤›nda, ithamlar, alt›nda imzas› olan Al-
bay Çiçek ile s›n›rl›yd›. Ancak ihbar
mektubu ile birlikte Baflbu¤ dahil üst
düzey subaylar› hedefe çak›ld›. Mek-
tupta ad› geçen Org. Hasan I¤s›z, flu an
1. Ordu Komutan›. Yani önümüzdeki
y›llarda Genelkurmay Baflkanl›¤›na en
güçlü adaylardan biri. Böylece sadece
flu anki Genelkurmay Baflkan› de¤il,

gelece¤in adaylar› da tehdit alt›nda. 
Bu hamle ile AKP, klikler aras› sa-

vaflta önemli bir ad›m daha atm›fl oldu.
TSK içinde kendisine karfl› olanlar›
tasfiye etmek için iyi bir f›rsat buldu.

“Ulusalc›”lar savunmada
AKP’nin son hamlesi, ulusalc› kesi-

mi de savunmaya geçirdi. ‹hbar mektu-
bunda CHP’nin de isminin geçmesi,
baflta Baykal olmak üzere CHP’li yetki-
lilerin aç›klama üzerine aç›klama yap-
maya itti. Bir yandan iddialardaki çelifl-
kileri ortaya serdiler, bir yandan da
CHP’nin darbelere karfl› bir parti oldu-
¤unu kan›tlamaya çal›flt›lar.

Benzer bir savunu, ‘ulusalc›’ kesi-
min yay›n organ› durumundaki Cum-
huriyet’ten geldi. Cumhuriyet gazetesi-
nin a¤›r toplar›ndan Hikmet Çetinka-
ya’n›n “ordunun asli görevine dönmesi,
darbe giriflimlerine art›k son vermesi”ni
yazmas› dikkat çekiciydi. “Subaylar ra-
hats›z” diye manfletler atan Cumhuri-
yet’in böyle bir dönüfl yapmas› üzerine
Hikmet Çetinkaya, hemen tüm televiz-
yon kanallar›n›n ça¤›rd›¤› konuk oldu.

Savc›l›k, ihbar mektubunda ad› ge-
çen subaylar hakk›nda soruflturma bafl-
latt›. Fakat olay›n merkezinde bulunan
Albay Dursun Çiçek, orijinal belge ç›k-
t›¤›ndan beri ortada görünmüyor. Avu-
kat› taraf›ndan yurt d›fl›nda oldu¤u söy-
lenen Çiçek, hat›rlanaca¤› gibi belge-
nin fotokopisi ç›kt›¤›nda sorgulanm›flt›.
Genelkurmay taraf›ndan son yap›lan
aç›klamada ise Albay Çiçek’in, önce-
den görev yapt›¤› “Bilgi Destek Daire-
si”nden al›narak, geçici olarak baflka
bir birime kayd›r›ld›¤› söyleniyordu.

K›sacas›, sadece ihbar mektubunda
ad› geçen subaylar de¤il, ulusalc› ke-
sim savunmaya geçmiflti. Bu da
AKP’nin klikler savafl›nda belli bir üs-
tünlük sa¤lad›¤›n›n göstergesiydi.

Belgenin zamanlamas›
Belge ortaya ç›kt›¤› andan itibaren

tart›fl›lan bir di¤er konu, zamanlamas›
oldu. Belgenin fotokopisiyle, orijinali-
nin ortaya ç›k›fl› aras›nda yaklafl›k 4 ay-
l›k bir süre bulunuyordu. ‹hbarc› subay
mektubunda, belgenin orijinalini, ba-
s›nda ç›kt›¤› an ald›¤›n› söylüyordu ki,
bu 4 ayl›k sürede neden bekletti¤i soru-
sunu do¤urdu. Ya da orijinal belge,
resmi makamlar›n eline çok önceden
geçti¤i halde bekletiliyor ve uygun za-
man kollan›yordu! 

Bu kez “neden flimdi” sorusu gün-

“Bar›fl gruplar›”n›n
karfl›lanmas› ve yarg›lan-

ma biçimi üzerinden s›-
k›flt›r›lan AKP, yeniden

inisiyatifi ele geçirdi,
kendisine darbe yapmak

isteyenlerin üzerine daha
güçlü gitmeye bafllad›.

Görünüflte “ordunun si-
yasete müdahalesi”ne set
çekiliyordu. Gerçekte ise
TSK’da güçlü olan “ulu-
salc›” kesim tasfiye edil-

mek isteniyordu. Ergene-
kon davas› ile bafllat›lan
tasfiye hareketi sürüyor-

du. Son mektupta TSK
mensuplar›na ça¤r› ya-

pan ihbarc› subay, herke-
sin bildi¤ini anlatmas›n›
istemektedir ki, bu TSK

içindeki AKP-Gülen
kesimini cesaretlendirme

çabas›d›r. 
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Cezaevindeki kanser
hastas› Güler Zere’nin
durumu giderek kötülefli-
yor. Geçti¤imiz ay üçün-
cü ameliyat›n› geçirdi.
Ameliyat sonras› ise du-
rumu daha iyi de¤il. En
baflta hastane ko¤uflunda kald›¤› koflullar ol-
dukça kötü. Bir asker taraf›ndan sürekli gözet-
leniyor oluflu hareketlerini s›n›rlayan bir etki ya-
rat›yor. Di¤er taraftan, hayati önemdeki hijyen
koflullar› yerine getirilmiyor, kald›¤› bölümün te-
mizli¤i, yatak çarflaflar›n›n de¤ifltirilmesi vb. ifllemler yap›lm›-
yor. Hastal›¤› çok ilerledi¤i için art›k yemek yiyemiyor. Hatta
mamalar› bile do¤ru düzgün kullanam›yor. Kullanabildi¤i ma-
ma ve ilaçlar ise, ayr› bir iflkence ve bask› konusu haline geti-
riliyor. Yaz›lan ilaçlar bir hafta sonra veriliyor, “mama bitti” de-
nilerek tek besin kayna¤›ndan bile mahrum b›rak›l›yor, ailesi-
nin getirdi¤i mamalar al›nmayarak açl›¤a terk ediliyor. Son
ameliyat sonras›nda, as›l olarak serumla beslenmeye baflla-
d›. 

Güler Zere’nin tahliye olmas› için eylemler üç ay önce
bafllad›¤›nda, avukatlar› ve ailesi “tedavi olmas› için” tahliye
ya da ceza erteleme talep ediyorlard›. Ancak tutsakl›k koflul-
lar›, kanserin çok h›zl› ilerlemesine neden oldu. Devlet ›srarla
“cezaevi koflullar›nda tedavi olabilir” diyor, ama cezaevi ko-
flullar›, sadece ve sadece “ömür k›saltan” bir etki yarat›yor.
Güler Zere ölüme her gün biraz daha yak›nlafl›yor. Bir afla-
madan sonra tedavi flans› da kalm›yor, geriye sadece “veda-
laflma hakk›”n› savunmak kal›yor. 

Devlet, Güler Zere'nin tahliye raporunu geciktirmeye de-
vam ederken, Güler Zere yeni bir ameliyat daha ge-
çirdi. Her geçen gün ölüme biraz daha yaklaflan Ze-
re'nin özgürlü¤üne kavuflmas› için baflta ‹stanbul ol-
mak üzere çeflitli illerde eylemler gerçeklefltiriliyor. 

‹stanbul'da her cuma günü periyodik eylemlerin
yan› s›ra 22 Ekim ve 29 Ekim'de Adli T›p kurumunun
önünde oturma eylemleri yap›ld›. Oturma eylemleri
her hafta perflembe günü saat 12-13 aras›nda yap›l-
maya devam edecek. 

Ekim ay› içinde her cuma yap›lan yürüyüfller de
sürüyor. Pankartlar›n yan› s›ra Güler Zere'nin resmi-
nin tafl›nd›¤› eylemlerde s›k s›k "Katil devlet hesap
verecek", "Güler Zere'ye özgürlük", "Devrimci tutsak-
lar onurumuzdur", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep
beraber ya hiçbirimiz", "Bedel ödedik bedel ödetece-
¤iz" sloganlar› at›l›yor. Eylemlere kat›l›m 500 ila 1000
aras›nda de¤iflirken yap›lan aç›klamalarda, Güler Ze-
re'nin an an ölüme yaklaflt›¤› vurgulan›yor ve sorum-
lulu¤un devlette ve onun kurumu adli t›pta oldu¤u
belirtiliyor.

29 Ekim'de Adli T›p kurumu önündeki bas›n aç›k-
lamas›n› Güler Zere'nin day›s› Yetkin Zariç gerçek-
lefltirdi. Zariç, Güler Zere'nin durumunun her geçen
gün kötüleflti¤ine vurgu yaparken, onu tahliye etme-
yenlerin, ölümünden sorumlu olaca¤›n› vurgulad›.
Adli T›p önündeki özgürlük nöbeti ise 3. ay›n› geride
b›rakt›.

Tecrite Karfl› Mücadele Platformu da Okmeyda-
n›'nda gerçeklefltirdi¤i 3 günlük açl›k greviyle Güler
Zere'nin serbest b›rak›lmas›n› istedi. Adana, Ankara

ve Bursa'da Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas› için yürüyüfl-
ler ve bas›n aç›klamalar› gerçeklefltirildi. 

3 Kas›m'da ise Türkiye genelinde AKP ‹l Merkezlerinin
önünde yap›lacak eylemlerle Güler Zere'nin serbest b›rak›l-

mas› istenecek. 
7 ayd›r Güler Zere bir taraftan kan-

sere, bir taraftan da devletin kay›ts›zl›-
¤›na karfl› direniyor. Önce raporlar›n
eksikli¤ini bahane ettiler, sonra cezaevi
koflullar›nda tedavi olabilece¤ini... Bu-
gün ise, onkoloji uzman› olmayan Adli
T›p heyeti, Güler Zere’nin kanser rapo-

runu haz›rlayabilece¤ini söylüyor. Devlet, devrimci tutsaklar›n
ölümünü seyretmek istiyor. Devrimcilerin son derece sa¤l›kl›
bir biçimde girdikleri cezaevlerinden sedyede ya da tabutta
ç›kmas›n› istiyor. 

Onlarca devrimci ve adli hasta tutuklu, cezaevlerinde ölü-
mü bekliyor. Güler Zere flahs›nda oluflan kamuoyu deste¤i
devleti ürküten bir etki yarat›yor. Ancak devlet biraz daha
beklemek, Güler Zere için geri dönüflü kalmayacak noktaya
gelmek istiyor. 

Ve Güler Zere direnmeye devam ediyor. Zafer iflareti yap-
t›¤› kelepçeli elleri ve hastane maskesinin arkas›ndan ›fl›k sa-
çan gözleri ile, umudunu ve direnme gücünü kaybetmedi¤ini
anlat›yor. Bir taraftan en a¤›r ac›larlarla bo¤uflurken, bir taraf-
tan da d›flar›da eylem yapan yoldafllar›n›, dostlar›n›, ailesini
düflünüyor. Onlardan güç al›yor, onlara güç veriyor. 

Güler Zere’yi kurtarmak, cezaevlerinde hasta tutsaklara
umut afl›lamak için daha güçlü ve etkili eylemler gerekiyor. 

Güler Zere’ye Özgürlük!
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n!

Engin Çeber’in iflkence görüntüleri

Engin Çeber’in ölümünde, Metris Cezaevinde
yap›lan iflkence sonucu olmufltu. Ancak ortaya ç›-
kan kamera görüntüleri, Sar›yer Emniyet Müdürlü-
¤ü’nde yap›lan iflkenceyi de belgeledi. Kamera gö-
rüntüleri, Engin Çeber ve arkadafllar›n›n gözalt›nda
geçirdikleri sürenin sadece k›sa bir kesitini kaps›yor
ve elbette ki, bu kesitte iflkence yap›lm›yor. Tam
tersine, polisler kay›t yap›ld›¤›na dair sürekli
birbirlerini uyar›yor ve kay›tlara “iflkence yap-
mayan modern polis” olarak geçmeye u¤rafl›-
yorlar. Ancak yine de, aksi yöndeki bütün çabalar›na ra¤men, arada
vurduklar› tekmeler, konuflma üsluplar› ve Engin Çeber ile arkadafllar›-
n›n elleri arkadan ba¤lanm›fl ve giysileri y›rt›lm›fl görüntüleri, iflkence-
nin daha Sar›yer’de bafllad›¤›n› kan›tlamaya yetiyor. 

Devlet, Engin Çeber’in iflkencede katledilmesinin izlerini silmeye,
aksi yönde kan›tlar bulmaya u¤rafl›yor. Sar›ye Emniyeti’ne ait bu gö-
rüntüler bu çaban›n bir parças›. 

Di¤er taraftan Metris cezaevindeki iflkencecileri de aklamak için,
ak›l almaz yöntemler kullan›yor. 22 Temmuz’da yap›lan duruflmada, 5
tan›k Engin Çeber’in iflkence gördü¤üne dair ifade vermifl ve iflkence
yapanlar› teflhis etmifllerdi. Mahkeme heyeti, bu aç›k kan›tlar karfl›s›n-
da, duruflma kay›tlar›n›n “teknik bir ar›za nedeniyle” silindi¤ini aç›klad›.
Mahkeme 5 Ekim tarihine ertelendi; ancak bu defa da 5 tan›ktan sade-
ce biri mahkemeye getirildi. Di¤er tan›klar korkudan gelmediler ya da
getirilmediler. 

deme geldi. “Kürt aç›l›m›”
üzerinden f›rt›nalar›n kop-
tu¤u bir s›rada ortaya at›-
lan belge, do¤al olarak dik-
katleri üzerine çekti. “Bar›fl
gruplar›”n›n karfl›lanmas›
ve yarg›lanma biçimi üze-
rinden s›k›flt›r›lan AKP, ye-
niden inisiyatifi ele geçirdi,
kendisine darbe yapmak is-
teyenlerin üzerine daha
güçlü gitmeye bafllad›.

Görünüflte “ordunun si-
yasete müdahalesi”ne set
çekiliyordu. Gerçekte ise
TSK’da güçlü olan “ulusal-
c›” kesim tasfiye edilmek is-
teniyordu. Ergenekon da-
vas› ile bafllat›lan tasfiye ha-
reketi sürüyordu. ‹hbarc›
subay›n son olarak internet
üzerinden gönderdi¤i mek-
tuplar, bunun kan›t› say›l-
mal›d›r. Son mektupta
TSK mensuplar›na ça¤r›
yapan ihbarc› subay, herke-
sin bildi¤ini anlatmas›n› is-
temektedir ki, bu TSK için-
deki AKP-Gülen kesimini
cesaretlendirme çabas›d›r.
Bilindi¤i gibi TSK’da Gü-
len’ci subaylar fifllenip ih-
raç ediliyordu. fiimdi ulu-
salc› subaylar “cuntac›”
olarak damgalan›yor ve tas-
fiye tehdidi alt›nda bulunu-
yor.

* * * 
‹hbarc› subay, “tan›k

olarak ça¤›r›rsan›z gelirim”
diye not düflmüfltü mektu-
bunda. Baflbakan Erdo¤an
da “ifade verirse birçok
gerçek daha net ortaya ç›-
kacak” diyerek bu kap›y›
aralad›. Önümüzdeki gün-
lerde bu subay›n yeni iddi-
alarla birlikte ortaya ç›kma-
s› beklenmelidir. 

Bu durumda klikler ara-
s› “belge savafl›” daha uzun
bir süre devam edecektir.
Ve bu savaflta üstünlü¤ü
ele geçiren AKP, yeni dar-
beler indirmek için f›rsat
kollayacakt›r. AKP’nin
Kürt aç›l›m› da dahil, ABD
merkezli politikalar› yafla-
ma geçirmesi de, içte sa¤la-
yaca¤› üstünlü¤e ba¤l›d›r.
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‹MF ve DB’nin y›ll›k ola¤an toplant›s›,
Ekim ay›nda ‹stanbul’da gerçekleflti. ‹s-
tanbul toplant›s›, bafltan planland›¤› gibi,
dünya ekonomisinin gelece¤ine iliflkin
al›nan kararlardan çok, kitlelerin ‹MF’ye
tepkisi ve sokaktaki gösterilerle günde-
min bafl köflesine yerleflti. Gösteriler,
son derece militand› ve hedefler isabet-
liydi. Devrimcilerin önderli¤inde, son y›l-
larda emperyalist kurumlara karfl› yap›-
lan en militan ve etkili protesto eylemi,
‹stanbul toplant›s›nda gerçekleflmifl oldu. Bu du-
rum devrimcilerin baflar› hanesine yaz›lm›flt›r. 

Burjuvazinin sözcüleri, burjuvazinin içine düfl-
tü¤ü krizden kurtulmas› ve azami karlar›na ka-
vuflmas› için, yerin yedi kat alt›nda, son derece
güvenlikli özel donan›ml› toplant› salonlar›nday-
ken bile, kitlelerin tepkisi ve devrimcilerin solu¤u-
nu enselerinde hissettiler, devrimin korkusuyla tit-
rediler. Biraz bunun etkisi, biraz da son ekonomik
krizin dünya dengelerini fazlas›yla sarsmas›ndan
dolay›, toplant›dan somut kararlar alamadan da-
¤›ld›lar. 

‹MF yeniden güçlenmek istiyor
‹MF’ye dünyadan 186 ülke üye. Üye ülkeler

ve kurumlardan toplant›ya kat›lan kifli say›s› ise
13 bin civar›nda. “Ekonominin patronlar›”n›n bu
toplant›y› bu kadar önemsemelerinin nedeni, ya-
flanan ekonomik krize iliflkin “ürkütücü” senaryo-
lar›n hala geçerlili¤ini koruyor olmas›. 

Burjuvazi, bir taraftan, her fleyin düzeldi¤i, kri-
zin geride kald›¤›, toparlanman›n bafllad›¤› yan›l-
samas›n› yaratmaya çal›fl›yor; gerçekte ise, eko-
nomik krizin çok daha derin ve tehlikeli bir hal al-
makta oldu¤unu görüyor ve buna çareler ar›yor.
Burjuvazinin “iyimser” senaryosuna göre, sanc›l›
ve uzun sürecek bir U dönüflünün arkas›ndan to-
parlanman›n bafllayaca¤› düflünülüyor. W etkisi,
di¤er bir deyiflle k›sa süren bir toparlanman›n ar-
kas›ndan daha sert ve fliddetli bir düflüfl yaflan-
mas› senaryosu ise, daha güçlü bir olas›l›k olarak
görülüyor. Krizin hemen arkas›ndan, batan flirket-
leri kurtarmak amac›yla devletler taraf›ndan 10
trilyon dolar harcand›. Ve bu para, as›l olarak ba-
tan flirketlerin yönetim kurulunun ikramiye ve
prim giderlerine ayr›ld›¤› için, krize de¤il, burjuva-
zinin azalan kar›na çare oldu. 

Kriz, tam da ‹MF ve DB’nin güç ve etkinli¤ini
yitirdi¤i bir dönemde patlak vermiflti. Bugüne ka-
dar ‹MF’nin reçeteleri hiçbir krize çare olamam›fl,
tam tersine krizi derinlefltiren bir etki yaratm›flt›.
Girdi¤i her ülkede özellefltirme, tafleronlaflt›rma,
kamu harcamalar›n› k›s›tlama, iflçi k›y›m› gibi
standart maddeler sunan ‹MF reçetelerinin tek et-
kisi, girdi¤i ülkedeki iflçi ve emekçilerin daha da

yoksullaflmas› olmufltu. ‹MF’nin as›l amac›n›n her
geçen gün biraz daha su yüzüne ç›kmas›, kitlele-
rin tepki ve nefretini büyüttü. Öyle ki, ‹MF ile an-
laflma yapmak isteyen baz› hükümetler, yo¤un
kitle tepkisi ve eylemleri nedeniyle bu anlaflmala-
r› imzalayamad›lar. Hatta baz› ülkelerde, hükü-
metler istifa etmek zorunda kald›. ‹flçi ve emekçi-
lerde ‹MF karfl›t› öfke öylesine yükseldi ki, ‹MF
art›k hiçbir ülkeye gidemez oldu, bürokratlar›n›n
maafllar›n›n ödenemedi¤i, ifllevsizleflti¤i, kapat›l-
mas› gerekti¤i tart›flmalar› bafllad›. 

Eylül 2008’de patlak veren dev ekonomik kri-
zi, kendisi için “f›rsata” çevirmek isteyen ‹MF, ye-
niden sahneye ç›kt›. Dünya ekonomisindeki yerini
almak üzere harekete geçti. Bu hareketin bir ya-
n›n› krizden etkilenen baz› ülkelere kredi sa¤la-
mak oluflturdu. Di¤er yan› ise, kitleler nezdinde
yüzündeki maskeyi de¤ifltirme, yeniden prestij
kazanma çabas›yd›. ‹stanbul toplant›s› bafllama-
dan önce, ‹MF Baflkan› Strauss Kahn’›n, kat›ld›¤›
bir üniversite konuflmas›nda, kendisine ayakkab›
f›rlat›ld›¤›nda gülüp geçerek olay› büyütmeme ça-
bas› ve kendisinin de “sosyalist” oldu¤unu anlat-
mas›, bu çaban›n göstergesiydi. Keza, ‹MF top-
lant›lar› s›ras›nda, d›flar›da gösteri yapacak olan-
lara devletin fliddet uygulamamas› yönündeki
uyar›lar da yine ayn› niyeti tafl›yordu. 

Ancak, tarih geriye çevrilmiyor. ‹MF reçeteleri,
halklar›n nezdinde öylesine lanetli durumda ki,
burjuvazi ne yaparsa yaps›n, ‹MF’yi yeniden pi-
yasaya sürmeyi baflaram›yor. Keza dünyadaki
ekonomik dengeler öylesine sars›lm›fl ki, ABD
ekonomisiyle birlikte ABD güdümlü ekonomi ku-
rumlar› da giderek daha fazla c›l›zlafl›yor. II. Em-
peryalist savafl sonras›nda ABD’nin dünya haki-
miyetini kurumsallaflt›rmak için ortaya sürülen
Bretton Woods ikizleri ‹MF ve DB’nin, misyonunu
tamamlam›fl oldu¤u görünüyor. 

Toplant›da al›nan kararlar da bu görüntüyü
güçlendiriyor. ‹stanbul toplant›s›nda al›nan karar-
lar, geçen ay gerçeklefltirilen G-20 zirvesinde or-
taya ç›kan kararlar›n tekrarlanmas›ndan ibaret.
‹MF, adeta G-20’nin sekretaryas› görevini üstlen-
mifl durumda. ‹stanbul toplant›s›nda da, G-20’nin
kararlar›n›, ‹MF’ye üye 186 ülkeye anlatmak, on-
lar› da G-20 kararlar›n›n bir parças› haline getir-

mek görevini yerine
getirdi. 

Dört maddelik ‹stanbul Kararlar› flöyle s›rala-
n›yor: “‹MF’nin görev tan›m› de¤ifltirilecek, ‹MF
ve DB küresel flartlara göre reformdan geçirile-
cek. ‹MF’nin daha çok söz hakk› olmas› konusun-
da G-20 zirvesinde al›nan karar hayata geçirile-
cek. Yine G-20 zirvesinde al›nan karara uygun
olarak yönetiflim de¤iflikli¤i yap›lacak ve temsil
hakk› az olan ülkelerin temsil hakk›n› art›rmak
üzere kota aktar›m› yap›lacak. Çin ve Japonya
gibi ülkelerin ellerinde tuttuklar› çok büyük miktar-
lardaki rezerv paran›n, dünya ekonomisinin kulla-
n›m›na aç›lmas› sa¤lanacak.” 

Krizden ç›k›fl uzak görünüyor
“Paran›n patronlar›”, kitleleri kand›rmak ve

umut yaymak için toplant›lar yap›yor, konufluyor,
yaz›yorlar. Onlar yaz›p konufltukça, dünya gene-
linde ülkelerde borsalar yükseliyor, “piyasalar” iyi-
ye gidiyor. Ve bu yönde ortaya ç›kan rakamlar,
krizden ç›k›fl belirtisi olarak alg›lan›yor. Oysa bor-
salar›n hareketi her ne olursa olsun, gerçek eko-
nomiler ileriye de¤il geriye do¤ru gidiyor. 

Dünya genelinde 2009 y›l›nda 59 milyon insa-
n›n iflsiz kalaca¤›, 2010 y›l›nda ise, 90 milyon in-
san›n afl›r› yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflayaca¤›
söyleniyor. ABD ve Avrupa ülkeleri baflta olmak
üzere, iflsizlik her ülkede rekor boyutlara yükseli-
yor. Di¤er taraftan, bat›k bankalar› kurtarmak için
ortal›¤a saç›lan 10 trilyon dolar nedeniyle, kamu
borçlar› sürdürülemez boyutlara ulaflt›, bu konu-
da da devletler rekorlar k›r›yor. Bir taraftan artan
iflsizlik, di¤er taraftan kamu borçlar›n› da kitlelerin
s›rt›na y›kma, kitleler üzerinden finanse etme ça-
bas›… Önümüzdeki günlerde daha fazla iflsizlik
ve yoksulluk getirecek olan bu sald›r›lar, krizin
daha da derinleflmesine neden olacakt›r. ‹MF
baflkan› Strauss Kahn bile, iflsizlik ve açl›k nede-
niyle savafllar›n ç›kabilece¤i tespitini yapm›flt›r. 

Ekonomik kriz, afl›r› üretim nedeniyle olufltu
ve kredi köpü¤ünün patlamas›yla gün yüzüne
ç›kt›. Krize çare olarak al›nan tüm önlemler, afl›r›
üretimi ortadan kald›rmad›¤›, kapitalizmin azami
kar h›rs›n› dizginleyemeyece¤i için, krizden ç›k›fl
o kadar kolay ve h›zl› olmayacak.  

“Paran›n patronlar›”, kitleleri kand›rmak ve umut yaymak için ko-
nufltukça, dünya genelinde borsalar yükseliyor, “piyasalar” iyiye

gidiyor. Ve bu yönde ortaya ç›kan rakamlar, krizden ç›k›fl belirti-
si olarak alg›lan›yor. Oysa borsalar›n hareketi her ne olursa ol-

sun, gerçek ekonomiler ileriye de¤il geriye do¤ru gidiyor. Bir
taraftan artan iflsizlik, di¤er taraftan kamu borçlar›n› da kitlele-
rin s›rt›na y›kma, kitleler üzerinden finanse etme çabas›… Önü-

müzdeki günlerde daha fazla iflsizlik ve yoksulluk getirecek
olan bu sald›r›lar, krizin daha da derinleflmesine neden olacakt›r. 

IMF-DB zirvesi
Burjuvazinin krizine çare olamad›
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Ekim tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen y›ll›k ola¤an
toplant›s›, protestolar ve çat›flmalarla karfl›land›.
Dünyan›n birçok yerinden tekeller ad›na toplant›ya
13 bin delege kat›ld›. Fakat ‹stanbul toplant›s›, tüm
dünyada oldu¤u gibi, iflçi ve emekçilerin, komünist
ve devrimcilerin karfl› koyufluyla, tarihe 6-7 Ekim
direnifli olarak geçti. 

‹stanbul'un orta yerinde, yerin yedi kat alt›nda
toplant›lar›n› yapmak zorunda kalanlar, gerçekleflti-
rilen protestolar›n salona kadar tafl›nmas›na engel
olamad›lar. Bariyerlerle kapat›lan sokaklara, pan-
zerlerle iflgal edilen alanlara ra¤men emperyalizm
karfl›tlar›, devrimciler ve komünistler, "IMF'yi-DB'yi
istemiyoruz" sloganlar›yla karfl›lad› onlar›. Yaklafl›k
iki ay önce kurulan IMF-DB karfl›t› Birlik, bu süreç-
te bas›n aç›klamalar›, yürüyüfller, yol kesme ey-
lemleri örgütleyerek, büyük protestolar›n hedeflen-
di¤i 6-7 Ekim tarihine geldiler. Sürecin sürükleyeni
olan IMF-DB Karfl›t› Birlik'in yan› s›ra sendikalar da
sürece c›l›z da olsa kat›l›m gösterdiler. 

1 Ekim'de sendikalar, Taksim-Tünel'den, Tram-
vay Dura¤›na kadar bir yürüyüfl gerçeklefltirdi.
D‹SK, KESK ve Türk-‹fl ‹stanbul flubeler platformu
taraf›ndan örgütlenen yürüyüfle, binlerce kifli kat›l-
d›. IMF-DB Karfl›t› Birlik bileflenlerinin kitlesel ola-
rak yer ald›¤› yürüyüflte, "IMF-DB defol bu dünya
bizim", "Kahrolsun emperyalizm yaflas›n mücadele-
miz", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Kurtulufl
yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Ya-
flas›n s›n›f dayan›flmas›", "Katil ABD Ortado¤u'dan
defol" sloganlar› at›ld›. PDD okurlar› da bu yürü-

yüflte flamalar›yla
yerlerini ald›lar. 

IMF-DB Karfl›t›
Birlik'in 4 Ekim'de
Taksim-Metro ç›k›-
fl›nda yapmay› dü-
flündü¤ü konser
ise, yo¤un ya¤mur
nedeniyle iptal edil-
di. Birlik üyeleri
metrodan Galata-
saray'a kadar yürü-
yerek bildiri da¤›tt›.
Sloganlar eflli¤inde
gerçeklefltirilen bil-
diri da¤›t›m›na hal-
k›n da ilgisi yo¤un
oldu. 

6 Ekim Taksim
IMF-DB toplant›lar›n›n ilk gününde, D‹SK ve

KESK'in düzenledi¤i kitlesel bas›n aç›klamas›, saat
10'da kortejlerin ‹stiklal caddesinden yürümesiyle
bafllad›. PDD okurlar› da toplanma yerine, olufltur-
du¤u kortejle yürüyerek geldi. "Yaflas›n devrim ve
sosyalizm", "Kurtulufl devrimde sosyalizmde", "IMF
defol bu dünya bizim" sloganlar›n› atan kortej, ala-
na geldikten sonra di¤er bileflenlerle bulufltu. 

Saat 11'de bafllayan bas›n aç›klamas›na binler-
ce kifli kat›ld›. IMF-DB Karfl›t› Birlik bileflenlerinin
yan› s›ra sendikalar ve di¤er partiler de aç›klamada
yerlerini ald›lar. Bekleyifl s›ras›nda sloganlar at›ld›.
Bas›n aç›klamas›n›n okunmas›n›n ard›ndan, polis
barikat›na do¤ru yürüyüfle geçen IMF-DB Karfl›t›
Birlik bileflenlerin üzerine at›lan gaz bombalar›yla,
Taksim meydan› gaza bo¤uldu. 

IMF-DB Karfl›t› Birlik bileflenleri ara sokaklara
çekilerek barikatlar kurdu ve direnifle geçti. Atatürk
Kültür Merkezi önünden bafllayarak, ‹stiklal, S›ra-
selviler, Tarlabafl›, Cihangir, Gümüflsuyu, Dolma-
bahçe, Kabatafl hatt›na kadar genifl bir alanda güç-
lü bir direnifl gerçeklefltirildi. Devrimciler ve komü-
nistler, her sokakta, her alanda polislerle çat›fl›r-
ken, Tophane'de de devletin daha önceden organi-
ze etti¤i sivil faflistlerle de çat›flt›lar. Yaklafl›k 3 sa-
at süren çat›flmalar sonucunda, ‹stiklal Cadde-
si'nde dükkan› olan Ishak Kalvo, yo¤un gaz bom-
bas›ndan dolay› kalp krizi geçirdi ve hayat›n› kay-
betti. Yaral› polisleri an›nda hastaneye yetifltiren
devlet, kalp krizi geçiren Kalvo'yu hastaneye yetifl-
tirmek isteyenlere engel oldu. 

Tafllar, sapanlar ve molotoflarla sürdürülen dire-
niflte PDD okurlar› da en önde yerlerini ald›lar.
AKM, Gümüflsuyu, Dolmabahçe, Kabatafl hatt›nda-
ki direniflin örgütlenmesinde önderlik eden PDD
okurlar›, Cihangir ve ‹stiklal Caddesi hatt›nda da
bulundular. Tophane'de sivil faflistlerin sald›r›s›na
maruz kalan devrimciler, her yerden caddeye ç›k-
maya çal›flt›lar. "Yaflas›n devrimci dayan›flma",
"Katil devlet hesap verecek", "IMF defol bu dünya
bizim", "Yaflas›n devrim ve sosyalizm" sloganlar›
s›kl›kla at›ld›. Polisler yaflanan direnifl karfl›s›nda
çaresiz kal›rken, sokakta gördü¤ü herkese vahflice
sald›rd› ve gözalt›na almaya çal›flt›. ‹lk gün yakla-
fl›k 200 kifli gözalt›na al›nd›. 

Eylemde T‹KB(B) militanlar› da yapt›¤› yaz›la-
malarla yerlerini ald›lar. "Ekim flehitleri ölümsüz-
dür", "Yaflas›n devrim ve sosyalizm" sloganlar›n›n
yan› s›ra, çeflitli yerlere T‹KB(B) imzalar›n›n da at›l-
d›¤›, Kabatafl ana yol üzerinde T‹KB(B) yaz›l› bir
karton tabakan›n durdu¤u görüldü. Taksim direnifli
saat 14.'te devrimcilerin iradesi sonucu bitirildi. 

7 Ekim Pangalt›
IMF toplant›lar›n›n ikinci günü, IMF-DB Karfl›t›

Birlik bileflenleri Pangalt›'nda topland›. Sabah›n er-

ken saatlerinden itibaren bu kez de fiiflli bölgesini
abluka alt›na alan polis, Agos gazetesi önünde top-
lanmak isteyenleri gözalt›na almaya bafllad›. Yakla-
fl›k 100 kifli gözalt›na al›nd›. Ergenekon Caddesi
giriflinde pankartlar ve flamalarla toplanan IMF-DB
Karfl›t› Birlik bileflenleri saat 10'da sloganlarla yürü-
yüfle geçti. Yaklafl›k 250 kiflilik kitlenin önü, Pan-
galt› dura¤›nda polis panzerleri ve çevik kuvvet ta-
raf›ndan kesildi. 

