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Sayfa 2’de sürüyor

Dalgalar› karfl›layan gem
ilere gibi

Karanl›klar› yara yara...

ekel iflçisi, yumruklar›n› ileriye sa-
vurarak hep birklikte hayk›r›yor: “Biz
Hakl›y›z! Biz Kazanaca¤›z!” Açl›k
grevine bafll›yorlar, al›nlar›na siyah
bantlar takarak… 

Bu, iflçi s›n›f›n›n, öncülerinden na-
s›l etkilendi¤ini gösteren çarp›c› iki
karedir. 

’84 Ölüm Orucu eyleminde flehit
düflen Mehmet Fatih Öktülmüfl, gö-
rüflüne gelen avukatlar›na, gün gün
eriyen kaslar›na ra¤men, tüm gücünü
yumru¤unda toplayarak kald›rm›fl
“Ölebiliriz ama B‹Z KAZANACA⁄IZ!”
demiflti. Yumru¤unda ve gözlerinde
somutlaflan kazanma inanc›, tüm ÖO
direniflçilerine, devrimci tutsaklara,
oradan tutsak ailelerine, devrimci-
demokrat kesimlere do¤ru yay›ld›.
’84 ÖO eylemi, sadece içeride de¤il,
d›flar›da da bir milat oldu, 12 Eylül
sonras›n›n o yenilgi ortam›n› da¤›t-
mada önemli bir rol oynad›. 

Daha sonra ’96 ve 2000’li y›llarda
gerçekleflen ÖO eylemlerinin temel
slogan› oldu “Biz Kazanaca¤›z!” ’96
ÖO flehidi Osman Akgün, Fatih’in bu
sözünün, tüm ÖO’lar›n genel slogan›
haline gelmesinden duydu¤u onuru
ve sevinci ifade ediyordu, ölümünden
k›sa bir süre önce. 

fiimdi direnen Tekel iflçisinin di-
lindedir, “Biz Kazanaca¤›z!” Cezaevi
duvarlar›n› afl›p sokaklara ç›kt›, iflçi
s›n›f›n›n kazanma inanc› ve iradesini
somutlayan bir slogan oldu. Ankara-
K›z›lay’dan yükselen bu ses, tüm Tür-
kiye’ye ulafl›yor, oradan dünya iflçi ve
emekçilerine kadar uzan›yor. 

Sadece slogan› de¤il, ÖO’nun ri-
tüelleri de tafl›n›yor iflçi eylemleri-
ne… 

Tutsaklar›n al›nlara tak›lan k›z›l
bantlar, flimdi iflçinin bafl›ndad›r. Her
ne kadar sar› sendikac›lar, açl›k gre-
vi gibi dura¤an bir eylemle, iflçileri
hareketsiz k›lmak istemiflse de, bunu
baflaram›flt›r. ‹flçilerin bir k›sm› açl›k
grevi yaparken, bir k›sm› sürekli ey-
lem halinde olmufl, bir odaya kapat›p
direniflin etkisini k›rma çabas› bofla
düflürülmüfltür.
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Gerek bafllar›na takt›klar› bantlar, gerekse
“Biz Kazanaca¤›z!” slogan›, iflçilerin, devrimci
tutsaklardan, öncü güçlerden, ne kadar etki-
lendiklerini gösteren iki örnektir. Öncü ile s›n›f
aras›nda kaynaflma ne denli artarsa, bu örnek-
lerin daha da artaca¤› kesindir.

* * *
’84 ölüm orucu eylemi, 12 Eylül karanl›¤›n›

y›rtan bir flimflek olduysa, Tekel de, uzun süre-
dir devam eden durgunlu¤u yaran bir gök gü-
rültüsüdür! ‹flçinin ayak seslerinin duyuldu¤u
yeni bir dönem bafllam›flt›r. Hem de gümbür
gümbür gelerek, duymayan kulaklar›, görme-
yen gözleri açarak… 

‹flçi s›n›f› unuttu¤u grevi, 2007 y›l›n›n sonun-
da Telekom’la yeniden hat›rlam›flt›. Fakat ne
yaz›k ki grev, sar› sendikac›lar›n bir gece ope-
rasyonuyla, yenilgiyle sonland›. Emperyalist-
kapitalist sistemin kriziyle birlikte s›n›f hareketi
yeniden yükselmeye bafllad›. ‹flten at›lmalara
karfl› iflgal ve fabrika önü direnifller h›zla yay›l-
d›. Fakat bunlar da tekil kald› ve bir süre sonra
sönümlendi. Kazan›mla bitenler s›n›rl›yd›, bir-
ço¤u mahkeme koridorlar›nda eritildi. 

Emekçi memurlar›n 25 Kas›m’da gerçeklefl-
tirdi¤i bir günlük genel grev ise, toplumun di¤er
kesimlerinin de kat›l›m›yla genel direnifle dö-
nüfltü. Grev, kitle gösterileriyle birleflti, genifl
bir kesimin deste¤ini ald›. 25 Kas›m, yeni bir
dönemin bafllad›¤›n›n iflaret fifle¤ini çakm›flt›.

Bu büyük eylemden yaklafl›k bir ay sonra
Aral›k ay›n›n son günlerinde Tekel iflçileri Anka-
ra’ya geldiler. ‹lkin Abdi ‹pekçi Park›’nda otur-
dular, kendinden önceki Kent Afi iflçileri ve di-
¤er direniflçilerin yapt›klar› gibi… Ama devletin
kolluk güçleri, biber gaz›, tazikli su ve copla da-
¤›tmaya kalkt›. Bu, Tekel direniflinde bir dönüm
noktas›yd›. S›k›lan su ve gazlar, eylem ateflini
daha da harlamaya yarad› sadece. ‹flçiler, art›k
Türk-‹fl binas›n›n önündeydiler.  

17 Ocak’taki Ankara mitingi, Tekel direnifli-
nin ikinci dönüm noktas› oldu. ‹lk kez iflçiler
kürsüyü iflgal ettiler. Sendika a¤alar›n›n ›srarla
kaçt›¤› “genel grev/genel direnifl” karar›n› al-
maya zorlad›lar. Ayn› gün Türk-‹fl Genel Merke-
zi’ni iflgal ettiler. 

‹flgalin ard›ndan, çoluk-çocuk tüm aile
Türk-ifl önüne topland›. Çad›rlar kuruldu, soba-
lar tüttü. Yeni bir yaflam biçimi ortaya ç›kt›. Ya-
flamak direnmekti. Ankara’n›n göbe¤inde bir
iflçi mahallesi vard› art›k. Çad›rdan kurulan
özerk bir cumhuriyet olufltu adeta. Yurdun dört
bir yan›ndan iflçi ve emekçiler, dayan›flmak için
geliyordu bu alana. Sinop’tan bal›k, Malat-
ya’dan Kays›, Mersin’den portakal, her yöre
neyi ünlüyse ak›t›yordu Tekel iflçisine… Y›llar-
d›r unutulan de¤erler hat›rland›. Paylafl›m, da-

yan›flma, kardefllik, birlik, mücadele…  
Sendika a¤alar› da çaresizdi bu büyük dire-

nifl karfl›s›nda, AKP hükümeti de… Zamana ya-
yarak eritme, oyalama taktikleri tutmam›flt›.
4-C’yi esnetme manevralar› kar etmemiflti.
Türk-‹fl, Tekel iflçileri-
nin uzun süredir hay-
k›rd›¤› “genel grev”
karar›n› almak zorun-
da kald›. Grevin ad› 4
fiubat’t› flimdi.

* * *
Tekel direnifli,

ANAP hükümetini devi-
ren ’89 bahar eylemleri-
nin, 2010’a tafl›nan hali-
dir. Baflbakan Erdo-
¤an’›n dedi¤i gibi, onu
çeteler deviremez ama
iflçiler devirir. O yüz-
dendir büyük korkusu,
Tek-G›da-‹fl Sendika-
s›na öfkesi…

Tekel’i, Zonguldak
maden iflçisinin Anka-
ra yürüyüflüne benze-
tenler vard›r. Gerçek-
ten de büyük madenci
yürüyüflü, döneme
damgas›n› vuran bir iflçi eylemidir. Ancak ey-
lem as›l olarak bir ilin, Zonguldak’›n eylemidir.
12 bin Tekel iflçisi ise,Türkiye’nin dört bir yan›-
na yay›lm›fl durumdad›r. Yank›s› ve etkileriyle
Zonguldak’›n üzerine ç›km›flt›r. 

Zonguldak maden iflçilerinin büyük Ankara
yürüyüflü Mengen’de kesilmiflti. Orada yap›lan
pazarl›k sonucu eylem bitirilmiflti. O günden
sonra, Mengen, ihanetin ve yenilginin de ad› ol-
mufltur. Tekel, yeni Mengen’lere tak›lmamak
için, s›n›f›n tüm deneyimleriyle kuflanmal›, ilk
günkü kararl›l›¤›n› sonuna kadar korumal›d›r.

* * *
fiubat ay›na, Tekel iflçilerinin direnifli ve ge-

nel grev-genel direnifl ile giriyoruz. Bu, bizim
için çok anlaml› olan bu ay›, daha da anlaml› k›-
l›yor. Keza “Kutup Y›ld›z›”m›z›n “Biz Kazanaca-
¤›z!” fliar›n›n Tekel iflçilerinin de yüre¤inden ve
yumru¤undan ç›kmas›, ayr› bir k›vanç veriyor. 

Bir y›ldönümüne ancak bu kadar güzel giri-
lebilir. Yenilginin ve tasfiyecili¤in hüküm sürdü-
¤ü y›llar art›k geride kald›. Rüzgar, iflçiden-
emekçiden esiyor. Rüzgar, bizden esiyor. Gün,
bugündür! Tarihimizden ald›¤›m›z güçle gele-
ce¤e yüklenelim! Tekel iflçileriyle birlikte bir kez
daha hayk›ral›m: 

Zafer bizim olacak/B‹Z KAZANACA⁄IZ!
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3           “Balyoz” plan›

5           Genel grev genel direnifl

6           “K›z›lay Tekel Cumhuriyeti”nde 50 gün

8           Tekel röportajlar›

9           Eylem biçimleriyle Tekel direnifli

11         Tekel mitinginde kürsü iflgali

12         ‹tfaiye röportajlar›ndan

13         ‹tfaiye direnifli ve handikaplar›

14         Karanl›klar› yara yara  

16         Toplumsal de¤iflim

18         Tam Gün yasas›

19         Çemen Tekstil’de grev 

20         Devlet güdümlür sald›rlar›n son noktas›: Linç

21         Katilleri “kahraman” yapan düzenle hesaplaflmak

22         Domuz gribi salg›n›

23         Gelece¤imizin köprüsü tarihimiz

24 Haiti’de deprem ve ABD iflgali

25 GDO en yüksek kar için

26         GDO hakk›nda temel bilgiler

Merhaba,

50 günü aflk›n zamand›r süren Tekel direnifli,
bir taraftan sorun yaflayan bütün iflyerlerinde
direnme ruhu oluflturuyor. Di¤er taraftan ise,
flimdiden somut kazan›mlar elde etmeye baflla-
d› bile. Mesela “Özel istihdam bürolar› yasas›”
içinden iflçileri kiral›k eflya durumuna düflüren
“Geçici iflçi” maddesi ç›kar›ld›. Direniflteki iflçi-
lerde, onlar›n ailelerinde, bu direniflin bir par-
ças› haline gelen Ankara halk›nda ve televiz-
yonlar› bafl›nda seyreden herkeste yaratt›¤›
ruhsal dönüflüm ise, kazan›mlar›n en büyü¤ü,
gelecek aç›s›ndan en büyük önem tafl›yan›...

Bugün krize karfl› mücadelenin en önemli un-
suru Tekel direnifli, sendika bürokratlar› ve hü-
kümet taraf›ndan zamana yay›larak eritilmek
isteniyor. Baflbakan, iflçilere direnifle sald›rma-
dan önce son bir ay daha süre verdi¤ini söyle-
yerek, ‘tehditkar’ görünmeye çal›fl›yor. Ancak
bu sözleriyle bir taraftan, direnifle fiili müdaha-
lede bulunman›n o kadar da kolay olmad›¤›n›,

di¤er taraftan, iflçileri bir ay daha yorarak
içten çözülmelerini bekledi¤ini

göstermifl oluyor. Buna karfl›l›k
yap›lmas› gereken tek fley, Te-

kel direniflini güçlendirmek, mo-
ral, coflku ve kararl›l›¤›n› yayg›n-
laflt›rmak, destek güçlerini art›r-

mak, kazanmas› için tüm gücümüzle seferber
olmakt›r.  

Tekel ve itfaiye direniflleri ile gündemdeki ko-
nularla ilgili yaz›lar› dergimiz sayfalar›nda bu-
labilirsiniz.   

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...
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rdunun 2003-2004 y›llar› aras›n-
da yapt›¤› darbe planlar›na bir
yenisi daha eklendi. Daha do¤ru
ifadeyle, o y›llarda yap›lan plan-

lardan birisi daha aç›¤a ç›kar›ld›. Bunun
da ad› “Balyoz Güvenlik Harekat Pla-
n›”yd›. Ay›fl›¤›, Yakomoz, Sar›k›z gibi
daha önceden aç›¤a ç›kan darbe planlar›-
n›n kamuflajl› ve “estetik” isimlerinden
farkl›yd› bu. Gerçekten de “balyoz” gibi
iniyordu “düflman” gördüklerinin tepesi-
ne. O yüzden de -baflta tepesine inecek
olanlarda- bir balyoz etkisi yaratt›.

“Balyoz” plan› da dahil, aç›¤a ç›kart›-
lan darbe giriflimleri, AKP hükümetinin
iflbafl›na geldi¤i günden bu yana, ordu
içinde bu tür haz›rl›klar yap›ld›¤›n›
ortaya koyuyor. Bu plan da 2002’nin
sonunda bafllay›p 2003 Mart’›na kadar

uzan›yor. Böylece sözkonusu y›llar için-
de birden fazla darbe haz›rl›¤› yap›ld›¤›,
fakat ya vazgeçtikleri, ya da vazgeçmek
zorunda olduklar› anlafl›l›yor.

Di¤er yandan o y›llar›n, ABD’nin
Irak iflgaline haz›rland›¤› ve Türkiye’nin
de bu savafla dahil edilmek istendi¤i bir
dönem olmas›, darbe giriflimlerinin em-
peryalistler aras› kap›flma ile do¤rudan
ba¤› oldu¤unu bir kez daha gösteriyor.
Hat›rlanacakt›r; 12 Eylül geldi¤inde
CIA’n›n görevlisi, ABD’li yetkilileri ara-
yarak “bizim o¤lanlar baflard›” demiflti. 

Bu ülkede askeri darbeler, her zaman
bir emperyalist güce dayanarak yap›ld›.
‹kinci emperyalist savafl sonras› yap›lan
darbeler, ABD patentli oldu. Fakat bu,
bundan sonraki darbelerin arkas›nda da
ABD olaca¤› anlam›na gelmiyor. ABD
d›fl›ndaki emperyalistler de, çeflitli ülke-
lerde darbeler yapt›lar veya yap›lan dar-
beleri desteklediler. Dolay›s›yla emper-
yalist ülkelerin hepsi, darbe yapabilir,
yapt›rabilir. Bu, o ülkedeki gücüyle ve
güçler dengesiyle ilgili bir durumdur. O
yüzden “ABD istemese bu ülkede darbe
olmaz” sözü do¤ru de¤ildir. Son y›llarda
yap›lan darbe haz›rl›klar›n›n baflar›l› ol-
mamas›, tek bafl›na buna kan›t olamaz.
Emperyalizmi ABD ile s›n›rl› gören çar-

p›k bir yaklafl›m›n ürünüdür bu. Keza
Türkiye üzerinde ABD d›fl›nda farkl›
emperyalistlerin de ç›karlar› oldu¤u,
bu ç›karlar› korumaya ve gelifltirmeye
çal›flt›¤› gerçe¤ini örtbas etmektir. Esa-
s›nda klik çat›flmas›n›n arkas›nda yatan
güçleri görmemek, bu konuda yap›lan
demagojilerin etkisinde kalmakt›r. 

Klik çekiflmelerinde 
etkili bir argüman
Son olay da göstermifltir ki, darbe

planlar› çok önceden birilerinin elindedir
ve uygun görülen zamanlarda servis
edilmektedir. Zaten Baflbakan Erdo¤an
da “Balyoz” plan› gazetelerde iffla edil-
dikten sonra, “daha neler var, yak›nda
göreceksiniz” diyerek, bunlardan bilgi
sahibi oldu¤unu teyit etmekte, yak›nda

baflka planlar›n da aç›¤a ç›kaca¤›n›n sin-
yalini vermektedir. Ard›ndan Genelkur-
may Baflkan›, TSK içindeki s›zmalarla il-
gili soruflturma açt›klar›n›, 10 subay›n tu-
tukland›¤›n› bildirmifltir. T›pk› “›slak im-
za” meselesinde oldu¤u gibi, bu belgeler
çok önceki tarihlerde ele geçirilmifl, pey-
derpey kamuoyuna sunulmaktad›r.

Öyleyse flu sorular sorulmal›d›r: Ara-
dan bunca y›l geçtikten sonra, bu dar-
be planlar› neden flimdi ›s›t›l›p ›s›t›l›p
önümüze konuyor? Bunun zamanlama-
s› neye göre ayarlan›yor? Ve daha da
önemlisi, her ortaya ç›k›fl›nda büyük bir
yaygara kopart›ld›ktan sonra neden üzeri
kapat›l›yor, unutturuluyor?

Birinci olarak, bu darbe planlar›,
klik çekiflmelerinde bir koz olarak kul-
lan›lmakta, kitlelerin dikkati, hep bu
noktaya çekilmektedir. Bunun flu afla-
mada AKP’yi güçlendirdi¤i, onun ifline
yarad›¤› aç›kt›r. Her fleyden önce bu
planlar baflar›s›zl›¤a u¤ram›flt›r. Bu bile
AKP ve onun arkas›ndaki kesimlerin gü-
cünü ortaya koymakta, onlar› y›k›lmaz
bir kale gibi göstermektedir. Daha önem-
lisi ise, AKP’ye demokrasi havarisi ke-
silmesi için gereken zemin sunulmakta-
d›r. AKP, belli aral›klarla ortaya ç›kar›-

lan darbe giriflimleri ile, sürekli mazlum
ve ma¤dur rolünü oynayabilmekte, des-
potik-gerici yüzünü gizlemeye çal›flmak-
tad›r.  

‹kinci olarak, bu planlar›n ortaya
döküldü¤ü koflullar ve zamanlama
önem kazanm›flt›r. Son darbe giriflimi
ifflaat›n›n, baflta Tekel olmak üzere iflçi
ve emekçilerin sokaklara döküldü¤ü bir
döneme gelmesi, tesadüf olmasa gerekir.
Tekel’in, ‹tfaye iflçilerinin, memurla-
r›n, doktorlar›n, eczac›lar›n vb. hemen
tüm toplumsal kesimlerin ayakta oldu-
¤u bir dönemde, dikkatler yeniden
darbelere çekilmifl, gündem darbe tar-
t›flmalar›yla bo¤ulmak istenmifltir. Özel-
likle Tekel direniflinin ard›ndan, AKP
hükümetine dönük tepkiler artm›fl ve kit-
le taban›nda gözle görülür bir düflüfl ol-
mufltur. Son kamuoyu yoklamalar›
AKP’nin ilk kez yüzde 30’un alt›na düfl-
tü¤ünü göstermektedir. Böyle bir dönem-
de yeniden ortaya at›lan “darbe” tart›fl-
mas›, AKP’ye sunulan can simididir. Te-
kel iflçilerinin ›srar› ve direngenli¤i ile,
bu can simidi de AKP’yi kurtarmaya yet-
memifltir, fakat iflçi-emekçi direnifllerini
bir süreli¤ine de olsa gündemden düflür-
meyi baflarm›fllard›r.

Üçüncü olarak, daha önce AKP’ye
destek veren liberal kesimlerin de gi-
derek AKP’den uzaklaflmalar›, daha
elefltirel yaklaflmalar›d›r. “Sivil fa-
flizm”, “tek parti diktatörlü¤ü” gibi sav-
larla liberal kesimden elefltirilerin dozu
artmakta, AKP, ayd›nlar›n önemli bir ke-
siminin deste¤ini yitirmektedir. Böyle bir
dönemde darbe giriflimlerinin ortaya se-
rilmesi, bu ayd›nlar›n darbe umac›s›yla
korkutulmas› ve “ehveni fler” mant›¤› ile
AKP’den yana olmalar› amaçlanmakta-
d›r. Darbe ile birlikte “tutuklanacak ga-
zeteciler” ile “darbeyi destekleyecek ga-
zeteciler” listesinin yay›mlanmas› boflu-
na de¤ildir. AKP, kendine muhalif tüm
kesimleri “darbe yanl›s›” ilan ederek, bir
yandan aba alt›ndan sopa göstermekte,
bir yandan da darbe karfl›t› havarisi kesi-
lerek meflruiyetini güçlendirmektedir.

K›sacas›, son iki y›l içinde çeflitli ara-
l›klarla ortaya ç›kar›lan darbe giriflimleri,
birçok bak›mdan AKP’nin ifline yara-
makta, rakipleriyle olan klik çekiflmesin-
de elini güçlendiren etkili bir argüman
olmaktad›r.  O yüzden Erdo¤an’›n söyle-
di¤i gibi, önümüzdeki aylarda da benzer
planlar›n ortaya ç›kmas›na flaflmamak ge-
rekir.  

Her darbe söylentisinin ard›ndan ko-
part›lan yaygara ise, en fazla birkaç ay
sürmekte, ard›ndan unutulmaya b›rak›l-
maktad›r. Büyük tantanalarla aç›lan so-
ruflturmalar›n, yürütülen davalar›n

Bu ülkede askeri
darbeler, her zaman bir
emperyalist güce daya-

narak yap›ld›. ‹kinci
emperyalist savafl son-
ras› yap›lan darbeler,

ABD patentli oldu. Fa-
kat bu, bundan sonraki

darbelerin arkas›nda
da ABD olaca¤› anla-
m›na gelmiyor. ABD

d›fl›ndaki emperyalist-
ler de, çeflitli ülkelerde
darbeler yapt›lar veya
yap›lan darbeleri des-
teklediler. Dolay›s›yla
emperyalist ülkelerin

hepsi, darbe yapabilir,
yapt›rabilir. Bu, o ülke-

deki gücüyle ve güçler
dengesiyle ilgili bir

durumdur.

O

Provokasyonlara bir kan›t daha

“BALYOZ” PLANI 
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hiçbiri sonuçlanmam›flt›r.
AKP’nin darbeleri yarg›-
lamak gibi bir derdi ol-
mad›¤›, 12 Eylül gene-

rallerinin yarg›lanmas›-
na dahi yanaflmamas›yla
aç›¤a ç›km›fl bir durum-

dur. O, sadece darbe korku-
sunu sürekli gündemde tutarak,

kendi demokratl›¤›n› buradan
›spatlamak ve iflçi-emekçi-

nin gerçek gündemini gözlerden saklamak istemek-
tedir. Fakat bunu baflarmas›, eskisi kadar kolay olma-
yacakt›r.  

Provokasyonlar›n devlet eliyle yap›ld›¤›n›n 
aç›k ilan›
Bu durum, darbe giriflimlerinin olmad›¤›, AKP

taraf›ndan uyduruldu¤u anlam›na m› gelir? Kesinlik-
le hay›r!

Türk ordusu, geçmiflinden bu yana darbelerle bir-
likte an›lan bir ordudur. Osmanl› döneminden itiba-
ren, ordu içinde klik çat›flmalar› kendini tüm flidde-
tiyle hissettirmifl, bu da güçlü olan›n ya da f›rsat›n›
bulan›n di¤erine darbe yapt›¤› bir kurum haline getir-
mifltir. Yeniçeri isyanlar› bir yana, ‹ttihat-Terak-
ki’den beri ordu, klik çekiflmelerinde iktidar› ele ge-
çirmemin en önemli arac› olmufltur. 