Bir müddet polis barikat› önünde bekleyen kitle-
nin kararl›l›¤›n› k›ramayan polis, gaz bombalar› ve
tazyikli suyla sald›rd›. Sald›r›ya tafllarla yan›t veren
eylemciler, Kurtulufl ve Bomonti yönüne do¤ru çe-
kilerek barikatlar kurdu. Caddeyi zorlayan bileflen-
ler daha sonra emperyalizmi temsil eden bankalar
ve flirketlere sald›r›ya geçtiler. Buradan sloganlarla
Abide-i Hürriyet caddesine ç›kan kitle, E-5 karayo-
luna ç›kt› ve yolu trafi¤e kapatt›. Burada yoldan ge-
çen halka da konuflmalar yap›ld›. Polis otolar›na
sald›r›ya geçildi. Polisler korkudan atefl açarak
uzaklaflt›lar. Bir roketatar flekline getirilen havai fi-
flekle polis helikopterine atefl aç›ld›. Helikoptere
isabet etmese de polise korkulu anlar yaflatan bu
eylem de kitle taraf›ndan alk›fllarla kutland›. ‹lk sal-
d›r›n›n ard›ndan Kurtulufl taraf›na çekilen gruplar
da, ana cadde üzerindeki bankalar› yakt› ve Tarla-
bafl›'na ç›kmaya çal›flt›lar. 

Yaflanan eylemlerin ard›ndan yaklafl›k 400 kifli
gözalt›na al›nd›. ‹ki kifli tutuklanarak cezaevine
kondu. Birinci gün sald›r›lar, ayn› akflam Galatasa-
ray meydan›nda yap›lan aç›klamayla protesto edil-
di. ‹kinci günkü sald›r›lar ise toplant›n›n yap›ld›¤›
Kongre vadisinde yap›lan aç›klamayla protesto
edildi ve gözalt›na al›nanlar›n derhal serbest b›ra-
k›lmas› istendi. 

* * *
PDD okurlar›n›n da örgütlenmesinde ve prati-

¤inde en önde yer ald›¤› eylemler boyunca, dünya-
ya direnifl görüntüleri yans›d›. Sonras›nda itiraf et-
tikleri gibi emperyalistler ve onlar›n sözcüleri, 6-7
Ekim'i hiçbir zaman unutamayacaklar. Hak ettikleri
gibi karfl›land›lar ve milyonlar›n sesi olan devrimci-
ler ve komünistlerin direnifliyle karfl›laflt›lar.  

Protestolar salonda da gündem oluflturdu. Tay-
yip Erdo¤an bile sokaklarda yükselen protesto gös-
terilerine de¤inmek zorunda kald›.   

* * *
Onlar hak ettikleri dersi ald›lar! Dünyan›n her

taraf›nda protestolarla karfl›lanan emperyalist ku-
rumlara dönük eylemlere güçlü bir halka da ‹stan-
bul'dan eklendi. Devrimcilerin ve komünistlerin ay-
lar öncesinden bafllatt›klar› irade savafl›, 6-7 Ekim
günlerinde gerçeklefltirilen görkemli militan eylem-
lerle taçland›r›ld›. 

Burjuvazinin sözcüleri, sokaklar› iflgal eden poli-
se, yedi kat yerin alt›na inmelerine ra¤men ra¤men
rahat edemediler, edemeyecekler... 
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Hakettikleri gibi
karfl›land›lar!



7Kas›m 2009
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

"6-7 Ekim, tarihe bu ey-
lemlerle yaz›lacak" diyordu
akflam haber bültenleri. Bir
yandan "cam çerçeve" ede-
biyat› yaparlarken, bir yan-
dan da sokaklarda yans›yan
öfkenin büyüklü¤ü, güçlülü-
¤ü ve kararl›l›¤› karfl›s›nda ne yapacaklar›n› bile-
mez haldeydiler. 

IMF-DB’ye karfl› eylemler sanki baflka bir ül-
kede yap›l›yormufl gibi, toplant› salonunda Tayyip
Erdo¤an "d›flar›daki protestolara da kulak verme-
liyiz" diyordu. D›flar›da polisin sald›r›s›ndan ha-
bersizmifl gibi. Ama iflte ona bunu söyleten, ‹stan-
bul sokaklar›n› tutuflturan, barikatlaflt›ran devrim-
cilerin, komünistlerin ve onlar›n seslerini tafl›d›¤›
iflçilerin ve emekçilerin büyüyen öfkesiydi. 

Tarihi günler, yafland›¤› anlarda "tarih" olarak

yaz›lmazlar. O anda sokakta yap›lmas› gereken
yap›l›r ve bir direnifl güzelli¤i yarat›l›r. T›pk› Gazi
barikatlar› gibi, t›pk› 2004 Nato barikatlar› gibi,
t›pk› Taksim 1 May›s savafllar› gibi... Daha sonra-
s›nda düflünüldü¤ünde "iflte o güzelli¤in içinde
ben de vard›m" diyebilmek en coflku verenidir. 

Böylesi günleri ilk defa yaflam›yor bu toprak-
lar… Dünyada da ilk kez yaflam›yor... IMF-DB
toplant›lar› öncesi yap›lan aç›klamalarda "dünya-
da nas›l karfl›land›larsa burada da öyle karfl›lana-
caklar" demifltik. Öyle de oldu. Onlar yerin yedi
kat alt›na gizlendiler. Baflka ülkelerde de adalara

kaçm›fllard›. Hiçbir
koflulda iflçiler ve
emekçiler onlar›
yaln›z b›rakmam›fl,
ölümler pahas›na
protestolar›n› yap-
m›fllard›. Burjuvazi
korkusundan al›-
yordu bütün ön-
lemleri, ama de-
mogojiyi de elden
b›rakm›yordu. Kimi
zaman "daha yafla-
n›l›r bir dünya
için", kimi zaman
"gelirlerin adaletli
da¤›t›m›" için ya-
p›ld›¤›n› iddia etti-
ler. O kadar ki, bu
toplant›lar›na dün-
ya devrim önderle-
rini dahi alet etme
yüzsüzlü¤ünü gös-
terebildiler. Kimi
zaman devrimci
marfllar çal›nd› sa-
lonlar›nda, kimi za-
man da IMF'nin
DB'nin bafl›nda bu-
lunanlar›n "sosya-
list" ya da "komü-
nist" oldu¤u iddia
edildi. Ama ne
yapt›larsa olmad›. 

‹flçiler ve emek-
çiler, ezilen halklar
onlar› gayet iyi ta-
n›yorlard›. Tar›m›n
talan edilme-

si, ücret-
lerin
gasp

edil-

mesi, evlerimizin bafl›-
m›za y›k›lmas›, e¤itimin,
sa¤l›¤›n paral› hale geti-
rilmesi, savafllara büt-
çeler ayr›lmas› ve akl›-
m›za gelecek her türlü
kötülü¤ün kararlar›n› al-

d›klar›n› bilmeyen yoktu. O yüzden de gittikleri
her yerde pro-
testo edildiler.  

‹flte bu duy-
gular ve öfke
içinde akt›k
alanlara. Ne ya-
paca¤›m›z›, ney-
le karfl›laflaca¤›-
m›z› gayet iyi bi-
lerek… Yoldafl-
lar›m›zla, dev-
rimci dostlar›-
m›zla birlikte iki
gün boyunca sa-
vaflman›n, paylaflman›n coflkusunu yaflad›k. At›-
lan taflta, yanan molotofta, sapanla f›rlat›lan mis-
kette, hep bu öfkeyi tafl›d›k. 

Biz onlar›n korkular›n› gayet iyi biliyorduk.
Korkular›ndan atefl ediyorlar, gaz bombalar›n› sal-
l›yorlard›. Bizler sokaktan ç›kt›kça kudurganlafl›-
yorlar, sa¤›-solu gaza bo¤uyorlard›. Onlar sald›r-
d›kça sokaklardan ç›k›p flamalar›m›z› sallamak,
sloganlar›m›z› atmak daha da coflku veriyordu.
Biliyorduk ki, sokaklarda yapt›¤›m›z her fleyi, iflçi-
ler ve emekçiler gönülden destekliyordu. 

"Esnaf" diye lanse ettikleri bankalar ve emper-
yalist tekellerin yerleriydi. Yalanlar› ortaya ç›ka-
cak diye tabelalar› dahi göstermeye cesaret ede-
mediler ve milyonlar›n sempatisini bast›ramad›lar.
Eylemlerin ard›ndan konuflan hangi iflçi ve emek-
çi varsa, "bir tafl da bizim için atsayd›n›z" dedi.
Soka¤a dökülmesi gereken bu milyonlar›n öfkesi-
nin öncü ç›k›fllar›n› yap›yorduk asl›nda. Hedefler
netti bizim için. Tarihimizden ö¤rendik, daha ön-
ceki barikat savafllar›m›zdan ö¤rendik. 

Yoldafllar›m›z hep beraber en önde savafl›rken,
biraz da Ba¤c›lar'da ölümsüzleflen komutan›m›z
Yoldaflcan'›n hücum ruhunu kufland›k. Remzi'nin
bafl e¤meyen ve burjuvazinin surat›nda patlayan
tekmesini savurduk. Sezai'nin o bilgece bak›fllar›-
n› kufland›k ve fiaban'›n silah›ndan ç›kan kurflun
oldu tafllar›m›z. Nilgün'ün o gülen yüzü ve Ata-
man'›n dimdik bak›fl›yd› yan› bafl›m›zda duran.
Denizlerden, Mahirler'den ve ‹bo'lardan, ald›¤›m›z
anti-emperyalist gelene¤in büyütülmesiydi. 

Hani tarihler yaz›ld›ktan sonra o tarihi yafla-
yanlar derslerini ç›kart›rlar ya. Biz de tarih yapan-
lar ve yazanlar olarak eksiklerimizi ve hatalar›m›z›

hep aflarak ilerledik. IMF-DB toplant›lar›
s›ras›nda sokaklara yans›yan ve disip-

line edilen devrimci iradeydi. Da¤-
dan afla¤›ya akan bir nehir gibi so-
kaklar› aflan bizlerdik. Bizlerdik o
karanl›klardaki “kutup y›ld›z›”n›n
›fl›lt›s›n› gören ve hisseden… 

Tarihi, karanl›klar› yara yara ya-
z›yoruz ve yazmaya devam edece-
¤iz. 

Yaflas›n 6-7 Ekim direniflimiz!
Yaflas›n devrimci dayan›flma!
Yaflas›n devrim ve sosyalizm! 

TARIH YAZIYORUZ...

Do¤ru inisiyatif, militan tav›r
6 Ekim sabah erken saatlerde yoldafllar›mla bulufltum ve ilk randevumuza

vard›k. Oradan Galatasaray lisesinin 200 metre önünde pankart›m›z› açt›k.
“Kahrolsun emperyalizm”, “Yaflas›n devrim ve sosyalizm” sloganlar›yla mey-
dana do¤ru kortej düzeninde yürümeye bafllad›k. 

Meydana geldi¤imizde, yerimizi en önde ald›k. Yaklafl›k yar›m saat kadar
meydanda durduktan sonra barikatlar› afl›p vadiye yürümeye çal›flt›k. Polisin
müdahalesi sonucu kitle geriye çekilmeye bafllad›. Geri çekilirken Gezi Par-
k›’nda yoldafllar› gördüm ve beni takip etmelerini söyledim. 

Meydana indi¤imde yo¤un bir gaz bombas›yla karfl›laflt›m. Arkamda sa-
dece üç yoldafl vard› ve o anda gördü¤ümüz bir polisin peflinde koflmaya
bafllad›k, ama kaçmay› baflard›. Geri döndü¤ümüzde iki resmi polis arabas›
vard›, arkas›nda ise dört polis. Polisleri s›k›flt›rd›k ve tafllamaya bafllad›k. Ve
daha sonra araçlar›n› parçalad›k. O anda üstümüze do¤ru gelen polisleri gö-
rünce geri çekilmek zorunda kald›k. 

Kabatafl yoluna indik ve hemen barikatlar kurup, polis otolar›n› tafllamaya
bafllad›k. Belediye arabalar›na girip ‹MF ve DB’yi teflhir ettim. ‹MF ve DB
toplant›lar›n›n as›l amac›n›n yaflanan krizin faturas›n› biz iflçi ve emekçilere
ödetmeye çal›flt›klar›n› yeni paketler haz›rlad›klar›n› söyledim. Devrim ve
sosyalizm, s›n›fs›z ve s›n›rs›z bir toplum için ‹htilalci Bolfleviklere kat›lmalar›
gerekti¤ini vurgulad›m. O s›rada barikat›n bulundu¤u alanda T‹KB(B) yaz›la-
malar› yap›ld› ve T‹KB(B) yaz›l› bir pankart aç›ld›. 

Burada yaklafl›k 30 dakika durduktan sonra Befliktafl’a inmek zorunda
kald›k. Yolu trafi¤e kapat›p sloganlar att›k. Yol güzergah› s›ras›nda bir yolda-
fl›m›za sivil faflistlerce küfür edildi. Sivil faflistlerin üzerine yürüdük ve hepsini
dövdük. Sonra geri çekildik. 

Hemen ard›ndan panzer ve polisler üstümüze sald›rd›. Bu arada bir binaya
yaklafl›k 20 kifli girdik. ‹çeride bir süre dinledikten sonra ç›kt›k ve yeniden
Taksim’e yöneldik. O s›rada di¤er yoldafllardan da haber ald›k, onlarla bulufl-
tuk ve da¤›ld›k. 

7 Ekim sabah› yine erkenden bulufltuk ve Pangalt›’ya gittik. Orada Birlik
pankart›n›n arkas›na geçtik ve ilerlemeye bafllad›k. 100 metre sonra, iki pan-
zerle yolumuzu çevik kuvvet kesti. Yaklafl›k 10 dakika sonra polis,
biber gaz› ve tazyikli suyla bizi da¤›tmaya çal›flt›. 

Biraz geri çekildikten sonra geri dönüp kitleye kaçmamalar›
konusunda ça¤r› yapt›m. Da¤›lan kitleyi gören polis, üzerimize
sald›rmaya bafllad›. Bu arada bir ara soka¤a girdim ve 10 dakika
kadar kitleyi arad›m. Buldu¤umda bir yoldafl geri ç›kmam›z ge-
rekti¤ini söyledi ve yukar›ya do¤ru ç›kt›k.
Orada bir çat›flma daha yafland›. Ondan sonra
ise yol boyunca bütün bankalar y›k›ld› nere-
deyse.  

Sonra E5 karayolunda yolu trafi¤e kestik.
Burada yakalad›¤›m›z iki resmi oto parçalan-
d›. Oradan da¤›lma karar›yla da¤›ld›k.

.
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‹MF ve DB toplant›s› yerin alt›nda oldu.
Emekçilerin, yoksullar›n, iflsizlerin, ö¤rencilerin,
devrimci ve komünistlerin öfkesi, emperyalistleri
ve iflbirlikçilerini yerin yedi kat alt›na inmeye zor-
lad›. Çünkü emperyalist haydutlar, ’68 devrimci
kufla¤›n›n yumru¤unu ve 6. filo yenilgisini unut-
mufl de¤illerdi. ‹çinde bulunulan büyük ekonomik
krizle birlikte dipten gelen ayak sesleri, onlar› da-
ha da korkutuyordu. Bize düflense, onlar›n bu
korkular›n› büyütmek ve haz›r yerin alt›na inmifl-
lerken, ayak seslerimizin ne kadar güçlü oldu¤u-
nu onlara göstermekti. 

Bu amaçla 6 Ekim’de Taksim meydan›nda
toplanan binlerce kiflinin aras›na, biz de PDD
okurlar› olarak flama ve önlüklerimizle en ön saf-
ta yerimizi ald›k. Bas›n aç›klamas› henüz bitmiflti
ki, yürüyüfle geçilece¤i anda ard› ard›na gaz
bombalar› kitlenin ortas›na düflmeye bafllad›. Bu
sald›r›yla birlikte, art›k meydan savafl› da baflla-
m›fl oldu. Onlar› silahlar›yla, coplar›yla, panzerle-
riyle birçok kez, birçok yerde alt etmifltik. Ama
“biber gaz› ç›kt› mertlik bozuldu” demekten al›ko-
yam›yor insan kendini. 

‹lk sald›r› an›nda yoldafllar›m›z›n bir k›sm›yla
ba¤›m›z koptu, ama yoldafllar›m›z her yerdeydi.
Osman’›n ve Fatih’in, ‘68’lerin ABD emperyalist-
lerine karfl› vermifl oldu¤u ihtilalci ruhu tafl›yorlar-
d›. AKM’nin önünde yoldafllar›m›z›n bir k›sm›yla
buluflup polislerle çat›flmaya devam ediyoruz.
Hedeflerimiz her zamanki gibi oldukça net ve asla
tereddüt etmiyoruz. Kitlenin üzerine azg›nca/fü-
tursuzca sald›ran üniformal› faflistlere ve iflbirlikçi
tekelci burjuvaziye ait bankalar tafllar›m›z›n ve öf-
kemizin hedefi durumunda. 

Üzerimize bolca at›lan gaz bombalar›n›n etki-
siyle AKM önünden Gümüflsuyu caddesine do¤ru
çat›flarak çekiliyoruz. Yeniden toparlanarak polis-
lere ait güvenlik kabinlerini savafl barikatlar›na
dönüfltürüyoruz. Barikat olarak kulland›¤›m›z po-
lis kabininden daha önce yandaki binaya kaçan
resmi faflist, içinde bulundu¤u binadan silah›n›
ateflliyor üzerimize. Bu sefer hedefimiz silah›n
atefllendi¤i binan›n kat› oluyor. Bu esnada çevre-
de bolca T‹KB(B) imzal› duvar yaz›lar› gözümüze
çarp›yor. Bulundu¤umuz noktaya çok say›da tak-
viye güç ve gaz bombalar› aktar›l›yor. Trafik ta-
mamen durmufl durumda. Bir taraftan çat›flarak
geri çekilirken, di¤er taraftan toplu tafl›ma arac›n-
daki yolcular›n gazdan etkilenmemesi için oto-
büslerin camlar›n› kapatmalar›n› söylüyoruz. 

‹kinci bir gaz bombard›man› sonucunda, genel
kitlenin ve yoldafllar›m›z›n bir k›sm›ndan daha
kopuyoruz. Kalan 100 kiflilik kitle ile birlikte

Kabatafl’a tafl›yoruz savafl›m›z›. Kabatafl-F›nd›kl›
aras›nda yoldafllar›m›zla birlikte ald›¤›m›z karar
do¤rultusunda tramvay yolu da dahil olmak üzere
sa¤l› sollu bütün ana caddeyi trafi¤e kap›yoruz.
Direnifl cephesinde bulunan di¤er siper yoldaflla-
r›m›z da bu karar›m›za ortak oluyorlar. Çevre hal-
k›na ve araçlardaki insanlara bugünün ve bu sa-
vafl›m›z›n içeri¤ini anlatan konuflmalar yap›yoruz.
Bölge tamamen bizim inisiyatifimizde. Bu arada
yüzleri maskeli militanlar “orak-çekiç-silah-y›ld›z-
bayra¤›m›z”, “Yaflas›n T‹KB(B)” sloganlar›n› hay-
k›r›yorlar. Tam bu esnada sivil faflistler yoldaflla-
r›m›za önce sözlü, sonra fiziki sataflmalarda bulu-
nuyor. Bizde yine tereddüt yok. Gereken cevap
fazlas›yla veriliyor. Tafl ve sopalarla faflistleri ora-
c›kta cezaland›r›yoruz. Trafik hala kapal› ve biz
sloganlar›m›z› hayk›r›yoruz. “Kahrolsun emperya-
lizm!” “Yaflas›n devrim ve sosyalizm!”, “Emperya-
listler, iflbirlikçiler 6. Filoyu unutmay›n!”.

Çevredeki kitle ve yolunu trafi¤e kapatt›¤›m›z
araçlardaki insanlar, alk›flla-
r›yla ve korna sesleriyle ses
veriyorlar sesimize. Bu bizi
daha mutlu ediyor. 30 daki-
kadan fazla süren eylemimiz,
panzer ve çevik kuvvet polis-
lerinin sald›r›s›yla yeniden
hareketleniyor. Yine gaz
bombalar› ve tazyikli su ile
sald›r›yorlar üstümüze. Bu
sald›r›yla birlikte zaten az
olan say›m›z daha da küçük gruplara ayr›l›yor.
Yoldafllarla olan ba¤›m› tamamen yitirerek bulun-
du¤umuz yerden ara sokaklar› kullanarak bir
baflka bir çat›flma alan› olan ‹stiklal caddesine
ç›kmaya çal›fl›yorum. Ama ara sokaklara öbek-
lenmifl bir grup sivil faflistle burun buruna geliyo-
rum. Etraf›m› sarmaya çal›flt›klar›n› anlad›¤›m an-
da, oradan h›zl› ad›mlarla uzaklafl›yorum. 

Bir süre yaya yürüdükten sonra, caddeden ge-
çen bir taksiyi durdurarak Taksim’e geçtim. Ara-
bas›na bindi¤im floförün, “sen de eylemcisin, belli
oluyor. Ama sizi seviyorum. ‹MF dünyay› yak›p
y›k›yor, ama siz onlar›n birkaç bankas›n›n cam›-
n› k›rd›¤›n›zda sizin ad›n›z terörist oluyor” diye-
rek yan›m›zda oldu¤unu ifade ediyor. Israr›ma
ra¤men benden para almamas› da yan›m›zda ol-
du¤unun göstergesiydi. 

Taksim-‹stiklal caddesine geldi¤imde nere-
deyse çat›flmalar tamamen durmufl durumdayd›.
Yoldafllardan eylemlerin bitti¤i haberini al›yorum
ve oradan uzaklafl›yorum. 

Eylemimiz bir bütün olarak, özellikle de
içerik ve hedefler bak›m›ndan ele al›nd›¤›nda,
burjuvaziyi oldukça korkutan bir nitelik tafl›-
yordu. Bizim anti-propagandam›z› yapabile-
cekleri hiçbir malzeme b›rakmam›flt›k onla-
ra. Tamamen s›n›fsal bir eylemlilikti yaflan›-
lanlar. Bankalar, polisler ve emperyalistlere
ait McDonalds, Burger King ve Starbucks
gibi cafelerdi yakt›¤›m›z, y›kt›¤›m›z. Sivil fa-
flistlerin de piyangodan ç›kmad›klar›n›, ön-
cesinden hesaplan›lm›fl çakallar sürüsü ol-

duklar›n›n bilincindeydik
elbette.  

Ergenekon savafl›
Bir gün sonra 7

Ekimde Pangalt›’daki
Ergenekon caddesi üzerinde topland›k. Birli¤in
pankart›n› açarak ve sloganlar›m›zla Halaskargazi
caddesine do¤ru yürüyüfle geçtik. Sloganlar›m›z
yine gür bir flekilde ç›nl›yor. “‹MF defol bu dünya
bizim!”, “Yaflas›n devrim ve sosyalizm!”, “Emper-
yalistler, iflbirlikçiler, 6. Filoyu unutmay›n!”. 

Polis barikat›na do¤ru ilerliyoruz, bizi neyin
bekledi¤ini bilerek. Çünkü bir gün önce onlara
yaflatt›¤›m›z korku, onlar› daha tedbirli davran-
maya zorlayacak. Ve bir gün önceki savafl›n rö-
vanfl›n› almak isteyecekler. Bu yüzden daha ka-
rarl› ve güçlü durmal›y›z. 

Polis barikat›na yaklaflt›¤›m›zda, emniyet mü-
dür yard›mc›s›yla yaklafl›k 15-20 dk sözlü tart›fl-
ma yafland›. Bas›n aç›klamam›z› bulundu¤umuz
noktada yap›p da¤›lmam›z›, ana caddeye ç›kar-
mayacaklar›n›, buna teflebbüs etti¤imizde sald›ra-
caklar›n› söylüyordu. Bizim ufkumuz ve yol hari-
tam›z netti. Caddeye ç›kaca¤›m›z›, sald›r›ya sald›-

r›yla cevap verece¤imizi
söyledik. Zaten onlar da
bunu biliyordu. “Sald›r›n”
talimat› gecikmedi. Üzeri-
mizde en çok neyin etkili
oldu¤unu bildiklerinden,
ifle yine gaz bombalar› ve
gazl› tazyikli su ile baflla-
d›lar. Bizim de tafllar›m›z
haz›rd›.  

Ergenekon caddesin-
den ara sokaklar› savafl

barikatlar›na dönüfltürmeye ve bu arada emper-
yalist tekellerin flubesi olan bankalar› tahrip et-
meye bafllad›k. Sivil faflistler yine sahneye ç›k-
maya yelteniyordu ki, toparlanmam›zla birlikte
vazgeçtiler. Ard› ard›na bulundu¤umuz soka¤a
gaz bombalar› at›l›yordu. Bir yandan gazdan etki-
lenenleri limon ve limon suyuyla tedavi ediyor,
bir yandan çat›flmaya devam ediyorduk. 

Bir süre sonra Ergenekon caddesine yeniden
ç›kt›k. Yeniden sloganlar›m›zla hayk›r›yor, öfke
dolu tafllar›m›z› düflman›n üzerine f›rlat›yoruz. Ve
yeniden sald›r›yor faflist güruh gaz bombalar›yla.
Hayat›mda hiç bu kadar gaz bombas›na maruz
kalmam›flt›m. Nefes alacak gücüm neredeyse tü-
kenmiflti. Nefes alamad›¤›mdan ayakta durmakta
zorlan›yordum. At›lan “Orak-çekiç-silah-y›ld›z-
bayra¤›m›z” slogan›yla kendime geldim. Ara so-
kaklardan hukukçular sitesinin bulundu¤u cadde-
ye ç›kt›k. Karfl›m›zda emperyalizme ait bir Burger
King duruyor. ‹çerideki iflçilere zarar vermeden,
emperyalizme olan öfkemizi oraya kustuk. 

Daha sonra E-5 karayoluna ç›k›p trafi¤i kapa-
t›yoruz. Yol üstünde duran otobüslerin içine giren
yoldafllar›m›z kitlelere ajitasyon çekiyor. Os-
man’›n, Fatih’in militan ruhunu yans›t›yorlard›
girdikleri sokaklarda, caddelerde… 

Bütün dünya iflçi ve emekçilerine ülkemizden
bir ses tafl›d›k. Dünya halklar›n›n iflçilerinin
emekçilerinin sesi, solu¤u olduk…

Kahrolsun emperyalizm!
Kahrolsun faflist diktatörlük!
Yaflas›n devrim ve sosyalizm!

Onlar yerin alt›nda, B‹Z ÜSTÜNDEYD‹K!
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Emperyalist-kapitalist sistemin yeni bir
krizin içinde debelendi¤i günümüzde, ifl-
sizlik gerek dünyada, gerekse Türkiye’de
ç›¤l›klaflarak büyüyor. Son olarak Türki-
ye’de yap›lan ‹MF-DB zirvesinde de tüm
dünyada iflsizli¤in daha da ço¤alaca¤›
söylendi. Türkiye ise, iflsizlik oranlar›nda
rekor üzerine rekor k›r›yor.  

Fakat iflsizlik sadece iktisadi bir olgu
de¤il. Ayn› zamanda sosyal, siyasal boyutlar› olan
bir sorun. Çünkü insan, üreten toplumsal bir varl›k-
t›r. Kapitalist sistem, insan›n bu üretme güdüsünü,
çal›flma hakk›n› elinden almaktad›r. Bir ifle yarama
duygusunu, toplumsal bir varl›k konumunu ortadan
kald›rmakta, açl›k ve sefalet içinde düflkünler ordu-
su yaratmaktad›r. 

Kapitalizmin vebas› olan iflsizlik, ayn› zamanda,
kapitalizmin belas›d›r da. Burjuvazi krizle birlikte s›k
s›k “sosyal patlama” korkusunu dile getirir. Onlar›n
korkular›, iflsizlerin, da¤›n›k, bafl›bofl bir y›¤›n
olmaktan ç›k›p, örgütlü bir ordu haline gelmesi-
dir. ‹flçi s›n›f›n›n bir parças› olarak, birlikte örgüt-
lenmeleri, birleflik mücadeleyi yükseltmeleridir.

Devrimci Sendikal Birlik olarak, krizle birlikte ar-
tan iflsizli¤i ve bunun yaratt›¤› sonuçlar› daha içeri-
den ö¤renmek için iflsizlere dönük bir anket çal›fl-
mas› bafllatt›k. Yaklafl›k üç ay süren bu çal›flmada,
de¤iflik bölgelerden farkl› iflkollar›nda çal›flm›fl olan
iflsizlerle konufltuk. Metal, tekstil, inflaat, elektrik,
tafl›mac›l›k gibi çeflitli sektörlerde çal›fl›rken iflten
at›lan bu kifliler, ankete verdikleri yan›tlarda, krize
karfl› birleflik mücadeleye vurgu yapm›fllar, örgüt-
lenme ihtiyac›n›n yak›c›l›¤›n› ortaya koymufllard›r.
Bununla birlikte burjuva propagandas›n›n üzerlerin-
deki etkileri de görülmektedir. 

Hedefte AKP hükümeti var
Ankete verilen yan›tlarda, as›l hedefe çak›lan

AKP hükümetidir. Bu durum baflta iflsizlik olmak
üzere yaflad›klar› sorunlar›n as›l kayna¤›n› tam
olarak göremediklerini ortaya koymaktad›r.
Örne¤in, “‹flsiz kalman›z›n sorumlusu ola-
rak kimleri görüyorsunuz?” sorusuna,
ankete kat›lanlar›n ço¤u, “AKP
hükümeti” yan›t›n› vermifltir.
Bunlar›n önemli bir k›sm›, genel
ve yerel seçimlerde CHP’ye oy
verendir. Bunlar, krize karfl›
mücadeleyi de AKP’nin dü-
flürülmesiyle s›n›rl› gör-
mektedirler. Genel ve
yerel seçimlerde oy
kullanmayan kesimler
içerisinde de iflsizli¤in so-
rumlusu olarak hü-
kümeti görenler
vard›r. Bunlar›n
içinde önemli bir

kesim, hükümet ile kapitalist sistemi ve devleti
ayn› görmektedir. Dolay›s›yla iflsizli¤in kapitalizm-
le ve onun devletiyle ba¤›n› kuramamaktad›r.

Ankete kat›lanlar›n bir k›sm› da, iflsiz kalmalar›-
n›n sorumlusu olarak patronlar› görmektedir. Öfke-
lerini de bu sisteme ve onun sahipleri burjuva s›n›-
f›na de¤il, tek tek patronlara yönelmektedirler. 

S›n›rl› say›da da olsa “iflsizli¤in sorumlusu sis-
temdir” diyenler de vard›r. Önemli bir kesim de ifl-
siz kalmalar›n›n sorumlusu olarak ekonomik krizi
görmektedir, fakat krizin kayna¤›, nedenleri hakk›n-
da kafalar› kar›fl›kt›r. 

Kriz ve iflsizli¤in, kapitalist sistemle ba¤›n›
tam olarak kuramasalar da, bu sisteme oldukça
güvensizdirler. Bir yandan da kapitalist sistemi
sorgulamaktad›rlar. Mesela “aç›lan ekonomik pa-
ketler kime yarad›” sorusuna, ankete kat›lanlar›n
hepsi, “patronlara, yandafllar›na, uluslarararas› te-
kellere” fleklinde cevaplar vermifltir. Bu da tedbirle-
rin, yasal düzenlemelerin kimin için yap›ld›¤›n›n, ifl-
çilerin-emekçilerin nezdinde aç›k oldu¤unu gösteri-
yor. 

“Hükümet krizi aflmada baflar›l› m›” sorusuna
genel ve yerel seçimlerde AKP’ye oy verenler “ba-
flar›l›d›r” demelerine ra¤men, aç›lan paketlerin pat-
ronlara yarad›¤›n› teslim ediyorlar. Buna karfl›n
“kriz dünya ölçe¤inde yaflanan bir sorun, sadece
AKP’nin sorunu de¤il” demekteler. Bir yandan kri-
zin ve iflsizli¤in sorumlusu olarak patronlar› gör-
mekte, aç›lan paketlerin patronlar›n ç›kar›na oldu-
¤unu düflünmekteler, di¤er yandan AKP’nin propa-

gandas›ndan etkilenmekteler.

‹flsizli¤e karfl› tek yol birleflik mücadele
“‹flten atmalar›n önü nas›l kesilir” sorusuna
“birleflik mücadele” diyenler ço¤unluktad›r.

Fakat “emeklilerin çal›flmas› yasaklans›n”
diyenler, “teknolojik geliflme” diyenler,
“bol üretim diyenler” ve “özellefltirme ol-
mas›n” diyenler de vard›r.

Bu yan›tlar, iflçi ve emekçilerin,
burjuva demogojisinden ne
oranda etkilendiklerini de or-
taya koymaktad›r. Örne¤in
teknolojik geliflmenin, bu sis-
tem içinde s›n›fa de¤il, kapi-
taliste yarad›¤›n›n fark›nda
olmayanlar bulunmaktad›r.
Oysa bu sistemde her tek-

nolojik geliflme, daha fazla sömürü, daha
fazla iflsizlik anlam›na gelmektedir. Ayn›
fley “bol üretim” için de geçerlidir. Elbette
üretim yapmak için kapitalistin iflçiye ihtiya-
c› vard›r. Ancak kapitalizmin refah döne-
minde bile iflsizlik sorunu bitmez, sadece
oransal düflüfl görülür. Fakat kapitalizmi kri-
ze sokan fley de, bu “afl›r› üretim”dir. Burju-
vazi, azami kar için daha fazla üretir ama

bu durum pazar sorununa, ard›ndan krize yol açar.
Dolay›s›yla kapitalist sistemde ne “teknolojik ge-
liflme” ne “fazla üretim” iflsizli¤i önler, aksine
iflsizli¤i artt›ran bir rol oynar. Bu da kapitaliz-
min kendi içindeki çeliflkisidir. Sistem, sürekli ifl-
sizli¤i üretir.

Hele ki iflsizli¤e çare olarak “emeklilerin çal›fl-
mas›n›n yasaklanmas›”n› istemek, tam da burjuva-
zinin yapmak istedi¤i fleye, emekçileri birbirine dü-
flürme tuza¤›na hizmet eder. Emekli ücretlerinin
durumu ortadad›r. Sefalet ücretine talim eden
emekliler, geçinemediklerinden dolay› çal›flmak zo-
runda kal›yorlar. Kald› ki, bütün emeklilerin çal›fl-
mas› yasaklansa dahi iflsizlik ortadan kalmayacak-
t›r. ‹flsizlik, kapitalizmin bir parças›d›r. Burjuvazi
azami kar elde etmek için “yedek iflçi ordusuna”
yani iflsizlere ihtiyaç duyar.  O yüzden de iflsizli¤e
karfl› mücadelede as›l hedefe çak›lmas› gereken
kapitalist sistemdir.  

Bütün bu çarp›k düflüncelere, s›n›f bilincinden
yoksunlu¤a ra¤men, krize karfl› ne yapmal› soru-
sunda “birleflik mücadele”, “dayan›flma”, “grev”
söylemleri, ankete kat›lanlar›n hepsinin ortak kese-
ni oldu.

Ankete kat›lanlar›n hepsi, ifl bulma umudu ol-
mad›¤›n› ifade ediyor. Keza evde sorunlar yaflad›k-
lar›n›, huzurun kaçt›¤›n›, psikolojilerinin bozuldu¤u-
nu da söylüyorlar. Bu durum, hepsinin ortak yan›n›
oluflturuyor. ‹flsizli¤in, sosyal olarak da insanlar›
nas›l y›pratt›¤›n›, yozlaflmaya, düflkünlefltirmeye it-
ti¤ini, bu yan›tlarda bir kez daha görüyoruz. 

* * *
Anketin en çarp›c› sonuçlar›ndan biri ise, “iflsiz-

lerin örgütlenmeye ihtiyac› var m›, böyle bir olu-
flumda yer almak ister misiniz”e ankete kat›lanlar›n
neredeyse hepsinin “evet” demesidir. 

‹flsizler, mücadeleye ve örgütlenmeye istek-
liler. Fakat kendilerine güvensizler. ‹flin merke-
zine girmekten, görev almaktan, sorumluluk
duymaktan flimdilik uzaklar. Güven duyacaklar›
bir örgütlenme ve büyüyen bir mücadele oldu-
¤unda içinde yer alacaklar› kesindir. 

Bu veriler ›fl›¤›nda iflsizlerin örgütlenmesi soru-
nu bir kez daha yak›c›l›¤›n› ortaya koymufltur. An-
ketin iflsizlerin durumunu ö¤renmek kadar, örgüt-
lenmesine de hizmet eder hale gelmesi, bu yöndeki
bofllu¤un giderilmesiyle sa¤lanacakt›r. Bu noktada
tüm s›n›f bilinçli iflçilere, devrimci-demokrat sendi-
kac›lara görev düflmektedir. 

‹fls i z l i k  anket in in  
gösterd ik ler i

‹flsizlik sadece iktisadi bir olgu de¤il. Ayn› zamanda
sosyal, siyasal boyutlar› olan bir sorun. Çünkü insan,

üreten toplumsal bir varl›kt›r. Kapitalist sistem, insan›n
bu üretme güdüsünü, çal›flma hakk›n› elinden almakta-
d›r. Bir ifle yarama duygusunu, toplumsal bir varl›k ko-

numunu ortadan kald›rmakta, açl›k ve sefalet içinde
düflkünler ordusu yaratmaktad›r. 
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Miting sonras› görüfltü¤ümüz, yürüyüfl
kolunda olan ‹zmir Genel ifl 5. nolu flube
mali sekreteri Cenan Ünal, yürüyüflü dergi-
mize de¤erlendirdi. Arkas›ndan, direniflçi
iflçilerden ‹smail ile röportaj yapt›k.

Cenan Ünal: 17 Eylül’de yola ç›kt›k.
Yola ç›k›fl nedenimiz iflimize geri dön-
mekti. 30 Nisan tarihi itibariyle Karfl›ya-
ka Belediyesi’nden 276 iflçi arkada-
fl›m›z iflten at›ld›. 140 gün Karfl›ya-
ka Belediyesi Örnekköy flantiyesinde çad›r
kurarak burada direniflimizi sürdürdük. Çe-
flitli eylem ve etkinlikler gelifltirdik. Bütün ça-
balar›m›za ra¤men iflimize dönemedik. Art›k
bu eylemin ‹zmir d›fl›na tafl›nmas› noktas›n-
da görüfl birli¤ine vard›k. Bizi iflten atan be-
lediyenin mensup oldu¤u parti genel baflka-
n›na gidip sorunumuzu anlatmaya, bu soru-
nun bir an önce çözülüp ma¤duriyetimizin
giderilmesi istemeye karar verdik. Böylece
16 Eylül tarihi itibariyle Karfl›yaka Belediye-
si’nin önünde ‹zmir-Ankara yürüyüflümüzü
bafllatt›k. Bugün Ankara’day›z. Yaklafl›k 31
gün sürdü bu yürüyüfl. Tabi çok basit olma-
d›. Koflullar çok a¤›rd›. Zaman zaman ya¤-
mur, zaman zaman ayaklar›m›z›n çok ciddi
bir flekilde yaralanmas›, bir arkadafl›m›z›n
aya¤›n›n k›r›lmas›, istedi¤imiz zaman istedi-
¤imiz yerde her fleyi elde edemiyorduk. Yi-
yecek, içecek, insani ihtiyaçlar›m›z› karfl›la-
yam›yorduk. Bütün bu zorluklara ra¤men yü-
rüyüflümüzü gerçeklefltirdik. Zaten koflulla-
r›n bu denli zor ve a¤›r oldu¤unu biliyorduk.
Çünkü mücadele, uzun soluklu bir mücade-
leydi. Bundan dolay› da o zor koflullar› göze
alarak ‹zmir-Ankara yürüyüflümüzü gerçek-
lefltirdik. 

Burada neler yapacaks›n›z?
Burada çad›r kuraca¤›z. Mücadelemizi

burada sürdürece¤iz. Bizim tek amac›m›z,
bir an önce mensup olunan partinin bu duru-
ma el koymas›, sesimize kulak vermesi, du-
yarl›l›k göstermesi. Söyledikleri gibi sosyal-
demokrat bir parti olduklar›n› göstermeleri.
Eme¤e yüzü dönük olan bir anlay›fl içerisin-
de, emekçinin hakk›n› vermeliler. Aksi halde
söyledikleriyle de çelifliyorlar, ki bu güne ka-

dar
çelifltik-

leri gibi. En
az›ndan belki

bu insanlara kulak
verir ve bu çeliflkiyi

biraz olsun azalt›rlar.
Bizim mücadelemiz iflimize dönüflle

orant›l›d›r. ‹flimize dönmedi¤imiz süre-
ce mücadelemiz bitmeyecek. Anka-

ra’da ‹zmir’ de belki de Türkiye’nin daha baflka il-
lerinde devam edecek. ‹fle dönüfl kuflkusuz ol-
mazsa olmaz bir kofluldur, ancak biz Türkiye iflçi
s›n›f›n›n elde edece¤i kazan›mdan bak›yoruz. Ya-
ni bizim mücadelemiz tafleronlaflt›rmaya karfl› bir
mücadele, özellefltirmeye karfl› bir mücadele, krizi
bahane ederek haks›z, hukuksuz iflten at›lan iflçi-
lerin sesi olma mücadelesidir. Onun için kent afl
iflçisinin omzunda büyük bir yük vard›r. Bu yükü
bilerek mücadelemize devam ediyoruz ve devam
edece¤iz.

‹flten at›lma süreciniz nas›l geliflti? 
‹smail: D‹SK, CHP’ye ‹zmir’de destek verdi.

Bizlere ifllerimizde hiçbir sorun ç›kmayaca¤›, her-
kesin ifline devam edece¤i söylendi. Ama seçim-
lerden hemen sonra bizler iflimizden at›ld›k. Bize
arkadafllar›m›zdan gizli bir haber geldi, ihale ola-
cakm›fl. Bir de bakt›k iflten at›lm›fl›z. ‹flten at›ld›¤›-
m›z güne kadar bu durumdan haberdar de¤ildik.
‹flçi bayram›na bir gün kala 276 iflçi iflten at›ld›k.
Biz at›ld›ktan bir gün sonra 400’e yak›n iflçi al›n-
m›fl. Altafl’a bir ihale yapt›lar o kadar iflçi ald›rlar
bizim yerimize. O kadar sahtekar ki, “ben iflçi al-
mad›m” diyor. Nas›l iflçi almad›n, bu kadar insan›
biz görüyoruz. Baflkan›m›z geçenlerde bas›na ilan
verdi, ihale yap›l›p kaç iflçi al›nd›¤›na dair tek tek
ispatl› flekilde.

Yürüyüfl karar› nas›l al›nd›?
‹zmir de çok u¤raflt›k, eylemler yapt›k, flantiye-

de direndik, ama olmad›. En son çare olarak An-
kara’ya yürüyüfl karar› ald›k. 5-10 bin kiflilik bir
grupla ‹zmir’den ç›kt›k. 

Yürüyüfl boyunca nelerle karfl›laflt›n›z?
Yolculuk zorlu geçti. fians›m›z vard› ki ya¤mu-

ra bir kere yakaland›k, so¤uk vard›. Arkadafllar›-
m›z›n burunlar›, kulaklar› çatlad›.
Ayaklar›m›z, topuklar›m›z su topla-
d›, çatlad›. Yolda Destan Gümüfl-
tekin adl› bir arkadafl›m›z›n aya¤›
k›r›ld›, onu geri göndermek zorun-
da kald›k. Ama o da bugün bura-
dayd›.

Jandarmalar yolunuzu neden
kesti?

Kemalpafla’da ne çekti¤imizi
biz biliriz. Çok zorluk çektik, jan-
darma yol vermedi. Tarlalardan,

Kent Aş işçisi Ankara’da 
‹zmir’de AKP’nin belediye s›n›rlar›nda yapt›¤› de¤i-

flikli¤in ard›ndan, Karfl›yaka Belediyesi’nin küçülme-
siyle sözleflmeleri yenilenmeyip iflten at›lan 300’e ya-

k›n iflçinin mücadelesi devam ediyor. ‹fl kanununun
29. maddesi uyar›nca, ifl daralmas› gerekçe gösterile-
rek iflçi bayram›na bir gün kala iflten at›lan Kent Afl ifl-

çileri, ifl daralmas›n›n bahane oldu¤unu söylüyorlar.
‹flçilerin iflten at›lmas›n›n ertesi günü yeni iflçilerin

al›nd›¤›n›, amac›n iflçileri tafleron firmalar arac›l›¤›yla
daha çok sömürmek ve sendikas›zlaflt›rmak oldu¤unu
ve buna izin vermeyeceklerini belirtiyorlar. Bugüne ka-
dar birçok eylem, gösteri ve yürüyüfl gerçeklefltirdiler. 

Karfl›yaka Belediyesi’ne ait Örnekköy flantiyesinde
aileleriyle birlikte direnifle geçen iflçiler, aradan geçen
4,5 aya ra¤men bir sonuç alamad›lar. Genel-‹fl sendi-
kas›yla birlikte bu hak alma mücadelesini ‹zmir d›fl›na

taflmas›na karar verdiler. Kent Afl iflçisine yol göste-
ren, ‹zmir proletaryas›n›n tarihsel birikimi olmufltu. ‹z-

mir’de 1991’de de benzer bir yürüyüfl gerçeklefltiril-
mifl, ‹zmir Belediyesi’nde çal›fl›rken iflten at›lan 405

iflçi, Ankara’ya bir yürüyüfl bafllatm›flt›. ‹flçilerin “ölüm
yürüyüflü” ad›n› verdi¤i bu eylemin arkas›ndan, önemli

bir kesimi ifllerine geri dönmüfltü.  
Bu yürüyüfle atfen 17 Eylül’de 52 iflçi ve sendika

temsilcileriyle birlikte 65 kifli, genifl kat›l›ml› bir eylem-
le Ankara yürüyüflüne bafllad›lar. ‹lk engel, daha ‹zmir
d›fl›na ç›kmadan karfl›lar›na dikildi. Kemalpafla belde-
sinde yollar› jandarma taraf›ndan kesildi. Gerekçe ifl-

çilerin can güvenli¤inin(!) olmamas›ym›fl. ‹flçiler de
can güvenliklerini sa¤lamak için yaklafl›k 10 km’lik bir
yolu sarp yamaçlardan, çamurlu tarlalardan geçerek

yürüdüler. Yürüyüflün 9. gününde Destan Gümüfltekin
adl› bir iflçi aya¤›n›n k›r›lmas›yla ‹zmir’e geri gönderil-

di. Günde yaklafl›k 10-15 km yol yürüyen iflçiler, yol
boyunca gittikleri yerleri miting alan›na çevirdi. Onlar›n

ne can güvenli¤i(!) olmayan yollar, ne patlayan ve su
toplayan topuklar ne de gece so¤uklar› yollar›ndan

döndürebildi. Ankara’n›n Polatl› ilçesine ulaflt›klar›nda
SES ve Dev Sa¤l›k-‹fl gibi sendikalar›n karfl›lad›¤› ifl-
çilere, sa¤l›kç›lar sa¤l›k taramas› yapt›. Su toplayan

ve patlayan ayaklara pansumanlar yap›ld›. Geceyi Po-
latl›’da geçiren iflçiler, ertesi gün yola devam ettiler.
Toplam 650 km yol kateden iflçiler, 17 Ekim’de An-

kara ulaflt›. Saat 11.00 de gar önünde onlar› sendika-
lar, kitle örgütleri, meslek odalar› ve devrimci-demok-
rat kurumlar karfl›lad›. “Kent Afl iflçisi yaln›z de¤ildir”,
“Kent Afl iflçisi direniflin simgesi” sloganlar›yla selam-
lad›lar. ‹flçiler de onlar› “Direne direne kazanaca¤›z”,
“Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiç biri-

miz” sloganlar›yla cevaplad›. ‹flçilerin söyledi¤i marfl-
larla daha da coflan kitle buradan sloganlar eflli¤inde

Abdi ‹pekçi Park›’na bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Burada
D‹SK Genel-‹fl Baflkan› Erol Ekici bir konuflma ger-
çeklefltirdi. Yap›lan konuflmalar›n, at›lan sloganlar›n

ve çekilen halaylar›n ard›ndan miting sona erdi. 
‹fle geri dönene kadar mücadelelerinde kararl› olan

iflçiler, Abdi ‹pekçi Park›nda çad›r kurdular. CHP Ge-
nel Baflkan› Deniz Baykal’›n randevu vermesini bekle-
yen iflçiler, olumlu bir sonuç al›ncaya kadar bu çad›r-

lar›nda direnifle devam edeceklerini belirttiler.



Okmeydan› Hastanesi’nde direnifl
Dev Sa¤l›k ‹fl sendikas›nda örgütlendikleri için iflten at›lan Okmeydan›

hastanesi iflçileri, 9 Ekim'de yapt›klar› eylemle hastane yönetimini protesto
ettiler. 

D‹SK, KESK, Birleflik Metal sendikalar›n›n yöneticilerinin de destek ver-
di¤i eylemde yap›lan aç›klamada, iflçilere her iflin yapt›r›ld›¤› vurguland›.
Haklar›n› aramak için örgütlendiklerinde kendilerini kap› önünde bulduklar›-
na de¤inen iflçiler, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirttiler. 
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çamurlar›n içinden yürüdük. Ovaya sald› bizi jandarma. Ben Do¤u’da asker-
lik yapt›m, binbafl›y›, albay› orada görmedim. 60 kifli yolumuzu kesti. En
ufak rütbelisi te¤mendi. Yüzbafl›, binbafl›, albay bir sürü rütbeli vard›.

Burada talepleriniz neler olacak?
Bizim tek talebimiz iflimize geri dönebilmek. Bu kadar yol yürüdük, art›k

buradan eli bofl dönmek bize yak›flmaz. Burada çad›r kuraca¤›z. Buradaki
eylem biçimlerine baflkanlar›m›z karar verecek. Ne gerekiyorsa onu yapaca-
¤›z.

‹flçilerin bilinçleri iflten at›lmadan önce nas›ld›, flimdi nas›l?
Ben sana kendimi örnek vereyim. Ben hiçbir eyleme, gösteriye ilgi duy-

mazd›m. Mesela sendikadan gelirlerdi, eylem ça¤r›s›nda bulunurlard›,
“aman saatlerde s›cakta ayakta kim duracak” derdim, gitmezdim. Ama art›k
en önde ben gidece¤im. As›l ciddiye al›nacak fleymifl eylemler. Art›k ben
nerede eylem var, nerede bir arkadafl›m›z›n burnu kanam›fl, o olaya müda-
hil olaca¤›m. Sadece ben de de¤il hepimiz böyle. Direnifli yaflamak laz›m-
m›fl. Bunu bana oturup saatlerce anlatsan, anlamazd›m. Hat›r için dinlerdim
en fazla, o kadar. En az üç defa polisle bo¤az bo¤aza geldik. Polisler çitler-
le kap›y› kapatt›¤›nda o h›rsla o çitlerin üzerinden geçtim. Ellerim yar›lm›flt›.

O olay› anlat›r m›s›n›z biraz?
Polis kuflatm›fl flantiyeyi, güya flantiyeyi boflaltacak. O anda haberimiz

yoktu, da¤›n›kt›k. Polisle resmen meydan savafl› yapt›k. Polislerde gaz mas-
kesi vard›, joplar›, tüm teknik aletleri. Bizim de yapabilece¤imiz tek bir fley
vard›: Direnmek. Biz de direndik... fiantiyenin d›fl›na çad›r köy kurmufltuk.
Herkesin çad›r› vard›r. Cevat Durak bu kadar direnifl olaca¤›n› bilseydi, ya
da tahmin etseydi bizi katiyen iflten ç›karmazd›, bundan eminim. “Ben bun-
lar›n paras›n› veririm, bunlar paray› al›r gider” diye düflündü. Ama tam tersi
oldu. 

Yürüyüfl boyunca nas›l tepkilerle karfl›laflt›n›z. 
Gitti¤imiz her yerde büyük bir destek gördük. Ben bilmezdim insanlar›n

bu kadar s›cak, yard›msever oldu¤unu. O yol boyunca sürekli insanlar mad-
di manevi yard›mda bulundular bize. Kendi halindeki insanlar, kar›flm›yorlar,
ama mücadele eden insanlardan desteklerini esirgemiyorlar. Bu ülkede 4
milyon iflsiz var, belki dedim bu yürüyüfl birilerini uyand›r›r, örgütlenme, mü-
cadele, dayan›flma içerisinde olurlar diye yürüdük biz. Kazanana kadar da
mücadelemiz sürecek.

Peki son olarak söylemek istedi¤iniz bir fley var m›?
Burada herkes kararl›. Kazanana kadar direnece¤iz. Ben bir ay›m› ver-

miflim bu yürüyüfle. ‹zmir-Ankara aras›n› yürümüflüm. 4 aydan fazla da flan-
tiyede bekledik. Polislerle çat›flt›k hem de saatlerce. Arkadafllar›m›z›n ço-
cuklar› bu yol boyunca okula bafllad›lar. Bayramda ailelerimizden ayr› kal-
d›k. O yüzden kazanana kadar direnmeye devam edece¤iz.

Kent Afl iflçilerine faflist sald›r›
Abdi ‹pekçi park›nda bekleyifllerini direnifl çad›r›nda sürdüren Kent

Afl iflçilerine destek artarken, 24 Ekim'de “Alperen Ocaklar›”ndan sivil
faflistler sald›rd›. Tekbir sesleri aras›nda iflçilerin bulundu¤u çad›ra yö-
nelen faflistler, resim sergisini da¤›t›p, iflçileri tartaklad›lar. Bu sald›r›,
Ankara'da ayn› gün yap›lan destek yürüyüflüyle yan›tland›. Yüksel Cad-
desi'nden Abdi ‹pekçi park›na yürüyen kitle s›k s›k "Faflizme karfl› omuz
omuza", "Bask›lar bizi y›ld›ramaz", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep be-
raber ya hiçbirimiz" sloganlar›n› att›lar. 

Ankara'n›n göbe¤inde polislerin nezaretinde sald›r›ya u¤rayan iflçile-
rin nezdinde, topluma mesaj verilmek isteniyor. Hak aranan her yerde,
resmi ve sivil faflistleri karfl›m›zda görece¤imiz söyleniyor. Sivil faflistle-
rin organize etti¤i yürüyüflleri, “halk tepkisi” diye lanse eden burjuva
medya ise, iflçi ve emekçilerin hakl› taleplerini duymazl›ktan geliyor. 

Her direniflte oldu¤u gibi Kent Afl iflçileri de bu ablukay› da¤›tmay›
baflard› ve kamuoyunun gündemine soktu. ‹zmir'den bafllay›p Anka-
ra'n›n göbe¤ine uzanan bu direnifl, ülkenin çeflitli yerlerinde sürmekte
olan direnifllere de ilham kayna¤› oluyor. 

‹SDEM‹R’de 4 bin iflçi yürüdü
‹hanetçi Hak-‹fl sendikas›n›n patronla

iflbirli¤i yapmas› üzerine, ‹SDEM‹R iflçileri
bask›lara karfl› tepkilerini yürüyüfllerle or-
taya koyuyor. Ücretleri yüzde 35 düflürü-
len iflçiler, bu kez de 15 dakikal›k fazla
mesai sald›r›s›yla karfl›lafl›nca yürüyüfl
yapt›. 

5 Ekim'de 16.30'da iflten ç›kan iflçilere
servislerin 15 dakika geç hareket edece¤i
söylenince, 3 bin iflçi yürüyüfl düzenledi.
Yürüyüfle engel olmak isteyen sendikac›-
lar, iflçileri tartaklad›lar. Eylemlerine son vermedikleri takdirde ifllerine son
vermekle tehdit ettiler. Sendika temsilcilerinin bu tavr›, iflçilerin öfkesini art-
t›rd› ve iflçiler toplu olarak “Kahrolsun sendika yönetimi”, “Bu yönetimi iste-
miyoruz” sloganlar›n› att›lar. Fabrika Genel Müdürü’nün iflçilere sorunun en
k›sa sürede çözülece¤i sözünü vermesi üzerine, iflçiler eyleme son vererek
otobüslere bindiler. 

Ayn› uygulama gece vardiyas›nda da yafland› ve bu kez gece vardiya-
s›ndan bin iflçi çelikhane ünitesinin önünde toplanarak yürüyüfl yapt›. 

Bunun üzerine sendika, direnifle önderlik eden iflçileri tesbit etme çaba-
s›na girdi. ‹flçileri tek tek konferans salonuna ça¤›ran sendikac›lar, “toplant›
ertelendi, iflinizin bafl›na dönün, sonra ça¤r›lacaks›n›z” diyerek iflçilere göz-
da¤› vermeye çal›flt›. Bu gözda¤›, 21 iflçinin at›lmas›yla prati¤e dönüfltürül-
dü. Patron taraf›ndan elebafl› olarak belirlenen iflçileri bizzat Hak-‹fl sendi-
kas› iflten att›rd›. ‹flçiler ise, haklar›n› aramaya devam edeceklerini belirti-
yorlar. ‹fle geri dönme talebiyle iflverenle görüflen iflçileri sendika veto etti. 

Ücretleri düflürüldü¤ü zaman ‹SDEM‹R iflçileri iflten at›lma korkusuyla
fazla tepki göstermemifllerdi. Ancak tepki göstermedikçe sald›r›lar art›yor.
Bu, sendika yönetimine karfl› güvensizli¤i derinlefltiriyor. Di¤er taraftan, ar-
t›k 15 dk fazla mesai gibi sald›r›lar karfl›s›nda ortak hareket ediyorlar. Sal-
d›r›ya karfl›, ‹SDEM‹R iflçilerinin tümü, birlikte eylem gerçeklefltirdiler. 

Cesur Çuval iflçileri iflten at›ld›
‹flyerlerinde yaflanan hak gasplar›na karfl› ç›kt›klar› için iflten at›lan Ce-

sur Ambalaj iflçileri, 1 Kas›m'da Kartal Meydan›'nda gerçeklefltirdikleri ba-
s›n aç›klamas›yla patronu ve sendika bürokrasini protesto ettiler. 400 iflçi-
nin çal›flt›¤› ve Kartal Kurfal›'da olan iflyerinde 3 vardiya halinde üretim ya-
pan iflçiler, hak gasplar›n› protesto etmek için ifl durdurmufl ve ard›ndan 7
iflçi iflten at›lm›flt›. D‹SK Tekstil-Sen'in örgütlü oldu¤u iflyerinde, sendika bü-
rokratlar› bu hak gasplar›na her hangi bir fley yapmad›klar› gibi, iflten atma-
lara da sessiz kald›lar. 

Kartal Meydan›'nda gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas› saat 13'te bafllad›.
‹flçiler ad›na yap›lan aç›klamada, ücretlerinin gasp edildi¤ine, fazla çal›flma
saatlerine de¤inilirken, sendikan›n bu duruma sessiz kalmas› da protesto
edildi. Eylem, 5 Kas›m'da D‹SK Genel Merkezi Önünde ve 7 Kas›m'da Tak-
sim Tramvay dura¤›nda yap›lacak bas›n aç›klamalar›na ça¤r›yla bitirildi.
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Yakuplu Beledi-
yesi'nde çal›fl›rlarken Mahalli ‹dareler

yasas›ndaki de¤ifliklik sonucu Esenyurt Belediye-
si'ne geçen Belediye ‹fl üyesi iflçiler, iflten at›ld›k-
tan sonra bafllatt›klar› direnifllerine devam ediyor-
lar. Esenyurt Belediye Baflkan› taraf›ndan sendika-
s›zlaflt›rma sald›r›s›yla karfl›laflan iflçiler bu dayat-
may› kabul etmiyorlar. 3. ay› geride b›rakmak üze-
re olan direnifl sürecinde, polisin, zab›tan›n, beledi-
ye baflkan› ve il genel meclis üyelerinin sald›r›lar›-
na maruz kalan iflçiler, Esenyurt'ta her çarflamba
gerçeklefltirdikleri eylemlerle bunlar› protesto edi-
yorlar. Devrimci kurumlar, sendikalar ve Esenyurt
halk›n›n verdi¤i destekle, kamuoyuna direnifllerini
duyurmay› baflaran iflçiler, pazar yerleri ellerinden
al›nan pazarc›larla birlikte belediye önünde bekli-
yorlar. 

22 Ekim'de Büyükflehir Belediyesi önünde ey-
lem gerçeklefltiren iflçiler, ifllerini geri istediler. ‹fl-
ten at›lan B‹MTAfi iflçileriyle birlikte Saraçhane
park›nda toplanan Esenyurt Belediye iflçileri, "‹flçi-
lerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Sendika hakk›m›z
söke söke al›r›z", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›" slo-
ganlar›n› hayk›rd›lar. Büyükflehir Belediyesi önüne
kadar sloganlar ve dövizlerle yürüyen iflçiler ad›na
Belediye-‹fl 5 Nolu flube baflkan› Nihat Altafl aç›k-
lama yapt›. Aç›klamada iflçilerin ifle al›nmas›n› iste-
yen Altafl, e¤er al›nmazlarsa yarg› sürecini de bafl-
latacaklar›n› vurgulad›lar. 

Afla¤›da 29 Ekim'de direniflteki iflçiler ve pazar-
c›larla yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz. 

PDD: Süreci anlatabilir misiniz?
Aliflan Abalay: Mahalli ‹dareler Kanunu de¤ifl-

tikten sonra bizi Yakuplu Belediyesi'nden Esenyurt
Belediyesi'ne kayd›rd›lar. 40 iflçiydik. ‹ki iflçi emekli
olunca 38 iflçi kald›k. Esenyurt Belediyesi'ne gel-
dikten sonra konumumuza uygun ifllerde çal›flma-
ya bafllad›k. Sonras›nda sendikayla Yakuplu Bele-
diyesi aras›nda imzalanan sözleflmeyi istediler. Yü-
rürlükte olan sözleflme 2010 Haziran'›na kadar ge-
çerli. Sözleflmeyi verdikten iki gün sonra Baflkan
Yard›mc›s› Emin Batmano¤lu iflçilerle toplant› yap-
t›. "Bu flartlarda sizinle çal›flamay›z" dediler. Sendi-
kadan istifa edersek çal›flmaya devam edebilece¤i-

mizi belirttiler. Esenyurt'ta çal›flan iflçiler sendi-
kas›zd› ve bizim sendikal› olmam›z ifllerine gel-
miyordu. Her iflçi kendi gerekçesini anlatt› ve
sendikadan istifa etmeyece¤ini söyledi. Kanu-
nen sendikan›n hak oldu¤unu belirttik. Bunun
üzerine Batmano¤lu, "kangren olan bir has-
tan›n kangren olan baca¤›n› keserler" dedi.
Sendikay› kangrene benzetmiflti. 38 arka-
dafl›m›za tafleron firmadan çöp toplatmaya
bafllad›lar. Y›lmad›k ve çal›flmaya devam
ettik. Sonras›nda bu durumu ulusal yay›n
yapan kurulufllara anlatt›k. 

15 Temmuz'da Saadet Dere mahalle-
sinde ismini bilmedi¤imiz bir soka¤a gö-

türdüler. Bir saha gösterdiler ve elimize poflet vere-
rek m›nt›ka temizli¤i yapt›r›r gibi temizlik yapt›rma-
ya bafllad›lar. Bafl›m›za da Numan Akda¤ isimli ki-
fliyi diktiler. Oraya kamera da ça¤›rm›fllar ve bizi
çektiler. Bize niye burada oldu¤umuzu daha önce-
den ne ifl yapt›¤›m›z› sordular. Biz de durumu an-
latt›k. Kimi arkadafl›m›z›n zab›ta, kimimizin idari, ki-
minin de temizlik ifllerinde Yakuplu'da çal›flt›¤›n›,
ama burada y›ld›rmak için hepimize bu ifllerin yap-
t›r›ld›¤›n› söyledik. 

‹ki gün sonra savunma almak için bizi ça¤›rd›-
lar. Savunmaya gerekçe olarak da, televizyonlara
söyledi¤imiz sözlerle belediyeyi ve çal›flanlar›n›
y›pratt›¤›m›z› gösterdiler. O kurum onlar›n de¤il ki,
belediye halk›nd›r ama sanki sahibiymifller gibi
davrand›lar. Hem biz neden kurumu y›pratal›m ki,
hakk›m›z› istedi¤imizi belirttik sadece. 17. madde-
den uyar› cezas› verdiler. Bu yapt›klar› hukuksuz-
du. ‹mzalanan T‹S'e göre bir iflçiye ceza verilecek-
se, disiplin kurulunun toplanmas› gerekiyordu. Ama
burada belediye hem davac›, hem yarg›ç konu-
mundayd›. Böyle bir durumda nas›l bir karar ç›kar
ki? 

Aradan bir hafta geçmeden bu kez de hiç sa-
vunma almadan uyar› cezas›na at›fta bulunarak k›-
nama cezas› verdiler. Biz de buna itiraz ettik. Di-
lekçeyi belediye kabul etmeyince, iadeli tahhütlü
olarak gönderdik. Savunma almadan k›nama ceza-
s› vermifllerdi bize. Postaya verdi¤imiz dilekçe on-
lara ulaflmadan benim de aralar›nda oldu¤um üç
iflçiyi iflten ç›kard›lar. Ard›ndan da gruplar halinde
ç›kartmalarla birlikte say›m›z 16'y› buldu. 

73 gündür direniflteyiz. Direnifle ilk önce üç ar-
kadafl bafllad›k. fiube baflkan›m›z Hasan Gülüm'e,
bu sald›r›lara ancak direniflle yan›t verebilece¤imizi
söyledik. O da hakl› oldu¤umuzu belirtti. Bir hafta
dolmadan iki arkadafl›m›z daha kat›ld› aram›za. Di-
reniflin ilk günlerinde y›ld›rmak için belediyeden
üzerimize tazyikli su s›k›ld›. Pankart›m›za sald›rd›-
lar, bizi tartaklad›lar. Emin Batmano¤lu "Gelin gö-
rüflelim" dedi. Görüflmeye gittik ve ne istedi¤imizi
sordu. "Ne istedi¤imizi gayet iyi biliyorsunuz. ‹flimi-
zi istiyoruz" dedik. "Siz çok hakl›s›n›z ama kurumu
y›pratmay›n, sendikadan istifa edin belediyemizin
kurallar›yla çal›fl›n" dedi. "Yasal hakk›m›z oldu¤un-
dan sendikadan istifa etmeyece¤imizi" söyledik.

Baflkan umrede oldu¤u için karar alamayaca¤›n›
belirten Batmano¤lu bir hafta sonraya randevu ver-
di. Pankart›m›z› tekrar ast›k ve direnifle devam et-
tik. Zab›talar pankarta ve bize sald›rd›lar. Baflkan
yard›mc›s›, Hasan Gülüm'e "iflçilerimle arama gir-
me" diye ba¤›r›p ça¤›rd›. 

2 Ekim'de Belediye baflkan› AKP'li Necmi Kad›-
o¤lu'nun önüne ç›kt›m. Belediyeye girerken alk›fll›
protestoda bulundum. "Bizi aç b›rakt›n, mutlu mu-
sun" diye ba¤›rd›m. Korumalar›n›n aras›nda küfür-
ler ederek üzerime sald›rd›. Bu arada çevik kuvve-
te haber vermifller ve 10 dakika içinde çevik kuvvet
etraf›m›z› sard›. Polis amirine "Neden bunu koru-
mak için geldiniz?" diye sorduk. As›l sald›r›ya u¤ra-
yan›n bizler oldu¤unu anlatt›k. Tutanak tutmak
üzere gözalt›na ald›lar. 5-6 saat gözalt›nda tutul-
dum. Durumu anlatt›m ve gerçek sald›rgan›n bafl-
kan oldu¤unu, isterlerse kamera kay›tlar›n› incele-
melerini söyledim. Savc›l›¤a suç duyurusunda bu-
lunmam› söylediler. Belediye baflkan› bizden flika-
yetçi olup "tan›mad›¤›m kifliler bana sald›rd›" de-
mifl. Savcl›¤a da suç duyurusunda bulundum. 

Y›ld›rmak için her fleyi yapt›lar. Pankart›m›z›
ast›¤›m›z her yeri inflaat sahas›na dönderdiler. An-
cak hiçbir bask› bizi y›ld›rmayacak. Hakk›m›z› so-
nuna kadar savunaca¤›z. Bir insana yap›lacak en
kötü fleyi yapt›lar. ‹flten att›lar, paralar›m›z› ödeme-
diler. Arkadafllar›m›z çocuklar›n› okuldan almak zo-
nuda kald›. Hepsi periflan duruma düflürüldü. 