Yak›n tarihimiz de darbelerle doludur. Bunlar›n
içinde baflar›s›z olanlar›n ise, haddi hesab› yoktur.
Dolay›s›yla TSK’n›n darbe planlar› haz›rlamas›nda,
darbe giriflimlerinde bulunmas›nda flafl›lacak bir yan
yoktur. Dahas›, son “balyoz” darbe giriflimi ile bir
kez daha görülmüfltür ki, darbeye zemin haz›rla-
mak için, her tür provokasyon yap›lmakta, bin-
lerce insan›n katline imza at›lmaktad›rlar.

Bu plana göre, Ege’de uluslararas› bir kriz ç›kar›-
lacak, gerekirse bir Türk jeti düflürülecektir. Fatih’te
cami bombalanacak, bunun üzerine gericiler k›flk›rt›-
lacak, çeflitli kurumlara sald›r›lar gerçekleflecektir.
Yüzbinlerce kiflinin gözalt›na al›n›p stadyumlara dol-
durulmas›, gazeteciler içinde taraf olanlar-olmayan-
lar diye liste haz›rlanmas›, içlerinden baz›lar›n›n tu-
tuklanacak olmas›, darbe sonras› hükümette kimlerin
yer alaca¤› vb. her fley haz›rlanm›flt›r.

Bu yönleriyle plan, 12 Eylül darbesine benze-
mektedir. 12 Eylül’ü haz›rlayan katliamlar› akla ge-
tirmifltir. Örne¤in Marafl katliam› öncesinde bir si-
nema bombalanm›fl, komünistler taraf›ndan bomba-
land›¤› söylenerek, Alevi mahallelerine sald›r› örgüt-
lenmifltir. Devrimci-demokrat kiflilerin evlerinin da-
ha önceden çarp› iflaretiyle belirlenmifl olmas›, yap›-
lan önhaz›rl›¤› da göstermektedir. Marafl’ta çoluk-
çocuk binlerce kifli yaflam›n› kaybetti. Ard›ndan s›k›-
yönetim ilan edildi ve cuntaya giden yollar döflendi.

Keza “6-7 Eylül olaylar›” olarak tarihe geçen
gayri-müslimlere dönük sald›r› da benzer bir provo-
kasyon örne¤idir. Atatürk’ün Selanik’teki evinin
bombaland›¤› haberi yay›l›r ve bir grup faflist önder-
li¤inde Beyo¤lu’ndaki tüm gayri-müslimlere sald›r›
düzenlenir, dükkanlar ya¤malan›r. Bu olay›n provo-
kasyon oldu¤u çok sonra, dönemin yetkilileri taraf›n-
dan itiraf edilecektir. “6-7 Eylül de bir Özel Harp

ifliydi ve muhteflem bir örgütlenmeydi, amaca da
ulaflt›” demifllerdir örne¤in. 

Benzer biçimde Kürt illerinde gerçekleflen bir çok
eylem de “Özel Harp” denilen kontrgerillan›n iflidir.
Geçti¤imiz y›llarda emekli general Altay Tokat, böl-
gede görev yapan memurlar› “e¤itmek” için “sa¤a-
sola bomba att›rd›klar›n›” söylemiflti. Bölgeye yeni
gelen hakim ve savc›lara nas›l bir yere geldiklerini
ö¤retmek ve olaylar›n üzerine gitmemesini bafltan
hat›rlatmak için bizzat onlara dönük, korkutma
amaçl› bombal› eylemler yapt›klar›n› itiraf etmiflti.
Hem de “bu son derece s›radan bir uygulamayd›”
diyerek. fiemdinli’deki Umut Kitapevi’ne yönelik
bombalaman›n “rutin bir uygulama” oldu¤unu, bu
tür eylemleri hep yapt›klar›n› ekleyerek… 

Son darbe giriflimi aç›¤a ç›kt›ktan sonra, Genel-
kurmay Baflkanl›¤›, t›pk› yukar›daki emekli general
gibi, bunun bir “e¤itim” oldu¤unu söyledi. Genel-
kurmay, “balyoz” harekat› ile ilgili yapt›¤› aç›klama-
da, “tatbikat program› kapsam›nda personelin e¤iti-
mi amac›yla haz›rlanm›fl bir oyun”dur dedi. Plan›n
alt›nda imzas› bulunan dönemin 1. ordu komutan›
emekli general Çetin Do¤an da “bunun bir senaryo
oldu¤unu” söyleyip durdu. Öyle bir senaryo ki, olay-
lar daha önce yaflananlar gibi kurgulanm›fl, kurulacak
hükümetten, tutuklanacak gazetecilere kadar herfley
isim isim belirlenmifl!    

2007 Haziran’›nda ABD’de Hudson Enstütüsinde
de böyle senoryolar haz›rlanm›flt›. ‹çlerinde Was-
hington’daki Türk askeri ateflesinin de bulundu¤u bir
grup, Anayasa Mahkemesi Baflkan›na suikast düzen-
lenece¤i, ard›ndan Beyo¤lu’nda 50 kiflinin katledile-
ce¤i bir eylem plan› üzerinde çal›flt›lar. Bunlar›n
PKK’nin üzerine at›larak Türk Ordusunun Kuzey
Irak’a (Güney Kürdistan) girece¤i kurgulanm›flt›.  Bu
senaryo da gerçe¤e o kadar uygundu ki, o y›llarda
Dan›fltay’a sald›r› düzenlendi, bir üyesi öldürüldü! 

Sahte demokratlar
Aç›¤a ç›kan bu planlar, y›llard›r kontrgerilla ile

ilgili devrimcilerin söylediklerinin, bizzat yapanlar›n
a¤›zlar›ndan kabülü, itiraf›d›r. 

Ne var ki AKP hükümeti, bunu kendine yönelik
eylemlerle s›n›rl› tutmakta, komünist ve devrimcile-
re, ayd›nlara ve kitlelere dönük katliamlar›n üstünü
örtmektedir. Her darbe-suikast girifliminin aç›¤a ç›k-
mas›n›n ard›ndan, 6-7 Eylül olaylar›, ’77 1 May›s›,
Marafl, Gazi, vb. katliamlar›n ismi geçmekte, onlar›n
ayd›nlanaca¤› yan›lsamas› yarat›lmakta fakat ard›n-
dan “da¤ fare bile do¤urmadan” kapat›lmaktad›r.

Bunun son örne¤i Bülent Ar›nç’a suikast giriflimi
iddias›yla gözalt›na al›nan subaylar üzerinden yaflan-
d›. Bu subaylar›n TSK’da “kozmik oda” denilen,
kontrgerilla biriminde çal›flt›¤› tespit edildi ve sivil
hakimler bu odaya girerek soruflturma bafllatt›. Gün-
lerce “kozmik oda”dan neler ç›kaca¤› üzerine
spekülasyonlar yap›ld› ama ç›kan bir fley olmad›.
Genelkurmayla anlaflmaya var›ld› ve buna s›n›rlama
getirildi. Bu konuda ç›kan mahkeme karar›; “iddia
edilen suçla ve son bir y›ll›k dönemle s›n›rl› olmas›”
fleklindedir. Yani onca katliam ve provokasyonun
üzerine sünger çekilecek, sadece Bülent Ar›nç’a sui-
kast olay› soruflturulacak ve bir y›l ile s›n›rl› bir arafl-

t›rma yap›labilecekti. Darbe
giriflimlerinin sadece
AKP’ye karfl› olanlar›yla il-
gili olduklar› gibi, her tür
kontrgerilla eylemini de
kendileriyle s›n›rlad›lar.
AKP’nin kendine müslüman
oldu¤unu, darbe-karfl›t›, de-
mokrasi havarisi görünümünün
demagojik bir aldatmaca-
dan ibaret oldu¤unu gös-
teren örneklere biri daha eklendi.

Son olarak “balyoz” darbe plan›n›n ard›ndan Bafl-
bakan Erdo¤an, TSK’y› y›pratmamak gerekti¤ini,
her kurumun içinden çürükler ç›kabilece¤ini, darbe-
ler döneminin bitti¤ini söyledi, Genelkurmayla
uyumlu çal›flt›klar›n› tekrarlay›p durdu. Hatta darbe
giriflimlerinin üzerine gitmesi gerekti¤ini söyleyen
gazetecileri kastederek “gaza gelmeyece¤ini” ilan
etti. Erdo¤an’›n ve AKP’nin darbe-karfl›tl›¤› bu ka-
dard›!

“Balyoz” harekat›n›n alt›nda imzas› olan emekli
general Çetin Do¤an, bu plan› EMASYA kapsam›
içinde yapt›klar›n› söyledi. EMASYA (Emniyet
Asayifl ve Yard›mlaflma Protokolü) 28 fiubat süre-
cinin ard›ndan yürürlü¤e giren bir uygulamayd›.
Buna göre, askerin kent içindeki her türlü olaya
müdahalesinin önü aç›l›yordu. Bu protokol AKP
hükümeti döneminde, 2005 y›l›nda yeniden güncel-
lendi. Bu güncellemenin ard›ndan da tüm ülkede
arka arkaya linç giriflimleri ve provokasyonlar
yafland›. fiemdinli’de Umut kitabevine bombal› sal-
d›r›, Mersin’de bayrak provokasyonu, Hrant Dink ci-
nayeti, Trabzon’dan bafllayarak ülkenin dört bir yan›-
na yay›lan linçler, hepsi AKP’nin alt›nda imzas›n›n
oldu¤u EMASYA protokolü üzerinden yap›ld›.

Sözde darbelere, “askeri vesayete” karfl› olan
AKP hükümeti, askerin her tür olaya müdahalesinin
yasal zeminini onaylad›, hatta gelifltirdi. Bunun aç›¤a
ç›kmas› üzerine Erdo¤an, EMASYA protokülünü
kald›rabileceklerini söyledi. Ne kadar›n› kald›raca¤›
veya bunun hangi düzenleme ile yeniden ifller hale
getirilece¤i belli de¤ildir. AKP’nin bugüne kadar iz-
ledi¤i çizgi, bundan sonras› için de bir fikir vermek-
tedir.

Di¤er yandan, “balyoz” darbe plan› ile “tutukla-
nacak gazeteciler” listesine giren gazeteciler, de-
mokrasi kahraman› olarak ortaya ç›kt›lar. Bu listede
yer almayan meslekdafllar›n› darbecilikle suçlayacak
kadar ileri gidenleri oldu. Nazl› Il›cak’›n baflkanl›-
¤›nda, darbecilere dava açan bu grup, kendilerini bu-
güne dek yap›lan tüm askeri cuntalara karfl› direnmifl
gibi de gösteriyor. Oysa belgeler ortadad›r. Bu gaze-
tecilerin büyük ço¤unlu¤u 12 Eylül darbesini al-
k›fllam›fl, 12 Eylül generalleri karfl›s›nda haz›rola
geçip onlara ya¤ çekmifllerdir. 12 Eylül’ü alk›flla-
mayan, en az›ndan mesafeli duran gazeteciler, par-
makla say›l›r. 12 Eylül faflizmine karfl› cepheden sa-
vaflan yine sadece komünist ve devrimciler olmufltur.
fiimdi gerçekleflmeyen darbe giriflimlerinin ard›ndan
böyle kahramanl›klar yapmak, darbeler aleyinde ya-
z›p-konuflmak kolayd›r. Herkesin gerçek rengi o
günlerde aç›¤a ç›km›flt›r. Gerisi laf› güzaft›r…
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“‹flçilerin hepsi vard› siperlerin bafl›nda /
Yüzlerinde uzun sakal gözlerinde kavga var” 

17 Ocak mitinginde öfke de kavga da var-
d›, iflçilerin gözlerinde. Türkiye’nin dört bir ya-
n›ndan ve her sektörden iflçiler alandayd›.
Emekçi memurlar da alanda yerlerini alm›flt›.
Elbette devrimci ve komünistler de... Dorukla-
flan öfke hep bir a¤›zdan Genel Grev Genel
Direnifl istiyor. Günlerdir Ankara’da direnen
Tekel iflçileri, Genel Grev Genel Direnifl istem-
lerini sendika a¤alar›na dayat›yorlar. Mitingde
Genel Grev ça¤r›s› yapmayan sendika a¤ala-
r›na kürsüyü iflgal ederek cevap verdiler. Kür-
sü iflgaliyle, sendika a¤alar›n›n “tepki boflalt-
ma” eylemi olan Ankara mitingleri takti¤ini de
bozmufl, bofla düflürmüfl oldular. 

Sendikalar›n ipe un serme tavr›
Tekel iflçilerinin kararl› direnifli, iflçi emek-

çilere moral güç afl›l›yor. Mücadele Tekel iflçi-
lerini çoktan aflt›, genelleflti. ‹flçi ve emekçile-
rin umudu oldu. Burjuvazinin de korkulu rüya-
s›... Ekonomik talepli mücadele genelleflerek
politik nitelik kazand›. Tekel art›k, iki s›n›f›n,
proletarya ile burjuvazinin kavgas›yd›. 

Kavga çeflitli eylem biçimleriyle sürüyor.
Tekel iflçileri kararl› durufllar›yla, kazanma
inanc›yla mücadeledeki ›srarlar›yla, sendika
bürokratlar›n› çeflitli karar almak zorunda b›ra-
k›yorlar. 4/C statüsünü kabul etmeyen Tekel
iflçileri, haklar›n› gaspettirmemek için bulun-
duklar› illerde çeflitli eylemlerden sonra Anka-
ra’y› direnifl mekan› seçtiler. 

Ankara siyasal olarak do¤ru bir hedef. Fa-
kat y›llard›r sendika a¤alar›, Ankara’y› iç bo-
flaltman›n bir arac› olarak kulland›lar. Tekel ifl-
çilerinin Ankara eylemini de böyle de¤erlen-
dirdiler. ‹flçilerin bu denli kararl› bir bekleyifl,
bir direnç göstereceklerini beklemiyorlard›.
Yorulup, pasifize olup geri döneceklerini san›-
yorlard›. Fakat bekledikleri olmad›. Tersine di-
renifl güçlenerek, geniflleyerek büyüdü. 

Büyüyen direnifl karfl›s›nda Türk-ifl Konfe-
derasyonu, Baflkanlar Kurulu’nu toplamak zo-
runda kald›. Genel Grev bas›nc› karfl›s›nda
her cuma 1 saat ile bafllayan, birer saat katla-
mal› uyar› grevleri ve AKP ‹l binalar› önünde
bas›n aç›klamas› eylemleri kararlaflt›r›ld›. D‹SK
ve KESK de bu karara kat›ld›. 

Uyar› grevi karar› alan sendika a¤alar›,
grevi örgütlemek için hiçbir çaba içerisine gir-
mediler. Sanki karar sahibi onlar de¤ildi. Ka-
rar alm›fl ortaya b›rak›lm›flt›. Bunlara ra¤men,
uyar› grevlerine büyük kat›l›mlar oldu. Karara
öncü devrimci iflçilerin sahip ç›kmas› ve de
tabanda biriken grev istemi ile bu eylemler
hayata geçti. Sendika baflkanlar›, grev günle-
rinde iflyerlerine u¤ramad›klar› gibi, grev ör-
gütleme komiteleri de oluflturulmad›. ‹flçileri
patronlar›n tehdidi ve bask›lar›yla yüzyüze b›-
rakt›lar. Bütün bunlara ra¤men, uyar› grevleri-
ne kat›l›m az›msanmayacak düzeyde geçiyor-
du. 

Tekel iflçileri de biliyordu ki, yap›lan bu
uyar› grevleri kazanmaya yeterli de¤ildi. Ka-
zanman›n yolu Genel Grev Genel Direnifl’ten
geçmektedir. Tekrar tekrar bu istemi sendika
a¤alar›na dayatt›lar. Mitingteki kürsü iflgali,
Türk-‹fl binas›n›n bas›lmas›, bunun bir sonu-
cuydu. Ve sonunda sendikalar, genel grev ka-
rar› almak zorunda kald›.  

Genel Grev Genel Direnifl
Mücadele yükseldikçe, iflçi ve emekçilerde

kazanma-baflarma duygusu güçleniyor. Genel
Grev Genel Direnifl istemi, tekel iflçilerinin di-
renifliyle birlikte daha güçlü at›lmaya bafllad›. 

‹flçi ve
emekçilerin
Genel Grev
istemi yeni
de¤il. Hava-
yollar› iflçi-
leriyle gün-
deme gelen,
Telekom ifl-
çileriyle pra-
ti¤e dönü-
flen grev, bu etkili arac›n yeni-
den s›n›f mücadelesine girmesi-
ni sa¤lad›. Ard›ndan GSS yasa-
s›na karfl›, “‹flçi Memur Elele
Genel Greve” slogan›, iki saatli-
¤ine hayata geçti. 

Kuflkusuz genel grev koflul-
lar›n›n olgunlaflmas› tek bafl›na
yeterli de¤il. Koflullar› iflçi
emekçilerin lehine çevirmek,
genel grevin daha güçlü geçmesini sa¤lamak,
emek vermekten, komiteler oluflturmaktan,
örgütlü çal›flmaktan geçiyor. GSS yasas›na
karfl› yap›lan iki saatlik uyar› grevinin güçlü
geçmesinde, ön haz›rl›¤›n iyi olmas›n›n pay›
büyüktü. Keza emekçi memurlar›n 25 Kas›m
grevi de devrimci-demokrat kamu emekçileri-
nin çabas›yla olmufltu. Genel merkeze ra¤-
men günler öncesinden grev komiteleri olufl-
turdular, iflyerlerini tek tek dolaflarak taban›
greve haz›rlad›lar. 

fiimdi de baflta öncü iflçiler olmak üzere,
emekten yana olan güçlere büyük ifl düflüyor.
Devrimci demokrat sendika flube yöneticileri
de bu sürecin zorluklar›n› omuzlamal›lar. T›pk›
25 Kas›m’da oldu¤u gibi iflyerlerindeki grev-
ler, belli bölgelerde toplu gösterilerle birlefl-
meli ve genel grev, toplumun di¤er kesimlerini
de içine alarak, genel-direnifle dönüflmelidir.
Bunun 25 Kas›m’› da aflmas› gerekti¤i ortada-
d›r. Zaten 25 Kas›m a¤›rl›kl› olarak emekçi
memurlar›n eylemiydi. fiimdi iflçi a¤›rl›kl› bir
genel grev-genel direnifl olmal›d›r. Bunun,
dostlar al›fl-veriflte görsün fleklinde gösterme-
lik olmamas› için, her fabrika ve iflyerinde
grev komiteleri kurulmal›, flarteller inmeli, ha-
yat gerçek anlamda durmal›d›r!

Tekel iflçileri sendikalara dayatt›:
GENEL GREV GENEL D‹REN‹fi 

“Genel Grev karar› bekliyoruz”

PDD: Tekel’in direnifl süreciyle ilgili genel bir bilgi
verir misiniz?

‹lhan fiiflman (‹stanbul iflçisi)- Direniflimizin 38. Gü-
nündeyiz… Biz yatarak para almad›k hiçbir zaman. Bu-
radaki insanlar›n hepsi üretti, çal›flt›, birfleyler kazand›rd›
bu ülkeye. Buray› ifllevsizlefltiren, hükümetin ta kendisi.
Hükümet kendi satt› buralar›, satarken bize sormad›.
2004’te alkol bölümünü satt›, 2008’de sigara sanayisini
satt›. Ve bu sürece gelindi. Dolay›s›yla depolar at›l hale
geldi. Bunu at›l hale getiren bizmifliz gibi bas›na, kamu-
oyuna yan›lt›c› bilgi verildi. Bizleri suçlad›, günah keçisi
yapt›. Bizim istedi¤imiz çal›flabilece¤imiz, üretebilece¤i-
miz bir ifl, ayn› haklarla ama. Biz hükümetin gaspetti¤i
hakk›m›z› kurtarmaya çal›fl›yoruz. Hepimiz 20’li yafllarda
s›navla girdik bu kuruma. Tekel’in her bölümünde çal›fl-
t›k. Tekel bugün bu noktaya gelmiflse, bu kesinlikle çal›-
flan›n suçu de¤il. fiu anda hiçbirimizin al›m gücü yok.

Hükümetin dedi¤i gibi keflke 3 milyar alsak.
AKP kendini hakl› göstermek için bize bu ifti-
ralar› att›. Ama sonuç alana kadar buraday›z,
mücadeleye devam edece¤iz. 

Direnifl sürecinde Tek G›da-ifl sendika-
s›n›n size iyi bir öncülük yapt›¤›na inan›yor
musunuz?

-Kesinlikle inanm›yorum. Sendikan›n özel-
likle Türk-ifl’in arkam›zda ol-
mad›¤›n›, Kumlu’nun pazar
günkü aç›klamas›nda hisset-
tim. Zaten ifllerin bu hale gel-
mesi, Türk-ifl’in kabahati. Ben
baflkanla da görüfltüm, “siz
bu 4/C’ye nas›l taraf oldunuz”
diye sordum. Cevaplar› bana
hiç inand›r›c› gelmedi. “Biz
sendika olarak buna karfl› dur-
duk, fakat sizin arkadafllar›n›z
geldi, bizi yuhalad›” dedi.
Türk-ifl binas›nda olmufl bu

olay. 11 y›ll›k süreçte özellefltirme sonucu iflsiz kalan ifl-
çilere Maliye Bakan› olan Unak›tan taraf›ndan bu 4/C
dayat›ld›. Biz bunlar› kabul etmedi¤imiz halde, sendika
gitti kabul etti. Maliye Bakan›na da çiçek verdiler. Yakla-
fl›mlar› bu oldu.  

Sizce bu eylem, ilerleyen süreçte hangi noktaya
gelir, kazanmak için ne yapmak gerekir?

-En baflta kararl› durmak gerekiyor. Bu eylemi sür-
dürmek gerekiyor. ‹lk önce tüm illerden Ankara’da, AKP
önünde toplan›ld›. Sonra bir k›s›m zorlamalarla Türk-ifl
binas›na hapsedildik. Bu belki de dan›fl›kl› dövüfltü. fiu
anda K›z›lay’›n göbe¤inde olmam›za ra¤men, ayr› bir so-
kakta oldu¤umuz için pek ilgi görmüyoruz. Sizler de ol-
masan›z, sesimizi duyuramayaca¤›z. fiu anki eylem ka-
rar›m›z açl›k grevi. AG’nin ilk günü bir arkadafl›m›z ölüm
orucuna bafllam›flt›. Sonra rahats›zland›, hastaneye kal-
d›r›ld›. AG bir sonuç getirmezse, ÖO’ya bafllanacak. On-
dan sonra bu süreç ne getirir, hep birlikte görece¤iz. 

Bugün sendika baflkanlar›n›n da kat›laca¤› bir
toplant› yap›lacak. Bu toplant›yla ilgili neler düflünü-
yorsunuz?

-Ben isterdim ki, bu toplant› Türk-ifl’in ça¤r›s›yla ya-
p›ls›n. KESK ve D‹SK’in önderli¤inde bir toplant› olacak-
m›fl. Biz Tek G›da-ifl’e ba¤l›y›z. Tek G›da-ifl de Türk-ifl’e.
Bize sahip ç›kmas› gereken konfederasyon Türk-ifl’tir.
Ben bu toplant›dan Genel Grev bekliyorum. Bafltan beri
söyledi¤imiz gibi. Ama ne karar ç›kar, birlikte görece¤iz. 



“Ekmek davas›” için düfltüler yollara, çocuklar›
için, gelecekleri için... Çantalar›, bavullar› toplay›p
kazan›lan haklar al›n›ncaya kadar kalmak için gel-
diler… Türk bayraklar›yla, “Tekel vatand›r, ekmek-
tir” diyerek geldiler... 