Esenyurt Belediyesi'nde çal›flma koflullar›
nas›l?

Mesai kesinlikle yok. Maafllar 800-1200 lira ara-
s›nda de¤ifliyor. Bizim ise sözleflmeye göre ald›¤›-
m›z para 1500 lira. Belediye, “eflitsizlik var, biz size
bu paray› veremeyiz” demiflti. Biz de “madem eflit-
likten söz ediyorsunuz o zaman tüm iflçiler sendi-
kal› olsun eflitlik gelsin” dedik. ‹çerde çal›flan arka-
dafllar›m›z› aleyhimize k›flk›rtmaya çal›fl›yorlar, teh-
dit ediyorlar. 6 arkadafl›m›za daha uyar› cezalar›
verildi. Belki de yak›nda onlar da yan›m›za gele-
cekler. Arkadafllar›m›z kesinlikle sendikadan istifa
etmeyi kabul etmiyorlar? 

Ne tür eylemlilikler yapacaks›n›z?
1 Kas›m'da Esenyurt Yorum Dü¤ün salonunda

dayan›flma gecemiz var. Ayr›ca her çarflamba saat
12'de Esenyurt Demokrasi Caddesi'nden Belediye
binas› önüne yürüyüp bas›n aç›klamas› yap›yoruz.
Buradaki halk ve kitle örgütleriyle birlikte örgütlüyo-
ruz. 

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Hiç kimse tek bafl›ma ne yapabilirim diye dü-

flünmesin. Haks›zl›klara boyun e¤mesinler. Bilsin-
ler ki arkalar›nda milyonlarca insan var. Biz bunu
gördük. Hiçbir zaman yaln›z kalmad›k. Onurlar›yla
çal›flanlar haklar›n› savunabilirler. Tüm emekçilere
ve devrimcilere selam olsun. Esenyurt halk›na da
verdikleri destekten dolay› sevgilerimi iletiyorum. 

Esenyurt Belediye işçileri direniyor
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PDD: Direnifl sürecinizi anlat›r m›s›n›z?
Ali Do¤an: Biz cumartesi pazar›nda pazarc›l›k yap›yorduk. Be-

lediye pazaryerini yap-ifllet-devret fleklinde satm›fl. Pazaryerine git-
ti¤imizde 500 kadar çevik kuvvetin bekledi¤ini gördük. Pazar yerinin
kald›r›ld›¤›n›, bizim de kapal› mekana geçe¤imizi polislerden ö¤ren-
dik. Gittik kapal› mekana. Önce paras›z dediler. Bir hafta sonra tez-
gah bafl›na 10 bin lira istediler. Zaten tek tezgah kurtarm›yor ki, dü-
flünün befl tezgah 50 bin yap›yor. Bunu kabul etmedi¤imizi söyle-
dik. Belediyeye geldik ama belediye kapal›yd›. Tekrar pazaryerine
gittik. Bu kez de günlü¤ü 250 tl kira istediler. Ben de Hayat Tv'yi ça-
¤›rd›m ve durumu anlatt›m. Kameralar›n önünde tehdit ettiler. 

Belediyeye geldim ve 3. baflkan Gürbüz Süleymano¤lu ile gö-
rüfltüm. O da "Biz pazaryerini satt›k, sizin derdiniz tafleronla" dedi.
Ben de belediye baflkan›yla görüflmek istedi¤imi söyledim. Bizi iki
ay oyalad›lar. Tekrar belediyeye gittim ve "Alevi oldu¤um için mi be-
nimle görüflmüyor" dedim. Ben de pankart açt›m ve polis ça¤›rd›lar.
Polislerle birlikte Belediye baflkan› Necmi Kad›o¤lu'nun yan›na ç›k-
t›m. Yan›mdaki pazarc› arkadafl›m Nermin Gültürkeli'ye hakaret etti.
Ben de "sana da bu yak›fl›rd›" dedim. Biz de pankart›m›z› tekrar aç-
t›k. Bu sefer de emniyet müdürü geldi. Bize randevu ald› ama gö-
rüflmediler. 4. gün de Baflkan yard›mc›s› Emin Batmano¤lu pankart›
tuttu ve “ben avukat›m seni paketletirim" diye tehdit etti. Tabi o gün-
lerde belediye iflçilerinin de direnifli bafllam›flt›. Bize su s›kt›lar. Di-
renifli k›ramay›nca kald›r›mlara dahi toprak döktüler. S›rf buralarda
beklemeyelim diye. 

76 gündür buraday›m. Bir gün bile Esenyurt halk› ve kitle örgüt-
leri yaln›z b›rakmad›. Burada 15-20 gün önce de iflçi arkadafllara
belediyenin adamlar› sald›rd›. Oturdu¤umuz sandalyeleri dahi k›rd›-
lar. Sald›ranlar aras›nda baflkan yard›mc›lar›, belediye meclis üye-
leri de vard›. Biz hakk›m›z› savunaca¤›z. Ya can›m›z› alacaklar ya
da yerimizi verecekler. 

Yap-‹fllet-Devlet modeliyle belediye pazarlar› sat›lamaz. Ancak
bunlar kendilerine rant sa¤l›yor. Emin Batmano¤lu'nun orada en az
10 dükkan› var. Belediyeyle ba¤lant›s› olanlar›n da var. Buras› bir
rant yeri. 

Peki sizin d›fl›n›zdaki pazarc› arkadafllar ne yapt›?
Onlar ilk gün polisi görünce korktular ve vazgeçtiler. Sözde aç›-

l›fl yapacaklar diye polis getirmifllerdi o gün. Ta Bahçelievler'den
polisler gelmiflti. Gürbüz Çapan buray› yapt›¤›nda sadece tahta ki-
ras› veriyorduk. 11 y›ll›k eme¤imizi heba ettiler. 

Baflka neler söylemek istersiniz?
Ben yerlerimizin bize ücretsiz olarak verilmesini istiyorum. Ben

yerimi alsam dahi buradaki iflçilerin yan›ndan da ayr›lmayaca¤›m.
Çünkü bu iflçiler ifle girmezse biz de aç kal›r›z. O¤lum üniversite
ö¤rencisi ve onun harç paras›n› bile borç alarak yat›rabildim. Üstelik
arkadafllar›m›z hakk›nda akla hayale gelmeyecek fleyler söylüyor-
lar. Kendi eme¤imizle yapt›¤›m›z fleyleri bile hedefe çakm›fllar. Bizi
öldürseler bundan iyiydi. Ben alevi oldu¤um için bask› gördü¤üme
inan›yorum. Ama bunlar›n hepsini teflhir edece¤im. 

Esenyurt pazarcıları yerlerini istiyor

‹flbirlikçi tekelci burjuvazi, k›dem tazminat›n› yine gündemine ald›. Her f›rsatta “maliyeti
art›r›yor, rekabet gücümüzü azalt›yor” söylemleriyle k›dem tazminat›n› gasp etmeye çal›fl›-
yorlar. 

Sermaye örgütleri T‹SK, TDBB ve TÜS‹AD’›n yönlendirmesi do¤rultusunda oluflan Ya-
t›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu’nun karar› do¤rultusunda k›dem tazmina-
t›yla ilgili bir rapor haz›rlad›. Rapor; AB ülkeleri ve di¤er OECD ülkeleri ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda, Türkiye’de k›dem tazminat› yükünün çok yüksek oldu¤unu ve bu durumun özel
sektörün uluslararas› rekabet gücünü olumsuz etkiledi¤ini savunuyor. Ayr›ca rapor, k›dem
tazminat› ile ilgili olarak “bu düzenlemenin ifl güvencesi ve iflsizlik sigortas› uygulamalar›
ile efl zamanl› olarak ve her tam y›l için iflçilere 30 günlük ücret gibi yüksek bir tutarla uy-
gulanmas›ndan kaynakland›¤›n›” iddia ediyor. Çözüm olarak da 30 günlük ücretin 15 güne
indirilmesini istiyor. Patronlar›n bu istemine Çal›flma Bakan› Ömer Dinçer’den hemen
aç›klama geldi. Dinçer, “sendikal yasalarla birlikte k›dem tazminat›n› ele almal›y›z” diye-
rek, önümüzdeki günlerde hükümetin k›dem tazminat›n› gündeme alacaklar›n› söyledi.

Mevcut yasaya göre çal›flanlar, çal›flt›klar› her y›l için 30 günlük maafllar› tutar›nda k›-
dem tazminat› hakk› elde ediyorlar ve tazminat, iflten ç›kar›lmalar› durumunda patronlar
taraf›ndan kendilerine ödeniyor. Ödenecek tazminat, çal›flan›n son y›l ald›¤› maafl üzerin-
den hesaplan›yor. 

Burjuvazi, hak gasplar›na doymuyor. Krizle birlikte bu sald›r›lar daha da artt›. “‹stihdam
paketi” ad› alt›nda yap›lan düzenleme ile patronlar›n SSK primi 5 puan düflürüldü. Yeni
ifle giren kad›nlar›n ve 18-29 yafl aras› gençlerin SSK primleri 5 y›l boyunca iflsizlik sigor-
tas› fonundan karfl›lanacak. “Teflvik ve istihdam paketi”yle yap›lan düzenlemede, SSK
patron primleri bölgelere göre 2 y›l, 3 y›l, 5 y›l ve 7 y›l boyunca hazine taraf›ndan karfl›la-
nacak. ‹flsizlik sigortas› patronlar›n kullan›m›na çeflitli biçimlerde sunuluyor. Ama yine de
doymak bilmiyorlar ve “ille de k›dem tazminat›” deyip duruyorlar. 

Daha önce de k›dem tazminat›n›n kald›r›lmas›n›, yerine fon oluflturulmas›n› veya ayl›k
maafllara eklenmesini öne sürmüfllerdi. fiimdi 30 günden 15 güne düflürülmesini istiyorlar.
K›dem tazminat›na oradan buradan sald›rarak güdüklefltirdiler zaten. Yeni ifl yasas›n›n
sözleflmeli personel hükmü ve esnek çal›flma biçimleri hükmü, bir iflçinin k›dem doldurma-
s›n› oldukça zorlaflt›rm›fl durumda. Sözleflmeli personel uygulamas›yla patronlar girdi-ç›kt›
yapt›rarak fiilen 15 günlük k›dem ödemesi yapmaktalar. Girdi-ç›kt› uygulamas›yla nere-
deyse emeklilik imkans›z. 

K›dem iflçinin can›-kan›. K›dem iflçinin biraz da olsa, emeklilik güvencesi, iflsizlik
güvencesi. K›dem tazminat› kalkarsa, emeklilik hakk›n›n yan› s›ra, iflten atmalar›n›n önün-
de de herhangi bir engel kalmayacakt›r. Patronlar›n “k›dem kalks›n, fon oluflturulsun” veya
“maafllara eklensin” önerilerinin alt›nda da bu mant›k yat›yor.   

‹flbirlikçi sendika bürokratlar›, bildik aç›klamalar d›fl›nda hareketsizli¤ini koruyorlar.
Devrimci ilerici iflçiler, sendika flube baflkanlar›, k›dem tazminat› hakk›nda düzenlemenin
parlamentoya gelmesini beklememeli, aktif bir çal›flma içerisine girmelidirler.  

K›dem tazminat› gaspedilmek isteniyor

18 Ekim'de
Kad›köy'de sa¤l›k
mitingi düzenlen-
di. “Herkese Sa¤-
l›k Güvenli Gelecek Platfor-
mu”nun da örgütleyicileri
aras›nda yer ald›¤› mitinge,
birçok devrimci grup, parti
ve sendika kat›l›m gösterdi. 

Saat 12.'de Tepe Natilius
ve Haydarpafla Numune Has-
tanesi kollar›nda toplanarak
kortejler oluflturmaya baflla-
yan iflçiler ve emekçiler,
13.30'dan itibaren yürüyüfle
geçtiler. Yürüyüfl boyunca "Sa¤l›k hakt›r sat›-
lamaz", "AKP sa¤l›¤›mdan ellerini çek", "Sa-
vafla de¤il sa¤l›¤a bütçe", "‹flçilerin birli¤i ser-
mayeyi yenecek", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›"
sloganlar› at›ld›. Yaklafl›k 10 bin iflçi ve
emekçinin yürüyüflü Kad›köy iskele meydan›-
na kadar sürdü. Burada yap›lan konuflmalar-
da sa¤l›¤›n paral› hale getirilmesiyle, iflçi ve
emekçilerin ölmesinin istendi¤i, bu uygula-
malardan derhal vazgeçilmesi gerekti¤i vur-
gulan›rken, bu sald›r›lara ancak örgütlü güçle

karfl› ko-
nulabilece-
¤i belirtil-
di. Türk

Tabipler Birli¤i ve Türk
Eczac›lar Birli¤i'nin yo¤un
kat›l›mlar› göze çarpar-
ken, slogana kat›lanlar›n
coflkusu da oldukça iyiydi. 

Proleterce Devrimci
Durufl okurlar› ve DSB'li-
ler de mitingte yerlerini al-
d›lar. DSB imzal› "Sosyal
güvence sosyalizmde!
Kahrolsun kapitalizm"

pankart›n› açan PDD okurlar› da flamalar›yla
kat›ld›. 

Kortej, miting alan›na girdi¤i s›rada polis-
le devrimciler aras›nda yaflanan çat›flmaya ko-
flarak devrimci dayan›flmas›n› gösterdi. Poli-
sin arama noktas›ndaki tacizi bofla ç›kar›l›r-
ken "Yaflas›n devrimci dayan›flma", "Kahrol-
sun faflist diktatörlük", "Faflizme kar›fl omuz
omuza" sloganlar› at›ld›. 

Miting söylenen marfllar ve türkülerin ar-
d›ndan sona erdi. 

Sa¤l›k mitingi yap›ld›



Aylard›r üzerine konuflulan “Kürt aç›l›m›”,
Kandil ve Mahmur kamplar›ndan gelen “bar›fl
gruplar›” ile yeni bir sürece girdi. Her ne kadar bu
süreç “bir ad›m ileri, iki ad›m geri” fleklinde gelifli-
yorsa da, Baflbakan Erdo¤an’›n deyimiyle “al›flt›-
ra al›flt›ra” hedeflerine do¤ru yol al›yorlar. 

Elbette bu yol, hiç de pürüzsüz ve sorunsuz
de¤il. Bir yandan kendi aralar›ndaki çeliflki ve çat-
laklar sürüyor, bir yandan da y›llard›r k›flk›rt›lan
flovenizmi belli bir çerçevede tutmakta zorlan›yor-
lar.   

Son olarak 19 Ekim günü Silopi’nin Habur s›-
n›r kap›s›ndan girifl yapan PKK’lilerin karfl›lanma
biçimiyle ilgili yaflananlar, bu “gel-git”li durumu,
tüm ç›plakl›¤› ile gözle önüne serdi. 

* * *
Aralar›nda çocuklar›n da bulundu¤u toplam 34

kiflinin (24’ü Mahmur kamp›ndan, 8’i Kandil’den)
“bar›fl grubu” ad› alt›nda Türkiye’ye girifl yapma-
lar› ve ayn› gün sorgulan›p serbest b›rak›lmalar›,
Kürt halk›nda büyük bir sevinç dalgas› yaratt›.
Yüz binlerce kifli karfl›lamaya gitti ve yol boyunca
kitlesel gösteriler düzenlendi. Diyarbak›r’da büyük
bir mitingle karfl›land›, konuflmalar yap›ld›. 

Bu durum, burjuva medya taraf›ndan da “tarihi
gün” bafll›klar›yla verildi. “Sorun çözülüyor art›k”
havas› yarat›ld›, fakat bu hava, çok k›sa sürdü.
Hatta ayn› gün içinde tersine döndü ve yerini yeni
bir floven dalgaya b›rakt›. ‹çiflleri Bakan› Beflir
Atalay, “100-150 kiflilik gruplar halinde gelecek-
ler” dedikten bir-kaç gün sonra, “bu flekilde gele-
ceklerse, hiç gelmesinler”e vard›. Baflbakan Er-
do¤an DTP’yi flov yapmakla suçlad› ve “sil bafl-
tan yapabiliriz” diyerek tehdit etti. Ard›ndan Avru-
pa’dan gelecek olan 15 PKK’l›n›n gelmesini dur-
durduklar›n› aç›klad›.

Genelkurmay Baflkanl›¤›, Habur’dan giriflten
üç gün sonra yapt›¤› bas›n toplant›s›nda “yafla-
nan olaylar›n hiçbir flekilde kabul edilmesi müm-
kün de¤ildir” dedi. Yeni gelecek olan gruplar› da
kast ederek “bu tutum ve davran›fllardan kaç›n›l-
mal›d›r” mesaj›n› gönderdi. ‹stanbul Valisi de ayn›
günlerde, bu tür gösterilerin ‹stanbul’da yap›lma-
s›na izin vermeyeceklerini aç›klad›. DTP’nin mi-
ting baflvurusunu bile reddetti.

MHP ve CHP’nin, nas›l tepki verece¤i zaten
belliydi. Deniz Baykal, PKK’lilerin gelece¤ine dair
ilk duyumlar ortal›kta dolaflt›¤›nda, olumlu bulduk-
lar›n› söylemiflti. Fakat karfl›lanma ve yarg›lanma
biçimleri, durumu de¤ifltirdi. PKK’lilerin zafer ka-
zanm›fl gibi gelmeleri, devletin “seyyar mahkeme”
kurup ayaklar›na gitmeleri ve göstermelik bir yar-

g›lama ile serbest kalmala-
r›, faflist-floven kesimi
ayakland›rmaya yetti. Bir
kez daha “flehit aileleri”,
“gaziler” k›flk›rt›ld› ve so-

kaklara döküldü. DTP’ye dönük yeni bir linç hare-
keti bafllad›.

* * *
fiimdi bir yandan bu floven gösteriler sürer-

ken, bir yandan da “aç›l›mda mola”, “devre aras›”
gibi benzetmelerle, yükselen tansiyon düflürülme-
ye çal›fl›l›yor. AKP, süreci flimdilik dondurmay›
tercih etti. O yüzden 28 Ekim’de Avrupa’dan Tür-
kiye’ye gelmeye haz›rlanan “bar›fl grubu”nu dur-
durdu, konsolosluklar bu kiflilere gerekli belgeleri
vermedi. 

Son geliflmelerle birlikte ortal›¤› kaplayan toz-
duman›n dinmesi bekleniyor. Fakat her f›rsatta
sürecin devam edece¤i yineleniyor. Bu arada
DTP arac›l›¤›yla Kürt halk› daha fazla bask› alt›n-
da tutmaya çal›fl›l›yor, seslerini yükseltmemeleri,
sevinçlerini göstermemeleri isteniyor. Hatta “em-
pati kurma s›ras› Kürtlerde” gibi ak›l almaz söz-
lerle “flehit ailelerinin tepkilerini anlamalar›” tavsi-
ye ediliyor. 

Bütün bunlar icazetle elde edilmek istenen
“bar›fl”›n ne menem bir fley oldu¤unu ortaya ko-
yuyor. Ad›na “onurlu bar›fl” diyerek varolan du-
rum, ne kadar kapat›lmak istense de, gerçekler
tüm ç›plakl›¤› ile s›r›t›yor. Teslimiyeti “zafer” gibi
gösterme ilizyonu ise, her yan›ndan dökülüyor. 

* * *
Süreç, Öcalan’›n 9 Ekim’de avukatlar›yla yap-

t›¤› görüflmede, “Kürt sorunun t›kand›¤›”n› söyle-
yerek bu t›kanmay› aflmak için bir kez daha “ba-
r›fl gruplar›”n›n devreye konulmas›n› istemesiyle
bafllam›flt›. Ve bu aç›klamadan dört gün sonra
PKK taraf›ndan, toplam 50 kiflinin gönderilece¤i
aç›kland›. 19 Ekim’de de 34 kiflilik grup Habur s›-
n›r›ndan girifl yapt›. Bu kiflilerin önceden gönüllü-
ler aras›ndan seçildi¤i de belirtildi. 

Bütün bu geliflmeler on gün içinde tamamlan-
d›. PKK’nin Öcalan’›n aç›klamas›ndan önce böyle
bir haz›rl›k yapt›¤› anlafl›l›yordu. Belli ki, ABD-
Irak-Türkiye üçlüsünün el alt›ndan yapt›¤› görüfl-
melerde önemli bir yol al›nm›flt›. Zaten Baflbakan
Erdo¤an da Ekim ay› bafl›nda Irak’a gitmifl, Tala-
bani ile görüflmüfltü. Talabani, “Kürt aç›l›m›”nda
yeni geliflmeler olaca¤›n›n sinyallerini o ziyarette
gazetecilere vermiflti. 

“Bar›fl grubu”nun Türkiye’ye geldi¤i gün, ABD
eski D›fliflleri Bakan› Colin Powell da Türkiye’dey-
di. Powell’›n, ‹ngiltere’nin IRA ile bar›fl görüflme-
leri s›ras›nda aktif rol oynayan bir kifli olmas›, bu
çak›flman›n rastlant› olmayaca¤›n› gösteriyor. Po-
well, Türkiye ‹fl Kad›nlar› Derne¤i’nin “Anneler te-

röre karfl›” konferans›nda konufltu. “Kürt aç›l›m›”
konusunda flunlar› söyledi: “Do¤ru araç kombi-
nasyonlar› kullan›l›rsa baflar›l› olaca¤›n› düflünü-
yorum. E¤er baflar›l› olursa, sadece dünyan›n bu
k›sm›na de¤il, tamam›na etki edecektir. Dünya
çap›nda ekonomik durumu olumlu etkileyecektir.
Kaynak da¤›l›m› da bu flekilde etkilenecektir.
Umal›m ki, baflar›l› olsun.” (Milliyet 23 Ekim
2009)

ABD, “Kürt aç›l›m›”n›n baflar›l› olmas›n› istiyor
ve bu do¤rultuda çaba harc›yor. Çünkü ç›karlar›
bunu gerektiriyor. Sadece Amerika de¤il, bundan
ç›kar› olan baflka emperyalistler de “aç›l›m”› des-
tekliyor.  

Kürt aç›l›m›n›n tart›fl›ld›¤› günlerde Rusya Bü-
yükelçisi Vladimir ‹vanovsky, gazeteci Murat Yet-
kin’in röportaj›nda flunlar› söyledi: “Kürt aç›l›m›n›
olumlu görüyorum… Kürt problemi, sadece Türki-
ye’nin de¤il bölgenin problemi…  Avrupa ve Ak-
deniz alan›ndaki enerji güvenli¤i meselesini etkili-
yor. Türkiye topraklar›ndan nakledemez ise,
Irak’›n kuzeyi ne yapacak elindeki petrolü, gaz›?
Bence 5-10 y›l içinde ‹ran’daki duruma ba¤l› ola-
rak, ‹ran gaz› da Türkiye üzerinden Avrupa’ya
geçmeye bafllayacak. Biz Türkiye’de enerji yat›-
r›mlar›na giriyoruz. Örne¤in Samsun-Ceyhan’›
gerçeklefltirirsek, bu hatt›n güvenlikli olmas›n› is-
teyece¤iz. Elektrik geçifllerini de unutmamak la-
z›m… Bölgeye bar›fl ve istikrar gelirse, Türkiye
dünyan›n enerji kavflaklar›ndan biri haline gele-
cek” (24 Ekim 2009 Radikal)  

* * *
Hat›rlanaca¤› gibi Öcalan ilk yakaland›¤› dö-

nemde de “bar›fl gruplar›”n› ça¤›rm›flt›. Fakat on-
lar›n gelmesi aylar ald›. Gelen gruplar da y›llarca
cezaevinde tutuldular. fiimdi herkes önce-
sinden haz›rl›kl›yd›. Öcalan’›n ça¤r›-
s› ile gruplar›n gel-
mesi aras›nda
sadece günler
vard›. Devlet
erkan› da ha-
z›rl›¤›n› yap-
m›flt›. Sey-
yar bir mah-
keme s›n›ra
kuruldu, ifa-
deler yeni-
den düzenlen-
di ve hepsi
serbest
b›rak›ld›. 

“Ba-
r›fl grup-
lar›” ad› al-
t›nda gelifltirilen

teslimiyet sürecine hem gerillan›n, hem de Kürt
halk›n›n ikna edilmesi için yap›lmas› gerekenler
vard›. Bunun bir yan›n› “piflman›m” dememek
oluflturuyordu, di¤er yan›n› ise, bunun bir zafer
fleklinde sunulmas›! Gerilla k›yafeti ile gelmek
baflta olmak üzere tüm ritüeller buna göre haz›r-
land›. DTP’ye tam bu noktada önemli görevler
düflüyordu. Halk› hem zafer kazand›¤›na inand›r-
mal›, hem de kontrol alt›nda tutmal›yd›. Bu bafla-
r›ld›.   

Di¤er yandan devlet de dersine iyi çal›flm›flt›.
Gösteriler boyunca asker ve polis ortal›kta gö-
zükmedi. Gelenleri yarg›lamak üzere flehir mer-
kezine götürmek yerine, s›n›r bölgesine bir çad›r
mahkemesi kuruldu, savc› ve hakimler oraya gö-
türüldü. Ve TCK’n›n “etkin piflmanl›k” olarak ge-
çen 221. maddesi kullan›ld›. Fakat “etkin piflman-
l›k” yerine “eve dönüfl” dendi. 221. maddeden
faydalanabilmeleri için illa ki “piflman›m” demele-
rine gerek olmad›¤› söylendi.  Hatta hakim, “ön-
derlik” ve “say›n Öcalan” kelimelerinin kullan›lma-
mas› durumunda tutuklanmayacaklar›n› belirte-
rek, tutanaklara geçecek ifadeler konusunda
do¤rudan yönlendirme yapt›. Kandil’den gelenler,
ROJ TV’de yapt›klar› aç›klamalarda “önderli¤in
talimat›yla gidiyoruz, etkin piflmanl›k istemiyoruz,
bar›fl görüflmesi yapaca¤›z” dediler. Ayn› kifliler
savc›lar›n karfl›s›nda “t›kanan sürecin önünü aç-
mak için Say›n Öcalan’›n ça¤r›s›yla geldik” der-
ken, hakimin yapt›¤› ince ayarlar sonucunda,
ifadeleri mahkeme tutanaklar›na, “suç unsuru”
olabilecek kelime ve kavramlardan ar›nd›r›lm›fl
olarak geçirildi. (Milliyet, 21 Ekim 2009)

Gelenler, “Bar›fl ve Demokratik Çözüm Gru-
bu” im-

zas› ile
toplam
9 mad-
delik ta-
lepleri
iletmek

ve bunla-
r› müzake-
re etmek
için geldik-
lerini söyle-
diler. Bu ta-

lepler, daha
önce bilinen

hak k›r›nt›lar›yla
s›n›rl›yd›. Fakat

b›rakal›m “müzakere
etmeyi” iletmeyi bile

baflaramad›lar. Plana göre
bu grup, Ankara’ya gelecek,

DTP’nin meclisteki grup toplant›-

s›na kat›lacak, belki
bakanlarla görüflecek,
taleplerini yüksek
sesle duyuracaklard›.
Ama gelen tepkiler
üzerine bu konuda da
geri ad›m at›ld›. “Ba-
r›fl grubu” Ankara’ya
gelmekten vazgeçti. 

Ard›ndan yarg›la-
ma süreci ile ilgili Ha-

kimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK) sorufl-
turma açt›¤›n› duyurdu. “Bar›fl grubu”nu sorgula-
yan hakim ve savc›lar kendilerini savunmaya
geçtiler. Savc›, çocuklar d›fl›nda gelen gruba da-
va açaca¤›n› söyledi. Tutuksuz yarg›lama süreci-
ni bafllatt›¤›n› duyurdu.

* * *
“Bar›fl grubu” “Kürt aç›l›m›” ad› alt›nda geliflti-

rilen teslimiyet ve PKK’nin tasfiye sürecinin üzeri-
ne at›lan bir flald› asl›nda. Tes-
limiyeti örtmek ve bunu bir za-
fermifl gibi göstermekti amaçla-
nan. Fakat bu yöndeki gösteri-
lere Türk egemenleri tahammül
edemedi. Y›llard›r flovenizmle
zehirledikleri kitleleri de arkala-
r›na almakta hiç zorlanmad›lar.
Yeni bir flovenizm dalgas›n›n
dü¤mesine bast›lar. 

Böylece “zafer” ilizyonu da-
ha bafltan darbe ald›. Ahmet
Türk, “bu ne zafer, ne de tesli-
miyettir” dedi fakat bunun da
inand›r›c›l›¤› yoktu. Kürt halk›-
n›n “zafer” aldan›fl› ve bunun
yaratt›¤› sevinç, çok k›sa sürmüfltü. Türk ege-
menleri, buna bile izin vermediler. Onlar›n sahte
de olsa “zafer” gösterilerine dayanamad›lar. Kürt-
ler, hadlerini bilmeli, sessizce durumu kabullen-
meliydi. Liberal ve demokrat geçinenleri bile “ev-
lerinde sevinsinler” diyebildi.

Gerçekte “Kürt aç›l›m›” olarak sunulanlar, k›-
r›nt› düzeyindeki haklarla s›n›rl›yd›. Kürtçe tele-
vizyon d›fl›nda at›lan yeni bir ad›m yoktu. Üniver-
sitelerde “Kürt dili ve edebiyat›” bölümü açma yö-
nündeki istekler, YÖK’ün “Yaflayan Diller Enstitü-
sü” ad› alt›nda eritildi. “Anadilde e¤itim”den geç-
tik, Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmas› bile
ortada kald›. Anayasal de¤ifliklik talepleri ise ta-
mamen rafa kald›r›ld›. Sadece ‹mral›’daki tecrit
ortam›n›n biraz yumuflat›lmas› yönünde giriflimler
var. Yeni yerlerin yap›ld›¤› ve 8 mahkumun gön-
derilece¤i söyleniyor. Bir de tafl atan çocuklar›n
yarg›lanmamas› de¤il, “çocuk mahkemesinde
yarg›lanmas›” karar› al›nd›.

* * *
Buna karfl›n Öcalan, aylard›r verilmeyen “yol

haritas›”n› geçti¤imiz günlerde avukatlar›na özet-
ledi. “Birinci aflamada, devlet Kürtlerin tüm hakla-
r›n› güvence alt›na alacak. Bu konuda bize gü-
vence verecek, bizi ikna edecek. Biz de 1) bölü-
cü olmad›¤›m›z› devlete ispatlayaca¤›z. Ayr›l›kç›,
bölücü olmad›¤›m›z› beyan edece¤iz. 2) fliddeti
yöntem olarak esas almad›¤›m›z› ilan edece¤iz.
fiiddet yöntemini devreden ç›karaca¤›z. Bu afla-
mada çat›flmas›zl›k ortam› oluflturulur. Devlet,

Kürtlerin kendi kendini yönetmesine imkan tan›-
yacak. Bu olursa ikinci aflama olarak s›n›r d›fl›na
çekilme olacak. Üçüncü aflama olarak da devlet
verdi¤i güvenceyi hukuki mevzuata yans›tacak.
Devlet bunu yapt›¤› oranda geri dönüfller olacak.”

Devletin neleri yapt›¤› ortada. Ama Öcalan,
hala devlete kendini ispatlama derdinde. Ne ya-
kaland›¤›ndan bu yana o güne dek savundu¤u
görüflleri terk etmesi ve devletin resmi görüflleri-
ne iltihak etmesi, ne de “bar›fl gruplar›” ad› alt›n-
da teslimiyeti gerçeklefltirmesi, bu “ispata” yet-
medi. Fakat Öcalan kendini ispatlama çabas›n-
dan vazgeçmifl de¤il. Tabi ki bu “ispat”›n karfl›l›-
¤›nda kendi durumunun de¤iflmesini istiyor, bu
yöndeki taleplerini yineliyor.

“Ancak bunlar›n olabilmesi için benim önümün
de aç›lmas› laz›m. Ben daha önce 90 gün askeri
boyutunu, 45 gün emniyet boyutunu müzakere
etmem laz›m derken bunlar› kastediyorum. Bu o
kadar kolay de¤il. Bu olursa ikinci aflama olarak

s›n›r d›fl›na çekilme gerçekleflecek.”
Anlafl›lan o ki, Öcalan kendisinin tecrit koflul-

lar› nispeten düzelince, “ikinci aflama” olarak ni-
teledi¤i PKK’nin s›n›r d›fl›na çekilmesini gündeme
getirecek. Böylece “Kürt aç›l›m›” ABD’nin önce-
den piflirip haz›rlad›¤› koflullar›n, Öcalan taraf›n-
dan direktif haline getirilmesiyle sürdürülecek. 

Ancak yukar›da belirtti¤imiz gibi bu o kadar
kolay olmuyor. Burjuva klik çekiflmeleri, Kürt so-
runu üzerinden yeniden alevleniyor. “Bar›fl gru-
bu”nun yarg›lanma biçimi Ergenekoncular› çile-
den ç›kartmaya yetiyor. “PKK’lilere gösterilen ilgi,
emekli generallere, profesörlere gösterilmiyor”
yaygaras› bafllat›l›yor. Ergenekon san›klar›, ken-
dilerinin de “bar›fl grubu” gibi yarg›lanmas›n› ta-
lep edebiliyorlar. 

* * *
“Bar›fl grubu”nun gelmesiyle h›zlanan süreç,

buna karfl› yükselen tepkilerle flimdilik duruldu.
Yeni gruplar›n gelmesi, esen floven rüzgar›n bi-
raz dinmesiyle gerçekleflebilecek. Fakat ilk gru-
bun gelmesindeki gibi büyük gösterilere izin veril-
meyecek. Sonuçta, PKK’nin y›llar önce gerçek-
lefltirdi¤i ideolojik-siyasi tasfiye, fiziki tasfiye ile
tamamlanacak. Ulaflabilecekleri en ileri nokta da
bu olacak.

Ancak Kürt sorunu varl›¤›n› korumaya devam
edecek. Kürt halk›, “zafer” olarak sunulan fleyin
teslimiyet oldu¤unu çok k›sa sürede anlayacak.
Ve bu durumu kabullenmeyecek. Kendi kaderini
tayin edene kadar bu mücadele sürecek.   

Teslimiyetin üzerine örtülen flal
“BARIfi GRUPLARI”
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“Afl›lama olmazsa, 21 milyon kifli domuz gribi-
ne yakalanacak, bunlar›n 8 milyon 800 bini hasta-
nelere baflvuracak, 90 bin kifli hastanelere yat›r›la-
cak, 15 bin 500 kifli yo¤un bak›ma yat›r›lacak ve 5
bin 500 kifli ölecek..” 

Bu aç›klama, bir ülkenin sa¤l›k bakan›na ait. Ve
maalesef ki, bu bizim ülkemizin sa¤l›k bakan›! Bu
aç›klamadan sonra da 43 milyon doz afl› siparifli
verdiklerini söyleyince, akla ilk gelen “Bu bakan›n
afl› üreten tekellerle ortakl›¤› var da afl›lara pazar
m› yaratmaya çal›fl›yor?” sorusu oluyor.

Roche ilaç tekelinin siyasi çevrelerden sa¤l›k
bakanl›¤› bürokratlar›na ve baz› hastane yöneticile-
rine kadar, genifl bir kesimle kurdu¤u soygun a¤›-
n›n ortaya ç›k›fl›, çok eski de¤il. Ya da son y›llarda
bunun gibi pefl pefle patlayan sa¤l›kta soygun
skandallar›n› düflündü¤ümüzde, hükümet ve bürok-
ratlarla ilaç tekellerinin bask› ve rüflvetle kurduklar›
iliflkilerin yabanc›s› de¤iliz. Ancak, bu tür iliflkiler
sadece siyasi çevreler ve bürokratlarla m› kurulu-
yor? 

Bilim çevrelerine bakal›m. Her alanda tam bir
ikiye bölünme var. ‹nternette araflt›rma yapmak is-
tedi¤inde, akademik çevrelerin sözcülerini dinledi¤i-
nizde, siyasetçiler aras›nda ve medyada bu bölün-
me bütün aç›kl›¤› ile görülüyor. Bir kesim herhangi
bir bilimsel çal›flmaya bile dayanma ihtiyac› duyma-
yan, en fazla Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün aç›klamala-
r›n› referans alan bir yaklafl›mla, hükümet ile ayn›
görüflleri savunuyor, hastal›¤›n çok tehlikeli oldu¤u-
nu ve afl›n›n mutlaka zorunlu oldu¤unu savunuyor.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün, t›pk› ülkelerin sa¤l›k
bakanlar› ve hükümetleri gibi, uluslararas› ilaç
tekelleri taraf›ndan denetim alt›nda tutuldu¤unu
ve as›l amac›n›n ilaç ve t›bbi malzeme tekelleri-
ne yeni pazarlar açma oldu¤unu belirtelim. 

Di¤er tarafta ise, kopar›lmak istenen f›rt›nan›n
bulutunu da¤›tarak arkas›ndakileri göstermeye çal›-
flanlar duruyor. Türk Tabibler Birli¤i ve SES gibi
sendikal kurumlar›n da içinde yer ald›¤› bu ke-
sim, özellikle afl› konusunda, yap›lan bilimsel
araflt›rmalar›n yetersizli¤ine vurgu yap›yor. An-
cak varolan s›n›rl› düzeydeki araflt›rman›n da afl›
konusunda olumsuz bir kan› yaratt›¤›n› özellikle
belirtiyor. Mesela genetik olarak domuz gribiyle ay-
n› yap›ya sahip olan H1N1 virüsüne karfl› geç-
miflte yap›lm›fl afl›lamalar sonras› yaflanan
ölüm ve sakatlanmalar› örnek olarak gösteriyor-
lar. ‹kinci olarak, domuz gribi afl›s›n›n insan deney-
lerinin yap›lmam›fl olmas›n› gündeme getiriyorlar.
Bu iki konu bile afl›n›n güvenli¤i konusunda ciddi
kayg›lar yaratmakta ve yeterli bir araflt›rma yap›l-
mas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Sorun ise tam da bu
noktada ortaya ç›kmaktad›r. 

Virüs çal›flmalar›, en son teknolojiyle donanm›fl
laboratuarlar›, genetik ve viroloji konusunda en son
bilgi birikimine sahip bilim insanlar›n› zorunlu k›l-
maktad›r. Böyle laboratuarlar, uluslararas› tekel-
lerin denetimindedir. Bu tekeller, ya bizzat kendi-

leri yat›r›m yap›p dünya çap›ndaki en seçkin bilim
insanlar›n› da toplayarak laboratuarlar kurmaktad›r-
lar, ya da üniversite, enstitü ve devlet kurumlar›n›
denetimleri alt›nda tutmaktad›rlar. Bu alanda yap›-
lacak bütün araflt›rmalar ve sonuçlar› onlar›n teke-
lindedir. Ciddi bilimsel çevrelerin de aç›klad›klar› gi-
bi, domuz gribi virüsü de böyle laboratuarlarda
üretilmifltir. Hastal›¤›n kesin teflhisi, seyrinin taki-
bi, afl› üretilmesi ve tedavisi gibi bütün bilgiler de
bu tekellerin denetimi adl›ndad›r.

Domuz gribi nereden ç›kt›? 
Domuz gribi virüsünün, kufllarda, domuzda ve

insanlarda hastal›k yapan H. ‹nfluenza A’n›n alt
gruplar›n›n genetik al›fl-veriflleri sonucu olufltu¤u
uzmanlar taraf›ndan tespit edildi. Ancak bu genetik
al›fl-verifl ortam›n›n nas›l olufltu¤u konusunda bilim
çevrelerinde ciddi tart›flmalar yaflanmaktad›r. 

Hat›rlayal›m, birkaç y›l önce kufl gribi konusun-
da da ciddi bir panik yarat›lm›flt› ve tart›flmalar
alevlenmiflti. Bugüne kadar insanlara bulaflmayan
kufl gribi nas›l olmufltu da insanlara bulaflmaya
bafllam›flt›. En önemli tart›flma ise virüsün biyo-
lojik savafl unsuru olarak üretildi¤i yönündeydi.
Virüsün kufllarla temas eden insanlara bulaflt›¤›
ancak insandan insana bulaflmad›¤› anlafl›lm›flt›.
Kanatl› hayvanlarla temas›n en aza indirilmesi ile
salg›n da bitmiflti. 

Domuz gribinin tam da bu halkay› tamamlamas›
büyük soru iflaretleri uyand›rd›. Yani insandan in-
sana bulaflmayan kufl gribi virüsü, domuzda ve
insanda hastal›k yapan virüslerle her nas›l ol-
duysa bir araya geliyor, genetik al›fl-verifli sa¤-
lay›p insandan insana bulaflma özelli¤i kazan›-
yor. Tam da bu noktada tart›flmalar yeniden alev-
lendi. Virüsler üzerine araflt›rmalar yapan, bu alan-
da otorite olan bilim insanlar›, virüsü inceleyerek,
laboratuar ortam›nda oluflturuldu¤unu aç›klad›lar.
‹lk hastal›k Nisan 2009’da Meksika’da ortaya ç›kt›.
Bu çok anlaml›yd› ve bu aç›klamalar› güçlendiriyor-
du. Çünkü, Meksika’da ormanlar›n içinde gizlice
faaliyet yürüten onlarca CIA laboratuarlar›n›n
oldu¤u daha önceden biliniyordu. Domuz gribi
virüsünün buralardaki laboratuarlarda üretildi¤ine
dair bilim çevrelerinde ciddi görüfller ortaya konulu-
yor. 

Tan› nas›l konulur
Medya flimdiden ölümlerin çetelesini tutmaya

bafllad›, ama ölüm nedeninin teflhisinde bir belirsiz-
lik var.  

Türkiye’de virüs çal›flmas› yap›p tan› koyabile-
cek iki laboratuar bulunuyor. ‹stanbul Üniversitesi
T›p Fakültesi ve Ankara Refik Saydam H›fz›s›hha
Merkezi labroratuarlar›. Buralarda ise ancak, kaba-
ca H. ‹nfluenza A tespit edilebiliyor. Yani alt tip tes-
piti yap›lam›yor. Bir de bu iki laboratuara, Dünya
Sa¤l›k Örgütünün üretti¤i, duyarl›l›k derecesi düflük
olan test kitleri gönderildi. Bu testlerle ancak kaba-

ca tespitler yap›labiliyor. Kald› ki bu testlerin say›s›
s›n›rl› ve pahal› oldu¤u için ilk zamanlar kullan›ld›y-
sa da son dönemde kullan›lm›yor. Çünkü Sa¤l›k
Bakanl›¤›, her hastaya test yapmama karar› ald›.
Kesin domuz gribi tan›s› koymak için virüsün
genetik yap›s›n› incelemek gerekiyor. Bunu ya-
pacak teknoloji Türkiye’de bulunmuyor. 

Durum buyken, yerel bir hastanenin, domuz gri-
bine kesin teflhisi koyma ya da ölen kiflinin kesin
olarak domuz gribinden öldü¤ünü aç›klama imkan›
yoktur. Yap›lanlar daha çok medyaya dönük maga-
zinsel haberlerdir. Tabi ki bu hükümetin bafl›ndan
beri izledi¤i panik yaratma politikas›n› da destekle-
mektedir. 

Yaz aylar›nda ilk hastalar› hat›rlayal›m. Hava-
alanlar›nda termal kameralar kurulmufltu. Yolcular›,
uzayl› gibi giyinen sa¤l›kç›lar karfl›l›yordu. Ya da
Haseki Hastanesi’nin çevresinin güvenlik fleridiyle
çevrilme görüntülerini medyadan hat›rl›yoruz. Has-
talar karantinaya al›n›yordu. 

fiu anda böyle önlemler al›nm›yor. Bunun iki
önemli nedeni var. Birincisi, salg›n›n birinci dalgas›,
k›fl mevsiminde olan Meksika gibi güney yar›m kü-
re ülkelerinde yafland›. Buralarda yaflananlardan
anlafl›ld› ki, domuz gribi beklendi¤i gibi çok a¤›r
seyretmiyor. Bütün dünyaya medya arac›l›¤› ile ak-
tar›ld›¤› gibi milyonlarca insan› öldürmüyor. ‹kincisi
ise, binlerce insan›n hastaland›¤› bir ortamda hem
sa¤l›k kuruluflu yetmez, hem de bu kadar insan› bir
araya toplamak salg›n›n daha da yay›lmas›na yol
açabilir.

Ancak bütün dünyada hastalar takip ediliyor.
Çünkü, daha önce yaflanan salg›nlarda, salg›n da-
ha genifl kesimlere yay›ld›kça, virüs genetik olarak
flekil de¤ifltiriyor ve daha öldürücü hastal›klara yol
açabiliyor. Bu yüzden bütün dünyadaki hastalardan
belli say›daki örnek Dünya Sa¤l›k Örgütü laboratu-
arlar›na gönderilerek bu takip ediliyor. Tabi ki, do-
muz gribi virüsünün laboratuarlarda üretildi¤i tart›fl-
malar›n› hat›rlarsak, böyle bir dönüflümün kendili-
¤inden olaca¤› gibi, d›flar›dan yap›lan bir müdaha-
leyle de olabilece¤i ak›ldan ç›kart›lmay›p rahatla-
maya girmemek gerekir.

Dünyada normal mevsimsel gripten y›lda 250
ile 500 bin aras›nda insan ölüyor. Domuz gribinin
bu derece bile ölümcül olmad›¤› anlafl›lm›fl durum-
da. Ancak özel olarak dikkat edilmesi, korunup er-
ken teflhis edilerek tedavi edilmesi gereken riskli
gruplar bulunuyor. Bunlar, solunum yolu hastal›¤›,

‹laç tekellerinin kar h›rs›n›n son noktas›

Domuz gribi
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28 Eylül'de Diyarbak›r'›n Lice ilçesindeki fienlik Köyü'nde
hayvan otlatan 12 yafl›ndaki Ceylan Önkol askerlerin havan
at›fl›n›n isabet etmesi sonucu yaflam›n› yitirdi. 

Bu ölen ne ilk çocuktu, ne de son olacakt›. Kürt çocuklar›
sürekli ölümle iç içe yafl›yorlar. Ya may›n patlamas› sonucu,
ya asker-polisin açt›¤› atefl sonucu, ya da iflkencelerde ölü-
yorlar. Y›llard›r her türlü bask› ve asimilasyona maruz kalan
Kürt halk›n›n gelece¤i olan çocuklar, böyle dizginlenmek is-
teniyor. Yap›lan bir araflt›rmaya göre, 1989 y›l›ndan 2009 y›-
l›na kadar son 20 y›lda 425 çocuk (yani neredeyse ayda 2 ço-
cuk), güvenlik güçleri taraf›ndan öldürülmüfl. Ki bunlar›n
büyük bir k›sm›n› Kürt çocuklar› oluflturuyor. T›pk› Filis-
tin'deki gibi Kürt çocuklar›n ölümü de ola¤anlaflm›fl durumda. 

Ceylan’›n ölümünün ard›ndan yükselen tepkiler üzerine ordu, bir yalanlama yay›nlad›.
Ölümün havan topundan olmad›¤›n› aç›klad›. T›pk› daha önceki ölümlerde oldu¤u gibi, ken-
dini aklamay› tercih etti. Kameralar›n önünde kolu k›r›lan çocuklar›n görüntüleri henüz ta-
zeli¤ini korurken…  Newroz gösterilerinde Yahya Menekfle'lerin düflüflleri gözler önündey-
ken… 12 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz’›n vücudundan 13 kurflun ç›kt›¤› unutulmam›flken…

Ceylan henüz 12 yafl›ndayd›. Daha o yafl›nda hayvan otlatarak hayat›n yükünü omuzla-
m›flt›. Havan topu isabet etmeseydi, eline oyuncak diye alaca¤› bir may›nla son bulacakt›
belki de hayat›… Ya da belki de, t›pk› U¤ur gibi kurflunlar ya¤acakt› narin bedenine... Par-
layan kara gözlerinin tafl›d›¤› umut, bugün foto¤raflarda yafl›yor… 

Küçük bedenlerinde ne büyük yükler tafl›d›lar onlar. Kimisi boya sand›¤›n› ald› eline, ki-
misi pazarda sat›ld›, kimisi okula bile gidemedi... Oyunca¤›, giyecek ceketi olmad›. Televiz-
yon görüntülerinde hep sevindirilecek birer meta olarak sundu onlar› burjuvazi. Eylemlere
kat›lmas›nlar diye futbol topuyla, ayakkab›yla kand›r›lmaya çal›fl›lanlard› onlar. Yard›m
ad›na da¤›t›lan ramazan erzaklar›n› almaya utanan anne babalar›n öne sürdükleriydi. Ve
Ceylan gibi çobanl›k yapanlard›. 

Evet Ceylan Önkol'u öldüren bir havan topuydu. Ölüm her an onlar› buluyor. Art›k ey-
lemlerle büyüyen, barikatlarda olgunlaflan bir nesli temsil ediyor Kürt çocuklar›… Ceylan
gibi, U¤ur gibi… Bafl›na gaz bombas› isabet edip de 18 ayl›kken ölen Mehmet bebek gibi... 

Onlar›n katilleri belli… ‹nkar etseler de onlar› herkes tan›yor… Kürt çocuklar›n›n elleri,
katillerin yakalar›n› hiç b›rakmayacak… Minik hayatlar›ndan yükselen öfkeler soracak he-
sab›n› bu ölümlerin.

Katillerin yakas›n› b›rakmayacak
Ölen Kürt çocuklar›n›n elleri 

Gazi’de y›k›m haz›rl›¤›
Seçimler zaman›nda düzen partilerinin en çok kulland›¤› demagojilerden biri, gecekondu

bölgelerinde “sizlere tapular›n›z› verece¤iz” olmufltur. Y›llard›r bu yöntemle kitleleri kand›r-
maya çal›fl›yorlar. Fakat seçim sonras› buralara sadece y›k›m için geliyorlar. 

Son seçimlerden sonra da böyle oldu. Birçok bölgede y›k›mlar bafllad›. Evlerini y›kt›rma-
mak için direnen halka, vahfli biçimde sald›r›ld›. Y›k›m ekipleri, çevik kuvvetle birlikte sabaha
do¤ru girdiler bu yoksul semtlere. 

Son zamanlarda yeni yöntemler de gelifltiriyorlar. Bunlardan biri de, halktan y›k›m yap›l-
mamas› karfl›l›¤›nda para istemek. Yani eline-avcuna geçen s›n›rl› para ile ço¤u kez aç kal-
ma pahas›na bafl›n› sokacak bir ev yapan halka, yapt›¤› evi yeniden satmaya kalk›yorlar!
Son olarak Sultangazi-Sekizevler gecekondu bölgesinde yaflayan emekçi halka, 10 ila 60
bin aras›nda para cezalar› ya¤d›r›ld›. 

Bizler Gazi Mahallesi PDD okurlar› olarak bölgeye gidip emekçi aileler ile görüflmeler
gerçeklefltirdik. Bölegede yaflayan aileler ile sorunun sadece para cezas› olmad›¤›n›, soru-
nun kentsel dönüflüm projesi oldu¤unu konufltuk. Er yada geç devletin bölgeye sald›raca¤›-
n› ve bu sald›r›y› geri püskürtmenin tek yolunun örgütlenmek oldu¤unu belirttik. Bunun ge-
reklerine haz›r oldu¤unu söyleyen emekçi halk, öfkeli ve tepkiliydi. Böyle bir sald›r›ya örgüt-
lenmifl bir direnifl ile karfl›l›k vereceklerini söylediler. 

EEvvlleerriimmiizzii yy››kktt››rrmmaayyaaccaa¤¤››zz!!
DDiirreennee ddiirreennee kkaazzaannaaccaa¤¤››zz!!

Gazi Mahallesi PDD Okurlar›

ast›m, kalp ve diyabeti olanlar, küçük çocuklar , hamileler
ve ba¤›fl›kl›k sistemi zay›f olan kiflilerdir. 

Afl› güvenli ve etkili midir?
Elimizde afl›n›n güvenli oldu¤una dair yeterli veri bulun-

mamaktad›r. Afl›ya insan deneyleri yap›lmadan ruhsat
al›narak ülkelere gönderilmifltir. Bu durum, salg›n›n h›zla
yay›lmas› karfl›s›nda zaman olmamas›yla gerekçelendiril-
mektedir. Ayr›ca afl› bütün dünyada ayn› anda yap›lmaya
baflland›¤› için buradan da bir veri birikimi bulunmamakta-
d›r. Bir ilaç firmas›n›n insan deneyi yapt›¤› konusunda söy-
lenti niteli¤inde bilgiler bulunmaktad›r ancak, bu araflt›rma-
n›n verileri ortaya konulmam›flt›r. Afl› çal›flmalar› bile birkaç
ay önce bafllad›¤› için, yap›ld›¤› söylenen insan deneyleri,
daha uzun sürelerde ortaya ç›kacak yan etkilerini gösterme-
si mümkün de¤ildir. Araflt›rmalar›n devam etmesi gerek-
mektedir. 

Afl›n›n güvenli oldu¤una dair elde bilimsel veriler olma-
mas›na ra¤men, önemli yan etkilere yol açt›¤›na dair geç-
miflte yaflanan örnekler bulunmaktad›r. 1976 y›l›nda,
ABD’de, genetik yap›s› domuz gribine çok benzeyen ve yi-
ne bir H1N1 virüsünün neden oldu¤u salg›na karfl› yap›lan
40 milyon afl›dan sonra 400-500 kiflide Guillain-Barre Sen-
dromu denilen felç yapan bir sinir sistemi hastal›¤›na yol
açm›flt›r. Domuz gribi de H1N1 virüsü oldu¤u için ciddi ve
yerinde bir endifle ve araflt›r›lmas› gerekir. Birinci Körfez
Savafl›’na kat›lan Amerikan askerlerine yap›lan afl›dan son-
ra da ölümler ve önemli yan etkiler görülmüfltür. 

Afl›n›n yan etkilerinden ana madde olan ölü virüsün par-
çalar›, adjuvan ve c›va sorumlu tutulmaktad›r.

Domuz gribi afl›s›, normal grip afl›s›ndan farkl›d›r ve yan
etkilerinin normal afl›dan daha a¤›r olaca¤› zaten tahmin
edilmektedir.  

Afl›n›n yan etkilerinden sorumlu tutulan maddelerden bi-
risi de afl›n›n etkisinin güçlendirilmesi için kullan›lan adju-
van denilen meddedir. Afl›larda adjuvan kullan›lmas› t›bbi
de¤il tamamen ticaridir. Afl›ya kat›lan ölü virüs parçala-
r›n›n miktar› azalt›l›p, adjuvan kat›larak maliyet düflürül-
mektedir. Yani üretici tekeller, karlar›na kar katabilmek u¤-
runa insan sa¤l›¤›n› hiçe saymaktad›rlar. Amerika’da kulla-
n›lan afl›larda ve bir skandalla ortaya ç›kt›¤› gibi, Avru-
pa’da politikac› ve “seçkin insanlara” yap›lan afl›larda
bu katk› maddesi bulunmuyor.

Di¤er bir katk› maddesi ise c›vad›r. C›van›n etkisi y›llar
sonra ortaya ç›kmaktad›r. Organ hasar› ve kanser olufl-
turma riski vard›r.

Di¤er taraftan, afl›, domuz gribine en yak›n virüsten üre-
tilmektedir. Bu nedenle afl›n›n etkili olup olmayaca¤› da
bilinmemektedir. Ayr›ca grip virüsleri mutasyonlarla sürekli
biçim de¤ifltirmektedir. Bu nedenle sürekli ve güçlü bir koru-
yuculuk yakalamak zordur. Bunca zararl› yan etki beklenen
afl›n›n koruyuculu¤u konusunda da yeterli bir bilgi yoktur. 

Bütün bu kayg›, risk ve uyar›lara ra¤men dünyada ve
Türkiye’de afl› uygulamalar› bafllam›flt›r. Bütün bilimsel çev-
reler ve Dünya Sa¤l›k Örgütü, belli bir say›da insanda yan
etki beklemektedir. Afl› uygulamalar› ayn› zamanda afl›-
n›n insan deneyi olarak da de¤erlendirilmekte etkileri-
nin neler olaca¤› test edilmektedir. 

Türkiye, Glaxo Smith Kline’a 25 milyon doz, Novartis’e
15 milyon doz, Sanofi-Pasteur’a 3 milyon doz afl› siparifli
vermifl bulunmaktad›r. 

Sonuç olarak, öncelik korunmaya verilmelidir. Direnci
güçlü ve risk grubunda yer almayan insanlarda iyi bir bak›m
ve istirahatle kendili¤inden ya da tedaviyle iyileflebilen bir
hastal›kt›r. Riskli gruba girenlerde daha s›k› koruma önlem-
leri almak gerekmektedir. 
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Yeni ö¤retim y›l›, üniversitelerde protesto ey-
lemleriyle bafllad›. Protesto eylemlerinin en çar-
p›c› olanlar› ise, bir etkinli¤e kat›lmak üzere üni-
versiteye gelen Bakan’lara dönük protestolard›.
Üniversite ö¤rencileri, alk›fll› protesto, teflhir ko-
nuflmalar›, hatta baz› kampüslerde do¤rudan ey-
lem gerçeklefltirerek Bakan’lar› konuflamaz,
kampüste bar›namaz hale getirdiler. Bakan’lar›n
ço¤u eylemlerin etkisiyle, konuflma yapamadan
okulu terketmek zorunda kald›. 

Üniversite ö¤rencileri, özellikle son harç zam-
lar› nedeniyle hükümete karfl› oldukça tepkililer.
Bu tepkiler, son dönemde artan sald›r›larla da
birleflerek güçleniyor. Devrimci ö¤rencilerin ön-
derli¤inde örgütlenen protesto gösterileri, ö¤ren-
cilerin genifl bir kesimi taraf›ndan destekleniyor.
Ö¤renci gençli¤in, yeni ö¤retim y›l›na bu tarzda,
militan-etkili ve genifl kesimlerin deste¤ini kaza-
nan eylemlerle bafllam›fl olmas›, gençli¤in müca-
delesi aç›s›ndan önemli bir ad›m. Art›k Bakanlar
ve bürokratlar, ö¤rencilerin aras›na bu kadar ra-
hat giremeyecek, üniversite kampüslerinde iste-
dikleri gibi pervas›zca konuflmalar yapamaya-
cak, toplant›lara, etkinliklere  sorunsuz kat›lama-
yacaklar. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
ö¤rencileri, okula gelen Bakan Cemil Çiçek’i
protesto ederek okuldan kovdular. Cemil Çiçek,
2. Türkiye-Avrupa Demokrasi Forumu’na kat›l-
mak üzere okula gitmiflti. Ancak ö¤rencilerin
protestosu sonucu, konuflma yapamadan okul-
dan kaçmak zorunda kald›. Çiçek’in konuflmas›
bafllamadan önce, bir ö¤renci yapt›¤› konuflmay-
la Çiçek’i teflhir etti. Aya¤a kalkarak konuflan
ö¤renci “Bu ülkede 12-14 yafl›ndaki çocuklar as-
ker kurflunlar›yla sorgusuz-sualsiz öldürülmekte,
Engin Ceberler öldürülmekte. Türkiye’de yaflam
çok pahal›. fiu anda kendisini protesto ediyo-
rum, böyle bir ülkeyi yönetti¤i için” dedi. Salon-
da bulunan di¤er ö¤renciler de alk›fllar›yla pro-
testo eylemi gerçeklefltirdiler. Protesto üzerine
“demokrasi”den sözetmeye haz›rlanan Çiçek’in
sözleri, toplant›n›n polis kordonu alt›nda yap›ld›-
¤›n› hat›rlatan ö¤rencilerin müdahalesiyle kesildi.
Bu durum üzerine Çiçek, konuflmas›n› bu flartlar
alt›nda yapamayaca¤›n› belirterek okulu terk etti. 

Ankara Üniversitesi’nde protesto edilen bir
baflka bakan da Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤-
rul Günay oldu. 12 Ekim tarihinde, Ankara Üni-
versitesi ile Türk Kültür ve Sanatlar› Ortak Yöne-
timi’nin düzenledi¤i 2. Cengiz Aytmatov Günle-
ri’ne konuflmac› olarak gelen Günay, Dil ve Ta-
rih Co¤rafya Fakültesi ö¤rencilerinin protesto ey-
lemine maruz kald›. Etkinlik, ö¤rencilere kapal›
olarak yap›lacakt›. Bu durumda, ö¤renciler de
bakan› ç›k›flta karfl›lad›lar. Sloganlar atan ö¤ren-
ciler, Bakan’› okullar›ndan kovduktan sonra, Or-
ta Bahçe’ye giderek yapt›klar› eylemin amac›n›
anlatt›lar. 

Bakan protestosu kervan›na Kocaeli Üniversi-
tesi ö¤rencileri de kat›ld›. Bakan Nihat Ergün,

Umuttepe yerleflkesinde yap›lan 2009-2010 aka-
demik y›l aç›l›fl törenine davetliydi. Ancak ö¤ren-
cilerin davetlisi de¤ildi. Kongre merkezine al›n-
mayan ö¤renciler, jandarma ve özel güvenlik ta-
raf›ndan kurulan barikat› aflmak üzere eylem
yapt›lar. Eylem s›ras›nda üniversitenin özel gü-
venlikçileri, ö¤rencileri durdurabilmek için biber
gaz› ve cop kulland›. Eylem sonras›nda alternatif
bir aç›l›fl gerçeklefltirerek türküler söylediler ve
halay çektiler. Eylemde aç›klama yapan ö¤ren-
ciler, bakan› protesto ettiler. 

Eskiflehir Anadolu Üni-
versitesi ö¤rencileri taraf›n-
dan protesto edilen bakan
ise, Devlet Bakan› ve Bafl-
müzakereci Egemen Ba¤›fl
oldu. 23 Ekim günü, üniver-
sitede düzenlenen “Türkiye-
AB iliflkilerinin gelece¤i ve
beklentiler” konulu panele
kat›lan Ba¤›fl, konuflmak
üzere kürsiye ç›kt›¤› s›rada,
dinleyiciler aras›nda bulunan
bir ö¤renci aya¤a kalkarak
konuflmaya bafllad›. Salon-
daki sivil polisler, ö¤rencinin
a¤z›n› kapatarak salondan
ç›karmaya çal›flt›. Ba¤›fl,
“AB standartlar›nda insanla-
r›n üç dakika ba¤›r›p ça¤›r-
ma hakk› vard›r, b›rak›n ko-
nuflsun” diyerek protestoya
karfl› “hoflgörülü” bir imaj
yaratmaya çal›flt›. Ancak
protestocu ö¤renci, sivil po-
lisler taraf›ndan ç›kart›ld›. 

Devlet bakan› olmamakla
birlikte, Bilgi Üniversitesi’n-
de konuflma yapt›¤› s›rada
‹MF Baflkan› Strauss
Kahn’a ayakkab› f›rlat›lmas›-
n› da bu yaz›ya ekleyebiliriz.
‹MF Baflkan›, t›pk› Obama
gibi, üniversitede istedi¤i gi-
bi konuflabilece¤ini, perva-
s›zca üniversitede gezebile-
ce¤ini düflündü. Herhangi bir
sorun ç›kmamas› için, tek
tek özel olarak seçilmifl ö¤-

renci ve bas›n mensuplar›n›n karfl›s›na ç›kt›.
Ama orada bile, hiç beklemedi¤i bir biçimde, ka-
fas›na ayakkab› f›rlat›ld›. 

Geçti¤imiz ö¤retim y›l›nda üniversiteler, Bil-
kent Üniversitesi’nde konuflma yapmak isteyen
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤’›n protestosu ile ka-
panm›flt›. 21 Haziran tarihinde, o¤lunun mezuni-
yet töreni için Bilkent Üniversitesine gelen Ak-
da¤, ö¤rencilerin fliddetli protestosu ile karfl›lafl-
m›flt›. “Kendimi bir üçüncü dünya ülkesinin üni-
versitesinde sand›m” diyen Akda¤, protestolara
tepki göstermiflti. 

Yeni ö¤retim y›l› ise, pekçok okulda birden
bu protestolarla bafllad›. Ö¤rencilerin tepkisini
daha fazla büyütmek istemeyen bakanlar, bu
protestolarda genel olarak daha “hoflgörülü” ya
da umursamaz görünmeye özen gösteriyorlar.
Ancak, protesto eylemlerinin fliddeti de art›yor.
Bu durum, bakanlar› da tedirgin ediyor. Önü-
müzdeki dönemde, üniversitelere gitmek isteyen
bakanlar, ö¤rencilerin tepkilerini de hesaba kat-
mak zorunda kalacaklar. 

Liselerde bask›lar...
Okullardaki bask›lar gün geçtikçe art›yor. Okul girifl ve ç›k›fl

saatlerinde okul kap›s›nda resmi yada sivil faflistler durmakta-
d›r. Okullar›m›zda sadece Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) taraf›n-
dan uyarlanm›fl kitaplar›m›z› okumam›z›, hayattan uzak kalma-
m›z› istiyorlar. 

Polis terörü yayg›nlaflmaya devam ediyor. Geçen e¤itim y›l›-
n›n sonunda yürürlü¤e konulan yasa ile, her okunun önüne bir
resmi polis ekibi konuluyor art›k. "Güvenli¤imizi sa¤lamak için”
diyorlar. Fakat güvenlik ad› alt›nda birçok fleyi gözlemek ve
ajanl›k yapt›rmak için bulunuyorlar. Okul önünde herhangi bir
hareket, polisten fliddet görmemize neden oluyor. En yak›n ör-
nek; Ankara Ticaret Meslek Lisesi dokuzuncu s›n›f ö¤rencisi EG’
nin okul ç›k›fl›nda polis taraf›ndan feci bir biçimde fliddet gör-
mesidir. Ayn› flekilde ‹nce Su Lisesi önündeki polisin ö¤retmen-
lere hakaret savurmas›, Tuzlu Çay›r Lisesi rehber ö¤retmen
odas›n›n polise verilmesi ve Alibeyköy Lisesi’nde polisin ö¤ren-
cileri okul önünde kovalamas›n› s›ralayabiliriz. Kap›da herhangi
bir sivilin durmas›, hemen araca bindirilip GBT'ye sokulmas›na
yetiyor. 

Polis faflist bask›s›n› hayat›n her alan›nda gösteriyor. Yeni
yeni yasalarla da okullara iyice sokuldular. ‹leride her okulda
bir polis bürosu olursa hiç flafl›rmayaca¤›z. Herkesin gözünde
bofl görünen ve asl›nda ö¤rencilerin en çok ihtiyaç duydu¤u reh-
berlik (piskoloji dan›flmanl›¤›) odas› polise veriliyor mesela. Bu,
okullarda polis bürosu aç›lmas›n›n ilk ad›m›.

Biz ö¤renciler bu duruma karfl› örgütlenmeliyiz. Örgütlü gü-
cümüzle aç›k ve net bir flekilde tavr›m›z› ortaya koymal›y›z. Bü-
tün ö¤renciler bu durumdan son derece flikayetçi çünkü. Ö¤ren-
cilerin akl›na “acaba okuluma rahatça gidebilecek miyiz” sorusu
geliyor. Biliyoruz ki, polisin oldu¤u her yerde faflist bask›lar›n
yan› s›ra, uyuflturucu ve çeteleflme de art›yor. Son y›llarda bas›-
na yans›yan haberlerde her çetede bir polisin ve askerin oldu-
¤unu ö¤reniyoruz. Kanunu korumak ve güvenli¤i sa¤lamak iflin
maskesi. As›l sorun ö¤rencilerin örgütlenmesini engellemektir. 

PDD okuru bir lise ö¤rencisi

Üniversitelerde Bakan’lara protestolar

Ertu¤rul Günay, DTCF’de
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4  Abdullah Öcalan'›n Suriye'den ç›kar›lmas›n›n y›ldönümü dolay›s›yla Ciz-
re'de yap›lan eylemlere sald›ran polislerin att›¤› gaz bombas› evinin bal-
konunda bafl›na isabet eden 18 ayl›k bebek Mehmet Uytun 20 Ekim'de
Diyarbak›r Devlet hastanesinde öldü. 

4  24 Ekim'de Konya'da Alperen Ocaklar›ndan sivil faflistler DTP ilçe binas›na
sald›rd›. “Bar›fl gruplar›”n›n karfl›lama eylemini bahane eden devletin k›fl-
k›rtmas›yla harekete geçen sivil faflistlerin sald›r›s› sonucu, 10 DTP'li bir
müddet binada mahsur kald›. 