Onlar da bilememiflti direniflin bu duruma gele-
ce¤ini, Türkiye’nin gündemine oturaca¤›n›... Anka-
ra’da birkaç gün kal›p, hükümetten haklar›n›, ifllerini
al›p geri döneceklerdi. Ama evdeki hesap çarfl›ya
uymad›. Ankara polisi, iflçilerin birkaç günlük eyle-
mine müdahale etti. Önce iflçileri AKP önü ve kapal›
spor salonunda kalanlar olarak ikiye ay›ran polis,
sonra Ankara’dan göndermek için sald›r›ya geçti.
Ancak bu sald›r› iflçileri da¤›tmak yerine birlefltiren
bir etki yaratt›. ‹flçiler tek yürek, tek yumruk, “tek”el
oldular Türk-ifl’in önünde. Ve sendika, iflçileri, as›l
mekanlar› olan sokaklara döktü. ‹flçiler, günlerce,
haftalarca, en temel ihtiyaçlar›n› dahi karfl›layamaz
halde bekledi.  

Ankara’n›n K›z›lay’›, ‹stanbul’un Taksim’i gibidir.
Bütün gereksiz kiflilere aç›k, sadece iflçilere kapal›.
Ankara’n›n memur ve ö¤renci havas› birdenbire de-

¤iflti. K›z›lay sokakla-
r›nda, Türkiye’nin her
taraf›ndan gelmifl ifl-
çiler dolaflmaya bafl-
lad›. Zaman›nda Ko-
münist Manifesto’da
yazd›¤› gibi, “bir ha-
yalet dolafl›yor”du
flimdi Baflkent’in tam

göbe¤inde. ‹flçi s›n›f›n›n de¤iflti¤i, önder rolünü kay-
betti¤i tezlerini, bir kez daha yerle bir ederek… 

* * *
Türkiye’nin her taraf›ndan geldiler, Ankara’da

“K›z›lay Tekel Cumhuriyeti”ni kurdular. Renkleri
farkl›, dilleri, kültürleri farkl› olsa da tek bir hedefte
birlefltiler. 

‹lk günlerde, “siz kar›flmay›n, biz hakk›m›z›
yasal yollardan arayaca¤›z” diyenler, bugün
“sizi bize çok farkl› anlatt›lar” diyorlar. Devletin
ve sar› sendikac›lar›n, “marjinal gruplar, terörist-
ler, sizi kullanacaklar” türü sözlerinden etkilen-
diklerini söylüyorlar. “Fakat art›k gördük ki,” di-
yorlar, “sizler bafl›ndan beri yan›m›zda olma-
sayd›n›z, bugün Tekel direnifli bu noktada ol-
mazd›, bize güç verdiniz.”

‹flçilerin kafalar›ndaki pek çok tabu yerle bir
oldu bu direnifl sayesinde. Ço¤unlu¤u AKP’ye
oy vermifl bu kifliler, flimdi AKP dendi¤i zaman,
iflçi düflman› bir hükümet görüyorlar. Sadece
AKP de de¤il, iktidar, devlet, sistem, polis, s›n›f
vb. birçok kavram›, gerçek haliyle kavramaya
bafllad›lar.  Bugün “iflçi s›n›f›” demeyen, “biz
sadece ekmek davas› için de¤il, çocuklar›m›z›n
gelece¤i için...” demeyen bir iflçi yok gibi. El-
bette bilinçli iflçilerin yan›nda, hala ac›nd›rma

ile ifllerine dönece¤ini düflünen iflçiler de var, ama
onlar›n say›s› di¤erlerine göre çok az. 

Türk-ifl’in önüne sürüldükleri ilk günlerde yan›na
gitti¤im bir kad›n iflçi, “biz sendikam›z›n arkas›ndan
gidece¤iz” diyordu. Sonras›nda, “bu ifl sendikayla
yürümez, sendika bize ayak ba¤› oldu” diyebiliyor.
Geldikleri günden beri, bizim “taban örgütlenmesi”
ve “komiteler” üzerinde çok durmam›za ve kendile-
rinin de hak vermelerine ra¤men, bir komite kurula-
mad›. Sonra, iflçilerin kendi aralar›ndaki sohbetler-
de “bizim en büyük eksikli¤imiz, komitesiz oluflu-
muz” dediklerini duyduk. 

‹flçiler ile devrimciler aras›nda bir ba¤ kuruldu
ve giderek güçlendi. Bizim ne yapt›¤›m›z›, ne yap-
mak istedi¤imizi anlayan iflçiler, bizleri el üstünde
tutmaya bafllad›. Bir çad›ra girdi¤imizde hemen biz-
lere yer veriliyor, bir atefl bafl›na gitti¤imizde “siz
üflümüflsünüzdür, gelin ›s›n›n” diyerek ateflin etraf›n-
da yer aç›l›yor, sohbet aralar›nda çaylar geliyor,
yemekler ilk önce bizlere verilmek isteniyor. 

Devrimcilerle iflçiler aras›ndaki ba¤›n direnifl sü-
reciyle birlikte güçlenmesinden sonra, iflçiler art›k
hem bize, hem kendi arkadafllar›na “yoldafl” diye
hitap eder oldu. Hatta baz› iflçiler, “Ben befl vakit
namaz k›lan bir komünist oldum” demeye bafllad›. 

Direnifl gibi bir okulda, hem iflçiler, hem bizler
çok fleyler kazan›yoruz. Birbirimize olan güvenimiz,
sayg›m›z art›yor. 

* * *
Burjuva bas›n›n bile teslim etti¤i gibi, unutulan

de¤erleri hat›rlatt› Tekel iflçileri. Oradaki birliktelik,
oradaki dayan›flma, paylaflma, insani de¤erlerlerin
tekrar gün yüzüne ç›kmas›na vesile oldu. Halk nez-
dinde de “insanl›k dirildi” duygusu yaratt›. Atefl ba-
fl›nda sohbetler, tart›flmalarla geçen bir gecenin sa-
bah›nda, “komün hayat› yafl›yoruz” hissi uyand›
bende. Bu kadar çok çeflit insan›n birarada kardefl-

çe yaflamas›... Birileri çorba al›yor, birileri çay da-
¤›t›yor, iflçiler uyanmaya bafll›yor, birbirine selam
veriyor. Zaten son zamanlarda çok iflçiden flunu du-
yuyoruz: “Direnifl bittikten sonra biz nas›l yaflayaca-
¤›z, ne yapaca¤›z?”

Direnifl yerinde kad›n› erke¤i ayn› davan›n mü-
cadelesini veriyorlar. Ayn› çad›rlarda kal›yor, ayn›
so¤ukta üflüyor, ayn› açl›¤› çekiyorlar. Ataerkil gele-
nekler, direnifl yerine giremiyor. Çay s›ras›nda, ye-
mek s›ras›nda, kad›nlar önden al›yor yiyeceklerini.
En s›cak yerlere kad›nlar yat›r›l›yor. Direnifl alan›n-
da, direnmede eflitlik, kad›n sorununu da çözen bir
etki yarat›yor. Barikatlarda, sokaklarda yanyana
duran kad›n ve erkek güçleniyor, kad›na bak›fl› de-
¤ifliyor. 

De¤iflen bir di¤er kesim ise, çocuklar… ‹lk gün-
lerde direniflteki iflçilerin çocuklar›, durumu alg›laya-
m›yordu. “Anne, babam›z bizi neden terk etti?”,
“Baba, annemiz bir daha geri dönmeyecek mi?” di-
ye soruyorlard›. fiimdi “haklar›m›z› almadan ne an-
nemiz ne babam›z geri dönemez” diyorlar. 

Yar› y›l tatili ile birlikte, çad›rlardaki çocuk say›s›
da artt›. Anne ve babas›n› özleyen çocuklar, direnifl
yerine geldiler, onlar da direniflin
bir parças› oldular. Anne-baba-
lar da “biz onurlu bir mücadele
veriyoruz, gelip görsünler” demeye
bafllad›. Ailelerin çocuklar›na, ço-
cuklar›n da anne-baba-
lar›na bak›fl› de¤iflmeye
bafllad›.  

* * *
Gel-

dikleri
günden
beri iflçi-
ler, çok
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Bir iflçi ilk günlerde yaflad›¤› sorunlar› flöyle ak-
tard›: “Yola ç›kt›¤›m›z andan itibaren birçok sorun ya-
flad›k, Ankara’ya geldi¤imizde baflka bir problem.
Polis ve jandarma GBT uygulamas› diye bizleri saat-
lerce yollarda bekletti. Bizi Ankara d›fl›na götürmeye
çal›flt›. Ankara’ya geldik AKP binas›n›n önüne dahi
gidemedik. Çevredeki al›flverifl merkezleri, onlara hiç-
bir zarar›m›z›n dokunmamas›na karfl›n tuvaletlerini ki-
litlediler. Kad›nlar çok zorland›lar, ama y›lmad›lar.”

Bir baflka iflçi ise flöyle söyledi: “Geldi¤imiz gün-
den beri bugün bir hafta geçti ve ben hala ayakkab›-
m› aya¤›mdan ç›karm›fl de¤ilim, ama olsun hakk›m›z›
alana kadar buradan ayr›lmak yok.” 

Mufl’tan gelen bir baflka iflçi, çocu¤unun kendi-
siyle telefonda a¤lamaktan konuflamad›¤›n› söyledi. 

Bir baflkas› “üç çocu¤um var en küçük çocu¤um
3 yafl›nda, ‘babam bizi neden b›rakt› gitti’ diyerek
küsmüfl” dedi. 

‹zmir’den gelen bir iflçi de flunlar› anlatt›: “Beni

buraya eflim gönderdi,
‘git arkadafllar›n› yaln›z
b›rakma’ dedi, sald›r›-

lar› televizyonda izleyince ‘geri gel’ diyor, flimdi de
ben gitmiyorum. Bu art›k benim meselem olmaktan
ç›kt›, buradan kazanana kadar ayr›lmayaca¤›z.” 

Diyarbak›rl› bir iflçi yan›na yaklaflt›¤›m›zda, tedir-
gin bir flekilde “siz polis misiniz” diye sordu. Etrafta
çok sivil polis oldu¤unu Ankara’ya girifllerinde Diyar-
bak›r otobüslerini Ankara’ya almak istemediklerini,
gerekçe olarak da “provokasyon olur” dediklerini an-
latt›. “Biz ekme¤imiz için gelmifliz adamlar›n bize
yapt›¤› uygulamaya bak” diyerek isyan ediyor. 

Bir baflka iflçi kollar›n› uzatarak “k›r›n bu kollar›m›,
bu ellerle ben AKP’ye oy verdim, vicdan azab› çeki-
yorum” diyor. 

Bir baflkas› AKP’ye oy verdi¤i için bileklerini kesi-
yor, arkadafllar› taraf›ndan hastaneye kald›r›l›yor. 

Bir iflçi orada bulunan elektrik dire¤ine ç›k›p ken-
dini elektri¤e vermek isterken, arkadafllar› taraf›ndan
aya¤›ndan çekilerek kurtard›.

‹flçilerle yapt›¤›m›z konuflmalardan...

““KK››zz››llaayy TTeekkeell CCuummhhuurriiyyeettii””nnddee 5500 ggüünn......
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duyarl› davran›yorlar,
hem içe, hem de d›fla
karfl›. Dava arkadafl-
lar›n›n üstüne titreyen
iflçiler, o çok kalaba-

l›k günlerde bile
h›zl› gitmek iste-
yene, acele ede-
ne “bekle biz de
gidiyoruz iflte” demek yerine, “buyurun” diyerek yol
gösteriyor. Kendisi s›rada beklerken, sana çay s›ra-
s›n› verebiliyor. Kendisi aç kalaca¤›n› bilse bile, ye-
me¤ini önce sana uzat›yor. 

‹flçilerin yüreklerindeki sevgi, birçok fleyi kucakl›-
yor. ‹çlerindeki kimsesizler yurdunda büyüyen, kim-
sesiz iflçiler de var, afliretlerde büyüyen iflçiler de.
Ama orada herkes birbirine sevgiyle ve sayg›l› dav-
ran›yor. K›z›lay’›n müdavimleri kimsesizleri, akl›
problemleri olanlar› bile oturtuyorlar atefl bafl›na,
kar›nlar›n› doyurup çay veriyorlar. Kimse kimseyi
afla¤›lam›yor, hor görmüyor. Bu da güçlerine güç
kat›yor. 

Hiç bilmedikleri kültürlerden, hiç tan›mad›klar› il-
lerden insanlarla iliflkiler, dostluklar kuruluyor. Tele-
fonlar, adresler al›n›yor bundan sonras› için. 

‹flçilerin “aç›l›m burada”, “en iyi aç›l›m› biz yap-
t›k” sözleri direniflin ilk günlerinde çok duyulmufltu
röportajlarda. Gerçekten de, son dönemde ülkede
artan floven sald›rganl›k bir yana, Tekel direniflinde
büyük bir kardeflleflme yafland›. Karadeniz illerin-
den gelenlerin “fiemmamme”  ö¤renmesi, Kürt iflçi-
lerin horon oynamas›, direniflin günlük ola¤an gö-
rüntüleri aras›ndayd›. Beraber direnmek, önyarg›lar›
k›ran en etkili çekiç oldu burada. 

* * *
K›z›lay esnaf› da, “Tekel iflçileri sokaklar› iflgal

ediyor, bir imza at, gönderelim flunlar›” diyen polis-
lere, “Tekel iflçisi hakl› mücadelesini veriyor, biz bu
konuda onlara tam destek veriyoruz” diyebiliyor.
Sokaklara pankart asarak, Tekel iflçisine destek veri-
yor. Polisin esnafa bask›s› artt›kça, esnaf›n Tekel ifl-
çilerine deste¤i art›yor. “Tekel iflçisi onurumuzdur-
Sakarya bar emekçileri” diye pankartlar as›l›yor. 

Gece çad›rlar› dolafl›rken bir çad›rdaki iflçilerle
(Ad›yaman çad›r›) sohbete bafll›yoruz. Saatler ilerle-
dikçe, iflçiler kalacak yerimiz olup olmad›¤›n› soru-
yor ve olmad›¤›n› ö¤renince, “siz bizim çad›rda ka-
l›n, biz bir kahvede yatar›z” diyorlar. Kahvede yat-
mak dedikleri flu: O çevrede baz› esnaflar, geceleri
kahveleri aç›k b›rak›yorlar ki, çad›r› olmayan iflçi,
sandalyelerde de olsa s›cak bir yerde uyusun diye.
‹flçiler sandalyede uyumay› tercih ediyor, bizim d›-
flar›da kalmamam›z için. 

Valinin, rahats›z oldu¤unu söyledi¤i Ankara hal-
k› da, di¤er sokaklardan geçmek yerine, 5-10 daki-
kada ç›kamayaca¤›n› bildi¤i, Tekel iflçilerinin kald›-
¤› sokaklardan geçiyor. Atefle el uzatmay›, bir iflçi-
ye selam vermeyi tercih ediyorlar. Çankaya Beledi-

yesi’ne ba¤l› temizlik iflçisi kad›nlar, sabahlar› toplu
flekilde “Tekel cumhuriyeti”nden geçerek iflçileri se-
laml›yorlar. D›flar›dan esnaf bile bir fley istedi¤inde,
“Tekel iflçisine yar› fiyat” diyerek hakl› mücadeleye
destek sunuyor. 

* * *
Oturma eyleminin ilk günlerindeki prob-

lemler, zaman ilerledikçe bir parça daha
iyileflti. ‹lk zamanlar›n kalacak yer, battani-
ye, tuvalet ihtiyac›, çay ihtiyac›, ›s›nma ihti-
yac› vb. çözmek ayr› bir sorun iken, zaman
geçtikçe çözümler bulunmaya baflland›. So-
kak bafllar›nda ve ortalar›na koyulan çay
makinalar›, içecek ihtiyac›n› bir parça karfl›-
lad›. 

Sendikan›n en bafl›ndan beri iflçileri evlerine
gönderme politikalar›, oturma eylemi bafllad›¤›nda
da kendini gösterdi. ‹flçileri illere göre ay›r›p ayr›l›k
tohumlar›n› serpemedi. Bir sokakta çay makinas›
varken, di¤er sokakta olmamas›, baz› iflçilere batta-
niye da¤›t›l›rken bir taraf›n hiç battaniye görmemesi
gibi eksiklikler, yine iflçiler taraf›ndan giderildi. ‹lk
gün üzerlerinde sadece (o da alabilen) battaniyeyle
yatan iflçiler, ertesi gün ya¤murdan korunmak için
ceplerindeki son kurufllar›n› harcaya-
rak naylonlar, brandalar ald›lar ve
çad›r kurdular. Bir taraf› aç›k, bir ta-
raf› kapal› çad›rlarda titreyerek sa-
bahlad›k. Orada titremektense, uyku-
suzlu¤u göze alanlar›m›z, sokaklara
atefl yakarak atefl bafl›nda oturdular. 

O atefl bafllar›d›r ki, bizleri daha
çok birbirimize ba¤lad›. Üflüyen,
uyuyamayan, uykusu gelmeyen her-
kes, bir ateflin bafl›na oturdu. Soh-
betler, tart›flmalar yap›ld›, türküler
söylendi. ‹flçi s›n›f› atefl bafl›ndaki
tart›flmalardan ö¤rendi birçok fleyi.
Halaylar, horonlar çekildi, marfllar
söylendi, insanlar›n yüreklerinden si-
linmeyecek izler, orada derinlere
kök sald›. 

Is›nmak için yak›lan atefller, art›k
baflka ihtiyaçlar için de kullan›l›yor.
Çay demleniyor mesela. Mesela pa-
tates at›l›yor korlar›n içine. Sobas›
olan kestane bile patlat›yor soban›n
içinde. ‹catlar ihtiyaçlardan do¤ar-
m›fl ya, Tekel iflçileri ihtiyaçlar›n› ori-
jinal fleylerle gidermeye çal›fl›yor. ‹lk
günden beri çekilen foto¤raflar yan-
yana kondu¤unda bile, iflçiler ve ihti-
yaçlar›ndaki bu geliflme gözle görü-
lür nitelikte. 

* * *

‹flçiler birçok fleyde ilkleri yafla-
d›klar› gibi, buradan da kendi slo-
ganlar›n› oluflturdular. En meflhur ve
en bilineni, “Ölmek var, dönmek
yok!” Bunun d›fl›nda; “Hak verilmez
al›n›r/Zafer sokakta kazan›l›r”, “Biz
Hakl›y›z, Biz Kazanaca¤›z!” Slogan-
lardaki de¤iflim, iflçilerin bilincindeki

de¤iflimi de gösteriyor. 
Son derece yara-

t›c› sloganlar da bu-
luyorlar. Baflba-
kan Erdo¤an’›n
Tekel iflçilerine dö-
nük “yetim hakk› ye-
dirmem” sözü, en
fazla zorlar›na gide-
ni oldu. Ard›ndan
Adana Tekel iflçileri
“Yetimin hakk›/Bilal’in
gemici¤inde sakl›” pankart› haz›rlay›p Türk-‹fl önüne
ast›lar.

Birçok türküyü de kendi direnifllerine uyarlayarak
söylüyorlar. Onlardan baz›lar› flöyle:

“4/C’ye verin de görelim sizi/Siyasetçi katili
yapmay›n bizi/Y›ld›ramaz bizleri cezaevleri

/Ölümüne direnifl Tekel iflçisi”
“Ya¤mur çamur ya¤sa da/K›fl k›yamet kopsa

da/Direnece¤iz”
“‹ndim havuz bafl›na/polis ç›kt› karfl›ma/Biber

gaz› bilmezdim/o da geldi bafl›ma”

“‹flçiler gerçek dostlar›n› gördüler”

Ad›yaman’dan gelen Tekel iflçisi- Ad›yaman da baflbakan›n
yapt›¤› bir aç›klama vard› istanbul’daki iflçilere. ‹flçiler, “Tekel için
bir müjde istiyoruz” demiflti. Baflbakan›n iflçilere söyledi¤i aynen
flu: “Art›k yan gelip yatmak yok, ‘devlet mal› deniz, yemeyen do-
muzdur’ yok” dedi. Bu iflçiler için barda¤› tafl›ran son damla ol-
du. Sonras›nda Türk ifl’in ald›¤› bir kararla Ankara da yap›lacak
eyleme geldik. Ad›yaman’da 600 iflçinin tamam› buna kat›lma ka-
rar› ald›. 

Hükümete uyar› niteli¤inde olacakt› ama biz geldi¤imizde AKP
binas›n›n önünde polis barikatlar›yla karfl›laflt›k. ‹çimizde bayan-
larda vard›, kimi çocu¤unu b›rakt›, kimi hamile. Geldi¤imizde ka-
lacak yer bulamad›k. ‹lk gün AKP binas›n›n önünde bir bas›n
aç›klamas› yapacakt›k, polis buna müsaade etmedi. Orada Mesa
Hastanesi var, iki gün onun önünde topland›k. Sonra polis miting
alan› olarak buran›n uygun olmad›¤›n› söyledi. Bizi Abdi ‹pekçi
Park›’na getirdiler.  

Abdi ‹pekçi Park›’na geldi¤imizde, polis sald›rmak için bahane
ar›yordu. Aram›zda provokatörlerin oldu¤unu, marjinal gruplar›n
oldu¤unu söylediler. Milletvekillerinin ve bas›n›n olmas›na ra¤-
men, bize sad›rd›lar. ‹flçilere bir köpe¤e yap›lan muameleyi yapt›-
lar. ‹çimizde AKP’ye oy verenler var, o da bir mazlumdu, haks›zl›-
¤a u¤ram›flt› bizim de hakk›m›z› verir diye düflünüyorduk, ama
öyle olmad›. Marjinal gruplar dedi¤i insanlar bize kol kanat gerdi,
yatacak yer gösterdiler, ellerinden geleni yapt›lar. Bana göre iflçi-
ler gerçek dostlar›n› da görmüfl oldular. 

S›n›f bilinci olsayd› hükümet bu sald›r›lar›n hiçbirini yapmazd›.
Ama oluflma aflamas›nda. ‹flçi bilinçlendikçe hükümetler iflçileri
iflten bile atamaz. ‹nsanlar ezildikçe sloganlar kendiliklerinden or-
taya ç›k›yor. Burada biz, “ölmek var dönmek yok” slogan›n› üret-
tik. Baflbakan diyor ya, “3 çocuk yap›n” diye, biz çocuklar›m›z›
düflündü¤ümüz için buraday›z. Bir iflçi 500 milyonla çocu¤unu
devlet okuluna bile gönderemez. Ben on gündür çocuklar›m› gör-
memiflim. Çocuklar›ma bir fleyler verebilmek için bunlar› yaflamak
zorunday›m. 

Ben dilenci de¤ilim, bu zaman kadar al›nterimle kazand›m,
bundan sonra da böyle olacak. Baflbakan “sokaktaki insanlara
kulak verin, onlar›n sesini duyun” diyordu. Sokaktaki insanlar bi-
ziz! Bize kulak vermeli! Ama “sokaktaki insanlar derken” baflkala-
r›n› kastediyorsa nu bilemem. Biz hakk›m›z› alana kadar burada-
y›z. Son sözüm bu.
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“Hiçbir partiye oy vermeyece¤iz”
Diyarbak›r Tekel iflçileri
-Biz 800 kifli Diyarbak›r’dan

geldik. Giflelerde bize sald›rd›lar.
Biz de en do¤al hakk›m›z› kul-
land›k ve eyleme geldik. Hakk›-
m›z› alana kadar burada olaca-
¤›z. 

-Sadece çorba ve kuru ek-
mekle karn›m›z› doyuruyoruz.

Ama buna ra¤men geri dönmeyece¤iz. Ben ‘98’den beri Te-
kel’de çal›fl›yorum. Girdikten 4 ay sonra özellefltirme sald›r›s›
bafllad›. 12. y›la girdik, hep direniflle geçti y›llar›m›z. Cop ye-
dik, gözalt›na al›nd›k. Tek düflüncemiz ekme¤imiz, çocuklar›-
m›z. Onlar için mücadele ediyoruz. 