4  ‹skenderun Cezaevi'nde kalan adli tutuklu Ekrem Bardakç›’n›n tedavisi en-
gellenerek öldürüldü. Beyninde ur ç›kan Ekrem Bardakç› 19 Ekim'de kal-
d›r›ld›¤› Adana Numune hastanesinde öldü.

4  Tekirda¤ 1 Nolu F Tipi cezaevinde kalan Fehmi Karaman adl› tutsa¤a do-
¤um günü hediyesi olarak gönderilen pufliye, yasak oldu¤u gerekçesiyle
cezaevi idaresi taraf›ndan el konuldu. Puflinin yasak oldu¤una dair ise
herhangi bir madde bulunmuyor. 

Karakolda iflkence var, ölüm var!
4  Avc›lar’da parkta flarap içti¤i gerekçesiyle gözalt›na al›nan Ayd›n Üniversi-

tesi ö¤rencisi 21 yafl›ndaki Güney Tuna, polis taraf›ndan dövülerek ko-
mal›k edildi. Dayak, hem gözalt›na al›nma s›ras›nda, hem de karakolda
sürdü. Bir tan›¤›n gizlice kameraya çekti¤i görüntüler, yap›lan iflkenceyi
bütün aç›kl›¤›yla gözler önüne sererek, polisin bir kere daha suçüstü ya-
kalanmas›na neden oldu. Serbest b›rak›ld›ktan sonra hastaneye götürü-
len Güney Tuna’n›n, iflkence sonucunda dizinde ve baca¤›nda k›r›k oldu-
¤u, beyin kanamas› geçirdi¤i raporla belgelendi.

4  Kürt aç›l›m› kapsam›nda Habur’dan girifl yapan PKK’lileri karfl›lamak üzere
fi›rnak’a giden DTP’li Resul ‹lçin, miting dönüflünde Batman’a giderken
polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Karakola götürülen ‹lçin iflkenceyle kat-
ledildi. ‹çeride sadece 15 dk kalan ‹lçin’in kanlar içindeki cenazesi, yak›n-
lar›na teslim edildi.

4  2 Kas›m'da Kocaleli'nin Dar›ca ‹lçesi'nde ‹stasyon Polis Merkezi'nce gözal-
t›na al›nan 23 yafl›ndaki Ahmet Cömert nezarethane'de öldürüldü. Her
zamanki gibi yine zanl›n›n "kendini ast›¤›n›" iddia eden polisler, suçlar›n›
gizleme telafl›na girdiler. Ahmet Cömert'in ailesi ise polisin iflkence yapt›-
¤›n› belirtti. 

4  31 Ekim'de Ataflehir Esatpafla Mahallesi'nde Yürüyüfl dergisi da¤›tan Yücel
Tolu ve Vural Gelefl sivil polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›lar. 1.5 saat
keyfi bir flekilde karakolda tutulan Yürüyüfl da¤›t›mc›lar› tehdit ve darplara
maruz kald›. 

4  Kartal So¤anl›k'ta o¤lunu okuldan almak için okula giden Diyarbak›rl› Fero
Aytemur, TEM'de görevli bir polisin sald›r›s›na u¤rad›. Küfürler eflli¤inde
Aytemur'a sald›ran Yunus K. adl› polis, Aytemur'un karfl› koymas› üzerine
silah›n› çekti ve namluyla Aytemur'u yaralad›. Kartal Devlet Hastane-
si’nden 20 günlük ifl göremez raporu alan Aytemur, polis hakk›nda suç
duyurusunda bulundu. 

4  Urfa'n›n Suruç ilçesinde 29 Ekim'de ‹stiklal Marfl›'na hakaret ettikleri gerek-
çesiyle gözalt›na al›nan iki gence 140'ar lira para cezas› kesilirken, kara-
kolda kaba daya¤a maruz kald›lar. 

Gazete ve dergilere toplatma ve kapatma cezalar›
4  Azadiya Welat gazetesi ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi'nin karar›yla bir

ay süreyle kapat›ld›. Gazetede yay›nlanan Öcalan'›n aç›klamalar› ve ha-
berleri kapatmaya gerekçe gösterildi. 

4  Yürüyüfl dergisinin 25 Ekim 2009 tarihli 195. say›s› toplat›ld› ve bir ay sü-
reyle kapat›ld›. Toplatmaya gerekçe olarak ise 14,15 ve 16. sayfada ya-
y›nlanan yaz›larda PKK propagandas› yap›ld›¤› belirtildi. 

4  ‹stanbul 13. A¤›r Ceza Mahkemesi 8 sayfal›k olan Özgür Görüfl gazetesini,
9. sayfas›nda yer alan yaz›lar› gerekçe göstererek toplatt› ve "PKK pro-
pagandas› yap›ld›¤›"n› belirterek bir ay kapatma verdi. 

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, 4 Ekim'de D‹SK
Genel Merkezi'nde silahl› sald›r›ya u¤rad›. Aya¤›ndan ya-

ralanan Süleyman Çelebi, kald›r›ld›¤› hastanede
ameliyata al›nd›. Tedavisi bittikten sonra da taburcu
edildi. 

Bas›nda yer alan "borç için vuruldu" iddialar›na yan›t veren Çelebi,
"Ülkemizin yo¤un gündemi içinde Genel Baflkanl›¤›n› yürütmekte oldu-
¤um D‹SK’in, flahs›ma yönelik bu sald›r› ile gündemde yer almas› beni
çok üzmüfltür. Bir üzüntüm de, sald›r› ile ilgili yay›nlanan haberlerdir…
fiunu ifade etmek isterim ki, sald›rgan flahs›n ifadelerine dayan›larak
yap›lan haberler gerçek d›fl›d›r. Benim, sald›rgan R›za Tunçbilek ile hiç-
bir ticari iliflkim yoktur, hiçbir zaman olmam›flt›r. Bu flah›sla herhangi
bir alacak verecek iliflkim de yoktur” dedi.

Çelebi’nin tam da IMF-DB zirvesinin yap›laca¤› günün arifesinde
böyle bir sald›r›ya u¤ramas› dikkat çekiciydi. Çelebi, vurulmadan önce
aralar›nda D‹SK’in de bulundu¤u sendika ve kitle örgütlerinin IMF-DB’yi
protesto eylemine kat›lm›flt›. Bir gazetecinin 1 May›s’a at›fta bulunarak
sordu¤u “k›rm›z› tiflörtünüzü giymemiflsiniz” sorusuna, “onu 6 Ekim’de
giyece¤im” yan›t›n› vermiflti. Fakat Çelebi, yaral› oldu¤u için 6
Ekim’deki gösteriye kat›lamad›.

D‹SK baflkanlar› ve üyeleri daha önce de çeflitli sald›r›lara maruz
kald›lar. Bunlar›n içinde en bilineni, 12 Eylül öncesi D‹SK Baflkan› Ke-
mal Türkler’in sivil faflistler taraf›ndan öldürülmesidir. D‹SK, her ne ka-
dar gerçek anlamda bir s›n›f sendikac›l›¤› yapmasa da, devletin ve sivil
faflistlerin hedefi olmaktan kurtulamam›flt›r. Bafl›ndaki “devrimci” s›fat›
bile, ona yönelik sald›r›lar›n gerekçesi olmufltur. Bugün D‹SK’in baflkan›
olan Süleyman Çelebi, özellikle son üç y›ld›r 1 May›slar›n Taksim’de
kutlanmas› mücadelesinde öne ç›kmaktad›r. Keza iflçi s›n›f›na dönük
sald›r›larda da Çelebi’nin yer yer ç›k›fllar› olmaktad›r. Bu durum, faflist-
ler taraf›ndan Çelebi’yi hedef haline getirmifl olabilir. Fakat bu sald›r›y›
siyasi bir nedenle de¤il de, kiflisel-ticari bir iliflki fleklinde sunmak isteye-
bilirler. Çelebi’nin aç›klamalar› da bu yönü güçlendirmektedir.   

Süleyman Çelebi'ye yap›lan sald›r›y› k›n›yoruz. Sald›r›dan sonra bir-
çok eylemle bu sald›r› protesto edilmifltir.

K›z›l Bayrak gazetesinin sat›fl›na sald›r›
‹stanbul Topkap› Cevizliba¤'da üstgeçit üzerinde K›z›lbayrak da¤›t›m›

yapan gazete çal›flanlar›na 13 ve 20 Ekim tarihlerinde, iki hafta üst üste
zab›talar ve sivil faflistler taraf›ndan sald›r› düzenlendi. Zab›talar›n “gazete-
yi satamazs›n›z” uyar›s›n›n arkas›ndan, ellerinde sopalarla haz›rl›kl› gelmifl
olan 15-20 kiflilik sivil faflist grubu sald›r›ya geçti. Sald›r›larda K›z›l Bayrak
çal›flanlar› çeflitli yerlerinden yaraland›lar. 

Sald›r›lar, K›z›l Bayrak
okurlar› taraf›ndan ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi önün-
de gerçekleflen eylemle pro-
testo edildi. Eylemde yap›-
lan aç›klamada, son aylarda
medyaya yans›yan zab›ta
terörü haberleri aktar›larak,
zab›talar›n, “belediyenin po-
lis timi” olarak kullan›ld›¤›
belirtildi. 

Süleyman Çelebi'ye 
silahl› sald›r›

Gözalt›lar, iflkenceler,
yay›n toplatmalar...
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Son aylarda en çok tart›fl›lan konulardan biri
de, Türkiye’nin d›fl politikas›nda bir “eksen kay-
mas›” yaflan›p yaflanmad›¤›d›r. Uzun y›llar AB’ye
üye olmak için u¤raflan fakat bunu bir türlü ger-
çeklefltiremeyen, son gelinen noktada “imtiyazl›
ortakl›k” gibi bir statü dayat›lan Türkiye, AB ma-
ceras›ndan b›k›p acaba yüzünü “Do¤u’ya” m› dö-
nüyordu?  

Son dönemde Ortado¤u ülkeleriyle gelifltirdi¤i
iliflkiler, bu sorunun daha s›k sorulmas›na neden
oldu. Müslüman bir ülke ve Osmanl›’n›n devamc›-
s› olmas›, dolay›s›yla kültürel ve tarihsel ba¤larla
Do¤u’ya yak›nl›¤›, bu tür yorumlar› güçlendirdi.
Özellikle de AKP hükümetinin ‹slamc› kimli¤i ve
D›fliflleri Bakan› Davuto¤lu’nun “Yeni Osmanl›c›l›k”
tezleri, “eksen kaymas›” tart›flmalar›na zemin olufl-
turuyordu.

Ekim ay›nda bu tart›flmalar daha da alevlendi.
Çünkü Türkiye bu ay içinde bölge ülkeleriyle çok
önemli görüflmeler ve anlaflmalar yapt›. ‹ki kez,
hem de üst düzeyde yap›lan Irak ziyareti, ‹ran zi-
yareti öncesinde Erdo¤an’›n sarfetti¤i sözler, Suri-
ye ile yap›lan yeni anlaflmalar, ayn› günlerde ‹sra-
il’in tatbikata al›nmamas›, Pakistan’da darbe girifli-
mini engelleme ziyareti, Ermenistan’la imzalanan
“tarihi” protokol, vb… 

Son geliflmeleri arka arkaya s›ralad›¤›m›z-
da, Türkiye’nin d›fl politikas›nda bafl döndürü-
cü bir trafik yafland›¤›n› ve bugüne dek kilitle-
nen birçok soruna el at›ld›¤›n› görüyoruz. Peki
bu durum, gerçekten bir “eksen kaymas›” olarak
de¤erlendirilebilir mi? 

Bunun yan›t›, asl›nda dünyan›n “ekseni”nin ne-
reye evrildi¤inde sakl›. Ve onun merkezinde yer
alan Ortado¤u’daki geliflmelere daha yak›ndan
bakmaya… 

Irak’ta yeni dönem
Ekim ay› içinde Türkiye, Irak’a üst üste iki ziya-

ret yapt›. Biri 15 Ekim’de Baflbakan Erdo¤an bafl-
kanl›¤›nda bir heyetti ki, bu “bar›fl grubu” ad›
alt›nda PKK’lilerin Türkiye’ye gelmesinden ön-
ceki günlere rastl›yordu. Erdo¤an-Talabani gö-
rüflmesinde, bu konu da gündeme al›nd›. Ve tabi
birçok anlaflmaya imza at›ld›.  

‹kincisi, Ekim ay›n›n sonlar›nda D›fliflleri Baka-
n› Davuto¤lu baflkanl›¤›nda gerçekleflti. Bu ziyare-
ti farkl› k›lan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
(IKBY) ile bakanl›k düzeyinde do¤rudan görüflül-
mesiydi. Bu ayn› zamanda IKBY’nin resmen ta-
n›nmas› anlam›na geliyordu. D›fliflleri Bakan›
Davuto¤lu, Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤la-
yan baflkanl›¤›ndaki kalabal›k heyet, “Irak’›n eko-
nomi baflkenti” dedikleri Basra’ya gittiler önce. He-
yette çok çeflitli sektörlerden 80 ifladam› vard›. Ve
Bakan Ça¤layan onlar ad›na flu öneriyi götürdü:
“Türk ifl adamlar›n›n buraya yat›r›m yapmas› için
ihtiyaç olan finans karfl›l›¤›nda, Irak Türkiye’ye
petrol versin!”  

Türkiye’nin Irak’a ihracat›n›n yaklafl›k 4 milyar
dolar oldu¤u söyleniyor. Bunun gelecek y›l 7 mil-
yar dolara ç›kmas› hedefleniyor. Ve Irak ile son
zamanlarda 48 anlaflma imzalanm›fl durumda.
Son görüflmelerde Irak-Türkiye s›n›r›nda iki kap›-
n›n daha aç›lmas›nda mutabakata var›ld›¤› da
söyleniyor.  

Bunlar iflin ekonomik boyutu. Diplomatik ve si-
yasi boyutlar› da buna eklemek laz›m. Davuto¤lu
baflkanl›¤›nda gerçekleflen son ziyarette, Basra
ve Musul’da Türkiye’nin baflkonsoloslu¤u aç›l-
d›. Kürt Bölgesi’nin baflkenti olan Erbil’de de yak›n
zamanda konsolosluk aç›laca¤› söylendi. Davu-
to¤lu, Barzani ile birlikte yapt›¤› bas›n aç›klama-
s›nda “ortak bir vizyonu” paylaflt›klar›n› ifade etti.
Gelecek günlerin daha güzel olaca¤› vaadinde bu-
lunduktan sonra,  “Say›n Barzani gibi basiretli
liderlerin bunu kuraca¤›na inan›yorum” dedi.
Daha düne kadar “afliret a¤as›” diye küçümsedik-
leri Barzani’nin “basiretli lider” olarak yüceltilmesi,
yaflanan de¤iflimin en çarp›c› göstergesiydi.   

Barzani de bu de¤iflimi yan›ts›z b›rakmad›. Bir
kez daha “Kürt aç›l›m›”n› desteklediklerini aç›klad›
ve “Türkiye ile iflbirli¤i içindeyiz” dedi.

Kritik ülke ‹ran
“Eksen kaymas›” tart›flmalar›nda ‹ran özel bir

yer tutuyor. Bilindi¤i gibi ‹ran, uzun süredir
ABD’nin hedefe çakt›¤› bir ülke. ‹ran’›n “nükleer si-
lah” çal›flmas›, çoktand›r ona yönelik sald›r›lar›n
gerekçesi haline getirilmifl durumda. O yüzden
‹ran’la iliflkiler bu konuya nas›l yaklafl›ld›¤› üzerin-
den kuruluyor.

Erdo¤an, Ekim ay› sonunda ‹ran’a gitmeden
önce yapt›¤› aç›klamalarla yine dikkatleri üzerine
çekti. “‹nsani amaçl› nükleer enerjiyi kullanmak her
ülkenin hakk›” dedi mesela. Daha önce de “‹ran’a
niçin bu kadar yükleniliyor ki, ‹srail ve ABD’de de
nükleer silahlar var” demiflti. ‹ngiliz The Guardian
gazetesine verdi¤i demeçte de ‹ran Cumhurbafl-
kan› Ahmedinecad için “dostumuz oldu¤una kuflku
yok” ifadesini kulland›. 

Bu durum baz› gazeteciler taraf›ndan Erdo-
¤an’›n “‹ran’›n avukatl›¤›na soyunmas›” olarak yo-
rumland›. Öte yandan TSK’n›n farkl› düflündü¤ü

hat›rlat›ld›. Çünkü yak›n zaman önce TSK’dan ya-
p›lan aç›klamada, ‹ran’›n nükleer silahlara sahip
olmas› “nükleer tehdit” olarak de¤erlendirilmiflti.
Amerika’n›n füzesavar sistemini Türkiye’ye yer-
lefltirme giriflimi de bu gerekçeye dayand›r›l›yor-
du.

Erdo¤an, ‹ran ziyaretinde, baflta ‹ran Cumhur-
baflkan› Ahmedinecad olmak üzere ‹ranl› yetkili-
lerle son derece s›cak görüntüler verdi. ‹ran ziya-
reti öncesi söyledi¤i sözlerle bunun zeminini ha-
z›rlam›flt›. Fakat kapal› kap›lar ard›nda ‹ran’›n
uranyum zenginlefltirmesinden ABD ve AB ül-
kelerinin duydu¤u rahats›zl›¤› bildirip, ‹ran’›
anlaflmaya zorlama ihtimali güçlüydü. Zaten

Erdo¤an’›n ‹ran ziyareti s›ras›nda BM denetçileri
de, Kum kenti yak›nlar›ndaki uranyum zenginlefl-
tirme tesisi hakk›nda bilgi topluyorlard›. ‹ran, Ulus-
lararas› Atom Enerji Kurumu’nun uranyum zengin-
lefltirme anlaflmas›na baz› de¤ifliklikler yap›lmas›
kayd›yla onay vermiflti. Ve bu durum ABD taraf›n-
dan olumlu bir geliflme olarak de¤erlendirilmiflti.

‹srail’le yaflanan kriz 
Türkiye, Irak ve ‹ran d›fl›nda, Suriye ile de ilifl-

kileri son aylarda gelifltirdi. Hem de s›n›rlardan ge-
çiflte vize uygulamas›n› kald›racak ve ortak tatbi-
kat yapma anlaflmalar› imzalayacak kadar…  

Suriye ile iliflkiler “stratejik iflbirli¤i” düzeyi-
ne ç›kar›l›rken, ‹srail ile gerginlik son raddeye
vard›. 12-23 Ekim tarihleri aras›nda Konya’da ya-
p›lacak olan, “Anadolu Kartal›” adl› NATO tatbika-
t›na ‹srail’in al›nmamas›, gerginli¤i art›rd›. Ayn› dö-
nemde TRT’nin “Ayr›l›k” adl› dizisinde ‹srail’in Fi-
listin’e yapt›¤› katliamlar›n ifllenmesi, iliflkileri kriz
noktas›na tafl›d›.

Tatbikata ‹srail’in al›nmamas› üzerine Türki-
ye’den yap›lan aç›klamalar daha da çarp›c›yd›. D›-
fliflleri Bakan› Davuto¤lu “Gazze’de insani trajedi
bu flekilde sürerken, bizim askeri bir görüntü ver-
memizi kimse bekleyemez” dedi. Ve ekledi: “Bar›fl
istikametine tekrar dönüldü¤ünde bu güven iliflkisi
ayn› ölçüde kurulur ve Türkiye kald›¤› yerden bu
görüflmeleri sürdürür.” Erdo¤an ise “kamu vicdan›-
na kulak vermek zorunday›m” diyordu.. Davos zir-
vesinde “one minute” ç›k›fl›yla puan toplayan Er-
do¤an, yine kitlelerin hofluna gidecek fleyler söylü-
yordu. “Bu milli bir tatbikatt›r, kimlerin olaca¤›n›n
karar›n› da Türkiye verecektir.”  

Türkiye’nin baflta ‹ran, Suriye olmak üzere
Ortado¤u ülkeleriyle iliflkilerini iyi tutmas›, gö-
rünürde de olsa ‹srail’e karfl› durmas›n› gerek-
tiriyordu asl›nda. Dünyaca ünlü The Economist
dergisi de bu duruma dikkat çekiyordu. “Türkler
Ortado¤u’yu ‘istila’ ediyor!” bafll›kl› yaz›da “Türki-
ye’nin bu nazik yeni yaklafl›m›n›n baz› bedelleri de
var” deniyordu. Ve bunun en gözle görülür örne¤i
olarak da ‹srail ile iliflkiler gösteriliyordu. (Aktaran
Radikal 31 Ekim 09)

Türkiye’nin “ekseni” tart›flmalar›na d›fl bas›n›n

Türkiye’nin “ekseni”!?
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da ilgisi büyük. Çünkü bu konu, Türkiye’den
ç›karak Ortado¤u’yu ve dünyan›n yeni flekil-
leniflini do¤rudan ilgilendiriyor. O yüzden de
Türkiye’nin “ekseni” tart›flmalar›, dünyan›n
“ekseni”ne gelip dayan›yor. O zaman da iflin
içine do¤rudan emperyalist ülkeler giriyor.  

Dünyan›n “ekseni”
Yaz›n›n bafl›nda “Türkiye’nin eksen kay-

mas›” tart›flmalar›na “dünyan›n ekseni” üze-
rinden bak›lmas› gerekti¤ini söylemifltik.
Çünkü asl›nda “eksen” ile kast edilen,
(her ne kadar “do¤u-bat›” fleklinde sunul-
sa da) Türkiye’nin emperyalist ülkelerle
kurdu¤u ba¤›ml›l›k iliflkisinin de¤iflmesidir. Ya-
ni ABD-AB bloku içinde mi yer alacak, yoksa
Çin-Rusya eksenine do¤ru mu kayacak?

Türkiye’nin konumu hiç flüphesiz, emperyalist
ülkelerin Ortado¤u’daki hakimiyetinde belirleyici bir
rol oynamaktad›r. Türkiye, Ortado¤u’daki hego-
manya savafl›nda “merkez ülke” durumundad›r
çünkü. O yüzden de emperyalist ülkeler, Türkiye’yi
kendi taraf›na çekmek için büyük bir çekiflme ha-
lindeler. ‹çerde yaflanan klik çat›flmas› da bunun
ürünüdür. Ve bu çat›flmada AKP’nin önemli bir
mesafe katetti¤i, üstünlü¤ü ele geçirdi¤i söylenebi-
lir. Bu durum, Türkiye üzerinde güç çekiflmesi
yapan emperyalist ülkeler içinde, ABD’nin ko-
numunu kuvvetlendirmektedir. Dolay›s›yla Tür-
kiye’nin Ortado¤u’da artan iliflkileri, ABD’nin
yeni politikalar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. 

Türkiye’nin Ortado¤u’da artan etkinli¤i,
ABD’nin Irak ve Afganistan’da u¤rad›¤› hezimet
üzerine bafllam›flt›r. ABD’nin Bush dönemindeki
fliddete dayanan d›fl politikas› baflar›s›zl›¤a u¤-
ram›flt›r çünkü. Bunu Obama ile gidermeye çal›fl-
maktad›rlar. Obama’n›n iflbafl›na geçmesinden
sonra öne ç›kar›lan, “yumuflak güç”tür. Türkiye’nin
bölgede artan diplomatik iliflkileri de bu döneme
denk düflüyor ve ayn› amaca hizmet ediyor. fiura-
s› aç›k ki, bölgede ABD ad›na bu rolü oynayacak
en etkili ülke Türkiye’dir. Keza ‹ran’›n bölgedeki
üstünlü¤ünü k›rabilmenin yolu da Türkiye’yi
güçlendirmekten geçiyor. ABD D›fliflleri Sözcü-
sü, Türkiye’nin ‹ran’la olan son dönemki anlaflma-
lar› soruldu¤unda, “‹ran konusunda iki yollu yakla-
fl›m›m›z var. Temas yolunu izliyoruz, baflka seçe-
nekleri de aç›k tutuyoruz” demifltir. (31.10.09 Ra-
dikal)

ABD, uzun bir süredir ‹ran’› yaln›zlaflt›rma poli-
tikas› izliyor. Baflta Suriye olmak üzere ‹ran’la iyi
iliflkiler içinde olan ülkeleri ondan uzaklaflt›rmaya
çal›fl›yor. Türkiye ile Suriye iliflkilerinin geliflmesi,
en çok ABD’yi memnun ediyor. Elbette
Ortado¤u ülkeleriyle kurulan iliflkiler, ‹sra-
il’le mesafenin aç›lmas›n› getirecektir.
ABD, bunu bafltan göze alm›fl durumda-
d›r. Kendisi do¤rudan ‹srail’i karfl›s›na al-
madan çeflitli biçimlerde ‹srail’in s›k›flt›r›l-
mas›na göz yummaktad›r. Örne¤in ‹sra-
il’in Gazze operasyonu s›ras›nda “savafl
suçu” iflledi¤ini söyleyen “Goldstone Ra-
poru” BM Güvenlik Konseyi taraf›ndan
kabul edilmifltir. ABD her ne kadar buna
hay›r oyu vermiflse de ç›kmamas› için u¤-

raflmam›flt›r. ABD’nin Filistin’le görüflmeleri ye-
niden bafllatabilmesi için bile, bu flekilde gö-
rünmeye ihtiyac› vard›r. Keza Nobel “bar›fl” ödü-
lünü de alan Obama’n›n, Filistin sorununa mutlaka
el atmas› beklenmektedir.

ABD iflbirlikçileri memnun
“Türkiye’nin ekseni” tart›flmalar›nda, en rahat

kesim, ABD’cilerdir. Bu bile böyle bir kayman›n
sözkonusu olmad›¤›n›n kan›t› say›lmal›d›r. Türki-
ye’nin ABD ekseninden baflka emperyalistlerin ek-
senine geçmesine en fazla onlar›n karfl› ç›kmas›
gerekirdi. Halbuki Türkiye’nin son aylarda gelifl-
tirdi¤i d›fl politika en çok ABD’cileri sevindiri-
yor. 

Örne¤in Cengiz Çandar, Türkiye’nin son dö-
nemki ata¤›n›n anlafl›lmas› için flunlar› yaz›yor:
“‹ran-‹srail parantezi aras›nda k›st›r›lan Ortado-
¤u’da Avrupa’n›n oluflturdu¤u boflluk ve Ameri-
ka’n›n itibar kayb› göz önüne al›narak anlafl›labi-
lir.” Ve arkas›ndan ekliyor: “Türkiye, Ortado¤u ve
dünya politikas›nda do¤ru ve olmas› gereken bir
yönde yol al›yor. Bir kenara yaz›n” (31.10.09 Radi-
kal)

Çandar, ayn› yaz›da yabanc› gazetecilerin göz-

lemlerine de yer veriyor. Onlar›n içinde
as›l önemsedi¤i Leverett çifti’nin görüflleri-
ni de flöyle özetliyor: “Amerika art›k Orta-
do¤u’da stratejik sonuçlar› dikte edebile-
ce¤i ekonomik ve siyasi konumda de¤il.
Wasington bu kritik bölgede ABD ç›karlar›-
n› gelifltirmek ve korumak istiyorsa, bunu
ciddi diplomasi yoluyla ve evrilmekte olan
güç dengelerine sayg› göstererek, di¤erle-
rinin meflru ç›karlar›yla ABD’ninkileri uyum
haline getirerek yapabilir. Türkiye’nin Orta-
do¤u politikas›, o tür diplomasinin neye
benzemesi gerekti¤i konusunda de¤erli bir
model sunuyor.”  

Benzer bir yorumu, Amerika’n›n uluslararas›
haber ajans› Associated Press (AP), Türkiye’nin
“hem NATO, hem de ‹ran’›n müttefi olarak eflsiz
bir rol oynad›¤›n›” belirterek yap›yor. Ajans, Türki-
ye D›fl Politika Enstitüsü Direktörü Seyfi Taflhan’›n
da flu sözlerine yer veriyor: “Erdo¤an’›n yapt›klar›
konusunda Washington ile genel bir anlay›fl birli¤i
var. Waflhington’a her detay› anlat›p anlatmad›¤›n›
bilmiyorum ama bence bir müfltereklik mevcut”
(1.11.09 - Hürriyet)

* * *
K›sacas›, Türkiye, ABD’nin yeni politikalar›-

na uygun bir “eksen”dedir. Son aylarda artan
trafi¤in hemen ard›ndan Erdo¤an’›n ABD’ye
gitme haz›rl›¤› da bunun bir di¤er göstergesi-
dir. 29 Ekim’de planlanan Erdo¤an-Obama görüfl-
mesi 7 Aral›k tarihine ertelenmifltir. ABD D›fliflleri
Sözcüsü, “Baflkan, bir dizi stratejik konuda görüfl
al›flveriflini dört gözle bekliyor” demifltir. Bu konu-
lar; “Ortado¤u, Irak, Pakistan, Afganistan, Erme-
nistan, K›br›s” gibi çok genifl yelpazede s›ralan-
maktad›r. Erdo¤an, yapt¤› görüflmeler ve Türki-
ye’nin att›¤› ad›mlara iliflkin olarak, rapor vermek
üzere ABD’ye gitmeyi beklemektedir. 

Ekim flehitleri 
an›ld›

PDD okurlar›, 25 Ekim'de Osman Yaflar Yoldaflcan ve Ata-
man ‹nce'nin mezarlar› bafl›nda Ekim flehitlerini and›lar. Os-
man Yaflar Yoldaflcan, Ataman ‹nce, Sezai Ekinci, Remzi Basa-
lak, fiaban Budak ve Nilgün Gök'ü ekim ay›nda sonsuzlu¤a
u¤urlayan ihtilalci komünistler, ayn› zamanda dünyada ve
Türkiye'de devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölen tüm devrimci ve komünistleri de bu ayda an›yorlar. 

Saat 12'de Mehmet Fatih Öktülmüfl'ün mezar› bafl›nda toplanan komünistler, burada bir
dakikal›k sayg› duruflunda bulundu. Hemen yan›ndaki Haydar Baflba¤'›n
mezar›na geçen komünistler '84 ÖO flehitlerini de and›. 

Ataman ‹nce'nin mezar›nda yap›lan sayg› duruflu ve okunan fliirlerin
ard›ndan, Osman Yaflar Yoldaflcan'›n mezar›na geçildi. Sayg› duruflundan
sonra, ekim flehitlerini anman›n önemi üzerine bir konuflma yap›ld›. On-
lar› anman›n onlar gibi yaflamak oldu¤u vurguland›. "Ekim flehitleri
ölümsüzdür", "Devrim flehitleri ölümsüzdür", "Yaflas›n devrim ve sosya-
lizm" sloganlar›n›n at›ld›¤› anma, Osman'›n Türküsü'nün söylenmesiyle

bitirildi. 
PDD okurlar› ayr›ca semtlere yapt›klar› afifllerle ekim flehitlerini and›lar. 



22 Kas›m 2009
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Almanya’da 27 Eylül’deki seçimlerin ard›ndan,
yap›lan tüm yorumlarda “tarihi” kelimesinin geçme-
di¤i tek cümle duymak mümkün olmad›. 

Sosyal Demokrat Parti’nin oy oran›, ‹kinci Em-
peryalist Dünya Savafl’›ndan sonra ald›¤› en düflük
orand›. Sosyal Demokrat Parti, geçen seçime oran-
la 11.2 oran›nda oy kaybederek yüzde 23 oy ald›.
Hür Demokrat Parti (FDP) “tarihi” bir oy oran›yla
(yüzde 14.6), seçimin en çok konuflulan partisi ol-
du. ‹ki y›l önce kurulan ve internet alan›nda s›n›rs›z
özgürlük talep eden ve baflkaca da bir program› ol-
mayan Korsan Partisi yüzde 2 oy ald› ve “tarihi”ol-
du. H›ristyan Demokrat Parti’nin (CDU) kardefl par-
tisi H›ristyan Birlik Partisi (CSU) Almanya’n›n kuru-
luflundan bu yana en kötü seçim sonucu ald›, “tari-
hi” yüzde 6.5. 

Bu y›l Almanya’da seçim sessiz sedas›z geçti.
Almanya Baflbakan› CDU’lu Merkel, çekiflmesiz ve
tart›flmas›z bir seçim öngördü. Merkel, sosyal-de-
mokratlarla olan koalisyonu devam ettirmek istiyor-
du. 

Bunun en önemli nedeni iki partinin birbirinin
neredeyse ayn›s› olmaya bafllamas›yd›. Di¤er belir-
leyici neden ise, sosyal-demokratlar›n sendikalar
arac›l›¤›yla kitleleri sokaktan uzak tutmay› baflar-
mas›yd›. Fakat FDP’nin seçimlerde elde etti¤i ba-
flar› üzerine, “koalisyon orta¤›” olarak mecburen
kabul etti. Sol Parti yüze 3.2 art›flla yüzde 11.9’a
yükseldi ve parlamentoda kendisini 5. parti olarak
kabul ettirdi. 

MLPD (Almanya Marksist Leninist Partisi) ge-
çen seçimlerde özellikle sosyal hak gasplar›na kar-
fl› yap›lan eylemlerde ön plana ç›karak klasik oy
oran›n› ikiye katlam›fl, 45 bin oy alm›flt›. Bu seçim-
lerde ise, oy oran› yar› yar›ya düfltü. 

Seçimlere kat›lma oran›nda büyük düflüfl
Seçimlere kat›lma oran› da “tarihi” bir düflüfl

göstererek yüzde 70’lerde kald›. Seçim sonras› ya-
p›lan de¤erlendirmelerde, seçimlerde oy kullanma-
yanlar›n yar›s›n›n, yani yaklafl›k iki milyon seçme-
nin, sosyal-demokrat seçmenler oldu¤u söylendi.
Yine sosyal-demokratlarla neredeyse eflit oranda
birer milyon oy, Sol Partiye, FDP’ye ve CDU’ya
kaybetmifllerdi. Seçmenler, sosyal-demokratlar›
en çok 2004’te yap›lan hak gasplar› için ceza-
land›rm›flt›. Çünkü bu gasplar›n a¤›r sonuçlar›
bugün yaflan›yordu. 

FDP’nin yükselifli ise, seçim boyunca koalisyon
orta¤› konusundaki net tutumlar›na ve orta kesim

için önerdi¤i vergi indirimine
ba¤lan›yor. Yine CDU ve
SPD’ye ders vermek isteyen
protesto oylar›na.