-4-C domuz gribine benziyor. Ücretlerimiz 1200-1700
aras›ndayken 520 TL’ye düflüyor.  Bizi mal gibi görüyorlar.
Biz Tekel’e girerken s›navla girdik. Hani devlet sosyaldi. 30
bin iflçiyi iflten ç›kard›klar› yetmiyor gibi, bizi de iflten atmak
istiyorlar. AKP gaddar, zalim. “Denize düflen y›lana sar›l›r” mi-
sali biz de onlardan medet umduk. Ama art›k hiçbirine güve-
nimiz kalmad›. Ben AKP’ye oy vermifltim. fiimdi “ellerim k›r›l-
sayd› da vermeseydim” diyorum. Hiçbirine verecek oyum
yok. Seçim döneminde milletvekilleri yan›m›zdan ayr›lm›yor-
du. fiimdi ar›yoruz, telefonlar› bile açm›yorlar. “Muhalefetin
ekme¤ine ya¤ sürüyorsunuz” diyorlar. ‹nsanl›k bu mu? 

Köy hizmetlerinde çal›flan iflçileri kadrolu olarak yerlefltir-
mifllerdi. Biz de ayn› haklardan yararlanmak istiyoruz. Ama
onlar bize “yetim hakk› yediniz” diyorlar. 

-Bizi mal gibi oradan oraya göndermek istiyorlar. Daha
biz Ankara’ya girerken sald›rd›lar. Yok provakatörler varm›fl
aram›zda. Kim ki provakatör? As›l provakatörler kendileri. 

-Bundan sonra kesinlikle hiçbirine oy yok. Hiçbiri bizim
talebimizi karfl›lamad› ki, daha önceden de öbür partiler var-
d›. Bir söz vard›r “Eflek çamurdan bir kere geçer” diye. Biz de
ayn› çamurdan bir kez daha geçmeyece¤iz. Hiçbirine oy ver-
meyece¤iz. 

-Bize bütün partiler geldi ama bir fley de¤iflmiyor. Zengin
hep zengin, fakir hep fakir. Erdo¤an kendi zenginlerini seçmifl
onlara veriyor sadece. Ötekiler umrunda de¤il. Herkese k›z›-
yor Erdo¤an. Bana Saddam’› hat›rlat›yor. Kendilerine gemiler
al›yorlar bizim param›zla. Yan gelip yatan kimmifl belli oluyor. 

-Hiç kimsenin durumu iyi de¤il. ‹flçinin, çiftçinin, ö¤retme-
nin... Herkesi bat›rd›lar. Eksik söylüyoruz, fazla söylemiyoruz.
Böyle bir zulüm görmedik. Ama bunun hesab›n› soraca¤›z. 

Tekel röportajları... Tekel röportajları... Tekel röportajları... Tekel röportajları... 

“Devlet acımasız ve haksız”
Tekel iflçisi çocu¤u 14 yafl›ndaki Halil:

PDD: Hangi yak›n›n var burada?
-Anne ve babam burada. Ben de
‹zmir’den geldim.

Okuyor musun?
-Evet. 8. s›n›fa gidiyorum. 

Peki ne düflünüyorsun bu dire-
nifl hakk›nda. 
-Direniflin hakl› oldu¤unu düflünüyorum. Devletinse
ac›mas›z ve haks›z oldu¤unu düflünüyorum. 

fiu an okulun, e¤itimin aks›yor mu?
-Benim devams›zl›¤›m 10 gün oldu. E¤itimim aks›yor.
Bütün gün buraday›m Çok kirlilik var burada. Her tara-
f›m kokuyor, ellerim bile kokuyor. 

Ne istiyorsun?
-Eski haklarla baflka bir iflte çal›fls›nlar. Baflka bir fley
istemiyoruz. 

Sence bugünkü toplant›dan nas›l karar ç›kmal›?
-Sendikac›lar iflçileri düflünmüyor. ‹flçiler niye böyle
çad›rlarda kal›yor. Sendikan›n paras› yok mu, iflçiler
kendi ceplerinden veriyor çad›r paras›n›. 

Nas›l bir eylem olsun ki kazanal›m?
-De¤iflik birfley olacak ki, iyice belli olsun herfley. Dev-
letin dikkatini çekecek. Ses getirecek ve iyi planlanm›fl
olacak. ‹flçinin ne kadar güçlü oldu¤unu gösterecek. 

“Masaya yumru¤unu vuracak 
sendika gerekiyor”
ÖO’ya giren bir iflçi- Bizim diren-

memizin amac›, ne para, ne zam, ne
de baflka birfley. Biz sadece elimiz-
den al›nan iflimizi, ekme¤imizi geri is-
tiyoruz. Bir buçuk ay oldu biz buraya
geleli, hükümet hala bizi görmemekte
›srar ediyor. Bizi görmeleri için ölme-
miz mi gerekiyor? Tamam, Filistin hal-
k›n› da düflünelim, ama onlardan önce biz-
leri görmesi gerekiyor bu hükümetin. Kendi
halk›na zulmettikten sonra, baflkas›na hay›r
gelmez. 

“Bu ülkeye 15-20 y›l›n› veren insanlar›n
ald›¤› her kuruflta vergisini dört-dörtlük ve-
ren insanlar›n geçmifl haklar›n› bir kalemde
silip atmay›n” diyoruz. Ben on y›ld›r çal›flan
bir iflçiyim, ald›¤›m ücret 1200 TL. Ben bu-
rada ölüm orucunday›m, eflim de ölüm
orucuna girece¤ini söylüyor. ‹lkokul mezu-
nuyum flu an bana biçilen fiyat 777 TL.
1200 liraya geçinemezken, hastaneye gi-
demezken, 777 liraya nas›l geçinece¤im? 

-Sendikan›n masaya yumru¤unu vur-
mas›n› bekliyorum, masan›n alt›ndan el sal-
lamas›n› de¤il. 37 gündür buraday›z, Mus-
tafa Kumlu Genel Grev karar› alm›fl olsayd›,
bu kadar insan, burada periflan olmazd›. 

Bu eylemde iflçi hakk›n› almazsa, bu ifl
katliamla sonuçlan›r, ölümler olur. 3 gündür
biz burada oturma eylemindeyiz, art›k bün-
yemiz zay›flamaya bafllad›. Bak›n konufla-
m›yorum bile. Ç›kmay› da düflünmüyoruz.
Yoksa mezarda verecekler bize haberi. 

Bugün sendika konfederasyonlar›n›n
toplant›s› var. Biz toplant›dan iflçilerden ya-
na bir söz ve eylem birli¤i bekliyoruz. Yap-
mac›k, yalanc› davran›fllar beklemiyoruz.
Gerçekten masaya yumru¤unu vuracak, ifl-
çilerin tüm haklar›n› savunacak bir karar
istiyoruz. 

-Biz sadece hakk›m›z› istiyoruz. “Bi-
ze de gemicikler al›n” demiyoruz. Aln›-
m›z›n teriyle para kazanmak istiyoruz. 

“Hakk›m›z› alana kadar buraday›z” 
‹zmir’den gelen iflçi Hüseyin- Son iki y›ld›r özellefltir-

me gündemdeydi, ama süresi belli olmad›¤› için insanlar-
da bir rahatl›k vard›. Bir gün yaz› geldi, “31 Ocak’ta ifliniz
sona erecek” diye. ‹nsanlar floka girdi, bir anda panik ol-
du. Sonra Ankara karar› kendili¤inden ç›kt›. Sendika da
“tamam gidin” dedi. Ama sendikac›lar insanlar›n bu kadar
kararl› olacaklar›n› tahmin etmediler. Sendikan›n düflünce-
si, “Ankara’ya gelir, AKP önünde bir bas›n aç›klamas› ya-
par, geri dönerler” fleklindeydi. Ama insanlar›n ifli yok, “ha
evde kalm›fl›z ha burada kalm›fl›z” diyerek gitmediler. Bu-
radaki insanlar›n ço¤unun emeklili¤i gelmifl, ama 4-C tam
bir kölelik dayatt›¤› için daha kararl›y›z. fiu an Türkiye’de
gidiflat hiç iyi de¤il, ama burada yaflanan onca eziyete,
paras›zl›¤a, zorlu¤a ra¤men, insanlar dirençli, bu bana
güç veriyor. 

Siz ne gibi zorluklarla karfl›laflt›n›z.
Biz saat 6,30’da Ankara’ya girdik. GBT’lerimize ba-

kt›klar› için 11’e kadar oyaland›k. AKP önüne yaklaflt›rma-
d›lar bizi. O gün hava afl›r› so¤uktu, bir k›s›m arkadafl› ka-
pal› spor salonuna götürdüler. Ertesi sabah polis etraf›m›-
z› sard›, arkadafllar›m›z›n gelmeyece¤ini, bizim de onlar›n
yan›na gitmemiz gerekti¤ini söylediler. Onlar›n üzerlerine
kap›y› kapatt›klar›n› bilmiyorduk. Yürüyerek Abdi ‹pekçi
Park›’na geldik. Ertesi gün de destek çok fazlayd›. Bize
orda sald›rd›lar. Biz buraya “gerekirse sokakta yataca¤›z”
diye geldik. ‹nsanlar yard›m etmese dahi burada kalacak-
t›k. Bayanlar ilk günler çok zorland›, ama y›lmad›lar. ‹n-
sanlar›n ço¤u Güneydo¤u’dan geldi. Biz Bat› olarak o ka-
dar duyarl› olamad›k. Halk›n çok iyi tepkisi var, esnaf çok
iyi davran›yor bize. Ama bunda bizim pay›m›z çok yüksek.
Geleli kaç gün oldu, hiçbir esnafa zarar vermedik, bir gül
dahi koparmad›k. Art›k ifl, Tekel iflçisinden ç›kt›. Burada
insanlar çok kararl› çok dirençli. Hakk›m›z› alana kadar
buraday›z. Hakk›m›z› alaca¤›z. 

‹lk girdi¤imiz çad›r, ‹stanbul çad›r› idi. “Gece Tu-
tufltu” müzik grubu ve PDD okurlar› olarak yanla-
r›nda oldu¤umuzu söyledik ve sohbet ettik. Sonra
türküler, marfllar çald›k, slogalar›m›z› att›k, hep bir
a¤›zdan. Ard›ndan ‹zmir-Mersin-Tokat’›n birleflti¤i
büyük çad›ra gittik. Bizleri görünce çok mutlu oldu-
lar. Müzik grubu yine çal›p söyledi marfllar›n›. Bir
yoldafl da iflçilere konuflma yapt›. Buradaki büyük
çad›rda iflçiler daha politikti. Ad›yaman çad›r›na
yöneldik sora. Öncelikle iflçilerle konufluldu. S›n›f
bilincinin ve direnifllerinin artt›¤› ve bunun tüm dün-
yada geliflti¤i söylendi. Krizin faturas›n› kapitalist-
lere ödetmek için, bu direnifllerin daha da geliflme-
si gerekti¤ini anlatt›k. O gece çal›n›p söylendi ve
orada sabahlad›k. 
Ertesi gün ayr› ayr› çad›rlara gittik. Bir yoldaflla
birlikte Malatya çad›r›na ve di¤er çad›rlara dergi
da¤›tt›k. Malatya çad›r›nda iflçilerle konufltuk. Di-
yarbak›rl› iflçiler de vard›. Açl›k grevi ve ölüm oru-
cu yerine “genel grev”in daha etkili olaca¤›n› söy-

ledik. “fialterler
inmeli, hayat dur-
mal›” dedik.

Direniflin durumu üzer-
ine uzun konuflmalar
yapt›k. Gezilen çad›rlar,
“sizlerle hareket etmek-
ten onur duyar›z” dedi.  
‹flçilerle iletiflimimiz s›cak ve güzeldi. Bizleri sahip-
lenmifl ve kendilerinden görmüfllerdi. Sendika bafl-
kanlar›, “çeflitli örgütlerin gelip kafan›z› kar›flt›rma-
s›na izin vermeyin” demifl. Özellikle sivil polisler
çok geziyor, bilgi almaya çal›fl›yorlar. Fakat iflçiler
bunun fark›ndayd›lar, polislere karfl› tutumlar› kesin
ve radikaldi. 
Açl›k grevi bafllad›ktan sonra müzik yasa¤› getirdi-
ler. Sözde açl›k grevindeki iflçileri rahats›z etme-
mek ad›na. Gerçekte ise, iflçilerin moralini, direnci-
ni düflürmeye çal›fl›yorlard›. Bizler yasak oldu¤u
günlerde de enstrümanlar›m›z› yan›m›zda götür-
dük. Geceyi de iflçilerle birlikte çad›rda geçirdik.
4 gün onlarla birlikte kald›k.

“Gece Tutufltu” Tekel iflçileriyle
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Tekel iflçileri 50 günü aflk›n zamand›r direniyor.
Öfkeleri ve kararl›l›klar›, eylemlere damgas›n› vuru-
yor. En geri eylem biçimi bile, Tekel iflçilerinin karar-
l›l›¤› ile farkl› bir içerik, daha militan bir görünüm ka-
zan›yor. 4/C’ye karfl› mücadelenin bayra¤› Tekel iflçi-
lerinin elinde. Ve iflçiler bugün binlerce eli birlefltir-
mifl, “TEK”EL olmufl, devletin üzerine bir kabus gibi
çökmüfl durumdalar. Kendileri TEK, talepleri TEK:
“Krizin faturas›n› ödemeyece¤iz!”

Aktif ve militan bir direnifl
Tekel iflçileri, ilk günden itibaren büyük bir karar-

l›l›kla direndiler. Ve bu direnifl, çok renkli, çok zengin
eylem biçimlerini de beraberinde getirdi. Devletin her
sald›r›s›, eylemlerine yeni bir boyut katt›. 

Devlet onlara Abdi ‹pekçi Park›’nda biber gaz› ve
coplarla sald›rarak havuza döktü¤ünde, havuzun
içinde eylemlerini sürdürdüler. Ankara’n›n buz gibi
so¤u¤unda, ya¤an kar›n alt›nda, bir havuz suyunun
içinde, iflçiler yumruklar›n› s›karak slogan atmaya
devam ediyorlard›. Ne bir “periflanl›k”, ne de “zavall›-
l›k” vard› hallerinde. Seyredende uyand›rd›¤› tek etki,
o buz gibi sular›n içinden f›flk›ran kararl›l›¤a hayranl›k
ve takdir duygusu oldu. O günden ak›lda kalan, dev-
letin sald›r›s›n›n vahfleti de¤il, bu vahflete ra¤men
yumruklar› s›k›l›, slogan atan iflçilerin öfkesi oldu. 

Arkas›ndan, K›z›lay meydan›nda günlük yaflamlar›
ile bir eylem biçimi yaratt›lar, günlük yaflamlar›n›n
kendisi bir eylem olarak geçti kay›tlara. K›z›lay
meydan›n›n ortas›na bir “çad›rkent” kurdular. Türki-
ye’nin en bürokrat kentinin, en bürokrat ve elit nok-
tas›nda, “k›l›ks›z” iflçiler taraf›ndan bir “gecekondu
mahallesi” oluflturuldu. Bir sokak ilerisindeki elit ya-
flamdan tamamen ayr›k, kendi yaflam kurallar›, kendi
karakteristik özellikleri, kendi nüfus yap›s› olan bir
“Tekel cumhuriyeti” oldu bu “çad›rkent”. ‹flin as›l il-
ginç taraf›, ne Ankara halk›, ne K›z›lay’›n rutin “sakin-
leri”, ne de bu tabloyu televizyondan seyreden hiç-
kimse (kar h›rs›yla yanan burjuvazi ile onun ç›karlar›-
n›n temsilcisi devleti bir kenara b›rak›yoruz elbette)
bu durumu yad›rgamad›. Hatta bunun küçük de olsa
bir parças› olmak için çaba gösterdi. K›z›lay’da ge-
zerken u¤ray›p soba bafl› sohbete kat›lan, okula gi-
derken bir befl dakikas›n› çad›rda geçiren, emekli
maafl›yla börek al›p getiren, iflten ç›kt›¤›nda
u¤ramadan eve gitmeyen say›s›z insan ç›kt›. Hatta
“mahallenin delileri” say›lan evsiz ve aç insanlar, Te-
kel iflçileri taraf›ndan korundu, karn› doyuruldu, “y›l-
d›z manzaral›” yataklar› paylafl›ld›. 

‹flçiler bafllang›çta sadece gündüzleri oturuyorlar-
d› sokakta; geceleri sendika binalar›nda kalmaya gi-
diyorlard›. Oturma eyleminin arkas›ndan, gecelerini
de orada geçirmeye bafllad›lar. Orada geçirdikleri
zaman artt›kça, daha yerleflik bir düzen olufltu-
ruldu. “Gecekondu”lar›n›n “akan damlar›” onar›ld›;
yerlerde yak›lan atefller, sobalar›n içine girdi, bacalar
d›flar›ya uzat›ld›; kuaförler gelip saçlar›n› kesti; so-
¤ukla bafletmek için çaylar demlendi; hatta esnaf,
Tekel iflçilerinin al›flverifllerine “özel fiyat” (düflük fi-
yat) uygulamas› getirdi. Tekel iflçileri, günlük yaflam-
lar›yla, kurduklar› “komün” hayat›yla, burjuvazinin
bütün ideolojik bombard›man›n›, kitleleri yozlaflt›rma
çabas›n› yerle bir eden bir örnek yaratt›lar. 

Kürsü ve Türk-‹fl iflgali
‹flgal eylemi, yine Tekel iflçileri taraf›ndan en etkili

haliyle kullan›lan bir eylem biçimi oldu. Mitingde ya-
p›lan konuflmalarda, iflçilerin bekledi¤i “Genel Grev”
aç›klamas› yap›lmam›fl, üstelik miting apar topar biti-
rilmiflti. Konuflmalar›n ard›ndan “Aliflan konseri” bafl-
layacakt›. Asl›nda bu konser fasl› bile, adeta iflçilerle
alay etmek gibi bir fleydi. Direnifl bu kadar kritik bir
aflamadayken, iflçiler öfkeden burunlar›ndan solu-
yorken, Aliflan’› dinlemek kimin umurunda olabilirdi!
Konuflmalar›n bitti¤i duyuldu¤u anda, iflçiler kürsüye
hücum ettiler. Önce kürsüyü iflgal edip da¤›lmakta
olan kitleyi durdurdular ve adeta kendi söz hakla-
r›yla mitinge devam ettiler. Arkas›ndan K›z›lay’a,
“eve” dönerek, Türk-ifl binas›n› iflgal ettiler. 

‹flçiler, sonuçta sendikac›lar›n araya girmesi ve
verilen sözler üzerine iflgal eylemini bitirdi. Ancak
Bayram Meral’in, Türk-‹fl baflkan› oldu¤u dönemde
iflçiler taraf›ndan s›k›flt›r›larak a¤aca ç›kmas›n›n arka-
s›ndan, sendikal bürokrasiye karfl› en etkili eylemler-
den biri, Tekel iflçilerinin gerçeklefltirdi¤i çifte iflgal
eylemi oldu. 

Asl›nda Tekel iflçileri, ilk günden itibaren çok
hareketli bir eylem çizgisi izlediler. S›kça partileri
gezdiler, meclise gittiler, toplant›lara kat›ld›lar, di¤er
sendikalar›n deste¤ini almak için giriflimlerde bulun-
dular, görüflmeler yapt›lar. Bunlar kamuoyu olufltur-
ma yönüyle önemliydi. Ancak en etkili eylemleri, fii-
li direnifl kapsam›nda yap›lanlard›. ‹stanbul’da Bo-
¤az köprüsünde iflçilerin kendilerini köprüye zincirle-
yerek trafi¤i kesme eylemi, ‹zmir’de Feribot iflgali,
Ankara’da AKP’nin önüne kendilerini zincirleme eyle-
mi, bunlar›n en önemlileriydi. Bu tür eylemler, hem
direniflin Ankara d›fl›na tafl›nmas› yönüyle iyi bir etki
yaratt›, hem de iflçilerin Ankara’da sadece oturup
beklemedi¤ini, devleti zorlayacak ve kitlelerin deste-
¤ini alacak tarzda sürekli bir hareketlilik içinde oldu-
¤unu gösterdi. 

Açl›k grevi, ölüm orucu
Açl›k grevi eylemi (AG), üzerinde en çok tart›fl›lan›

oldu. Bir eylem biçimi olarak AG, kitlelerde çok yank›
yapan, en etkili oldu¤u düflünülen eylemlerden biri-
dir. “Aç kalmak” en zor fley oldu¤u için, açl›¤› ve aç-
l›ktan ölümü göze alman›n, kitleler üzerinde etkili bir
sayg›nl›¤› vard›r. Asl›nda devrimci tutsaklar›n en s›k
baflvurdu¤u eylem biçimidir. Cezaevlerinde, baflka
eylemlerle sonuç alamayan devrimciler, son çare
olarak kendi bedenlerini ortaya koyar ve böylece
kamuoyu yaratarak, yönetimleri bask› alt›nda tutarak
taleplerini elde etmeyi amaçlarlar.

Tekel direniflinde, devrimci eylem ve sloganlar›n
bir yank› yaratmas›, alna bant takma vb. devrimcile-
rin ritüellerinin kullan›lmas› öz olarak olumlu bir du-
rumdur. Ancak AG eyleminin iki önemli sak›ncas›,
dikkat edilmesi gereken yönü vard›r. Birincisi, AG
pasif bir eylem biçimidir, as›l olarak kendi bedeni-
ne zarar verdi¤i için, kamuoyu ve destek güçleri
hareketlenmedi¤i sürece, devlet üzerindeki etkisi
ve yapt›r›m›, fiili direnifllere göre daha zay›ft›r.

‹kincisi, ülkemizde yaflanan AG ve ÖO eylemleri üze-
rinden, açl›¤›n hangi aflamada ne tür tahribatlar ya-
ratt›¤› art›k çok net olarak bilinmektedir. Hangi gün
güçten düflme bafllar, hangi gün kal›c› hasarlar olu-
flur, hangi gün, art›k dönüflü olmayan bir noktad›r vb
t›bbi olarak tespit edilmifltir. Ülkemizdeki ilk ÖO ey-
leminde ölüm s›n›r› 60’l› günlerle ölçülürken, son ÖO
eyleminde, ölüm s›n›r› bir y›l›n da üzerine ç›km›flt›r.
Üç günlük AG’lerin, ilk andaki uyum sorunu nedeniy-
le vücudun dengesinde ciddi sars›nt›lar yaratmak d›-
fl›nda, kal›c› tahribatlar yarat›c› bir etkisi olmad›¤› bi-
linmektedir. Militan bir direnifli zay›flatmak ve
odalara hapsetmek isteyen sendika bürokratlar›-
n›n hemen AG eylemini gündeme getirmeleri bun-
dand›r. 

Tekelin gücü ve kararl›l›¤›, AG eylemini bile oldu-
¤undan daha militan ve etkili bir hale getirmeyi ba-
flard›. ‹flçiler, hem eylem s›ras›nda sadece kapa-
n›p kalan de¤il, kurumlar›-partileri gezen bir çizgi
izlediler, hem de iflçilerin önemli bir k›sm› d›flar›-
daki oturma eylemini sürdürdü; bu iki unsur, pa-
sif nitelikli AG eylemini, daha aktif ve “tehditkar”
bir hale getirdi. Hatta bu durumdan ürken sendika
bürokratlar›, AG eylemi nedeniyle, iflçilerin sesini k›s-
mak için çok çaba harcamak zorunda kald›lar. D›fla-
r›da slogan at›lmas›, marfllar söylenmesi, içerideki ifl-
çilerin birbiriyle konuflmas› bile yasakland›. Bu yasak
için, “enerji harcamamak laz›m” bahanesini kulland›-
lar. Amaçlar› iflçileri, olabildi¤inde pasifize etmekti.
Sendikan›n do¤ru düzgün ›s›t›lmam›fl bir odada iflçi-
leri AG’ye götürmesi ise, durumun vehametini art›ran
bir etkendi. 

Oysa yine ülkemizdeki AG ve ÖO tecrübeleri
göstermifltirki, bu eylemin en önemli parças›, ruh-
sal ve fiziksel canl›l›kt›r. Marfllarla, türkülerle,
sohbetlerle, sloganlarla yürütülen bir AG, ruhsal
olarak eylemciyi son derece güçlü tutar. Di¤er ta-
raftan, hareketli olan eylemciler, fiziksel olarak
daha uzun süre dayanmakta; genel olarak yatma-
oturma e¤iliminde olanlarda, kal›c› fiziksel sorun-
lar ortaya ç›kmaktad›r. Hareketsizlik, zaten en alt
düzeyde besin almakta olan vücudun iyice yavaflla-
mas›na, fonksiyonlar›n› yitirmesine neden olur. Ama
günlük hareketlerin aksat›lmamas›, belli sürelerle vol-
ta at›lmas›, hatta zaman zaman halay çekilmesi, bir
alt perdeden de olsa vücut fonksiyonlar›n›n sürmesi-
ni sa¤lar. ÖO eylemlerinden en sa¤l›kl› ç›kanlar›n ya
da fiziksel sorunlarla tahliye olup ç›kt›ktan sonra en
h›zl› toparlananlar›n, eylem s›ras›nda en hareketli
olanlar olmas› somut bir gerçektir. Sa¤l›k aç›s›ndan
bunlara dikkat edilmelidir. 

Siyasal aç›dan ise dikkat edilmesi gereken,
AG’nin zaman zaman yap›lsa bile, öncelikli eylem
biçimi olarak kullan›lmas›n›n önüne geçmektir.
Tekel iflçileri aras›nda, AG eyleminin etki gücü üzeri-
ne bir yan›lsama oluflmufltur. ‹flçiler, kamuoyu ilgisi-
nin AG’den sonra artt›¤›n› düflünmektedirler. Oysa
Tekel iflçilerine kamuoyunun ilgisinin artt›¤› iki
temel dönem vard›r: Birincisi, Apdi ‹pekçi’de gaz-
l›, coplu sald›r› sonras›d›r. ‹kincisi ise, kürsü ve
Türk-ifl genel merkezinin iflgali s›ras›nda sendi-
kac›lar›n ve devletin, iflçilerin öfkesi s›ras›nda ça-
resiz kalmalar›, inisiyatifi elden kaç›rmalar›d›r.

Referandum
Tekel iflçileri iki aya yak›n bir zamand›r pekçok

Eylem biçimleriyle 
TEKEL D‹REN‹fi‹
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eylem biçimini kulland›. En geri eylem biçimi bile,
sonuçta ileri bir etki yarat›yor. Ancak bunlar›n içinde
referandum, direniflin bafl›ndan itibaren gündeme
gelen yanl›fl bir biçim olarak özel bir yere sahip. Te-
kel iflçileri zaten “eyleme devam” dedikleri için An-
kara’ya gelmifl, büyük bir kararl›l›kla eyleme baflla-
m›fl durumdalar. Onlara bir daha “devam edecek
misiniz” diye sormak yanl›flt›r. Çünkü bu sorunun
nesnel olarak iki cevab› vard›r. Sorulan kiflinin “Evet”
deme ihtimali kadar “Hay›r” deme ihtimali de bulun-
maktad›r. ‹flçilerin direnme kararl›l›¤›nda oldu¤u bir
dönemde, onlar›n önüne “Hay›r” deme seçene¤inin
de koyulmas›, böyle bir ihtimalin sözünün edilmesi
bile, kafalarda soru iflareti uyand›rmaya dönük, kötü
bir yönlendirmedir. Kald› ki, kamuoyunda “bütün Te-
kel iflçileri direniyor” diye bir önkabul oluflmuflken,
gerçekten de referandum sonras›nda, çok düflük
miktarda bile olsa “Hay›r” diyenlerin ç›kt›¤› duyul-
mufltur. 

Asl›nda, direnmeye kararl› olan iflçi, zaten eylemi
sürdürmektedir. Direnmek istemeyen son derece kü-
çük bir az›nl›¤›n varl›¤› ve bu durumun tespit edilme-
si kamuoyunu ilgilendirmemektedir. Bu nedenle,
sendikan›n neden durup dururken böyle bir referan-
dumu ortaya att›¤› sorusu ortada durmaktad›r. Bir
olas›l›k, gerçekten de iflçilerin içinde “Hay›r” diyenle-
rin ortaya ç›kmas› ve direnifl içinde bölücü bir etki
yaratmas›n› istemesidir. Bir di¤er olas›l›k ise, sen-
dika a¤alar›n›n, iflçilerin iradesini bafltan kendi
tekellerine alma çabas› olabilir. Çünkü referan-
dum, “bundan sonra sendikan›n alaca¤› bütün ka-
rarlara uymak” gibi bir anlam da tafl›maktad›r. Yani
sendika, direnifli satt›¤›nda, buna muhalefetin önünü
bafltan kesmek, iflçilerin iradesini bafltan teslim al-
mak için referanduma giriflmifl olabilir. 

Sendika a¤alar›n›n, as›l olarak sermayenin ve
devletin yan›nda oldu¤unu, ald›klar› bütün olumlu ve
eylemli kararlar›n, taban›n dayatmas›ndan kaynak-
land›¤›n› bir an bile unutmamak gerekir. ‹flçilerden
yana ald›klar› her kararda, patronlardan yiyecekleri
f›rçan›n ac›s›n› hissetmektedirler. Bu nedenle refe-
randum, iki ayl›k eylemin en zaafl› noktas› olmufl-
tur.

“Örgütlüysek herfleyiz, örgütsüzsek hiçbirfley”
Tekel eylemleri, iflçilerin do¤al inisiyatiflerinin de

yard›m›yla, de¤iflik ve etkili biçimlerde sürmektedir.
Ancak, iflçilerin ifl akitlerinin feshedilmesi, tazminat-
lar›n›n bankaya yat›r›lmas› ve Baflbakan Erdo¤an’›n
bir ay süre koymas›, eylemi kritik bir aflamaya getir-

di. Devlet bugün hemen sald›r-
sa, iflçiler daha güçlü kenetlenerek di-
renifle devam ederler. Bir ay kadar
uzun bir süre konmas› ise,
devletin iflçileri içeriden
bölmek hedefini gös-
termektedir. Keza taz-
minatlar›n yat›r›lmas›
da, art›k maafl› olma-
yan iflçiler aç›-
s›ndan cazip bir
yemdir. 

Bugün direni-
flin en büyük zaaf›, iç örgütlülü¤ün zay›fl›¤›d›r. Ne
kadar büyük bir coflku ve kararl›l›k olsa bile, iç
örgütlülük olmad›¤›nda, sald›r›lar karfl›s›nda sa-
vunmas›z kal›n›r. Sendika a¤alar›, her türden dema-
gojik yöntemle, direnifli eritecek, yavafl yavafl çöze-
cek, içeriden zay›flatacak ad›mlar atabilir. Devrimci-
öncü iflçilerden kurulacak iç örgütlenmeler, devletin
ve sendika a¤alar›n›n bütün hesaplar›n› önceden gö-
rerek karfl› hamle gelifltirebilir; direniflteki zay›flama-
lar› zaman›nda tespit ederek insanlar› güçlendirecek
kararlar alabilir; iç motivasyon ve moral ile etkili ey-
lemleri birlefltirerek Tekel direniflinin baflar›ya ulafl-
mas›n› sa¤layabilir. 

Sendika a¤alar› iflçilerin itmesiyle bir noktaya ka-
dar geldiler. Bundan sonra direniflin kaderini belirle-
yecek olan, iç örgütlülü¤ün düzeyi olacakt›r. 

“Krizin faturas›”, 4/C’nin arkas›ndad›r
Tekel iflçileri, “biz sadece haklar›m›z› korumak is-

tiyoruz, yeni birfley istemiyoruz” diyorlar.
Tekel iflçileri, “biz çocuklar›m›z için direniyoruz”

diyorlar. 
Bu sözlerle ifade edilen talepleri son derece ma-

sum, son derece basit görünüyor. Ve gerçekten de,
devletin neden 50 günü aflk›n zamand›r bu kadar
inat etti¤ini anlamak zorlaflabiliyor. 50 günden fazla
zamand›r yar› aç-yar› tok, so¤ukta-karda-k›yamette,
naylon ve kalaslarla çat›lm›fl “gecekondu”lar›n›n için-
de direniyor Tekel iflçileri. Öyle bir görüntü ki, can
dayanmaz, yürek kald›rmaz. 

Ama devlet olmufl bir kal›n duvar. Duymuyor,
görmüyor... 

Tekel iflçileri devletin baflka bir kurumuna kadro-
lu olarak geçmek istiyorlar. Devlet, Tekel iflçilerinin
baflka bir kuruma 4/C’li olarak geçmesini dayat›yor.
Yani sorun devletin eleman kapasitesinde, kamu ku-
rumlar›n›n eleman fazlas›nda de¤il. Devlet, 10 bin

Tekel iflçisine, yine kamu kurumlar›nda, yeni bir
ifl olana¤› açabilecek durumda. 

Peki sorun maafllar›n miktar›nda m›? Asl›nda
flimdiki maafllar›yla teklif edilen maafllar aras›n-
daki fark zannedildi¤i kadar devasa boyutlarda
de¤il. Bu kadar fark, devletin bütçesinde devede
kulak bile say›lmaz.

Zaten sorun, öne sürülen gerekçelerin hiçbi-
rinde de¤il. Tüm sorun, iflçi s›n›f›n›n kazan›lm›fl
haklar›na dönük en büyük sald›r›lardan biri
olan 4/C maddesinin uygulan›p uygulanma-
mas›nda dü¤ümleniyor. Burjuvazi bu konuda
geri ad›m atmak istemiyor. Çünkü Tekel iflçilerine
iliflkin olarak 4/C’den geri ad›m atarsa, 4/C’de
çal›flan veya çal›flmas› gündemde olan bütün ifl-
çiler de bu haktan faydalanmak için harekete ge-
çecek. Tekel’de kazan›lacak moral üstünlük,
tüm iflçilerde direnme ve kazanma kararl›l›¤›
oluflturacak. 

Kriz dönemlerinde burjuvazi kar patlamalar›
yaparken, kitlelerin cebindeki son kuruflun da
al›nmas›, kitlelerin açl›¤a terk edilmesidir “krizin
faturas›n›n kitlelere ödetilmesi”. Kitlelerin kazan›l-
m›fl haklar›n›n gaspedilerek burjuva tekellere kay-
nak yarat›lmas›d›r... ‹flçiler 4/C statüsünde kölelik

koflullar›nda çal›flarak yaflam
savafl› verirken, futbol yay›n
ihalesine yüzmilyarlarca dola-
r›n gözünü k›rpmadan yat›r›l-
mas›d›r. ‹sdemir ve Erdemir
iflçilerinin maafllar›ndan yüzde
35 kesinti yap›l›rken, ‹sde-
mir’in kar patlamas› yapmas›-
d›r. Doktorlara tam gün kölelik
dayat›l›rken, ilaç tekellerinin
büyük vurgunlar vurmas›d›r.
Belediye iflçileri, üç kurufl ma-
afllar› bile “zarar” olarak ta-

n›mlan›p iflten at›l›rken, parklara lale dikmek için mil-
yonlarca dolar harcanmas›d›r. Kitleler belediye oto-
büslerinde bal›k istifi yolculuk yapmaya lay›k görü-
lürken, baflbakana ve genelkurmay baflkan›na süper
lüks jetler sat›n al›nmas›d›r. 

Sistem, çok ciddi bir ekonomik kriz yafl›yor. Bur-
juvazi, krizin faturas›n› kitlelere y›karak, daha fazla
yoksulluk dayat›rken, kendi lüks yaflam›n› sürdürmek
istiyor. Dizginsiz bir üretim gerçeklefltirdiler, ancak
stoklar ellerinde kald›. Ürettikleri mallar› satam›yorlar,
üretimden bekledikleri kar› bulam›yorlar. Öyleyse, ifl-
çilerin maafllar›ndan, yaflamlar›ndan k›sarak cep-
lerini doldurmaya, lüks yaflamlar›n› finanse etme-
ye çal›flacaklar. ‹flte 4/C bu nedenle bu kadar bü-
yük bir önem tafl›yor. 

Devlet, 4/C’yi Tekel iflçilerine kabul ettirdi¤inde,
bütün kamu iflçileri için ayn› kölelik dayatmas› gün-
deme gelecek. Erdemir ve ‹sdemir’de yapt›klar› ma-
afl indirimini, bütün kamu çal›flanlar›n›n maafllar›na
da yapacaklar. Sa¤l›¤› tamamen paral› hale getirme-
yi hedefleyen yasa, hükümetin cebinde bekliyor, bu
öne sürülecek. Dizginsiz bir iflçi k›y›m›, temel g›da
maddelerine zamlar vb. açl›¤›n ve köleli¤in bütün
yöntemleri, iflçi s›n›f›n›n üzerine bombard›man halin-
de ya¤acak. 

Burjuvazi, kriz patlak verdi¤i zaman, bütün bu
planlar› haz›rlam›flt›. Ancak çok h›zl› biçimde artan
kitle eylemleri, genifl bir kesimde yank› bulan “krizin
faturas›n› ödemeyece¤iz” slogan›, gerçeklefltirilen
mitinglerde ortaya ç›kan kitle öfkesi, burjuvazinin h›-
z›n› kesti. 

Ancak burjuvazi, bu sald›r›lar› gerçeklefltirmeye
kararl›. Çünkü kriz döneminde de kar elde etmesi,
lüksünden ve sefahat›ndan “mahrum” kalmamas›
için bu sald›r›lar› gerçeklefltirmek zorunda. 

* * *
Burjuvazi için bu sald›r›lar “yaflamsal” önemde.

S›n›f olarak hegemonyas›n› sürdürebilmesi, bu sald›-
r›lara ba¤l›. 

‹flçi ve emekçiler için ise, gerçekten “yaflamsal”
önemde. ‹flçilerin karn›n› doyurabilmesi, yaflam›n›
sürdürebilmesi, hastaland›¤›nda tedavi olabilmesi,
çocu¤unu okutabilmesi, k›sacas› en temel ihtiyaçla-
r›n› giderebilmesi, iflgüvencesi ve sosyal haklar› ile
birlikte “insanca yaflayacak bir maafl” talebine ba¤l›. 

‹flte bu nedenle, Tekel direnifli, hem burjuvazi
hem de iflçi ve emekçiler için bir “yaflam savafl›” ni-
teli¤ini kazanm›fl durumda. 

‹flte bu nedenle, Tekel direniflinde burjuvazi ile
proletarya, s›n›f olarak karfl› karfl›ya geliyor, s›n›f-
sal ç›karlar›n› savunuyor, bu ç›karlar için sonuna
dek mücadeleyi göze al›yor. ‹ki düflman s›n›f,
kendi yaflam hakk›n› savunuyor. 

‹flte bu nedenle, Tekel direnifli k›ran k›rana geçi-
yor. Burjuvazi direnifli k›rmak için, egemen s›n›flar›n
befl bin y›ll›k yönetme tecrübesini kullan›yor. Tekel
iflçileri ise, en a¤›r koflullarda, en zorlu eylemlere hiç
duraksamaks›z›n girifliyor; “Ölmek var, dönmek yok”
slogan›n› kendisine rehber ediniyor. 

Bu kararl›l›k ve bu ç›plak s›n›f savafl›, s›n›f
mücadelesi tarihinin kazan›mlar› aras›na, flimdi-
den alt›n harflerle kaz›nm›flt›r. 

“Onlar›n çocuklar› Amerika’da okuyor”
Samsun’dan Tekel iflçileri
-Biz Samsun’dan toplam 600 kifli geldik. ‹flçilerin

yan› s›ra tütün üreticileri de geldi. Çünkü Tekel kapat›-
l›nca onlar da ma¤dur oldular. 

-Erdo¤an iflçiye “tafltan ekme¤inizi ç›kart›n” diyor-
du. Biz de öyle yap›yoruz ve tafltan ekme¤imizi ç›kar›-
yoruz. Tekel’e tafl döksünler o zaman biz de orada ça-
l›flal›m. 17 y›ld›r Tekel’de çal›fl›yorum ve bir k›z›m üni-
versitede okuyor. Ben bu çocu¤uma nas›l bakaca¤›m.
O çocu¤unu Amerika’da okutmas›n› biliyor. Gelsin ken-
disi çal›fls›n da görelim. 

-Çocuklar›m›z› bak›m evlerine versinler o zaman.
Biz bakamayaca¤›z bu saatten sonra. Madem iflimizi
elimizden ald›n›z. O zaman siz bakars›n›z çocuklara. 

-Hükümet eme¤e sayg› duymuyor. Zaten eme¤in
ne oldu¤unu bilmeyenden de sayg› beklemek hiç ol-
maz. Biz buradan hakk›m›z› almadan dönmeyece¤iz. 

-Onlar›n çocuklar›n› Amerika okutuyor. Bir de utan-
madan yalan söylüyorlar hakk›m›zda. Ne olacaksa olur
art›k. Biz geri ad›m atmayaca¤›z. Madem öyle milletve-
killeri maafllar›n› düflürsünler. Onlar da 520 lira als›nlar
ben de almaya raz›y›m. 
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Onlar› yang›nlar› söndürmek için canh›rafl bir flekil-
de koflturmalar›ndan tan›yoruz... Atefllerin aras›na dal›p
insanlar› kurtarmaya çal›flmalar›ndan tan›yoruz... Bu s›-
rada kaç›n›n yaraland›¤›, öldü¤ü olaylar› biliyoruz... 

Üzerlerindeki k›yafetleri yanmaz kumafltan olmas›
gerekirken, “maliyeti fazla” diye al›nmad›¤› için ölen,
yaralanan itfaiyecilerden söz ediyoruz...

fiimdi onlar direniflteler. 
‹stanbul Büyükflehir’e ba¤l› 900 itfaiyeci, iflgüven-

cesi için direniyor. Belediye binas› önüne kurduklar›
“demokrasi çad›r›”nda direnifllerini sürdürüyorlar. 

Yeni y›la bu çad›rda girdiler. Caddeleri kesip slo-
ganlar att›lar. Birlikte halay çekip, türküler söylediler.
T›pk› Tekel iflçileri gibi... Yürekleri birlikte at›yordu
zaten. “Tekel-‹tfaiye El ele!” en s›k att›klar› slogan ol-
du.

Özellefltirmeye-Tafleronlaflt›rmaya son!
Büyükflehire ba¤l› Bimtafl flirketinde çal›flan itfaiye iflçileri, ifllerini isti-

yor. Her y›l sözleflmelerinin yenilenip yenilenmeyece¤i korkusuyla yafla-
mak istemiyorlar. 

Buna karfl›n Büyükflehir, bu y›l Bimtafl ile sözleflmeyi bitirdi¤ini aç›k-
lad›. Ad›, Deniz Feneri yolsuzlu¤una kar›flm›fl Makro flirketi ile anlaflt›¤›-
n› ilan etti. ‹flçilere, Makro flirketi ile yeniden sözleflme yapmalar› ça¤r›-
s›n› yapt›. Her bir iflçiyi tek tek “ikna odalar›”na çekerek imza almaya
kalk›flt›.

Oysa itfaiye iflçileri, tafleron flirkette olmalar›na ra¤men sendikal› ol-
may› baflard›lar. ‹ki y›ll›k çabalar›n›n sonucunda yetki ald›lar. Fakat Bü-
yükflehir, sendika ile toplu sözleflme yapmaya yanaflm›yor. Yeni bir fir-
ma ile anlaflarak, iflçilerin sendikal hakk›n› da gaspetmifl oluyor. 

Özellefltirme ve tafleronlaflt›rma, düflük ücretle ve güvencesiz çal›flt›r-
makt›r; ama as›l olarak da sendikas›zlaflt›rmakt›r. Bu gerçek, itfaiye di-
reniflinde bir kere daha görülmüfltür. 

Can güvenli¤imiz tehlikede
Nüfusu yaklafl›k 15 milyona varan ‹stanbul’da 5 bin itfaiyeci bulunu-

yor. Bunlar, memur, iflçi, tafleron olarak ayr›l›yor. Oysa bu büyüklükteki
bir metropolde en az 10 bin itfaiyeci olmas› ve bunlar›n “kamu iflçisi”
olarak kadrolu çal›flmas› gerekiyor. Bu yaflamsal önemde. Çünkü itfaiye-
ciler, belli bir e¤itimden geçiriliyorlar ve yetiflmeleri y›llar› buluyor. Her
y›l de¤iflen itfaiyecilerle, hem itfaiyecilerin hem de flehir halk›n›n can
güvenli¤i de tehlikeye at›l›yor. O yüzden de itfaiyecilerin tafleron olma-
mas› gerekti¤ini uzmanlar da belirtiyor. Ve Avrupa’n›n hiçbir yerinde
böyle olmad›¤›n› özellikle vurguluyorlar. 

Hal böyleyken Büyükflehir, yine kendi yandafllar›na peflkefl çekerek,
itfaiyeyi taflerona veriyor. ‹flçilerin sendika hakk›n› gaspediyor, tek tek
sözleflme dayat›yor. 

‹tfaiye iflçileri ise, bu dayatmay› kabul etmeyeceklerini hayk›r›yorlar.
Sendikalar›na ve bugüne dek elde ettikleri haklara sahip ç›k›yor, iflgü-
vencesi istiyorlar.

‹tfaiye iflçilerinin bu onurlu mücadelesine sahip ç›kal›m!
Bugün itfaiyecilerin direnifline sahip ç›kmak, özellefltirmeye-tafleron-

laflt›rmaya-sendikas›zlaflt›rmaya sahip ç›kmakt›r!
Krizin faturas›n›n iflçilere ç›kar›lmas›na, düflük ücretle, iflgüvencesiz

çal›flt›r›lmas›na karfl› ç›kmak demektir!
Hepimizin can güvenli¤ini tehdit eden bu uygulamaya karfl› ç›kmak

demektir!
‹fl-ekmek-özgürlük yoksa BARIfi DA YOK!
Direne direne, birlefle birlefle KAZANACA⁄IZ!
GENEL GREV GENEL D‹REN‹fi!

Devrimci Sendikal Birlik
Ocak 2010

Yang›nlara fazla bakan gözler yaflarmaz!
Direnen itfaiyecinin bafl› e¤ilmez!

Ankara'da Tekel iflçileriyle daya-
n›flmak için 17 Ocak'ta gerçeklefltiri-
len mitinge, yaklafl›k yüz bin iflçi ve
emekçi kat›ld›. Sendika konfederas-
yonlar›n›n kat›l›m› düflürmek için yap-
t›¤› tüm engelleme çabalar›na ra¤-
men bu kat›l›m, iflçi s›n›f› içindeki
kaynamay› ve öfkeyi gösteriyordu.
"Genel grev genel direnifl" talebinin
kitlelerin a¤z›nda günlük konuflma ve

çözüm dili haline geldi¤i bir aflamada, sendikalar›n korkmalar› ve grev karar›n› al-
mak zorunda kalmalar› da, s›n›f›n, kendi gücünün fark›na varmas›n› sa¤lad›. 

Türkiye'nin dört bir yan›ndan gelen iflçi ve emekçiler, Hipodrom’da kortejler
oluflturarak Ankara Gar› önünde topland›lar. "‹fl ekmek yoksa bar›fl da yok", "‹fl-
çilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Tekel iflçisi yaln›z de¤ildir" sloganlar›n› en gür
sesleriyle hayk›rd›lar. Dayan›flmadan ziyade bu sürecin bir parças› olduklar›n›,
dövüflerek yürünece¤ini anlatt›lar. 

Mitinge en kitlesel kat›l›m› Türk-‹fl'e ba¤l› Tek G›da-‹fl sendikas› gösterdi. Tes-
‹fl, Türk Metal sendikas›, Belediye-‹fl, Harb-‹fl sendikalar› da kitlesel gelmifllerdi,
D‹SK ve KESK'in kat›l›mlar› sembolik kald›. TMMOB, TTB, Türk Eczac›lar Birli¤i
de kat›l›mc›lar aras›nda yerlerini ald›lar. Türk Metal sendikas›n›n kortejinden bile
“Genel Grev Genel Direnifl” slogan› s›kça at›l›yordu. 

Ankara Gar› önünde oluflturulan kortejlerin en önünde Tekel iflçileri yürüdüler.
‹tfaiye iflçileri, Esenyurt Belediye iflçileri, Sinter iflçileri, Çemen-Tekstil iflçileri, di-
renifllerini miting alan›na tafl›d›lar. 