Sonuç olarak as›l kayg›-
lar, büyük partilerin kan kay-
betmesinde topland›. Dünya-
da yaflanan genel e¤ilimin Al-
manya’da da kendisini gös-
terdi¤i, art›k klasik parti ta-
banlar› yerine, her seçimde
vaat edilene göre seçmenin
tavr›n›n de¤iflti¤i, bunun de-
vam etmesi durumunda istik-
rar›n tehlikeye girece¤i gibi
tespitler, burjuvazi taraf›ndan
alt› çizilen tespitler oldu.

Krizin as›l yükü, seçim sonras›nda
Merkel baflta olmak üzere, CDU’nun geneli,

hem erime korkusundan, hem de Almanya’da kitle-
lerin soka¤a ç›kmas›n› önlemek için, -Alman burju-
vazisinin tarz›na uygun olarak- seçim öncesi ve
sonras›, tüm sald›r› paketlerinin
a¤z›n› hemen açmad›lar. Zaten
seçim akflam› ve ertesi günü,
iflveren örgütleri kemer s›kma
politikas›n›n kesinlikle 2010’un
sonundan önce yap›lmamas›
gerekti¤ini beyan ettiler. (“‹flsiz-
lik paras› ve sosyal yard›m alan-
lar, ellerine geçen paray› hemen
harcamak zorunda kald›klar› için,
tüketime katk› sa¤l›yorlar!” gerek-
çesini göstererek) Koalisyon an-
laflmas› da 24 Ekim’de bu do¤rultuda ç›kt›. Hür De-
mokrat Parti FDP’nin radikal liberal talepleri flimdilik
rafa kald›r›ld›, piyasaya para pompalamak için
borçlanman›n önü aç›ld›. 

Di¤er yandan vergi indirimleri ile büyük ve orta
ölçekli firmalara vergi reformuyla 300 milyar kay-
nak aktar›lmas› planland›. Bunun karfl›l›¤› olarak
da 300 milyonluk bir harcamayla hem çocuk para-
s›n›n, hem de iflsizlik ve yard›m paras›n›n birkaç
kurufl art›r›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

K›sacas› bir taflla birçok kufl vuruldu. Kitlelerin
muhafazakar ve liberallerden oluflan bir koalis-
yondan korkmamalar› gerekti¤i mesaj› verildi.
Ayr›ca sosyal-demokratlar›n gasp etti¤i iflsizlik
paras›nda art›fllar yap›larak, muhalefetin afl›r›
güçlenmesinin önüne geçilmifl oldu. Kitlelere
verilen bu k›r›nt› karfl›l›¤› ise, devlet ola¤anüstü
borçlanarak flirket kurtarmaya ve kapitalizmin kriz-
den ç›kmas›na kaynak sa¤lad›.

Almanya -di¤er AB ülkelerinden farkl› olarak-
krizin patlak vermesinden bu yana tüm gücünü ka-
pitalist üretim sisteminin yeniden yap›lanmas›na
harcam›fl oldu. Fransa, ‹spanya, Yunanistan gibi
ülkelerde patlak veren eylemler ve sola kay›fl
buralarda yaflanmad›. Burjuvazinin planlar› do¤-
rultusunda da 2010’un sonuna kadar hak gasplar›
yavafl yavafl yap›lacak. Yap›l›rken de kitleler k›r›n-
t›larla susturulacak…

Her fley kitlelerin sokak gücüne ba¤l›  
Yeni koalisyon, göçmenlerde önemli kayg›lar

uyand›rd›. Bunda en büyük etken, koalisyonun bile-
flimiydi. Türkiyeli Alman vatandafllar›, bu y›l yine
yo¤unluklu olarak sosyal-demokratlara oy verdi,
ama geçmifl y›llara oranla bu say›da bir düflüfl var-
d›. Bu oylar, Hür Demokratlara ve H›ristyan De-
mokratlara gitti. Bu partilerin de Türkiye kökenli
aday göstermeleri etkili oldu. Fakat daha bask›n
olan, sosyal-demokratlardan duyulan hayal k›r›kl›-
¤›yd›.

Koalisyon hükümeti, flimdilik göçmenlere dair
bir yorumda bulunmad›. “Entegrasyon”, yani uyum
çabalar›n› sürdüreceklerini ilan ettiler. Ancak kabi-
nede görev alan birçok bakan›n›n bas›na verdikleri
demeçlerden, “uyum sa¤layamayanlar›n, yani Al-
manca ö¤renemeyip ifl bulamayanlar›n yard›m pa-
ralar›n›n kesilebilece¤i”, “Türkiye’den evlenmelerin
önüne daha fazla engellerin getirilece¤i”, “suç iflle-
yen gençlerin hemen s›n›rd›fl› edilece¤i” gibi, ya-
banc›lar yasas›nda birtak›m gerici yasa de¤ifliklikle-
rini öngördükleri anlafl›ld›. 

Ancak flunu iyi bilmek gerekiyor, göçmenlere
dair en a¤›r yasa de¤ifliklikleri (iltica yasas›n›n
içinin tamamen boflalt›lmas›, Türkiye’den evlen-

menin zorlaflt›r›lmas›, tüm
göçmenlerin resmi olarak
fifllenmesi, anti terör ya-
salar› ile göçmenlerin po-
litik çal›flmas›n›n önüne
129 b gibi bir maddenin
dikilmesi vb.) ya sosyal-
demokratlar›n ve yeflille-
rin onay›yla ya da bizzat
onlar›n hükümet oldu¤u
dönemlerde yap›ld›. Dola-
y›s›yla flu anki hükümet ve

koalisyon bileflenlerinden çok, Almanya’n›n bugün
içinden geçti¤i süreç belirleyici olacak. 

Bu süreçte Almanya, vas›fs›z ifl gücünü, eski
Do¤u Bloku ülkelerinden yeterince sa¤l›yor. Onlar
iflsiz kal›nca da, evlerine geri gönderebiliyor. Fakat
geçmiflte yap›lan anlaflmalar gere¤i, Türkiyelilere,
kendi vatandafl›na tan›d›¤› birçok hakk› tan›mak
zorunda. Devletin uzun vadeli plan›, as›l olarak bu
yasada de¤ifliklik yapabilmek. Bunu baflar›rsa, ayn›
ilk iflçilerin geldi¤i y›llarda oldu¤u gibi, ifli olan kala-
cak, olmayana oturum verilmeyecek. Geçmifl hükü-
mette ‹çiflleri Bakan› olan, flimdi de Ekonomi Ba-
kanl›¤›n› üstlenen Schaeuble’nin as›l rüyas› bu.

Burjuvazinin bu hedefi, uzun vadeli bir hedef.
K›sa vadeli olarak as›l uygulama, duvarlar›n daha
yüksek örülerek yeni göçmenlerin gelmemesi ola-
cakt›r. Bu koalisyon döneminde, -göçmen ya da
Alman- as›l sald›r›, düzene muhalif kesimlere
olacakt›r. Çünkü krizin yükünü iflçi-emekçilere y›k-
ma planlar›n› yaflama geçirebilmek, esas olarak bu
kesimleri susturabilmelerinden geçecek. 

Alman burjuvazisi, son seçimlerin üzerinden ye-
ni bir koalisyonla yoluna devam ediyor. Krizden
kurtulman›n, azami karlar› elde etmenin planlar›n›
yap›yor. Fakat her fley, soka¤›n gücüne ba¤l› ola-
cak. Kitleler bu uygulamalara karfl› ne kadar soka-
¤a ç›karsa, o oranda set çekebilecek. Sonuçta her
zaman oldu¤u gibi, son sözü yine s›n›f mücadelesi
söyleyecek.

Almanya PDD

Almanya’da
“tarihi”
seçim
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! 2 Kas›m 1954-Cezayir kurtulufl savafl› bafllad›
Osmanl›'n›n elindeyken 1830'da Frans›zlar taraf›ndan
iflgal edildi ve 130 y›l boyunca iflgal alt›nda tutuldu Ce-
zayir. Frans›zlar sömürgelefltirdikleri Cezayir'de 130 y›l
boyunca 2 milyon kifli katlettiler ve Cezayirli'leri her
savaflta ön saflarda cepheye sürdüler. ‹kinci emperyalist
paylafl›m savafl› s›ras›nda da Frans›z ordular›n›n deposu
olarak kullan›ld›. Artan bu bask› ve sefalete karfl› Ceza-
yir halk› defalarca örgütlenmeye çal›flmas›na ra¤men
baflar›l› olamam›flt›. Nihayetinde 1950 y›l›ndan itibaren
direnifl örgütlerini kurmay› baflad›lar ve 1954 y›l›nda
iflgale ve sömürüye karfl› direnifle geçtiler. 2 Kas›m'da
bafllayan bu savafl 1962 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n kazan›l-
mas›yla son buldu. 

! 3 Kas›m 1996-Susurluk kazas› 
Devletin çete örgütlenmesinin ortaya saç›ld›¤› kazad›r.
Kazada Milletvekili Sedat Bucak, sivil faflist Abdullah
Çatl› ve Emniyet Müdür yard›mc›s› Hüseyin Kocada¤
ayn› mercedesin içinde bagajda silahlarla birlikte bu-
lundu. Abdullah Çatl› ve Hüseyin Kocada¤ öldü, Sedat
Bucak yaral› ele geçirildi. Ancak o kazada ortaya ç›kan
iliflkiler, devletin nice katliam› nas›l örgütledi¤ininin,
kimleri kulland›¤›n›n görülmesini sa¤layan bir araç ol-
du. Kazadan sonra kitleler hesap sormak için sokaklara
döküldüler. Günler boyunca “bir dakika karanl›k” eyle-
mi gerçeklefltirdiler. 

! 4 Kas›m 1947-Bulgaristan Halk Cumhuriyeti
kuruldu. 

! 9 Kas›m 1938-Almanya'da Yahudi Pogromlar›

! 12 Kas›m 1989-Dolares Ibaruri öldü. 
‹spanya iç savafl› s›ras›nda "Diz çökerek yaflamaktansa
ayakta ölmek ye¤dir" ça¤r›s›n› yapan kad›n devrimci
önderdi. 

! 14 Kas›m 1973-Politeknik Direnifli
Yunanistan'da ö¤rencilerin gerçeklefltirdi¤i ve dünya
halklar›na örnek teflkil eden büyük direnifltir. Yunanis-
tan'da askerlerin darbe yapmas›na karfl› ç›kan ö¤renci-

ler, Politek-
nik üniversi-
tesini iflgal
ederler. ‹flçi-
ler ve emek-
çiler de grev-
ler ve göste-
rilerle ö¤rencilere destek verir. 3
gün boyunca direnifl sürer. Cuntac›-
lar üniversite duvarlar›n› y›karak
içeri girerler ve 36 ö¤renci katledi-
lir. Yunanistan gençli¤inin ilk dev-
rimci önderleri de bu direnifl içinde
kendini gösterir ve sonras›nda dev-
rimci mücadeleyi güçlendirirler.
Göstermifl olduklar› cüret, militanl›k
ve kararl›l›k bugün hala coflkuyla
an›lmaya devam ediyor. 

! 15 Kas›m 1924-Yüksekö¤retim ö¤rencileri indi-
rim yapmayan ‹stanbul Tramvay fiirketi'ni protesto
etti. 

! 16 Kas›m2000 sanatç› Ahmet Kaya öldü
Kürtçe klip yapmak istedi¤ini söyledi¤i için linç

edilmek istenen Ahmet Kaya, ülke d›fl›na ç›kmak
zorunda kald›. Ülkesinden uzak olmay› bir türlü kabul-
lenemeyen Ahmet Kaya, Paris’te yaflam›n› yitirdi. 

! 18 Kas›m 1986-
NETAfi grevi

93 gün süren greve 3150
iflçi kat›ld›. 12 Eylül son-
ras›n›n ilk grevlerindendi. 

! 18 Kas›m 1937-
Dersim ayaklanmas›
bast›r›ld›. 

! 19 Kas›m 1923-fiark demiryolu iflçileri greve
ç›kt›. Grev bir hafta sürdü. 

! 19 Kas›m 1942 Stalingrad Direnifli'nin
zaferi
2. emperyalist paylafl›m savafl›n›n kaderini be-
lirleyen çarp›flmalar Stalingrad'da yafland›.
Komünist önder Stalin'in komutanl›¤›nda, tüm
Sovyet halklar› Nazi iflgaline ve onun destek-
çisi emperyalistlere karfl› sosyalizmi korumak
için ola¤anüstü bir direnifl gösterdi. Stalin-
grad'da sokak sokak süren çat›flmalardan sonra
Nazi Alman ordusunu geriletmeye bafllad›lar.
Nazi'lerin Avrupa'y› önüne katt›¤› y›ld›r›m ha-
reketi Stalingrad önlerinde durdurulmufl ve

geriletilmiflti. Berlin önlerine kadar sürecek bir kovala-
man›n ilk mufltusu Stalingrad'da at›ld›. Milyonlarca
Sovyet iflçi ve emekçisinin kan› pahas›na verilen bu bü-
yük direnifl, dünya halklar›n›n umudu ve gelece¤i oldu.
Alman ordular›n›n 140 gün boyunca kuflatma alt›nda
tuttu¤u Stalingrad'da kay›plar verildi. Sovayetler
Birli¤i’nin savafl boyunca verdi¤i kay›plar›n yar›s›na
yak›n› burada verildi. Dünyada efline az rastlanan bu
emsalsiz direnifl, bugün hala yaflamaya devam ediyor.
Bugün emperyalistler Stalingrad'›n ve Stalin'in flahs›n-
da ald›klar› o yenilgiden dolay› pervas›zca sosyalizmle
ilgili tüm de¤erlere sald›rmaya devam ediyorlar. 

! 20 Kas›m 1926-Amerikal› romanc› Jack Lon-
don intihar etti. 

! 20 Kas›m 1945-Nazi'lerin yarg›land›¤› Nürn-
berg duruflmas› bafllad›. 

! 19 Kas›m 1981-fiair Enver Gökçe öldü
Erzincan'da do¤an Enver Gökçe Ankara'da üniversiteyi
bitirdi. Yazd›¤› fliirlerden ve yaz›lardan kaynakl› 141.
maddeden 7 y›l ceza al›p cezaevinde yatt›. 1973'te Dost
Dost ‹lle de Kavga, 1977'de Panzerler Üstümüze Kal-
karlar kitaplar› yay›nland›. Öldükten sonra ise E¤in
Türküleri adl› kitab› yay›nland›. 

! 20 Kas›m 1910- Meksika devrimi bafllad›. 

! 21 Kas›m 1831-Lyon Ayaklanmas› 

! 24 Kas›m 1880-Haliç vapur flirketi iflçileri gre-
ve ç›kt›. ‹flçiler greve ç›kmadan vapurlar›n iflletmesini
‹stanbul belediyesi alm›flt›. 

! 29 Kas›m 1944-Arnavutluk Devrimi gerçekleflti

! 30 Kas›m 1990-Zonguldak'da 48 bin maden ifl-
çisi greve ç›kt› 

I. emperyalist savaflta, Almanya ile Çarl›k Rusya savafl halindedir.
Rusya’da 3 Kas›m'da Kiev'li bahriyelilerin ayaklanmas› ile bafllayan sü-
reç, Sovyetlerin ilan edilmesiyle sonuçlan›r. Alman komünistleri, bu
elveriflli durumu de¤erlendirerek, kendi ülkelerinde de devrim yapmaya
haz›rlan›r. Fakat II. enternasyonalin önderlerinden Kautsy, “vatan
savunmas›” ad› alt›nda Alman iflçilerini Alman burjuvazisi ad›na savafla
sokmufltur. II. enternasyonalin bu s›n›f uzlaflmac› tavr›na karfl›, Karl
Liebnect ve Rosa Lüksenburg’un bafl›n› çekti¤i Alman komünistler,
Lenin’in “emperyalist savafl› iç savafla çevir” fliar›yla mücadeleyi yük-

seltirler. Kausky’nin bafl›nda bulundu¤u partiden ayr›larak
“Spartakistler” örgütünü kurarlar. Ve Rusya’daki devrimin
üzerinden Almanya’da da iflçileri greve ça¤›r›rlar. Bunun üzerine
imparator II. Wilhelm tahttan çekildi¤ini aç›klar. Spartakistler
ise, ayaklanma ça¤r›s› yapar. Yo¤un grevler ve eylemler olur. 

Alman burjuvazisi tam da savafl döneminde sosyal-demokrat-
lar› hükümete getirerek bir anlamda soluklanma f›rsat› bulur ve
güç toplar. Aral›k ay› içinde genel grevler ve yüz binlerce iflçi-
nin kat›ld›¤› gösteriler gerçekleflir. "Bütün iktidar sovyetlere" fli-

ar›yla yürüyüfller gerçeklefltirilir. Bu ayaklanma süreci, ayn› zamanda
Almanya Komünist Partisi'nin kuruluflunu ören süreç olmufltur.

Savafltan çekilen Alman burjuvazisi, içteki ayaklanmay› bast›rmak
için Ocak ay›nda harekete geçer ve 15 Ocak'ta hareketin liderlerinden
Karl Liebnect ile Rosa Lüksenburg’u katlederler. 

Berlin ayaklanmas› yenilgiyle sonuçlan›r. Ama Rosa Lüksenburg’un
“ya barbarl›k içinde yokolufl, ya sosyalizm!” fliar›, tüm iflçi ve
emekçilere, ezilen halklara ›fl›k tutar.

10 Kas›m 1918-Berlin ayaklanmas›

Kas›m Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

24 Kas›m 1976-‹smail Gökhan Edge
Mehmet Fatih Öktülmüfl'ün yetifltirdi¤i
genç devrimci, Diyarbak›r zindanlar›nda
iflkenceyle katledildi. 
21 Kas›m 1979-Ali Algül 
‹MT'de yer alan ve T‹KB'nin ilk üyelerin-
den olan Ali Algül, Halk›n Kurtuluflu tara-
f›ndan katledildi. 
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Son on y›lda giderek ar-
tan emperyalist zirvele-

re karfl› geliflen protesto
eylemlerinin belki de en
uzun ve en militanlar›n-
dan biri Türkiye’de ger-

çekleflti. Bu yönüyle Tür-
kiye devrimci hareketi-
nin genel olarak iyi bir
s›nav verdi¤ini söyleye-

biliriz. Ard›ndan Saman-
d›ra’da y›k›ma karfl› mi-

litan bir direnifl sergi-
lendi. Y›k›m  sonras›nda
gerçekleflen eylemler de

günlerce sürdü. Arka ar-
kaya gelen bu iki dire-
nifl, mücadelenin gide-

rek daha militan biçim-
ler almas› yönüyle dik-

kat çekicidir. Keza
olumlu örneklerin toplu-
mun ezici ço¤unlu¤u ta-

raf›ndan benimsendi¤ini
ve kendi sorunlar› için

dövüflmek sözkonusu ol-
du¤unda, o biçimleri

kullanmakta tereddüt
etmediklerini

göstermektedir.

kim ay›na, IMF-DB karfl›t›
gösterilerle girdik. Yaklafl›k
bir ay önceden bafllayan

IMF-DB karfl›t› eylemler, bu emper-
yalist finans kurumlar›n›n toplana-
ca¤› gün olan 6-7 Ekim tarihlerinde
en üst noktaya ulaflt›. Son on y›lda
giderek artan emperyalist zirvelere
karfl› geliflen protesto eylemlerinin
belki de en uzun ve en militanlar›n-
dan biri Türkiye’de gerçekleflti. Bu
yönüyle Türkiye devrimci hareketi-
nin genel olarak iyi bir s›nav verdi¤i-
ni söyleyebiliriz.

Ard›ndan Samand›ra’da y›k›ma
karfl› militan bir direnifl sergilendi.
Sadece y›k›m an›nda de¤il, sonras›n-
da gerçekleflen eylemler de günlerce
sürdü. Televizyon spikerleri bile
olaylar›, “bu gördükleriniz, ne 1 Ma-
y›s, ne de IMF-DB karfl›t› gösteri, evle-
rinin y›k›lmas›na karfl› direniyorlar”
diye verdi. Gerçekten de, y›k›ma kar-
fl› geliflen eylemler, 1 May›s ve IMF-
DB karfl›t› eylemleri ça¤r›flt›r›yordu.
Hatta öyle ki kad›nlar, gençlerin yü-
zünü kapatmalar› için, evlerindeki
çarflaflar› y›rt›yor, onlara maske ya-
p›yordu. Evlerinin çat›lar›na ç›kan
halk, eline ne geçerse polislerin üze-
rine at›yordu. Ar› kovanlar›n› atarak,
yeni ve etkili bir biçim yaratanlar bi-
le oldu.

Arka arkaya gelen bu iki direnifl,
mücadelenin giderek daha militan
biçimler almas› yönüyle dikkat çeki-
cidir. Keza olumlu örneklerin toplu-
mun ezici ço¤unlu¤u taraf›ndan be-
nimsendi¤ini ve kendi sorunlar› için
dövüflmek sözkonusu oldu¤unda, o
biçimleri kullanmakta tereddüt et-
mediklerini göstermektedir. 

Bu iki olay› da de¤iflik yönleriyle
incelemeli, mücadelenin bundan

sonraki seyri bak›m›ndan oldu¤u ka-
dar, bize düflen görevler bak›m›ndan
da sonuçlar ç›karmal›y›z.  

Burjuvazinin savafla daveti
IMF-DB toplant›s›, tüm dünyan›n

gözünü Türkiye’ye çevirmiflti. Ulus-
lararas› burjuvazinin oldu¤u kadar,
devrim cephesinin de gözleri bu zir-
venin üzerindeydi. Emperyalizmin
içine düfltü¤ü krizden kurtulma ça-
balar›yla burjuvazi, bu tür zirve ve
toplant›lar› artt›rm›flt›. IMF-DB gibi
emperyalist finans kurumlar›n›n
sars›lan itibar›n› tamir etmeye, krizi
iflçi-emekçilerin s›rt›na y›karak kur-
tulmaya çal›fl›yordu.

Böyle bir kesitte, IMF-DB toplan-
t›s›na karfl› yükseltilecek mücadele,
daha bir önem kazand›. Hem krize
karfl› mücadelenin yükseltilmesi,
hem de enternasyonalist bir tav›r ge-
lifltirmesi bak›m›ndan belirleyici bir
role sahipti. Onun için, yaklafl›k bir
ay öncesinden IMF-DB karfl›tlar›n›n
birleflik mücadelesini yürütecek bir
birlik kuruldu. Bu birlik, zirve top-
lanmadan günler önce çeflitli gösteri
ve eylemlerle, kitlelerin duyarl›l›¤›n›
artt›rmaya çal›flt›. Fakat as›l final, 6-
7 Ekim’de olacakt›. Bütün haz›rl›klar
da bu yönde yap›ld›.

6 Ekim’de Taksim’de sendikalar,
kitle örgütleri ve yasal partilerin de
kat›ld›¤› büyük bir gösteri planlan-
m›flt›. Bu gösteriye “birlik” bileflenle-
ri de kat›lma karar› ald›. Fakat birlik
bileflenleri, Taksim’den Harbiye’ye,
yani zirvenin yap›ld›¤› yere yürümek,
zirveyi zorlamak karar›ndayken, sen-
dikalar Taksim’de bas›n aç›klamas›
yap›p da¤›lmay› planl›yordu. Sendi-
kalar, “birlik”ten yapacaklar› aç›kla-

may› beklemelerini, onlar da¤›ld›k-
tan sonra yürüyüflü bafllatmalar›n›
istedi. Bu yönde bir saat de belirlen-
miflti. “Birlik” de o saate kadar bek-
leyeceklerini, ancak belirlenen saat-
ten bir dakika bile fazla beklemeyip
kendi programlar›n› yaflama geçire-
ce¤ini duyurdu. 

Öte yandan IMF-DB kurulufllar›-
n›n temsilcileri de protesto göste-
rileri yapanlara karfl› Türk polisi-
nin çok büyük fliddet göstermesi-
ni istemiyor, bunun belli bir doz-
da tutulmas›n› ö¤ütlüyordu. 1 Ma-
y›s gibi günlerde Türk polisinin kit-
leye ne kadar vahflice sald›rd›¤›n›,
bunun da dünya kamuoyuna nas›l
yans›d›¤›n› biliyorlard›. Böylesi bir
durumun zirveyi gölgede b›rakaca-
¤›ndan, protestolar› öne ç›karaca-
¤›ndan kayg›lan›yorlard›. O yüzden
daha ilk günlerde, IMF baflkan›na
konferans s›ras›nda at›lan ayakka-
b›y› bile büyütmemek için yo¤un ça-
ba sarfettiler. Fakat bu çabalar› yet-
medi ve korktuklar› bafllar›na geldi.
Gerçekten de IMF-DB karfl›t› göste-
riler, zirvede neler konufluldu¤unun
önüne geçti. Tüm dünya televizyon-
lar›, bu gösterileri uzun uzun verdi.
Hem Türkiye’de hem de dünyada
IMF-DB toplant›s› denilince, gösteri-
ler akla geldi.

Emperyalistlerin, yerli iflbirlikçi-
lerinin kulaklar›n› bu yönde çekti¤i
belli oluyordu. ‹stanbul Valisi, zirve
öncesinde yapt›¤› aç›klamalarda,
Türk polisinin fliddet kullanmaktan
kaç›naca¤›n›, gaz bombas› kullan-
mayaca¤›n› söylemiflti. Karfl›l›¤›nda
eylemcilerin belirlenen yerleri ve s›-
n›rlar› aflmamalar›n› istiyordu. Buna
reformistler dünden haz›rd› zaten.
Onlar yasal s›n›rlar içinde gösterile-
rini yap›p çekileceklerdi, bu yönde
devlete güvence de vermifllerdi. 

Fakat geliflmeler hiç de önceden
konufluldu¤u gibi olmad›. Ne Türk
polisi Avrupa’dakilere benziyordu,
ne de devrimciler! 

Taksim alan›na girildi¤inden k›sa
bir süre sonra polis, kitlenin üzerine
gaz bombas› atmaya ve her yerden
sald›rmaya bafllad›. Sendikalar›n ey-
lemlerini bitirmesini bile bekleyeme-
miflti. Oraya toplanan binlerce kifli,
bu sald›r›dan nasibini ald›. 

Burjuvazi, bir kez daha savafl›
bafllatan taraf oldu.  

Reformizmle devrimciler 
bir kez daha ayr›flt›
O andan itibaren de Taksim ve

çevresi eylem alan›na döndü. Refor-
mist partiler k›sa sürede alan› terk
ettiler. Yine polisle devrimciler karfl›
karfl›ya kald›.

Ayn› saatlerde toplant›n›n aç›l›fl›-
n› yapan Baflbakan Erdo¤an da “d›-
flar›da protesto yapanlara da kulak
verilmeli” diyordu. Bunu salt bas›n

IMF-DB zirvesinden, y›k›mlara…

D‹REN‹fiLER 
M‹L‹TANLAfiARAK 

BÜYÜYOR

E
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aç›klamas› yap›p da¤›lacak olan sendi-
kalara ve yasal partilere güvenerek
söylüyordu kuflkusuz. Bir yandan da
kendisinin ne kadar “demokrat” oldu-
¤unu göstermek ve IMF ile pazarl›kta
elini güçlendirmek istiyordu. Fakat Er-
do¤an’›n bu atraksiyonu da tutmad›.
Çünkü “d›flar›da” protesto edenler, ka-
pitalist-emperyalist sistemin simgesi
olan bankalara yönelmiflti çoktan. Er-
do¤an’a da ertesi gün bu sözünü geri
almak düfltü.

T›pk› 1 May›s’ta oldu¤u gibi, çat›fl-
malar saatlerce sürdü ve devlete zor
anlar yaflatt›. Yollar›n barikatlarla ke-
silmesi, otobüslerde ve etrafta bekle-
flen halka çekilen ajitasyon, bankala-
r›n ve emperyalistlerle özdeflleflmifl ku-
rumlar›n tahrip edilmesi gibi eylemler,
oldukça anlaml›yd› ve kitlelerin de be-
¤enisini toplad›. Bunun d›fl›na ç›kan
kimi tekil örnekler olduysa da, genele
damgas›n› vuran buydu.  

7 Ekim günü ise, meydan tamamen
devrimcilere kalm›flt›. Reformist parti-
ler ve reformizme kayan siyasi yap›lar,
bir gün sonraki randevuda yoktular.
Bu yönüyle devrimcilerin ifli daha da
kolaylaflt›, çünkü her ad›mda onlar›
engellemeye çal›flan ayak ba¤lar›ndan
kurtulmufllard›. Fakat öte yandan kit-
lesel yönden zay›f düflmüfllerdi. Say›la-
r› en fazla 500 civar›nda olan komünist
ve devrimciler, 6 Ekim’i aratmayacak
eylemler gerçeklefltirdiler.

Yine bankalar hedefti. Geçtikleri
yerlerde tüm bankalar›n camlar›n› in-
dirdiler. Caddelere barikatlar kurdu-
lar. Uzun süre polis, onlara ulaflamad›.
E-5 gibi büyük bir caddeyi trafi¤e kes-
tiler ve oradan geçen polis otolar›na
sald›rd›lar. Polisler korkudan ne yapa-
ca¤›n› flafl›rd›. Kimi arabada iken atefl
etmeye kalkt›, kimi motosikletini b›ra-
k›p kaçmaya çal›flt›. Bir de hava-
i fifle¤in bir roketatar gibi üzerlerinde
dolaflan polis helikopterine at›lmas›
vard› ki, bu yarat›c› biçim, onlar› epey
ürküttü. Sonras›nda, bu fifle¤in heli-
koptere küçük bir temas›n›n bile onu
düflürebilece¤i söylendi. Böylece kitle
eylemleri yeni bir silah›na daha kavufl-
mufl oldu.

K›saca 6-7 Ekim tarihleri, komü-
nistlerin ve devrimcilerin militan göste-
rileriyle tarihe geçti. T›pk› NATO zirve-
sinde oldu¤u gibi Türkiye devrimci ha-
reketi, önemli bir s›nav› daha baflar›y-
la vermifl oldu. Bir emperyalist zirveyi
daha, kitle eylemleriyle, protesto göste-
rileriyle an›l›r hale getirdi. Dünyadaki
iflçi-emekçilere, devrimci ve komünist-
lere de yine güzel bir selam gönderil-
mifl oldu.

Gerek 6 Ekim, gerekse 7 Ekim’de
gösterilerin militan geçmesinde, yol-
dafllar›m›z›n pay› da büyüktü. 6
Ekim’de Kabatafl-Karaköy hatt›n›n tra-
fi¤e kesilmesi, oradaki kitleye ajitasyon
çekilmesi, polis noktalar›n›n tahrip

edilmesi, duvarlara Ekim flehitleri de
dahil yaz›lamalar›n yap›lmas›, güzel
örneklerdi. Keza 7 Ekim günü E-5’e ç›-
k›p trafi¤i kesme önerisi bizden gitti.
Gün boyunca çat›flmalar›n hep önün-
de yer al›nd›. Elbette eksiklerimiz de
vard›. Ancak olumluluklar›m›z daha
fazlayd›. 

Buradan ç›karaca¤›m›z derslerle
eksiklerimizi tespit edip aflmal›, olum-
luluklar›m›z› ise bilince ç›kar›p büyüt-
meliyiz.      

Samand›ra’da y›k›mlara karfl› 
direnifl
IMF-DB toplant›s›ndan yaklafl›k bir

hafta sonra benzer görüntüler, bu kez
Samand›ra’da gecekondu y›k›mlar› es-
nas›nda yafland›. Y›k›mlar›n olaca¤›
duyumunu alan mahalle halk›, saba-
ha kadar uyumam›fl, nöbet tutmufltu.
Çevre mahallelere de duyurarak tüm
bölgenin deste¤ini sa¤lam›fllard›. 

Yine gün a¤armadan geldiler, y›k›m
ekipleri ve çevik kuvvet polisleri. Ma-
hallenin etraf›n› çepeçevre sard›lar.
Buna karfl›n halk haz›rl›kl›yd›. Saat-
lerce direndiler. Ellerine geçirdikleri
her fleyi bir silaha çevirdiler. Gençler
molotoflarla y›k›m ekiplerine sald›r›ya
geçerken, kad›nlar ve yafll›lar bir yan-
dan onlara malzeme sa¤l›yor, bir yan-
dan da kendi imkanlar›yla direniyor-
lard›. Bunlar›n içinde ar› kovan› da
vard› ki, polislere ve gazetecilere bir
hayli zor anlar yaflatt›. Kovandan ç›-
kan ar›lar, uzun bir süre polislerin
yaklaflmas›n› engelledi.

IMF-DB karfl›t› eylemler s›ras›nda
bir roketatara dönüfltürülen hava-
i fiflek neyse, y›k›mlara karfl› mücade-
lede de ar› kovan› benzer bir etki ya-
ratt›. Direnifller büyüdükçe, yarat›c›l›-
¤›n da artt›¤›n› gösteren iki çarp›c› ör-
nekti bu. Eylemler militanlafl›rken,
eylem biçimleri ve kullan›lan malze-
meler de çeflitleniyor, zenginlefliyor-
du. Bu örnekleri iyi de¤erlendirmek,
daha da gelifltirmek ve ço¤altmak gere-
kiyor. 

Bu büyük direnifl karfl›s›nda flaflk›-
na dönen y›k›m ekipleri, saatler sonra,
-o da belirlenen say›n›n alt›nda- evleri
y›kabildiler. Fakat direnerek yenilen
her olayda oldu¤u gibi, mahalle halk›
hem çok öfkeli, hem de gururluydu.
Onlara çok zor anlar yaflatm›fllard›.
Teslim olmam›fllar, son ana dek çar-
p›flm›fllard›. Bu direnç, daha sonraki
günlerin de militan eylemlerle geçme-
sine zemin haz›rlad›. Di¤er yandan bir
gün sonras› için y›k›m karar› al›nan
Akp›nar Mahallesi’ne de direnifl afl›la-
d›. Orada da benzer bir manzara ile
karfl›laflaca¤›n› anlayan devlet, y›k›m
karar›n› ertelemek zorunda kald›. 