Eylemlerini Ankara'n›n göbe¤inde sürdüren ve milyonlarca iflçi ve emekçinin
büyük bir umutla izledi¤i Tekel iflçileri, öfkeleri, coflkular› ve kararl›l›klar›yla, dev-
lete ve sendika bürokratlar›na korku salmaya devam etti, ediyor. Tafl›nan pan-
kartlar, dövizler hep bu öfkeyi, coflkuyu, kararl›l›¤› tafl›yordu. ‹flçiler ve emekçiler
çocuklar›yla miting alan›na akarken, çekilen halaylar, söylenen türküler, güzel
günlerin müjdecisi gibiydi. 

Mitinge reformist partilerin yan› s›ra Proleterce Devrimci Durufl, BDSP, DHF,
Partizan, Odak, ESP, Halkevleri, TÖP, Mücadele Birli¤i de kat›ld›. Proleterce Dev-
rimci Durufl okurlar›, mitinge PDD pankart› ve "Tekel iflçisi yaln›z de¤ildir! Genel
grev genel direnifl" yaz›l› ve DSB imzal› pankartlar›yla kat›ld›lar. Flamalar›yla dü-
zenli ve disiplinli bir kortej oluflturdular. "Genel grev genel direnifl", "‹fl ekmek
yoksa bar›fl da yok", "Tekel-‹tfaiye-Esenyurt iflçileri yaln›z de¤ildir", "Kahrolsun
ücretli kölelik düzeni", "Yaflas›n devrim ve sosyalizm", "Kurtulufl devrimde, sos-
yalizmde" sloganlar› s›kl›kla at›l›rken, söylenen marfllarla coflkuyu artt›rd›lar. Mi-
ting alan›na girerken arama noktas›nda polisin pankart borular›n› almak istemesi-
ne net bir tutumla karfl›l›k veren kortej, alana girdikten sonra sloganlar›na devam
etti. 

Yo¤un ya¤mur alt›nda gerçeklefltirilen program, kortejler alana girmeden bafl-
lat›ld›. Miting alan›na gelindi¤inde, baz› sendikalar iflçileri gönderiyordu. Ya¤muru
da bahane ederek, alan› boflalt›yorlard›.Türk-‹fl'in oldu-bittiye getirme çabas›, ifl-
çilerin barikat›na çarpt›. "Genel grev genel direnifl" laf›n› a¤z›na almayan Mustafa
Kumlu, konuflmas› boyunca protesto edildi. ‹flçilerin öfkesi konuflma sona yak-
laflt›kça artt› ve konuflma biter bitmez kürsüyü iflgal ettiler. Tekel iflçileri, sendika
bürokratlar›n› susturarak mikrofana kendileri geçti. "Genel grev genel direnifl",
"Kumlu buraya gelecek", "Kahrolsun sendika a¤alar›", "Kurtulufl yok tek bafl›na
ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Bürokratlar sussun iflçiler konuflsun", "Türk-‹fl
göreve genel greve" sloganlar› en s›k at›lan sloganlar oldu. PDD okurlar› da
kürsünün önüne geldi. Daha önceden orada bulunan PDD’liler, iflçilerle birlikte
kürsüye ç›km›fllar, flamalar› asm›fllard›. Sendika bürokratlar›, iflçilere devrimcileri
hedef göstermeye çal›flt›lar. As›lan flamalara müdahale etmeye kalkm›fl, hatta
kimi reformist yap›lar da onlara kat›lm›flt›."Sizi provoke ediyorlar. ‹flçiler bir kena-
ra ayr›ls›n, provokatörler gitsin" ça¤r›lar›, iflçilerin kararl› tutumu sayesinde yan›t
bulmad›. Aç›ktan devrimcileri hedef gösteren sendika a¤alar›, “Aliflan konseri”ni
de iptal etmek zorunda kald›lar. 

Miting iflçilerin kürsü iflgalinin ard›ndan, iflçilerin istedi¤i zamanda bitirilirken,
di¤er sendikalar›n kürsü iflgali s›ras›nda alanda olmad›klar› görüldü. Mitingin ar-
d›ndan Türk-‹fl önüne yüründü ve protestolar burada da devam ettirildi. ‹flçiler,
Türk-ifl Genel Merkezi’ni de iflgal ederek, konfederasyonun “Genel Grev” karar›n›
almas›n› istediler. Türk-ifl iflgali, sloganlar eflli¤inde saatler sürdü. Sendika
bürokratlar›n›n yat›flt›rma çabalar› sonucunda, iflçiler çad›rlar›na geri döndüler. 

‹tfaiye iflçilerinin direnifli
ile ilgili DSB imzal› özel
say›lar, ‹stanbul’da ve

Ankara’da eylemlerde ve
çeflitli semtlerde da¤›t›ld›. 

Tekel mitinginde
kürsü iflgali
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DSB: Eylemle ilgili bilgi verebilir misin?
‹lhan: 2007 y›l›nda bizim Belediye-‹fl sendi-

kas›na üye olmam›zdan sonra müdürlerin ve flef-
lerin bize karfl› olan tutumu de¤iflti. Hepsi, "Niye
imza att›n›z? O sendika, sol sendika. Kendinizi
yakars›n›z" dediler. Daha önceleri, her y›l imza
atmak yerine, uzun süreli sözleflmeler için amir-
lerle konuflmalar yapt›k.  Bunlardan netice ala-
may›nca, sendika devreye girerek, T‹S'le sorun-
lar›m›z›n çözülece¤ini söyledi. Sendikaya imza
att›ktan sonra hem bask› gördük hem de kand›r-
mak için baz› haklar verdiler.  Mesela 4 y›lda hiç
kumanya gelmedi, ilk kez bu y›l ramazan kuman-
yas› verdiler. 2 sene zam görmedik, bu y›l 300
TL zam yapt›lar. Demek ki baz› fleyler mücadele
edince oluyormufl. Bunun bilincinde olmayan ar-
kadafllar›m›z aram›zdan ayr›ld›. 7 Aral›k’ta B‹M-
TAfi'›n ihalesi Lapis Makro ortakl›¤›na verildi. Fa-
kat ihale kurulundan gelen yaz›da ihaleyi alan fir-
ma Lapis olarak görülmesine ra¤men Makro flir-
ketine imza att›r›yorlar. Burada çok büyük bir çe-
liflki var. Belediye baflkan›na soruyoruz. Arka-
dafllar Makro'ya imza at›yor ama ihaleyi alan fir-
ma Lapis. Bu nas›l oluyor? ‹stanbul Büyükflehir
belediyesi 2010 y›l› için maliyetin itfaiye için 33
trilyon olaca¤›n› belirtti. Fakat Lapis bu ihaleyi 26
trilyona ald›. Peki bu flirket hiç kar etmeyecek
mi? Çal›flanlara nas›l maafl verecek? Baflka gi-
derlerden mi kesecekler? Yoksa böyle bir flirket
yok mu? ‹tfaiyecilerin geriye dönük alacaklar›n›
vermemek için mi böyle yap›yorlar? Çok büyük
bir oyun dönüyor. Biz bu oyunu da bozaca¤›m›z›
umuyoruz. Sonuna kadar direnece¤iz.  

Direniflte AKP’ye bak›fl›n›z de¤iflti mi?
Ben 4 y›l önce girdim itfaiyeye. Giren arka-

dafllar›m›z›n yüzde 99'u ya AKP teflkilat›ndan

gelmifltir ya
da torpille
gelmifltir.
Sürecin bu
noktaya
gelece¤ini
tahmin et-
miyordum.
"Bizim par-
timiz, bizim
teflkilat›m›z. Biz onlar›n çal›flanlar›y›z" dedik.
Bundan sonra de¤il AKP, oy vermeyi bile düflün-
müyorum. Siyasi görüflümün de¤iflti¤ini kesinlik-
le söyleyebilirim. Bu konudaki maillerimi AKP'ye
de att›m. 

Ankara'da TEKEL iflçileri, burada sizler di-
reniyorsunuz. Bu sürecin nas›l afl›lacak?

TEKEL iflçileri orada direniyor. Temelde ayn›
kökler var, ama baz› farklar var. Onlar›n ifl garan-
tisi var. Bizim istedi¤imiz sadece ifl garantisi.
AKP hükümetinin emekçilere karfl› haz›ms›zl›¤›
var. Burada da olaylar›n ç›k›fl sebebi sendikan›n
itfaiyeye girmesidir. "Ne kadar ucuza adam ça-
l›flt›r›rsam o kadar iyi" diyorlar. Kadrolu itfaiyeci
abilerimiz var. Belediye de diyor ki, ben bunlara
bu kadar para verece¤ime, yerine daha ucuza
adam çal›flt›r›r›m. Yar›n ‹GDAfi özellefltirilecek,
s›ra oradaki arkadafllar›m›za gelecek. Otobüs Afi
kuruldu, yeni bir flirket. S›ra oradaki arkadafllar›-
m›za gelecek. fiimdi susan arkadafllar, bunun
sanc›s›n› çekecekler. Ulafl›m Afi'den arkadafllar
geldi ve s›k›nt›lar›n› anlatt›lar. Dava açm›fllar ve
kazanm›fllar, ama belediye hala paralar›n› öde-
memifl. Mesela onlar direnirken de biz fark›na
varamad›k, destek olamad›k. Ancak bu sendikal
faaliyet içinde flunu daha iyi ö¤reniyoruz ki, des-
tek olmal›y›z birbirimize.  

İtfaiye röportajlarından... İtfaiye röportajlarından...İtfaiye röportajlarından... İtfaiye röportajlarından...

DSB: Direnifl 30'lu günleri geride b›rakt›.
Çad›ra, pankartlara sald›r› oldu. fiimdi açl›k
grevi... Nas›l de¤erlendiriyorsun süreci? 

Ercan: ‹tfaiyecilerin eylemi bana göre meyve
vermifl durumda. Hakl› mücadelemizde kazana-
ca¤›m›z› düflünüyoruz. Süreç zaten bizim d›fl›-
m›zda da genel greve do¤ru gidiyor. Haks›zl›¤a
u¤rad›k ve kitlelerin gücüyle hakk›m›z› alaca¤›m›-
z› düflünüyorum. ‹çimizden baz›lar› bu direniflten
vazgeçtiler. Sürecimiz açl›k grevine geldi.

Bu dünyada yafl›yorsak, insan gibi yaflamak
gerekiyor. Birileri bunu k›s›tlad›¤› zaman güç
olup, birlik olup, hangi inançtan ve ›rktan olursak
olal›m, buna karfl› mücadele etmemiz gerekiyor.
Biz itfaiyeciler olarak bunu baflaramad›k. Baz›la-
r›m›z buna yenildi, baz›lar› bask› odalar›nda bo-
yun e¤di. Çavufllar›n, müdürlerin "hat›r"lar› oldu-
¤unu düflündüler. Baz›lar› da iflsizlik ve açl›k kor-
kusu oldu¤u için, "borcumuz var" diyerek imza
att›lar. Bir grup da dönme yollar›n› ararlarken,
kendilerine seçenek sunuldu. Denildi ki "bas›n
aç›klamas›n› yap›p özür dilerseniz sizi ifle ald›ra-
biliriz". fiu anda onlar bu aç›klamaya ra¤men
bekliyorlar. Makro Afi ile anlaflma yapmak için
bekliyorlar. Sürekli demokrasiden bahseden ve
tasavufi kelimeler kullanan bir baflbakanda, gö-
rüfl kirlili¤i var. Hangi görüflte olursa olsun, ada-
let denilen kavram yok. Laiklikte de, demokrasi-

de de adaletsizlik olmaz. 
fiu anki siyasi partilerin kesinlikle hak arayan

insanlar›n yan›nda oldu¤unu düflünmüyorum.
Sa¤ partiler özellikle bunu çok yap›yor.  

Tekel iflçilerinin direnifli de var. “Ekmek
kavgas›” için bafll›yor ama bütün halk›n umu-
du durumunda. Sizin için de böyle bir durum
söz konusu. 

Hükümet örgütlendi¤in zaman hakk›n› kese-
rek sald›r›yor. ‹nsanlar da "sendikalaflt›n›z ifliniz-
den oldunuz" diyerek örgütlenmekten korkuyor.
Güç olmayacaklar, birlik ve beraberlik içinde ol-
mayacaklar  "Aman sendikaya girmeyin, iflten
at›l›rs›n›z" izlenimi uyand›r›yorlar. Biz de diyoruz
ki, TEKEL ve itfaiyenin yapt›¤› birer örnek olacak.
Sendikaya girerseniz, örgütlenirseniz, hakk›n›z›
al›rs›n›z, hayat›n›z daha güzelleflir düflüncesini
yayg›nlaflt›r›yoruz. Nas›l çad›rda bize sald›ran za-
b›talar için de -onlar da sözleflmeli ya- bir kap›
aç›l›r ve örgütlenirler. Ayn› flekilde ‹DO, ‹GDAfi
için de bir kap› olur. Hepsi birlikte bu kölelik dü-
zenini y›karlar. 

Son olarak ne söylemek istiyorsun? 
Kadir Topbafl'›n ve bu yönetiminin, AKP'nin

flu zaman›n firavunu olduklar›n› söylüyorum.
Ama bu böyle gitmez. 

“Yang›n›n içine giriyor, can kurtar›yoruz”
DSB: Süreci bafl›ndan itibaren anlatabilir misiniz?
Erdinç: 930 arkadafl olarak Büyükflehir’e ba¤l› Bimtafl'ta

kadrosuz olarak çal›fl›yoruz. Biz de sendikada örgütlendik. Sonra
Büyükflehir oyalama takti¤ine geçti. Toplu Sözleflmeyi sürekli er-
teledi. Yarg›n›n kararlar›yla birlikte bizim geçmifle dönük alacak-
lar›m›z da ortaya ç›k›yordu. ‹flimiz de garanti olaca¤› için büyük-
flehir belediyesi bunu istemedi. Bu nedenle ihaleyi Bimtafl’a
de¤il, Makro Afl’a verdi. Amaç, sendikalaflmay› ve gelece¤imizi
garanti alt›na almam›z› önlemekti. Bizim istedi¤imiz para, pul de-
¤il, sadece iflgüvencesi. Her yerde kadrolaflmaya giderken, ne
hikmetse, itfaiye gibi bir teflkilat› kadroya alm›yorlar. Dünyada it-
faiyenin özellefltirilmesi gibi bir durum yok. Her yerde sayg› gö-
ren bir meslek. Biz yang›n›n içine giriyoruz, can kurtar›yoruz, can
al›yoruz. Ben kendi can›m› riske ediyorum, bir tek iflgüvencesi
istiyorum. ‹tfaiyeye al›nan yeni araçlar›n hepsini kullanan bizleriz.
‹tfaiyecilerin, yüzde 70 yükünü tafl›yan bu Bimtafl iflçileri. fiimdi
bize diyorlar ki, "sen geçmiflteki haklar›n› b›rak ve gel çal›fl." Ben
niye 3-4 senelik hakk›m› b›rak›p bu flirkete geçeyim. Bu flirket 3
ay sonra var m›? Her sene sirkülasyon olacak. Sirkülasyon olan
bir yerde insanlar›n can›n› kime emanet edeceksiniz.  

Peki sendikal faaliyet ne zaman bafllad›?
Çok önceden vard› ama örgütlenme o kadar iyi baflar›lama-

m›flt›. 2 senedir tamamen örgütlendik. Çal›flma Bakanl›¤›'na gitti
ve en son 27 Mart'ta bize yetki geldi. Bu sürece kadar varolan
sendikay› büyükflehir görmezlikten gelip bunu uygulamad›lar.
Burada itfaiye yetkilileri, amirler, müdürler Makro'nun elemanla-
r›ym›fl gibi çal›fl›yorlar. Gece 11-12'lerde kapal› odalarda, bask›
yaparak imzay› att›r›yorlar. ‹flçi arkadafllar›n eflleriyle, çocuklar›y-
la konufluyorlar. Ama bask›yla imza atan arkadafllar çok piflman.
Direncimizi gördüler ve imzalar›n› geri çekmeye bafllad›lar savc›-
l›k kanal›yla. 

Son dönemde itfaiyeci ölümlerinde de art›fl var.
6 ay evvel iki arkadafl›m›z öldü. Biri benim kuca¤›mda öldü.

Hüseyin Çekiç'ti ad›. Tuzla gemi yang›n›ndan bu yana 15-16 ar-
kadafl›m›z öldü. Tuzla yang›n›nda Erdo¤an belediye baflkan›yd›.
A¤layarak "biz itfaiyecinin yan›nday›z, destekçisi olaca¤›z" dedi.
Can›m›z› diflimize tak›p çal›fl›yoruz. Sabah ailelerimizle vedalafl›p
ç›k›yoruz. Ölmeye haz›r›z ama, ifl güvencesini çok görüyorlar.

Direniflte, partilere bak›fl›n›z de¤iflti mi?
Sonuçta her insan›n gönlünde bir aslan yat›yor. Ak› da beyaz›

da. Hükümete de böyle bak›yorduk. Eskiden bir inanc›m›z vard›.
Diyorduk ki, "Bir çare bulunacak." Ama bak›yoruz, Kadir Topbafl
sessiz, baflbakan sessiz. Bize kimse bir aç›klama yapmad›. Biz
önemsenmedi¤imizi gördük. “Yok”tan geliyorlar, görmezden ge-
liyor. Büyükflehir belediyesinde çal›fl›yorsun ve yok say›l›yorsun.
Ve hala diyor ki "bütün haklar›yla geçecekler Makro'ya". Ne hak
verdiniz ki bunu söylüyorsunuz. ‹nternet sitelerinde aç›klama ya-
p›yorlar ama karfl›m›za ç›km›yorlar. AKP'nin hiçbir yöneticisi "ne
yap›yorsunuz" diye sormad›. Bu ‹stanbul'un itfaiyesi. Her gün bir
patlama, her gün bir yang›n. Bu kadar binalar yükselirken, deni-
zin alt›ndan tünel geçirmeyi düflünürken, reva gördükleri bu. Bir
fleye ne kadar sempati duyarsan duy, ama sahip ç›k›lmad›¤›n›,
önemsenmedi¤ini gördü¤ün zaman daha çok kinleniyorsun. 

Tekel gibi, sizin gibi direnen iflçiler var. Birlikte hareket
edilmesi durumunda haklar daha rahat al›nabilir.  

Tekel-itfaiye el ele. Yüreklerimiz beraber. Ekme¤imiz ve ifli-
miz için çal›fl›yoruz. ‹lerleyen süreçlerde, Tekel'den buraya, bu-
radan Tekel'e gitmeler bafllayacak. Sloganlar› atarken “‹tfaiye-
Tekel iflçisi” diye at›yoruz. Bu saatten sonra hepimiz birleflece-
¤iz. Toplu yürüyüfller olacak. ‹flçiler hep beraber bu ifli baflara-
cak. "‹fl ekmek yoksa bar›fl da yok". Benim ekme¤imi al›yorsan,
bar›fl›n da olmayaca¤› aflikar. 

“Destek olmal›y›z birbirimize”
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Belediye-‹fl sendikas›nda örgütlendikten sonra,
flirketleri de¤ifltirilerek tafleronlaflt›r›lmak istenen it-
faiye iflçilerinin mücadelesi, Tekel iflçileriyle birlikte
gündeme oturdu. ‹flçiler, ‹stanbul Büyükflehir Bele-
diyesi'nin karfl›s›ndaki Saraçhane park›nda polis
sald›r›s›na maruz kald›lar. Direnmek için kurduklar›
çad›r da, bir gece yar›s›nda polis ve zab›ta terörü-
ne u¤rad›. Pankartlar› zab›talar taraf›ndan kaç›r›ld›,
son olarak so¤uk havalarda ›s›nmak için kurduklar›
soba da gasp edildi. 

‹tfaiyeciler, "itfaiyede tafleron istemiyoruz" tale-
bini yükselttiler ve yaklafl›k bir ay süren bir direnifl
bafllatt›lar. ‹stanbul'un merkezinde bir direnifl oda¤›
haline gelen itfaiye iflçilerinin kararl›l›¤›n›, Türk-‹fl ve
Belediye-‹fl Genel Merkezleri gösteremeyince, dire-
niflin zay›flamas› kaç›n›lmaz oldu. Çünkü direnifl,
as›l olarak sendikan›n üzerinden yürüyordu. ‹ç ör-
gütlenme yok denecek düzeydeydi. Türk-‹fl ‹stan-
bul Birinci Bölge'de Esenyurt iflçileriyle birlikte ger-
çeklefltirilen iki günlük açl›k grevinin ard›ndan, dire-
nifl bilinmez bir mecraya sokuldu.

Direnifle uzanan yol
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi bünyesindeki

B‹MTAfi firmas›nda en az befl y›l çal›flan iflçilerden
oluflan 930 iflçi, yürüttükleri sendikal faaliyetin ba-
flar›ya ulaflmas›n›n ard›ndan, belediyenin bask›s›na
maruz kald›. 24 Mart 2009'da yetki belgesinin gel-
mesiyle birlikte, belediye, T‹S sürecini savsaklad›.
Son aflamada itfaiye ihalesini Lapis Makro adl› bir
firmaya vererek tafleronlaflt›ran belediye, dünyada
efline sadece Dubai'de rastlanan bir uygulamaya
imza att›. 

Yang›nlarda, kazalarda, do¤al afetlerde ilk gör-
dü¤ümüz, hatta televizyonlarda magazin haberle-
rinde “hayvan kurtarma operasyonlar›”n›n bafl ak-
törleri olarak lanse edilen itfaiyeciler, ne zaman ki
direnifle geçtiler, devletin tüm h›flm›n› da üzerlerine
çektiler. Sorunlar›na çözüm üretmenin aksine, so-
runlar›n kayna¤› olarak gösterildiler. Hatta can›m›z›
kurtarmak için didiflen itfaiye iflçileri, dar yollardan,
sistemin sorumsuzluklar›ndan kaynakl›, yer yer öf-
kemizin de hedefi oldular, t›pk› doktorlar gibi…

‹tfaiye iflçileri, ölümüne gittikleri ifllerinde sade-
ce ifl güvencesi istediler. Her an ölümle burun bu-
runa, yar›n›n ne olaca¤›n› bilemeden yürütülen bir
çal›flma temposuyla birlikte, örgütlenme ihtiyac›
daha yak›c› hale geldi. 

Yeni y›la girmeden önce sonuçlanan ihaleyi,
Deniz Feneri'nin alt firmas› olan Lapis firmas› ka-
zand›. Devredilen ihalenin ard›ndan iflçiler direnifle
geçtiler. 

Doflt-düflman direniflte ö¤renildi
16 Aral›k'ta Tekel iflçileri Ankara'da sald›r›ya

u¤rarken; itfaiye iflçileri de Saraçhane'de polisin
gaz›na ve tazyikli suyuna maruz kald›. Belediyenin
önüne giderek taleplerini iletmek istiyorlard›, ama
buna dahi izin yoktu. AKP'ye göre, itfaiyeciler ken-
dilerinin ifle ald›¤› adamlard› ve bu adamlar›n eylem

yapmas› hofllar›na gitmedi. 
Örgütlenme faaliyetinin bitmesinin ard›ndan ifl-

çilere, sendikadan istifa etmeleri için bask›lar da
artt›. "‹kna odalar›" dedikleri yerlerde tehditlerden
vaatlere kadar uzanan bir paket halinde sürdürülen
bask›lar sonucu, iflçilerin bir k›sm› direnifl sürecinin
d›fl›na düfltü. Buna ra¤men itfaiyede çak›lan k›v›l-
c›m, onlar› fazlas›yla korkutmaya yetti. 

Saraçhane'de kurulan çad›ra her gün yap›lan
destek ziyaretleri, eylemlilikler sadece itfaiye iflçile-
rinin de¤il, tüm s›n›f bölüklerinin ilgisini çekiyordu.
Ama bundan rahats›z olan sadece devlet de¤il, ay-
n› zamanda sendika bürokratlar›yd›. T›pk› Tekel'de
oldu¤u gibi, iki/üç eylemle ifli bitirmenin peflinde
kofltular. Direniflte olanlara ödenek ay›rmak bir ke-
nara, en temel ihtiyaçlar› bile iflçiler, ceplerinden
karfl›lamak zorunda kald›. Oysa iflçilerden her ay
kesilen aidatlar trilyonlar› buluyordu. Zevki sefa
içinde yaflayan sendika a¤alar›, iflçilerin öfkesini de
üzerlerine çekti. 