Samand›ra-Orhan Gazi mahalle-
si’ndeki direnifl, bugüne dek gerçekle-
flen y›k›mlara karfl› direnifllerden fark-
l›l›klar gösteriyor. Bu mahallenin Sar›-

gazi gibi geçmiflten bu yana devrimci
faaliyetin yürütüldü¤ü bir bölgenin ya-
k›n›nda olmas›, önemli bir avantajd›
kuflkusuz. IMF-DB karfl›t› gösterilerin
hemen arkas›na gelmesi de direniflin
militan bir tarzda yaflanmas›nda
önemli bir etken oldu. Direnmenin
meflruiyeti kitlelerin gözünde de
artt›. Bu durum, daha ileri biçimlerin
kullan›lmas›n› ve kitle deste¤inin art-
mas›n› sa¤lad›. Örne¤in molotof atan
gençlere, kad›nlar›n çarflaf kesip yüz
maskesi yapmas›, deste¤in niteli¤inde
de bir farkl›laflman›n ifadesiydi. Hal-
k›n elindeki her fleyle direnifle geç-
mesi ve büyük bir yarat›c›l›kla her
fleyi bir silaha dönüfltürmesi, bu
farkl›l›¤›n bir di¤er görünümüydü.

Fakat Samand›ra direniflini, y›-
k›mlara karfl› di¤er direnifllerden
ay›ran en önemli özelli¤i, savunma-
dan ç›k›p sald›r›ya geçmesidir. Bu-
güne dek y›k›mlara karfl› direnifllerde
barikatlar, molotoflar, tafl ve tu¤lalar
vb. ile direnme biçimleri görüldü. An-
cak bütün bu direnifller, y›k›lacak ev-
leri savunmaya dönük direnifllerdi ve o
an ile s›n›rl› kal›yordu. Fakat Saman-
d›ra’da, y›k›mlardan sonra, ertesi gün
belediye binas›n›n önünde toplanan
halk, önce belediye binas›n› tafllad›,
ard›ndan AKP ilçe binas› taflland›, son-
ra Kaymakaml›k taflland›. Bu eylemle-
re kat›lanlar, sadece y›k›mlar› yaflayan
Orhan Gazi mahallesi ile de s›n›rl› de-
¤ildi. Sar›gazi-Samand›ra çevresindeki
tüm mahalleyi kaps›yordu. 

Ayn› günün akflam› Akp›nar Ma-
hallesi’nde caddeler trafi¤e kesildi,
kimlik yoklamas› yap›ld›. Eylemler,
daha sonraki günlerde de devam etti.
Sultanbeyli Belediyesi de, belediye
önünde toplanan bir grubun protesto-
suna ve tafll› sald›r›s›na u¤rad›.  

Eylemin önderli¤ini devrimcilerin
çekiyor olmas›, onun militan bir tarzda
ve do¤ru hedeflerle yürütülmesinde
önemli bir rol oynad›. ‹çinde bizim de
yer ald›¤›m›z bölgedeki devrimcilerin
k›sa sürede bir araya gelerek toplan-
mas› ve baz› kararlar alarak eylemlere
önderlik etmesi, Samand›ra’daki y›k›-
ma karfl› mücadelenin bu flekilde geç-
mesinde belirleyici olmufltur. H›zl› bir
flekilde oluflturulan bu devrimci birlik,
sonras›nda da¤›ld›. Bu tür birliklerin
“Y›k›mlara Karfl› Direnifl Komitesi” gibi
bir isimle varl›¤›n› sürdürmesi, hala
y›k›m tehdidi alt›nda bulunan bölgeler
için yaflamsal önemdedir…

Y›k›mlara karfl› mücadelede 
yeni aflama
Bölgede y›k›m tehlikesi halen ge-

çerlidir. Devlet, geliflen büyük direnifl
karfl›s›nda flimdilik geri ad›m atm›flt›r.
Ne var ki, bu öfkenin dinmesini, yap›-
lan haz›rl›klar›n gevflemesini, yerini
rahatlamaya ve rehavete b›rakmas›n›
beklemektedir. Yani kitleyi gafil avla-

T›pk› 1 May›s’ta
oldu¤u gibi, ça-

t›flmalar saatler-
ce sürdü ve dev-

lete zor anlar ya-
flatt›. Yollar›n

barikatlarla ke-
silmesi, otobüs-
lerde ve etrafta
bekleflen halka
çekilen ajitas-

yon, bankalar›n
ve emperyalist-

lerle özdeflleflmifl
kurumlar›n tah-
rip edilmesi gibi
eylemler, olduk-
ça anlaml›yd› ve
kitlelerin de be-
¤enisini toplad›.
Bunun d›fl›na ç›-
kan kimi tekil

örnekler olduysa
da, genele 

damgas›n› vuran
buydu.  

7 Ekim günü ise,
meydan tama-

men devrimcilere
kalm›flt›. Refor-
mist partiler ve
reformizme ka-
yan siyasi yap›-
lar, bir gün son-
raki randevuda
yoktular. Bu yö-
nüyle devrimcile-
rin ifli daha da
kolaylaflt›, çün-
kü her ad›mda

onlar› engelleme-
ye çal›flan ayak

ba¤lar›ndan
kurtulmufllard›.

Fakat öte
yandan kitlesel

yönden zay›f
düflmüfllerdi. 
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man›n planlar› yap›lmaktad›r. Onun
için tedbiri elden b›rakmamak gerekir.
Herkes ve her fley önceden haz›rl›kl› ol-
mal›, kitle sürekli uyan›k tutulmal› ve
onlar›n deste¤i devaml› k›l›nmal›d›r.
Bu do¤rultuda komitelerin oluflmas› ve
herhangi bir sald›r›da kimin neyi yapa-
ca¤›n›n belli olmas›, son derece yaflam-
sald›r. Aradan geçen günler, belki de
aylar, hiç kimseyi gevfletmemelidir.
Ona uygun bir organizasyon ve kitle
çal›flmas› yap›lmal›d›r.

‹lk hedefte Akp›nar mahallesi gö-
rünmektedir. Ancak devlet ondan önce
baflka bir mahalleye de sald›rabilir.
Bundan sonra hangi mahalleye sald›-
r›rsa sald›rs›n, Orhan Gazi direniflinin
gerisine düflmeyen bir hat izlemek ge-
rekti¤i aç›kt›r. Gerek sald›r› an›nda,
gerekse de sald›r› sonras› neler yap›la-
ca¤›, en baflta bu direnifle önderlik
edecek kiflilerin kafas›nda net olmal›-
d›r. Samand›ra direniflinde oldu¤u gi-
bi, do¤ru ve yerinde hedefler belirlendi-
¤inde kitlelerin de deste¤i al›nmakta-
d›r. Ancak bu durumu hesaba katan
devlet, önümüzdeki y›k›m sald›r›s›nda
hedef noktalarda daha fazla önlemler
alacaklard›r. Buna ra¤men bu tedbir-
lerin kitlelerin gücü karfl›s›nda hiçbir
hükümleri yoktur. Önemli olan dev-
rimci önderlik alt›nda genifl kitleleri
toplayabilmek, onlar› do¤ru hedef-
lerle dövüfltürebilmektir.

Bir di¤er önemli nokta; bu tür di-
renifl yerlerine h›zl› biçimde destek
güç aktarabilmektir. Orhan Gazi dire-
niflinin böyle geçmesinde, di¤er mahal-
lelerin destekleri etkili olmufl, en baflta
moral gücü artt›rm›flt›r. Direnifl bölge-
lerine destek verebilmek, direniflin gi-
diflat› aç›s›ndan belirleyici önemdedir.
Direnifle en yak›n bölgeler, tüm ifllerini
bir kenara b›rakarak onlar›n yard›m›-
na koflmal›d›r. Direniflin süresine ve
büyümesine ba¤l› olarak, daha uzak
bölgeler de oraya akabilmelidir. Örne-
¤in Gazi direnifli, ‹stanbul’un tüm böl-
gelerindeki duyarl› kiflilerin Gazi’ye
koflmalar›yla, büyük anti-faflist direnifl
haline bürünmüfltür. Kuflkusuz devlet,
direnen bölgeye destek güçlerin gelme-
sini engellemeye çal›flacakt›r. Ancak
kilitlenildi¤inde tüm engellerin afl›ld›¤›
da kimse için s›r de¤ildir. 

Kitlelerin yan›nda olmak
Geçti¤imiz ay ‹stanbul büyük bir

sel felaketi yaflad›. Devletin tutumuyla
bu do¤al olay, bir cinayete, katliama
dönüfltü. Böyle bir durum karfl›s›nda,
tüm devrimcilerin selin en çok vurdu-
¤u ‹kitelli’ye koflmas› gerekirdi. Fakat
öyle olmad›. Ertesi gün kimi devrimci
yap›lar, bas›n aç›klamas› vb. biçimler-
le protesto ettiler. Bu, geç kalm›fl ve
eksik bir müdahaleydi. Bizim tutumu-
muz da bundan farkl› olmad›. Günler
sonra bölgeye gidildi, halk›n durumu
yerinde gözlendi, destek sunuldu. 

Kendi ad›m›za eksiklerimizden
dersler ç›karmal›y›z. Direnifl yerlerin-
de bulunmak kadar, halk›n zor anla-
r›nda yan›nda olmak da çok önemli-
dir. Bu bazen sel-deprem gibi felaket-
ler olur; (ki, bu tür zamanlarda devle-
tin tutumu kitlelerde büyük bir öfke
yaratmaktad›r) bazen de bir iflçi dire-
nifli, y›k›mlara karfl› direnifl, faflist sal-
d›r› vb olur. Yoldafllar›m›z, bu tür ge-
liflmeler karfl›s›nda h›zl› refleks göster-
melidir. Böyle zamanlarda beklemeye
tahammül yoktur. Zaman›nda müda-
hale flartt›r. Geç kalan müdahale, za-
ten müdahale olmaz, “dostlar al›fl-ve-
riflte görsün” olur ki, onun da bir fay-
das› yoktur. 

Elbette bu müdahalelerin nas›l ya-
p›laca¤› önemlidir. Ancak önce olay›n
meydana geldi¤i yerde bulunmak gere-
kir. Do¤ru müdahalenin nas›l olaca¤›
da her somut duruma göre belirlenir.
Örne¤in sel-deprem-yang›n vb. du-
rumlarda, ilk anda halk›n yan›nda ol-
mak, yaflad›klar› sorunlar› paylaflmak
ve onlara el atmak, çeflitli desteklerle
yard›mc› olmaya çal›flmakt›r do¤ru
yaklafl›m. Zor anlar›nda yanlar›nda
oldu¤umuz oranda, düzenin ve dev-
letin do¤al felaketleri nas›l katliama
dönüfltürdü¤ünü anlatabilir ve öfke-
sini düzene yöneltmeyi, bu do¤rul-
tuda örgütlemeyi baflarabiliriz. Böy-
le zamanlarda olmay›p, günler sonra
gelerek düzeni-devleti yerden yere vur-
man›n hiçbir k›ymeti harbiyesi olmaz.
Her fley bittikten sonra gelip ahkam
kesen politikac›lar durumuna düfleriz. 

‹flçi direniflleri, y›k›mlara karfl› di-
renifller, ya da faflist bir sald›r›ya karfl›
direnifller ise farkl›d›r. Böyle yerlerde
esas olan fiili önderliktir. Daha az laf,
daha çok ifl yapmakt›r. Kitle ile iyi ilifl-
ki kurmak, eksikleri pratik içinde gi-
dermektir. Do¤ru tav›rlar› sergiledi¤i-
miz oranda kitlelerin güvenini kazan›r
ve kitle deste¤ini arkam›za alarak dire-
niflin gidiflat›nda söz sahibi olabiliriz. 

Her iki durumda da (do¤al fela-
ketler, direnifller) süreklilik çok
önemlidir. Bir-iki kez gidip “görevimi-
zi yapt›k” rahatl›¤›yla dönülmemelidir.
Direnifl ya da sorun bitene kadar mut-
laka orada bir biçimde bulunmal›,
sonras›nda ise ba¤lar›m›z› korumal›-
y›z. As›l amac›m›z, kitleleri kendi de-
neyimleri ile e¤itmek ve örgütlemektir.

Örgütlemeye dönüflmeyen bu tür
destek-dayan›flma biçimlerinin fazla
bir de¤eri olmaz. ‹sterse orada iyi bir
önderlik yap›p güzel bir direnifl yaflat-
m›fl olal›m. Arkas›n› getiremezsek,
yani güçlü ve kal›c› ba¤lar yarat›p
bunu örgütlemeye dönüfltüremez-
sek, o direniflin gelece¤i yoktur. Bir
Çin atasözünde oldu¤u gibi, bir kifliye
yap›lacak en büyük iyilik, “bal›k tutup
vermek de¤il, bal›k tutmas›n› ö¤retmek-
tir.”  Bunu ö¤retmenin birinci koflulu
da örgütlemektir. Sorunlar›n yaflad›¤›

olayla s›n›rl› olmad›¤›n› ve gerçek çö-
zümün ancak devrimle gerçekleflece¤i-
ni gösterebilmektir. Devrim ve sosya-
lizm hedefiyle mücadele eden bir hare-
ketin içinde yer almas› gerekti¤ini
ad›m ad›m verebilmektir. 

Aya¤›m›z topra¤›m›zdan 
kesilmemeli
Tabi bütün bunlar›n baflar›lmas›

için at›lmas› gereken ilk ad›m, do¤al
afet veya direnifl yaflayan yerde olmak-
t›r. Hiçbir fley, bu tür yerlere zaman›n-
da ulaflmam›z›n önünde engel veya
mazeret olamaz… O andan itibaren en
önemli ifl, o yerde bulunmak, o hare-
ketin içinde yer almak ve oraya önder-
lik etmektir. Bundan daha önemli ifl
yoktur. Bu, ajitasyon-propaganda
malzemeleri ile tamamlanmal›d›r…

Eksik b›rak›lan bir di¤er yön; ya-
y›nlar›m›z›n bu do¤rultuda de¤er-
lendirilmeyiflidir. Bu iki yönlüdür:
Bir yan› afet veya direnifl bölgesinde
yaflananlar› hemen haberlefltirmek,
röportajlar yapmak ve dergiye ulaflt›r-
makt›r. Yani “do¤al muhabir” olabil-
mektir. Di¤er yan›, dergimizde bu yön-
de ç›kan haber ve röportajlar› bölgeye
ulaflt›r›p, onu örgütlenmenin bir arac›
haline getirebilmektir… Fakat yukar›-
da da belirtti¤imiz gibi eksikleri gider-
menin birinci koflulu, olay yerine za-
man›nda ulaflmakt›r. Bunu yapmad›-
¤›m›z/yapamad›¤›m›z sürece, hiçbir
eksikli¤i aflma flans›m›z da olmayacak-
t›r.

Geçmiflte devrimcileri kitlelerle
yak›nlaflt›ran, kitlelerin önderi hali-
ne getiren en önemli unsur, devrim-
cilerin kitlelerin yaflam›na girmifl ol-
malar›yd›. Nerede bir sorun varsa,
devrimciler orada olurdu. Örne¤in 70’li
y›llarda Erzincan’da gerçekleflen bir
deprem sonras›nda, kollar›na “Dev-
Genç” pazubant› takm›fl gençlerin,
deprem yerine ulaflarak onlara yard›m
etti¤ini görürüz. Ülkenin dört bir ya-
n›ndan oraya gelmifllerdir. Halk, en s›-
k›nt›l› anlar›nda devrimcileri yan›nda
görmüfltür. Bu baflar›ld›¤› için devrim-
cilerin itibar› artm›fl ve kitleye önderlik
edecek düzeye ulaflm›fllard›r... 

Halk› ilgilendiren her tür sorunda,
her direniflte yanlar›nda olmay› esas
almal›y›z. Zeynep Poyraz’›n Gazi dire-
nifli s›ras›nda “bizsiz olmaz bu ifller”
diyerek Sar›yer’den Gazi’ye koflmas›n›
kendimize rehber edinmeliyiz… Kitle-
lerin içine girmeden, zor zamanla-
r›nda koflup dertlerine ortak olma-
dan, onlar›n s›k›nt›s›n› yüre¤inin ta
derinliklerinde duymadan, ne ko-
münist, ne de devrimci olunur. 

Komünistlerin dayanacaklar› en
önemli güç kitlelerdir. Stalin’in bu ko-
nudaki sözleri hepimizin kula¤›na kü-
pe olmal›d›r: “Eski Yunan mitolojisinde
Anteus adl› ünlü bir kahraman vard›r.
Efsaneye göre, Anteus denizler tanr›s›

Samand›ra direni-
flini, y›k›mlara

karfl› di¤er dire-
nifllerden ay›ran

en önemli özelli¤i,
savunmadan ç›k›p
sald›r›ya geçmesi-
dir. Bugüne dek
y›k›mlara karfl›

direnifllerde bari-
katlar, molotoflar,
tafl ve tu¤lalar vb.
ile direnme biçim-
leri görüldü. An-

cak bütün bu dire-
nifller, y›k›lacak
evleri savunmaya
dönük direnifllerdi
ve o an ile s›n›rl›
kal›yordu. Fakat
Samand›ra’da, y›-
k›mlardan sonra,
ertesi gün beledi-

ye binas›n›n önün-
de toplanan halk,
önce belediye bi-

nas›n› tafllad›, ar-
d›ndan AKP ilçe
binas› taflland›,

sonra Kaymakam-
l›k taflland›. Ak-
flam Akp›nar Ma-
hallesi’nde cadde-
ler trafi¤e kesildi,
kimlik yoklamas›
yap›ld›. Sultan-
beyli Belediyesi

de, belediye önün-
de toplanan bir

grubun protestosu-
na ve tafll› sald›r›-

s›na u¤rad›.  
Eylemin önderli¤i-
ni, içinde bizimde
yer ald›¤›m›z dev-
rimcilerin çekiyor
olmas›, onun mili-
tan bir tarzda ve
do¤ru hedeflerle
yürütülmesinde
önemli bir rol 

oynad›. 
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Poseidon ile toprak tanr›ças› Gea’n›n o¤luydu.
Ve kendisini do¤uran, emziren ve yetifltiren
anas›na çok ba¤l›yd›. Anteus’un alt edemedi-
¤i tek kahraman yoktu. Herkes onu yenilmez
say›yordu. Onun gücü nerede yat›yordu?
Onun gücü, bir dövüflte ne zaman hasm› tara-
f›ndan s›k›flt›r›l›rsa, topra¤a, onu do¤uran ve
besleyen anaya dokunmas›nda ve ondan ye-
ni güç almas›nda yat›yordu. Ama Anteus’un
bir zay›f yan› vard›: fiu veya bu flekilde yerle
ba¤›n›n kopar›lmas› tehlikesi. Düflmanlar› bu
zaaf›ndan yararlanarak Anteus’u alt etti. Bu
Herkül’dü. Herkül Anteus’u nas›l alt etti? Onu
kald›r›p havada tuttu, yere dokunmas›n› önle-
di ve böylece onu havada bo¤du.”

Stalin mitolojiyi anlatt›ktan sonra; “Ka-
n›mca Bolflevikler, Yunan mitolojisinin kahra-
man› Anteus’u an›msat›yorlar. Onlar da, An-
teus gibi kendilerini do¤uran, emziren ve ye-
tifltiren anayla, yani kitlelerle ba¤lar›n› sür-
dürdükleri için güçlüdür. Ve bu ba¤lar›n› sür-
dürdükleri sürece yenilmez kalmak için her
imkana sahiptirler. Bolflevik önderli¤in yenil-
mezli¤inin anahtar› buradad›r” diyor. (Parti
Ö¤retisi Üzerine-sf: 256) 

Türkiyeli Bolflevikler de, Stalin’in ver-
di¤i örnekte oldu¤u gibi, güçlenmek için
ayaklar›n› topra¤a basmak, yani kitleler-
den güç almak zorundad›r… Dünyada hiç-
bir Komünist Parti, sadece d›flardan söylev-
lerle veya dergilerindeki yaz›larla devrime ön-
derlik yapmam›flt›r. Bu yaz› ve sözler, e¤er
kadrolar› arac›l›¤›yla kitlelere ulaflm›yor, on-
lar›n günlük sorunlar›n› çözen, yol gösteren
bir fener olmuyorsa, hiçbir k›ymeti yoktur.
Politikalar›n do¤rulu¤unun test edilece¤i yer
de yine kitlelerin mücadelesi olacakt›r. Bu
mücadelenin tam ortas›nda yer almadan po-
litikada söz sahibi olabilmek mümkün de¤il-
dir.                 

Mücadele yeni biçimlerle 
yükseliyor
Ekim ay›na, IMF-DB karfl›t› gösterilerle,

y›k›mlara karfl› mücadele ile girdik. Ve bura-
larda komünist ve devrimcilerin gösterdikleri
militan tutumlar, olumluydu, gelecek ad›na
umut vericiydi. Bu örnekleri daha da ço¤alt-
mal›, yukar›da sözünü etti¤imiz eksiklerimizi
aflman›n kald›rac› haline getirmeliyiz.

Bilindi¤i gibi Ekim, yaz rehavetinden ç›-
k›p yeni bir mücadele döneminin bafllang›ç
ay›d›r. Bunda yaz tatilinin bitifli kadar, okul-
lar›n aç›lmas›n›n da rolü vard›r. Bu y›l, üni-
versiteler, iyi bir aç›l›flla yeni ö¤retim y›l›na
girdiler. Önce yüzde yüzlere varan harçlara
karfl› mücadeleyi yükselttiler ve belli bir ka-
zan›m da elde ettiler, sonra aç›l›fllara gelen
bakanlar› protesto ederek, hatta konufltur-
may›p kürsüden indirerek, eylemli bir bafl-
lang›ç yapt›lar. Bu yönleriyle yeni mücadele
dönemine, ö¤renci gençli¤in ve genel ola-
rak Türkiye devrimci hareketinin iyi bir
girifl yapt›¤›n› söyleyebiliriz…

Mücadele, yeni biçimler alarak, giderek
daha da sertleflerek gelifliyor. Bu eylemlere
militan tarzda müdahalenin zemini art›yor.
Kitlelerin k›p›rdand›¤› her yerde olmay› ve
oray› devrimci-militan tarzda doldurmay› gö-
rev bilmeli, kendimizi bu yönde zorlamal› ve
baflarmal›y›z...  

Devrimci-demokratik kamuoyuna; 
Devrimci-demokratik kurumlar›n kendi aralar›nda

yaflad›¤› sorunlar›n fliddete dönüflmesini engellemek,
varolan sorunlar› devrimci bir elefltiri ve yine devrimci-
demokratik birlik ve dayan›flma zeminine yaslanan or-
tak bir hukuk çerçevesinde ele almak amac›yla olufltu-
rulan platformumuz, ‹stanbul'da 30 A¤ustos 2009 tari-
hinde, 1 May›s Mahallesi Kurulufl Festivali'nde De-
mokratik Toplum Partisi (DTP) üyelerinin Ba¤›ms›z
Devrimci S›n›f Platformu'nun (BDSP) standlar›na fiili
bir sald›r›da bulunmas› üzerine yaflanan geliflmeleri
de¤erlendirmek maksad›yla bu metni kaleme almay›
gerekli görmüfltür. 

Olay›n ayr›nt›lar›n› herkesin bilmesinden kaynakl›
ayr›nt›land›rmadan de¤inmek gerekirse; 

‹stanbul'da her y›l geleneksel olarak düzenlenen
semtin emekçi halklar›n›n ve devrimci-demokratik ku-
rumlar›n eme¤i ile bugünlere tafl›nan 1 May›s Mahalle-
si'nin kurulufl y›ldönümlerinde düzenlenen Festival'de
K›z›l Bayrak'ta M. Can Yüce imzal› ç›kan bir yaz›n›n
DTP üyeleri taraf›ndan önderlerine hakaret olarak de-
¤erlendirilmesi gerekçesiyle BDSP standlar›na ve fa-
aliyetçilerine sopalarla sald›rm›fl, araya girenler de da-
hil ald›klar› darbelerle yaralananlar olmufltur. Sonra-
s›nda da mevcut yay›n standlarda yer ald›¤› sürece
fliddetin devam edece¤i ifade edilmifl, bu geliflmeler-
den sonra 1 May›s festivali iptal edilmifl, peflis›ra dü-
zenlenecek olan Sar›gazi Festivali'nden de birçok ku-
rumun geri çekilmesiyle sonuçlanan bir durum yaflan-
m›fl, baz› semtlerde ve eylemlerde de tehditlerin de-
vam etti¤i görülmüfltür. DTP'nin mevcut tavr›n›n yan›n-
da olay›n bafl›ndan itibaren fliddeti durdurmaya çal›flan
devrimci-demokratik kurumlar›n ortak çabas›ndan fark-
l› bir nitelikte ESP, "mevcut yay›n›n standlardan kald›-
r›lmas› ve kurumlar›n bu karar› ortaklaflt›rmas›" biçi-
minde elefltirilere neden olan bir çözüm önerisinde bu-
lunmufltur. 

Bu geliflmeler üzerinden biraraya gelen platform,
oluflturdu¤u heyetle DTP ‹l Merkezi ile bir görüflme
gerçeklefltirmifltir. Bu görüflmede, DTP ‹l Merkezi,
mevcut sald›r›lar›n merkezi olarak sahiplenildi¤ini, bu
tutumun "DTP bünyesindeki tüm kurumlar›n ortak ve
merkezi karar›" oldu¤unu ifade ederek, devamla, plaf-
tormumuzun fliddeti durdurmaya yönelik önerilerinin
"tarafl› bir tutumun" ürünü oldu¤unu, K›z›l Bayrak'ta
yay›nlanan yaz›n›n önderliklerine "küfür ve hakareti"
içerdi¤ini, "BDSP'nin bu yaz›y› yay›nlamaya devam et-
melerini fliddet olarak gördüklerini ve bu fliddet devam
etti¤i sürece kendi yönelimlerinin de ayn› flekilde" de-
vam edece¤ini, "BDSP'nin devrimci kurumlar taraf›n-
dan elefltirilmedi¤ini ve yanl›fl tutumlar›n devrimci ku-
rumlar taraf›ndan görmezden" gelindi¤i söylenerek, bu
tutumun devam ettirilece¤i ifade edilmifltir. 

DTP ‹l Merkezi ile al›nan görüflme sonras› durdu-
rulmas›n› talep etti¤imiz fliddetin devam edece¤inin
kurumun merkezi iradesince ifade edilmesinden kay-
nakl› endifle duyuyor ve konuya iliflkin yaklafl›m tarz›-
na yönelik elefltirilerimizi ifade etme sorumlulu¤u duyu-
yoruz. Bizler, yaflanan soruna müdahil olmam›z›n ge-
rekçesini flöyle tarif etmekteyiz: 

Birincisi; devrimci-demokratik güçlerin ideolojik-po-
litik her türlü faaliyeti, elefltirileri, ideolojik mücadele
esas al›narak de¤erlendirilmelidir. Elefltiri s›n›rlar›n›n
afl›ld›¤› ve hatta hakarete varan bir yaklafl›m›n var ol-
du¤u düflünülse dahi, dost kurumlar aras›ndaki her
türlü sorunun, diyalog temelinde, di¤er dost kurumlar›n
da deste¤iyle çözülmesi do¤ru ve gerekli oland›r. 

‹kincisi; gerçeklefltirilen bu sald›r›, sadece BDSP'ye
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halk›na; onlar›n emekleriyle örgütledi¤i ve hepimizin
içerisinde yer ald›¤› ortak etkinli¤imiz olan festivale yö-
neliktir ve festivalin bu birlefltirici niteli¤ine darbe vur-
mufl, her y›l binbir emekle gerçeklefltirilen bu etkinli¤in
iptal edilmesine neden olmufltur. Yaflanan bu sald›r›,
devrimci-demokratik kurumlara karfl› güvensizli¤in yay-
g›nlaflmas›na katk› sunmufltur. Sorunlar› fliddet ile çö-
zümleme yöntemi, sadece devrim ve demokrasi güçle-
rine de¤il, genel anlamda genifl emekçi halk kitlelerinin
bütününe bu yönüyle darbeler vurmaktad›r. 

Platformumuzun bu kapsamda, var olan fiili sald›r›-
n›n sona erdirilmesine yönelik gösterdi¤i çabalar ve
yöneltti¤i elefltiriler, DTP ile yap›lan görüflmede "taraf
tutmak" olarak de¤erlendirilmifltir. Platformumuz, dev-
rimci-demokratik kurumlar aras›nda yaflanan fliddet
olaylar›na ve e¤ilimlerine karfl› ikirciksiz durmay› bir il-
ke olarak görmekte, sebep her ne olursa olsun sorun-
lar›n fliddetle çözümlenmeye çal›fl›lmas›na karfl› ilke-
sel ortak bir tutumda ›srarc› olmay› zorunlu görmekte-
dir. Bu kapsamda platforma kendi iradeleri do¤rultu-
sunda dahil olan ya da olmayan kurumlara "ayr› bir
hukuk" iflletmez, "tarafl› ve yanl›" bir tutum gelifltirmez,
gelifltiremez. Plaftormumuzun varl›k gerekçesi ve nite-
li¤i özetle budur. Elefltirilerimizin "d›fltalamaya" ve "ta-
raf olmaya", "taraflar oluflturarak, yine taraflar aras›na
keskin mesafeler konmas›na" yönelik de¤il, tam tersi-
ne uzun y›llard›r yürütmüfl oldu¤umuz ve elbirli¤iyle
kavgas›n› yürüttü¤ümüz ortak de¤erlerimizin korunma-
s›na dayal› sahiplenici bir tutum oldu¤u görülmelidir. 

DTP, yaflanan sorunda çözümden uzak bir yöntem
olan fliddet uygulamak yerine ideolojik-politik zeminde
tart›flarak diyalog yoluyla, çözüme dayal› ad›m atmal›-
d›r. Do¤ru yöntem budur. 

Devrimci kurumlar aras›nda yaflanan sorunlara
"fliddet" ile çözüm üretmeye çal›flmak sadece platfor-
mumuzun de¤il, tüm devrimci-demokratik kurumlar›n
istisnas›z karfl› ç›kmas› gereken bir yöntemdir. ‹flte bu
noktada platformun d›fl›nda, yaflanan olaya müdahil
olan devrimci kurumlardan ESP de niyeti ne olursa ol-
sun fliddeti engelleyen ve çözen de¤il, güçlendiren ve
meflrulaflt›ran bir tav›r sergilemifltir. Bu tutumu elefltiri-
yoruz. 

Tekrar vurgu yapmak gerekirse, plaftormumuzun
müdahil oldu¤u konu, sorun ne olursa olsun, "fliddetle
çözüm" prati¤inin mahkum edilmesi ve bu konuda "ta-
rafs›z ve tavizsiz bir durufl" sergilemektir. Unutulma-
mal›d›r ki devrimci ve demokratik kurumlar aras›ndaki
sorunlar›n çözümünde diyalog yönteminin benimsen-
mesi ve fliddet yöneliminin tümüyle reddedilerek mah-
kum edilmesi, karfl› devrimci bir prati¤e dönüflmeyen
durumlarda, sebep ne olursa olsun fliddetin meflrulafl-
t›r›lmamas›, "ortak devrimci ç›kar›m›z" gere¤idir. Bu
devrimci ve demokratikk tutum, tek tek kurumlar›n or-
tak ç›kar›n›n gerisine düflürülmemelidir. 

Dolay›s›yla platformumuz yaflanan bu sorunda da
fliddeti ve fliddetin meflrulaflt›r›lmas›na hizmet eden
hiçbir anlay›fl› kabul etmemektedir. DTP, elefltiriye tabi
tuttu¤u yaz›n›n niteli¤ini devrimci bir tarzda tart›flt›rmak
istiyorsa, izlemesi gereken yöntem, fiili fliddete son ve-
rerek diyalog zemininde, ideolojik-politik zeminde tar-
t›flmaya hizmet edecek ad›mlar atmak olmal›d›r. 

Sonuç olarak, yaflanan sald›r›lar› k›n›yor, DTP'yi
fliddete son vermeye, yaflanan sorunu diyalog zemi-
ninde çözmek için ad›m atmaya ça¤›r›yoruz. 
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evrim cephesi olarak, Ekim ay›na
oldukça h›zl› ve iyi girildi. Bunun ba-
fl›na elbette ki ‹MF-DB protestolar›n›
yazmak gerekiyor. Say›ca az olmakla
birlikte güçlü-militan bir kitle, iki gün
boyunca etkili eylemler gerçeklefltir-
diler. Eylemler, devletin bafledeme-
yece¤i boyutlara ulaflt›. Say›s›z ban-
kan›n camlar› indirildi, pekçok polis
arac› tahrip edildi, polis helikopteri-
ne havavi fiflek f›rlatmak gibi yeni
(ve sonuç al›c› oldu¤u ortaya ç›kan)
bir eylem biçimi keflfedildi, E-5 kara-
yolu trafi¤e kapat›ld›. Eyleme kat›-
lanlar›n say›s› azd›; ancak kitlelerin
gönlü onlardan yanayd›. Ony›llar bo-
yunca ‹MF reçetelerinden dolay› bü-
yük ac›lar çekmifl olan iflçi ve emek-
çiler, ‹MF’ye karfl› eylemlerin yap›l-
mas›na, özellikle de bankalar›n tah-
rip edilmesine büyük bir destek ver-
diler. 

‹kinci s›rada, Samand›ra-Sultan-
beyli bölgesinde, y›k›mlara karfl›
yükseltilen direnifl geliyor. Bu dire-
nifl, y›k›mlara karfl› mücadelede yeni
bir aflamay› ifade ediyor. En son Ma-
y›s ay›nda Bayramtepe-Alt›nflehir’de
yaflanan direnifl büyük bir etki yarat-
m›flt›. Mahalle, y›k›ma karfl› örgütlü
bir haz›rl›k yapm›fl, bunun etkisiyle,
y›k›m gündeme geldi¤inde de güçlü
bir direnifl sergilemiflti. Samand›ra
direnifli ise, bunu bir üst noktaya ç›-
kartt›. Y›k›mlara karfl› direnifli, sa-
vunmadan sald›r›ya tafl›d›. Samand›-
ra ve Sultanbeyli emekçileri, Kayma-
kaml›¤›n ve Belediye’nin önünde ey-
lemler koydular, camlar› afla¤› indir-
diler. Bir yandan y›k›ma tepkilerini
radikal biçimde gösterdiler, bir yan-
dan da yeni y›k›mlara karfl› nas›l di-
reneceklerini ortaya koyarak, sald›r›-
lar›n önünü ald›lar. 
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