‹tfaiye iflçilerinin ilk kez böylesi bir deneyim ya-
fl›yor olmalar› bir yana, bu iflçilere her hangi bir
e¤itim ve bilinç verilmesi dahi hep ertelendi. ‹flçile-
rin kalan k›sm›, direnifl sürecinde s›n›f bilincini ge-
lifltirdi, ö¤rendi ve ö¤retti. S›n›f kendi deneyimlerin-
den dersler ç›kartarak ilerlerken, itfaiyeciler de bu
sürecin bilinçlenen bir parças› oldu. AKP kadrosu
olan, gerici çevrelerden beslenen iflçilerin bilinç
düzeyi, süreç içinde de¤iflti, dönüfltü. Dost-düfl-
man zor günlerde belli olur derler. Aynen öyle oldu.
‹tfaiyeciler kendi içlerindeki çürükleri de sa¤lamlar›
da, sendikalar›n tutumlar›na ra¤men direnmenin
güzelli¤ini de ö¤rendiler. Hem de öncüleriyle birlik-
te. Kafalar›ndaki prangalar› da bu eylemler saye-
sinde parçalad›lar. 

‹ç örgütlenme eksikli¤i
Sald›r›lar›n ard›ndan kitle deste¤i art›nca sendi-

kalar da eylemleri örgütlemek zorunda kald›lar.
Ocak ay› içinde Büyükflehir Belediyesi önünde, Te-
kel iflçilerinin de kat›ld›¤› bir eylem yap›ld›. 

‹tfaiye iflçileri 17 Ocak mitinginin Tekel'le birlik-
te en dikkat çeken bölü¤ü oldu. ‹fl b›rakma günle-
rinde, ‹stanbul'da AKP binalar›na yap›lan yürüyüfl-
lerin en önünde yer ald›lar. 

Bir iki öncü-devrimci iflçi temsilcisiyle yürütülen
mücadeleye devrimcilerin de ilgisi de zay›f oldu.
Destek ziyaretleri de yeterince örgütlenemezken,
sendikalar üzerinde bask› oluflturulamad›. As›l te-
mel zaaf, iflçilerin iç örgütlülü¤ünün sa¤lam bir fle-

kilde örülmemesiydi. ‹flçiler bunun sanc›lar›n› süreç
içinde yaflarken gördüler. "En keskin konuflanlar ilk
önce satanlar oldu" diyorlard› iflçiler. Keskinleflme-
nin boyutu iç örgütlülükle bilince dönüflmedi¤i
müddetçe de bu yaflanmaya devam edecekti. 

Tekel'le ayn› tarihsel sürece denk gelmifl olmas›
bulunmaz bir flanst›, ama sendika bürokratlar›n›n
yal›tma çabalar› k›r›lamad›. "Biz sizden ö¤rendik"
diyorlard› çad›r y›k›ld›¤› akflam, komünistlere. Ger-
çekten de ö¤renmenin, ö¤retmenin karfl›l›kl› oldu¤u
bir süreci yafl›yor olman›n coflkusunu yaflad› dire-
nen itfaiye iflçileri. Açl›k grevi süreci, biraz da dire-
nifli toparlamaya dönük bir çabayd›. Sald›r›lar so-
nucu yaflanan k›r›lmalar, bir flekilde toparlanmal›yd›
ve bunu da ancak iflçilerin kendileri baflarabilirdi.
Kendileri gibi direnen, 160'l› günlerini geride b›ra-
kan Esenyurt iflçileriyle birlikte, Türk-‹fl bölgedeki
eylem, yine kamuoyunun gündemine oturdu ve ey-
lemler için bir buluflma noktas› oldu. 

* * *
‹tfaiye iflçileri, süreçten birçok fleyler biriktirerek

ç›kt›. Geriye kalan 45-50 iflçi, say›dan ziyade, yüre-
¤in ve bilincin önde oldu¤unu gösterdi. Hukuki sü-
rece indirgenmeye çal›fl›lan bir süreçte sendikal
bürokrasiyi aflamaman›n s›k›nt›lar› yafland›. Sadece
birkaç sendika flube baflkan› ya da temsilcisinin iyi
niyetine terk edilen bir direniflin, tabiri caizse, diflle-
t›rnakla sürdürülmesi de önemli bir baflar›yd›. 

Kitleler, itfaiyecileri de gördü, kararl› direnifllerini
de... ‹stanbul Belediye Baflkan› Kadir Topbafl ken-
dine özür diletecek birkaç tane sat›l›k buldu, ama
as›l olan direniflti. Burjuva bas›n›n bile görmezden
gelemeyece¤i kadar sanc›l› ve zorlu geçen bir dö-
nemeçte atefllerde yaflarmayan gözler, direniflin
gücü ve coflkusuyla yaflard›. 

‹tfaiye direnifli ve handikaplar›

‹tfaiyecilerin çad›rlar›na sald›r› gerçeklefltirildi-
¤i s›rada, Devrimci Sendikal Birlik ve Gece Tu-
tufltu Müzik Grubu da çad›rda iflçilerle beraber-
di. Gecenin ilerleyen saatlerinde, d›flar›daki po-
lis yo¤unlaflmas›, DSB’lilerin dikkatini çekti ve
iflçiler, “sald›r› olabilir” sözleriyle uyar›ld›lar.

Zaman geçtikçe polis y›¤›na¤› daha da artt›. Ge-
ce saat 2.30 civar›nda, çad›r›n önüne gelen po-
lis, sordu¤u sorularla gözcü iflçileri oyalarken,

zab›talar da arkadan sald›r›ya geçtiler. ‹ki
YDG’linin de bulundu¤u çad›rda, polis destekli

zab›ta sald›r›s›na karfl›, devrimcilerle iflçiler
birlikte direndiler. 



Her y›ldönümü,

bir hesaplaflmad›r
ayn› zamanda. Geç-
miflle bugün ve gele-
cek aras›nda bir
köprü kurmak, nere-
den nereye vard›¤›-
m›z› de¤erlendirmek-

tir. ML tarih bilinci budur zaten. Geçmifle, ge-
lece¤in perspektifi ile bakabilmek, ondan ge-
rekli dersleri/sonuçlar› ç›karabilmektir. Ne
oraya çak›l›p kalmak, ne de onu yads›mak
ve kopmak… 

Y›llar önce “ayaklar›m›z topra¤›m›za s›k›-
ca basmal›, ama gözümüzü ufka dikmeliyiz”
derken tarih bilincimizi, geçmiflle-gelecek ara-
s›ndaki diyalektik ba¤›, böyle ortaya koymufl-
tuk. “Köklerimiz toprakta, tarihten geliyoruz”
diyerek, geçmifli inkar edenlere tepkimizi, ay-
n› zamanda kendi duruflumuzu ifade etmifltik.
Stalin’in Yunan mitolojisinden verdi¤i örnekte
oldu¤u gibi, bizim yenilmezli¤imizin s›rr›,
ayaklar›m›z›n topra¤a basmas›yd›. Bu top-
rak, tarihimizdi, flehitlerimizdi, iflçi ve emekçi-
lerimizdi. Kimsenin gücü, bizi onlardan ko-
parmaya yetmezdi. 

Aradan geçen zaman, bu bak›fl›n do¤rulu-
¤unu yeniden yeniden ›spatlad›. Aksi yönde
düflünen ve hareket edenlerin geldi¤i noktay›
da gözler önüne serdi. 

* * *
Bilinir; hainler ve dönekler ilkin kendi geç-

mifllerini yads›rlar. O dönemlere lanet okur,
herfleyini karalamaya kalkarlar. Bunu da “de-
¤iflim-yenilenme” olarak gösterirler. Gerçekte
yap›lan, kendinin yads›nmas›d›r. Kendini
yads›yan insan›n da ne de¤erleri kal›r, ne
kimli¤i, sayg›nl›¤›… Bir hiçleflmedir yaflanan.
Etraf›ndaki herfleyin yer de¤ifltirmesi, boflal-
mas›d›r. Büyük bir bofllu¤a, uçuruma yuvarla-
n›flt›r. 

Bu yol, çi¤nenmifl bir yoldur, o yolun yol-
cular› da, sonu da bellidir. Halk›m›z “geçmi-
flini inkar eden haramzade” demifltir. Ve on-
lara asla güvenmemifltir. Dününü lanetleyip

kald›-
r›p atanlar,

bugünkü durufllar› ve savunular›yla
da güven vermezler çünkü. Bugün söyle-

diklerini, yar›n reddetmeyece¤inin garantisi
yoktur. 

Lenin, bir örgütün tarihinin, “onun en bü-
yük hazinesi, cephaneli¤i” oldu¤unu söyler.
Ama onu bir mirasyedi gibi yiyip bitirmemek
kayd›yla… O büyük cephanelikten hangi si-

lahlar›, ne zaman kullanaca¤›n› bilerek… O
büyük hazineye, yeni de¤erler katarak… Ak-
si halde “haz›ra da¤ dayanmaz!” 

Biz o hazineyi gözbebe¤imiz gibi koruyor
ve yeni de¤erlerle zenginlefltiriyoruz. Miras-
yediler ise, yiye yiye bitiremedikleri bu zen-
ginli¤in sonuna geldiler, dip göründü! Ger-
çek niyetlerini ortaya koyup tümden inkar
edenler de, ikiyüzlü biçimde sahiplenen veya
ba¤r›na basarak bo¤anlar da, o büyük hazi-
neden hiçbir fley alamad›klar›n› gösterdiler. 

“Süreklilik içinde kopufl”, “Kopuflta sürekli-
lik” diye diye tümden koptular. Bizlerin ve ta-
ban›n devrimci bask›s›yla, en az›ndan biçim-
sel olarak sürdürmek zorunda kald›klar› flehit-
lere ve geleneklere ba¤l›l›¤›, tamamen terket-
tiler. Zaten bir kabuk gibi duran bu de¤erleri
kopar›p atmakta hiç zorlanmad›lar. Kimi solu-
¤u troçkizmde ald›, kimi liberal reformizm-
de…

* * *
Geçmifli do¤ru biçimde sahiplenip gelece-

¤e tafl›yanlar, çok zorlu ama onurlu ve me-
flakkatli bir yolu aflarak bugünlere geldi. fiai-
rin dizelerindeki gibi “dalgalar› karfl›layan
gemiler gibi/gövdelerimizle, karanl›klar› yara
yara” ilerledik. “Rüzgarlar› en serin/uçurum-
lar› en derin/havalar› en ›fl›kl› s›ra da¤lar›”
aflarak geldik. Arkam›zda “bir düflman gözü
gibi karanl›¤›n yolu”nu b›rakt›k. Önümüzdeki
“günefl dolu bak›r taslara” do¤ru uzad›k.

Bu zorlu bir yürüyüfltü. “Dostlar›n aras›-
na/güneflin sofras›na” oturabilmek kolay ola-
mazd› zaten. Sab›r isterdi, inanç isterdi, yol-
daflça bir ruh isterdi ve ille de kavga isterdi.
Bunlar›n hepsi gösterildi. Geldik bugüne…  

‹flte tarih, iflte biz… Yine çiçekteyiz iflte,
yine meyvedeyiz…

Bizi köklerimizden koparmaya kalkanlar,
en fazla dallar›m›z› budad›lar. O dallar yeni-
lenerek, tazelenerek ama her daim köklerin-
den ald›¤› suyla beslenerek büyüdü, geliflti…
Kökünden kopanlar ise, her geçen gün biraz
daha zay›flad›, dallar› kurudu ve çürüdü…
Bu yaflam›n do¤as› gere¤iydi, diyalekti¤in
yasas›yd›: Geliflmeyen, geriler; topra¤›ndan
beslenmeyen, kurur…

Ne demifliz y›llar önce: “O kapkara gün-
de, kapkara karara imza atanlar, bunu al›n-
lar›nda kara bir leke olarak tafl›yacak ve al-
t›nda ezilecekler!” demifliz. “Her tu¤las›nda
yoldafllar›m›z›n teri, flehitlerimizin kan› olan o
sapasa¤lam yap›y› tasfiyeye giriflmenin veba-
lini kald›ramayacaklar!” demifliz. “Tarih gös-
termifltir ki, komünistlere kin kusanlar, düzme-
ce iddialarla sald›r›ya geçenler, iflah olmaz-

lar!” demifliz. Ve eklemifliz: “Bunlar kehanet
de¤il, sürecin zorunlu diyalektik sonuçlar›-
d›r!”

* * *
fiimdi sonuçlar›n› yafl›yoruz. Gerçekten de

bu a¤›r vebalin alt›nda ezilifli görüyoruz. Bu
öyle bir vebal ki, tek tek komünistlere çektir-
diklerinin vebali de¤il. Yolumuzu bir süre en-
gellemeyi baflarmak, uzatmak da de¤il. Bir
komünist hareketi tasfiyeye kalkman›n, iflçi ve
emekçileri onun öncülü¤ünden mahrum b›rak-
man›n vebalidir. Devrimimizi ony›llarca geri-
ye atman›n vebalidir. fiehitlerimize, de¤erler-
lerimize sayg›s›zl›¤›n vebalidir. ‹flte bu vebal-
dir ki, onlar› un ufak etmifl, atomlar›na kadar
parçalam›flt›r.

Bu son, hiç flafl›rt›c› de¤ildir. Geç bile ka-
l›nm›fl bir sürecin tamamlanmas›d›r. Herkesin
kendi yerini, lay›¤›n› bulmas›d›r. Bafl›ndan
beri “ayn›lar ayn›, ayr›lar ayr› yere” dedik.
Saflaflma, olabilecek s›n›r›na dayanm›flt›r ar-
t›k. Ama tabi dibin dibi de vard›r. Yeter ki o
e¤ik düzleme girilmeye görsün! Y›llar y›l› di-
be vuran bir top gibi yukar› f›rlanaca¤› bek-
lendi o umut edildi. Oysa top patlakt›, dibe
düfltü ve bir daha yukar› f›rlamad›, flimdi o
dipte yuvarlan›p gidiyor.  

‘79’da temelleri at›lan sa¤lam zeminde ›s-
rar edenler, yavafl ama emin ad›mlarla gele-
ce¤e yürüyorlar… 

Buna engel olanlarla y›llar önce yolumuzu
ay›rd›k. Bizi kendi batakl›klar›na çekmek iste-
yenlerden elimizi kurtard›k. Onlar› o batakl›k-
ta bo¤ulma özgürlü¤ü ile baflbafla b›rakt›k… 

Zorluklar›n büyük bir k›sm›n› aflarak, ken-
dimize inanc›m›z› pekifltirerek yürüyoruz…
Düflmana korku, dostlara güven vererek yürü-
yoruz… Ama daha yolun bafl›nda oldu¤umu-
zun bilinciyle. Daha katedece¤imiz çok yol,
aflaca¤›m›z çok engel oldu¤unu bilerek… 

Karanl›klar› yara yara, yürüyoruz ayd›nl›k-
lara… Önümüz aç›k, çizgimize, yap›m›za
güvenimiz tam… Kendimizle yar›fl›yoruz, ken-
dimizin rakibiyiz sadece. Tarihimize karfl› so-
rumluyuz, flehitlerimize karfl› sorumluyuz, iflçi
ve emekçilere karfl› sorumluyuz… 

En karanl›k günlerde bize yol gösteren
“kutup y›ld›z›”m›z, flimdi daha parlayan ha-
liyle yolumuzu ayd›nlat›yor. Gülen yüzleri ve
denetleyen gözleri ile bizleri cesaretlendiri-
yor, yüreklendiriyor. Onlara verdi¤imiz sözü
tutaca¤›z. Savaflt›klar› davay› ve gözbebekle-
ri gibi koruduklar› yap›y› büyütece¤iz. 

Tarih buna tan›kt›r. Bugüne dek verdi¤i-
miz sözleri hep tuttuk. Bundan sonra da tuta-
ca¤›z!... 

Y›ld›zlar 
rüzgâr 
ve su. 

Baflüstünde bir gemici korosu 
su gibi, rüzgâr gibi, y›ld›zlar gibi bir

türkü söylüyor, 
y›ld›zlar gibi 

rüzgâr gibi 
su gibi bir türkü. 

Bu türkü diyor ki, «Korkumuz yok! 
‹nmedi bir gün bile gözlerimize 

bir k›fl akflam› gibi karanl›¤› korkunun.» 
Bu türkü diyor ki, 

«Bir gülüflün atefliyle yakmas›n› biliriz 
ölümün önünde sigaram›z›.» 

Bu türkü diyor ki, 
«Çizmifliz rotam›z› 

dostlar›n alk›fllar›yla de¤il 
g›c›rt›s›yla düflman›n difllerinin.» 
Bu türkü diyor ki, «Dövüflmek..» 
Bu türkü diyor ki, «Ifl›kl› büyük 

›fl›kl› genifl ve s›n›rs›z bir limana 
dümen suyumuzda sürüklemek denizi..» 

Bu türkü diyor ki, 
«Y›ld›zlar 

rüzgâr 
ve su...» 

Baflüstünde bir gemici korosu 
bir türkü söylüyor; 

y›ld›zlar gibi 
rüzgâr gibi, 

su gibi bir türkü..

NAZIM H‹KMET

Binlerce y›ll›k insanl›k tarihinden, iki yüzy›l› afl-
k›n proletaryan›n direnifllerinden, yüzy›ll›k Mark-
sizm-Leninizmin biliminden süzülerek geliyoruz…
Spartaküs’ten Lyon’a, Paris Komünü’nden Ekim
devrimine, yenilgi ve zaferleri kuflanarak geliyo-
ruz… Pir Sultan’dan fieyh Bedrettin’e, Mustafa
Suphi’den Ethem Nejat’a, onlardan Denizlere, Ma-
hirlere, Kaypakkaya’lara uzanan bu topraklar›n de-
¤erlerini sahiplenerek, onlardan ö¤renerek geliyo-
ruz… Ama ayn› zamanda onlara yeni halkalar ekle-
yip, yeni de¤erler katarak…  

Yüzlerce ayr›k otu içinde bir tutam k›r çiçe¤i
olarak, gelece¤e umut tafl›yan›z… 12 Eylül karanl›-
¤›n› yaran, sokaklar›, evleri “granitten bir kale” ya-
pan, zindanlarda ›fl›k olup saçan, ölüm oruçlar›nda
bayraklaflan›z... ‹flkencehanelerde destan yazan,
mahkemelerde yarg›layan, mücadelenin her cephe-
sinde “kutup y›ld›z›” olarak parlayan ve do¤ru yolu
göstereniz…

Komünarca silkinip, iflgallerden, direnifllere bü-
yüyerek geleniz… Katledilen madencinin hayk›ran
solu¤u; fabrika, fabrika, sokak, sokak genel grev-
genel direnifli örgütleyeniz… Ölmesin diye çocuk-
lar, bomban›n üzerine atlayan Yunus’uz! Yoldafllar›-
na siper olan Eralp’iz, Nilgün’üz! Faflizmin ininde,
suratlar›na tekme olup çarpan Remzi’yiz! Yoldafl-
can’›n, Metin’in izinden yürüyerek slogan ata ata
çat›flan fiaban’›z! “Bizsiz olmaz bu ifller” diyerek
Gazi’den Ümraniye’ye anti-faflist kavgan›n tam or-
tas›na koflan Zeynep’iz, Hakan’›z! Fatih yoldafl›n›n
k›z›l band›n› flerefle tafl›yan, “Biz kazanaca¤›z” flia-
r›n› kitlelere mal eden, ölüm orucu flehitleri ve gazi-
leriyiz! 

Tasfiyecili¤e karfl› ML örgütün, teslimiyete karfl›
direniflin temsilcileriyiz. 12 Eylül tasfiyecili¤ine ol-
du¤u gibi, kendi tasfiyecilerimize de bayrak açan,
çevre-grup al›flkanl›klar›na set çekeniz. ‘80 ve
90’larda, hem faflizmin hem de tasfiyecili¤in ka-
ranl›¤›n› yararak ilerleyen ihtilalci komünistleriz... 

Atefli ve ihaneti gören, ama hiç tereddüt etme-
den motorlar› maviliklere süren bolflevikleriz... Az-
mi’den Nurettin’e tüm flehitlerimizi yaflatan, gele-
ne¤in izinden gelece¤e yürüyenleriz… Yine çelikten,
yine bolflevik müfrezeyi yaratarak, iflçi ve emekçi-
lerin umudunu büyüteniz… Örgütçü ve militan kim-
li¤imizi yeniden kuflan›p, meydanlara ç›kan›z… Sa-
vafla ve faflizme karfl›, kavga bayra¤›n› yükseltip,
Nato’dan IMF’ye emperyalist kurumlara ülkemizi
dar edenleriz... Barikatlar›n bafl›nda, sokak savafl-
lar›nda, en önde dövüflen, en son çekileniz... 1 Ma-
y›slarda alanlar› zapteden, orak-çekiçli k›z›l bayra¤›
gururla tafl›yan ve meydanlara dikeniz… 

‹flçi direnifllerinde, çat›flmalarda, grevlerde bü-
yüyen “yeni ça¤›n çocuklar›”y›z biz. Onlara ö¤re-
ten, onlardan ö¤reneniz… Niceli¤e de¤il, niteli¤e
önem veren, saflar›m›z› temiz kanla dolduran›z. Y›l-
lar›n deneyimi ve birikmini gençli¤in dinamizmi ile
birlefltireniz… Bizler Osman’›n Fatih’in ö¤rencileri-
yiz. Stalin Mehmet’in Sezai’nin her tür statükoya,
donmufl olana vuran sesi, gelece¤in temsilcisiyiz...   

BU TAR‹H, BU GELENEK, BU GELECEK B‹Z‹M! 
Böyle köklü bir tarihi, ne faflizmin sald›r›lar›, ne

oportünizmin çamurlar›, ne de tasfiyecili¤in inkar›
y›kabildi, y›kabilir… Varl›¤›m›z bunun kan›t›d›r. Ge-
lece¤imiz ise, bunun dost-düflman herkese ilan›
olacakt›r. 
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“‹nsanlar›n sosyal varl›klar›n› belirleyen düflün-
celeri de¤il, aksine düflüncelerini belirleyen sosyal
varl›klar›d›r” der Marks. ‹nsanlar›n fikirleri yaflad›k-
lar› koflullar›n d›fl›nda “çok özel” bir yerlerden gele-
rek beyinlerine yerleflmez. Neyi yafl›yor, neyi görü-
yor, duyuyorlarsa, odur bilinçlerinde olgunlaflan.
Düflünceleri, yaflad›klar› koflullar içinde alg›lad›klar›
fleylerden ibarettir bu nedenle. 

Elbette ki, ayn› toplumda yaflayanlar›n hepsi, bir
tornadan ç›km›fl gibi birebir ayn› özellikleri göster-
mez. Herkes, içinde bulundu¤u toplumsal koflullar-
dan, geçmiflten bugüne getirdi¤i birikimler ölçüsün-
de etkilenir. Keza çevresinde flekillenen, kendisine
dayat›lan yaflam ve düflünme tarz›n›n d›fl›na ç›kan,
çok daha genifl bir alan› görerek etkilenen, duygu-
düflünce dünyas› zenginleflen insanlar da vard›r.
Ancak genifl kitleler sözkonusu oldu¤unda, belli eko-
nomik ve toplumsal koflullar alt›nda, ayn› düflünce
ve duygular›n flekillendi¤i, tek tek insanlar›n ayn›
fleylerden etkilenip ayn› tepkileri verdikleri de yads›-
namaz bir gerçektir. Ekonomik ve toplumsal koflul-
lar de¤iflti¤inde, kitleler de “kitlesel halde” bir de¤i-
flim geçirmektedirler. 

Yenilgi dönemlerinin özelli¤i
12 Eylül sonras›nda, özellikle devrim dalgas›n›n

yenilmifl olmas›, devlete büyük bir manevra olana¤›

sa¤lad›. Her alandan büyük bir bombard›man bafl-
latt›… Öncelikle devrimcilerden ve devrimcilerde so-
mutlaflan insani de¤erlerden bafllad›. Örgütlerin bi-
reyi yok etti¤i, oysa her fleyden önce birey olmak
gerekti¤ini vaaz etti. Yenilgi ortam›nda bu söylem,
kitlelerde yank› bulmaya bafllad›. Kitlelerin birbirine
yabanc›laflmas›n›n ve yaln›zlaflmas›n›n tohumlar›
böylece at›ld›. 

Derken maddi de¤erler, manevi de¤erlerin üzeri-
ne ç›kt›. “Para”n›n ve lüksün, emek, çal›flkanl›k,
onur gibi erdemlerden daha de¤erli oldu¤u anlat›ld›
›srarla. Para her kap›y› açard›, ama onur ve dürüst-
lük kar›n doyurmuyordu! “Herkesle birlikte bo¤ul-
mak”tansa, “gemisini kurtaran kaptan” olmak ye¤
tutuldu. S›n›f atlama hayalleri güçlendirildi. Yoksul
emekçi kesimlerde bile zengin yaflamlara özlem ve
zenginlerin hayat›na kenar›ndan da olsa yak›nlafl-
ma umudu körüklendi. Ve tüketmek... Daha çok,
daha lüks tüketmek pompaland›.

Geçmifle dair her fleyin kötülenmesi de bu bom-
bard›man›n amaçlar›ndan biriydi. Ailelerinden, do-
¤al çevrelerinden görerek, kendi yaflam›n›n içinde
ö¤rendi¤i her fley “lanetli” ilan edildi. Evde yaflama
biçiminden çocuk yetifltirme tarz›na, yemek yeme
al›flkanl›klar›ndan, insan iliflkilerine kadar her fley,
yeni bafltan tan›mland›. Eskilerin, yafll›lar›n anlatt›k-
lar› ve ö¤rettikleri küçümsenirken, “yeni” olan her
fley kutsand›. Burjuvazi, kitlelerin geçmiflle ba¤lar›n›
koparmak ve sadece kendisinin söylediklerini dinle-
mesini sa¤lamak için bu yönteme baflvurmufltu. Bur-
juva propagandan›n temel argüman› “yeni” oldu.  

‘80’li y›llar, tüm dünyada karfl›devrimci bir dal-
gan›n esmeye bafllad›¤› bir dönemdi ayn› zaman-
da... Bu karfl›devrimci dalga, emek sömürüsünü yo-
¤unlaflt›r›yor, böylece üretimi art›r›yordu. ‘80’li y›l-
larda kapitalizmin tüm dünyada h›zla geliflme gös-
termesinde, teknolojik geliflme kadar, esen bu karfl›-
devrimci dalgan›n yaratt›¤› bask› ortam› da etkili ol-
mufltu. 

Bu dönemde t›pk› ülkemizde oldu¤u gibi tüm
dünyada devrimci hareketlere ve devrimci de¤erlere
karfl› bir sald›r› yükseltildi. Kitlelerin devrimci yap›-
lardan, hatta demokratik hak ve özgürlük mücadele-
sinden uzak tutulmas› için çaba harcand›… Ancak
salt ideolojik sald›r›, salt ideolojik bombard›man,
e¤er uygun nesnel koflullar olmasayd›, kitleler üze-
rinde etkili olmaya yetmezdi. Kapitalizmin ekonomik
geliflme düzeyi de uygun nesnel koflullar› oluflturdu.
Daha önceki y›llarda evlerde radyo gibi elektronik
aletler bile, belli bir refah göstergesiyken; ‘80’li y›l-
larda televizyon, buzdolab›, çamafl›r makinesi gibi
ürünler art›k her evde yayg›n biçimde kullan›lmaya
baflland›. ‹nflaat sektöründeki geliflme, gecekondu-
dan apartmana geçmeyi, çekirdek ailelerin ayr› eve
ç›kmas›n› kolaylaflt›rd›. 

Ayn› y›llarda, gerçekte kitlelerin ald›klar› reel üc-
retler düflmekte, çal›flma koflullar› giderek a¤›rlafl-
makta, kazan›lm›fl pek çok ekonomik ve sosyal hak
gasbedilmekteydi. 12 Eylül, sendikal örgütlülükleri
da¤›tm›fl, fabrika ve iflyerlerindeki faflist bask›lar› en

üst noktaya ç›karm›fl, en küçük bir hak ara-
ma mücadelesine bile fliddetle sald›rm›fl, bü-
tün bunlar›n etkisiyle yaflam koflullar›n› kötü-
lefltirmiflti. Gerçek gelir düflerken, görece re-

fahta bir art›fl olmufltu. Bu da büyük bir yan›lsama
yaratt›. 

Kapitalizm, gerçekten de “bir avuç mutlu az›nl›k
için” çok iyi yaflama koflullar› sunuyordu. Ve geri
kalan genifl kitlelerin pay›na düflen, bu yaflama ko-
flullar›na ulaflma hayaliydi.  

Yoz burjuva yaflam tarz›
‘80’lerden itibaren burjuvazi, özellikle genç ku-

flaklar› kendi geçmifllerinden, köklerinden koparma-
y› baflard›. Sadece kendisini düflünen, kendisini
dünyan›n merkezine koyan, yaflam›n anlam›n›n e¤-
lenmekten ibaret oldu¤una inanan bir insan tipi ge-
lifltirildi. Sorunlara karfl› duyars›z, topluma karfl› ilgi-
siz, de¤erler sistemi geliflmemifl, kendisine karfl› bile
sorumluluk duygusundan yoksun, sorun çözme gücü
olmayan, baflar› kavram›n› s›navlarda yüksek not al-
maktan ibaret zanneden, yaflamda herhangi bir fle-
yi baflaramam›fl, herhangi bir fleyi baflarmak için
çaba göstermesini bilmeyen, kendi ayaklar› üzerin-
de duramayan bir insan tipi. Düflüncelerden oldu¤u
kadar duygulardan da yoksun, sevmeyen, sevilme-
yen, yaln›z kalmamak için her fleye katlanan, ama
ruhen hep yaln›z olan, yaflama karfl› yabanc›laflm›fl,
amaçs›z ve gelecek beklentisi olmayan gençler do-
lufltu ortal›¤a. 

Anne-babalar, kendileri kapitalizmin bombard›-
man›ndan ne kadar etkilendiklerini fark etmeden,
bu bombard›mandan çok daha fazla etkilenen genç
kuflaklar yetifltirdiler. Çocuklar› için her fleyi düflün-
meye, onlar›n gelece¤ini en iyi biçimde kurmaya,
çocuklar›n› hiç incitmeden büyütmeye çal›flt›lar. Ve
çocuklar büyümeye bafllad›¤›nda, kendi yaratt›klar›
“frankefltayn”lardan korktular, kendi çocuklar›na da
yabanc›laflt›lar. 

Kitlelerin yaflamlar›n›n merkezine maddi unsurlar
oturtuldu. Maddi varl›klar›n› güçlendirmek için ölesi-
ye çal›flt›lar. Kredi kartlar›n›n, taksitlerinin esiri hali-
ne geldiler. 12 Eylül öncesinde “dünyay› de¤ifltir-
mek”, “yaflam koflullar›n› düzeltmek”, “insanl›k için
iyi bir fley yapmak” gibi amaçlar› vard›. Sonras›nda
ise “de¤ifltirmek” istedikleri tek fley, evleri, arabala-
r›, mobilyalar›, giysileri oldu. Duygular, düflünceler,
manevi zenginlikler, de¤erler sisteminin yerine,
maddi zenginliklerini, servetlerini, malvarl›klar›n›
koymaya bafllad›lar. 

‘90’lar›n ikinci yar›s›nda ortaya ç›kan, 2000’ler-
de ise h›z kazanan ekonomik geliflme, teknolojide
ortaya ç›kan yenilenmeydi. Cep telefonu ve bilgisa-
yar teknolojisinin yayg›nlaflmas›, internet a¤›n›n or-
taya ç›kmas›, üretim alan›nda oldu¤u kadar, günlük
yaflamda da her fleyi altüst eden bir etki yaratt›.
Üretimde reel ekonomi küçümsenip sanal ekonomiye
(biliflim sektörüne) a¤›rl›k verilirken, yaflamda da
gerçek de¤erler, gerçek duygu ve düflünceler bir ke-
nara b›rak›larak sanal de¤erler, sanal duygu ve dü-
flüncelere yönelme ortaya ç›kt›. Zenginlikler bile sa-
nal oldu. 20 y›l vadeli kredi çekerek ev sat›n alan
insanlar, ev sahibi olduklar›n› zannettiler. Kredi kart›

KKrriizz vvee ssaavvaaflfl ddöönneemmlleerriinnddeekkii
TTOOPPLLUUMMSSAALL DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹MM‹flçi ve emekçiler, eyleme bafllarken, maafl art›fl›,

iflgüvencesi vb somut ekonomik taleplerle yola ç›k›-
yorlar. Ancak eylemin kendisi, ideolojik-sosyal-kül-

türel kazan›mlar da getiriyor. Tek tek insanlar› ve
genel olarak kitleleri de¤ifltiriyor. Direnifl ne kadar

güçlüyse, kat›lan herkes proleter ideolojiden, pro-
leter toplumun kültürel özelliklerinden etkileniyor.

Ço¤u zaman ne oldu¤unu bilmeden, anlamadan,
o de¤iflimi yafl›yor, çevresinde gözlemliyor. 

Tekel iflçilerinin, eylem s›ras›nda nas›l bir de¤iflim
geçirdiklerini, dergimiz sayfalar›nda çeflitli yaz›-

larda anlatmaya çal›flt›k. Bencillik ve bireyselleflme
gibi kapitalist topluma özgü özellikler, “K›z›lay Te-

kel Cumhuriyeti”nde her geçen gün biraz daha
azald›, silikleflti.  Tekel iflçilerin naylon “kondu”la-
r›n›n içine, paylafl›m, dayan›flma, çal›flkanl›k, feda-
karl›k gibi “insanal” nitelikler, her geçen gün gün

biraz daha nüfuz etti. ‹flçiler kolektif düflünmeyi,
kolektif hareket etmeyi her geçen gün biraz daha
fazla ö¤rendi.  Sadece kendileri de¤il, aileleri de

de¤iflti. Eflleriyle, çocuklar›yla berabere yaflad›lar
bu de¤iflimi.

Elbette devrimci bir önderlik olmad›¤› zaman, bu
nitelikler kal›c› olmaz, eylem bittikten sonraki du-
ruma göre de¤iflim geçirir. Ancak kriz koflullar›n-
da, kitleler mücadeleyi yükselttikçe hem çok daha
genifl kesimler bu niteliklerden etkileneceklerdir,
hem de devrimcilerin güç ve etkinli¤i artacakt›r. 

Bundan tam bir y›l önce, fiubat 2009’da “Kriz dö-
nemlerinde toplumsal de¤iflim” bafll›kl› bir yaz› ya-

y›nlam›flt›k. Kriz ve krize karfl› mücadelenin nas›l
bir de¤iflim getirece¤ini, daha krizin ilk günlerinde
ortaya koymufltuk. Krizin toplumsal dokuyu de¤iflti-

rece¤ini, insanlar› dönüfltürece¤ini anlatm›flt›k.
Güncel öneminden dolay› yaz›y› k›saltarak yeniden

yay›nl›yoruz. 
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kullanarak al›flverifl yapt›lar ve sanki bu borç kendi-
lerine ait de¤ilmifl, baflkas›n›n paras›n› harc›yormufl
gibi davrand›lar. ‹nternetin ve cep telefonunun sanal
dünyas›nda kendilerini olduklar›ndan farkl› kimlikle-
re büründürerek, sanal arkadafll›klar, sanal iliflkiler
kurdular. Kendilerinde yanl›fl, olumsuz bir fley gör-
düklerinde, de¤iflmek yerine de¤iflmifl gibi davran-
may›, olduklar›ndan farkl› görünmeyi seçtiler. Yarat›-
lan tuhaf bir hayal dünyas› içinde gerçeklikle ba¤la-
r›n› kopard›lar. ‹nternet belki daha dar bir kesime
hitap etti, ama cep telefonu ve kredi kart›, en yoksul
iflçinin bile cebine girdi, yaflam›n›n bir parças› oldu.  

Kriz tüm dengeleri de¤ifltirdi 
“Bilim ve teknolojide ortaya ç›kan yeni bir gelifl-

me ve bunun arkas›ndan meydana gelen ekonomik
büyüme, s›n›f mücadelesinin dinamiklerini bir süreli-
¤ine geriye iter” diyordu Marks. ‹nsanlar›n yaflamla-
r›nda bir fleyler iyiye gidiyorken, ya da iyiye gitti¤i-
ni zannediyorken, bilim ve teknolojide ortaya ç›kan
geliflme, yeni umutlar yeni beklentiler yaratm›flken,
kitleler bu beklentileri bozacak büyük altüst olufllar
istemezler. Ancak fliddetli ekonomik ya da siyasi
kriz dönemleri, kendi hayatlar›nda ortaya ç›kan bü-
yük çöküfller, düzene iliflkin umut ve beklentilerini
yerle bir eden geliflmelerle karfl›laflt›klar› anlarda,
devrimci ajitasyona aç›k hale gelirler. 

‘80’lerden itibaren geliflmeye bafllayan, ‘90’la-
r›n ikinci yar›s›ndan sonra ise çok daha büyük bir
h›z kazanan kapitalist geliflme döneminde, tüm dün-
yada devrim dalgas›n›n nesnel koflullar›nda bir za-
y›flama ortaya ç›km›flt›. Üstelik ülkemiz devrimci ha-
reketi, bu tabloyu de¤ifltirebilecek, öznel unsurun
gücüyle nesnelli¤i etkileyebilecek güçte de¤ildi…
12 Eylül y›llar›nda direniflsiz ve dövüflsüz bir biçim-
de al›nan yenilgi, ‘90’lar›n ortalar›ndan itibaren ge-
liflmeye bafllayan reformizm ve yasalc›l›k, bunun ko-
münist ve devrimci örgütleri de etkilemesi ve 12 Ey-
lül’den sonraki “ikinci tasfiyeci dalga”y› yaratmas›,
devrimci hareketin daha da geriye düflmesine ne-
den oldu. 

Bugün ekonomik kriz, son 20 y›lda devrim cep-
hesinin aleyhine oluflan nesnel ve öznel koflullar› de-
¤ifltirme dinamiklerini fazlas›yla sunuyor. Üstelik bu
devrim cephesinin bütün zay›fl›klar›na ra¤men böy-
ledir. Her ekonomik kriz, afl›r› üretimin varl›¤›n›, sis-
temde bir t›kan›kl›k oldu¤unu gösterir… Özellikle
baz› krizler, kapitalist sistemin tümünde bir t›kanma
anlam›na gelir. Çözüm de tüm sistemi etkileyecek ve
onu alt-üst edecek düzeyde fliddetli bir halk hareke-
tindedir. Krizin getirece¤i y›k›m, sistemin tüm denge-
lerini bozacak ve yeniden kuracak büyüklükte olur. 

Bugün yaflanan kriz, dünya ekonomisinin genel
olarak t›kanmas› biçiminde ortaya ç›kan ve ancak
büyük bir emperyalist paylafl›m savafl› ile atlat›labi-
lecek olan fliddetli bir krizdir. Çünkü sözkonusu
olan, dünya hegemonyas›nda bir de¤iflim, dünya
imparatorluk taht›n›n sahip de¤ifltirmesidir. Bütün
bunlardan dolay›, bu krizin yarataca¤› altüst olufl,
bugüne kadar yaflananlardan çok daha fliddetli ola-
cakt›r. Daha flimdiden insanlar›n günlük yaflamlar›n›
etkilemeye bafllam›flt›r. ‹flten at›lmalar herkesin bir
biçimde gündemindedir. Gün geçtikçe krizin etkileri
herkesin yaflam›na biraz daha yak›nlaflacak ve çok
k›sa bir zaman içinde herkesin yaflam›n› etkileyecek-
tir.  

Yeni dönem, yeni bir insan tipi
Örgütlenme faaliyetinin temel unsuru ‘insan’d›r,

kitlelerdir. Bu nedenle, burjuvazinin ideolojik bom-
bard›man›n›n kitleler üzerinde yaratt›¤› etki, devrim-
ci ve komünistlerin en önemli sorunu oldu uzun y›llar
boyunca. Ancak art›k bu dönemin sonuna gelindi.
Ekonomik büyüme döneminin sonu ile birlikte, bu
dönemin yaratt›¤› kitle psikolojisinin de sonu görün-
dü…  

Türkiye’nin krizden fliddetli etkilenece¤ini, Orta-
do¤u’yu ilgilendiren bir savafl›n da ortas›nda yer al-
d›¤›n› söylüyorsak, teorik olarak bunlar› biliyorsak,
bunun yaflam›m›z üzerindeki etkilerini de düflünmek
zorunday›z. Bu tablo içinde, mesela evde elini s›cak
sudan so¤uk suya sokmadan büyütülen gençlerin
durumunu bir düflünelim. Bir fleyi elde etmek için fl›-
mar›kça a¤layan, markette, sokakta k›yametler ko-
partan ve çevresindeki herkesin sinirlerini tepesine
f›rlatan çocuklar› düflünelim… ‹ngilizce aksan›yla
Türkçe konuflmaya, sesini inceltip kelimeleri yayarak
‘haval›’ görünmeye çal›flan üniversiteli-liseli gençle-
ri… Bütün bencilli¤iyle otobüste yan›ndaki koltu¤a
küçük çocu¤unu oturtan ve ayaktaki yafll› bir amca-
ya yer vermeyen kad›nlar›… Sadece sat›n ald›¤›-tü-
ketti¤i ürünler üzerinden kendini ifade eden, marka
ba¤›ml›s› ‘birey’leri… Fabrikada, okulda, sokaklar-
da sürekli kameralar taraf›ndan gözetlenmeyi de,
internette ya da ev gözetleme programlar›nda bafl-
ka insanlar›n hayatlar›n› gözetlemeyi de meflru gör-
meye bafllayanlar›… Bir yar›flmada puan kazanma
ad›na, rakipleriyle en sald›rgan, en afla¤›l›k iliflkiler
kuranlar›… ‹nsan›n insana yabanc›laflmas›na, ben-
cilleflmesine, çürümesine dair bütün örnekleri… 

Kriz, açl›k, iflsizlik, savafl koflullar›nda bu yaflam
tarz›n›, bu al›flkanl›klar› sürdürebilmek mümkün mü-
dür?

“Il›man” dönemlerin, “yumuflak” koflullar›n insan-
lar›, savafl gibi, kriz gibi son derece sert koflullarda
ayakta kalamazlar. Ya de¤iflecekler, sertleflecekler
ve ayakta kalmak için mücadele edecekler, ya da
de¤iflme ve mücadele gücünü kendilerinde bulama-
yacak ve yokolacaklar. Bu saatten sonra, seçenekler
sadece bunlarla s›n›rl›, ikisinden birisini seçmek, iki
yoldan birine girmek d›fl›nda çare yoktur art›k. 

Kriz döneminin insanlarda ne türden de¤ifliklik-
ler yarataca¤›n›n ilk örneklerini, iflçi eylemlerinde
görmeye bafllad›k bile. ‹flten at›lma tehdidi yaflayan,
ya da iflten at›lan iflçilerin ilk refleksleri birbirlerine
kenetlenmek oluyor. ‹flçiler, fabrikay› iflgal ederken,
ateflin bafl›nda kumanyalar›n› yerken, mesaiye gelir
gibi her gün direnifle gelirken, son y›llarda unuttu-
rulan pek çok de¤eri yeniden keflfediyorlar. Birbirle-
rine güvenmeyi, kolektif hareket etmeyi, tek bafl›na
kurtuluflun mümkün olmad›¤›n›, kapitalizmin onlara
sundu¤u her fleyin geçici ve yüzeysel oldu¤unu,
paylaflman›n ve dayan›flman›n en insani-en güzel
duygular oldu¤unu… Bütün bunlar›, kendi yaflamlar›
içinde yeniden keflfediyor, bu duygular›n tad›na va-
r›yorlar. Yaflad›klar› direnifl, onlar›n yaflama, ailele-
rine, arkadafllar›na bak›fllar›n› de¤ifltiriyor. 

Sadece direniflteki iflçiler de¤il, yolda, otobüste,
insanlar›n krizle ilgili artan konuflmalar›nda, giderek
daha fazla tan›k olmaya bafll›yoruz bu de¤iflime.
Lüks yaflam özlemlerinden ve bu yüzden yapt›kla-
r›ndan piflmanl›klar ifade ediliyor. Giderek daha
kanaatkar olmaya bafll›yorlar. Sevginin ve dostlu-
¤un k›ymeti yeniden keflfediliyor. 

Bir baflka olumlu geliflme, Marks’a ve Mark-
sizme duyulan ilginin artmas›d›r. Dünya genelin-
de, özellikle üniversite ö¤rencileri aras›nda
Marks’›n kitaplar›n› okuma gruplar› kurulmakta,

Marksizm tart›fl›lmaktad›r.  Devletin ve medyada ko-
nuflan “televoleci ekonomistler”in krizle ilgili yapt›k-
lar› aç›klamalar›, tahminleri hep yanl›fl ç›k›yor. Kitle-
leri uyutmak, krizin boyutunu gözlerden gizlemek
için yalanlar söylüyorlar, verileri, gelinen noktay›
çarp›t›yorlar. Bu güvensizlik, kitlelerin farkl› aray›flla-
r›n›, devrimcilerin bu konudaki de¤erlendirmelerine
ilgiyi art›r›yor. 

Kitleler bir taraftan devrimci ajitasyona daha
aç›k hale gelirken, di¤er taraftan bu krizden kendi
bafllar›na ç›kmayacaklar›n›, yaflanan toplumsal soru-
nun çözümünün ancak kolektif hareket etmekten
geçti¤ini kavramaya bafll›yorlar. Bu nedenle hem
devrimcilere, hem de s›n›fsal olarak kendileriyle ay-
n› konumda bulunan, krizden ayn› biçimde etkile-
nen iflçi ve emekçilere yak›nlaflmaya bafll›yorlar. Kit-
lelerin de¤iflmelerinin, olumlu insani ve devrimci er-
demlerle donanmalar›n›n, devrimci mücadeleyi yük-
seltmenin dinamikleri, iflte bu bafllang›çtad›r.  

Ya mücadele, ya çürüme!
I. ve II. Emperyalist paylafl›m savafllar›, büyük

devrimlerin do¤mas› için uygun nesnel koflullar› ya-
ratt›. Savafl›n yaratt›¤› büyük y›k›m ve bunun getirdi-
¤i tepki birikimi, do¤ru önderlikler alt›nda, devrimci
hareketin açt›¤› kanala akt› ve devrimler gerçekleflti-
rildi. I. Emperyalist paylafl›m savafl› s›ras›nda Rus-
ya’da gerçekleflen devrim, dünyan›n 6’da 1’inin
sosyalist bir devlet kurmas›na yol açm›flt›. II. Emper-
yalist savafl s›ras›nda peflpefle gerçekleflen devrimler
ise, dünyan›n 3’te 1’inin sosyalist kampa dahil ol-
mas›n› getirdi. Savafl dönemlerinde do¤ru politika-
lar izleyen Komünist Partiler, bafllatt›klar› hareketi
sonuna kadar götürmeyi baflarm›fllard›.  Ancak bu-
nu baflaramayan KP’ler de vard›. Kendi ülkesinde
devrimini gerçeklefltiremeyen KP’ler, tam da bu ne-
denle, yozlaflt›lar, reformistlefltiler, düzene entegre
oldular. 

Kriz ve savafl dönemleri kendili¤inden bir kitle
tepkisi oluflturabilir, bu kitle tepkisi savafl ve kriz kar-
fl›t› hareketi etkili boyutlara yükseltebilir. Ancak bu
hareketi devrim kanal›na ak›tmay› asla kendili¤in-
den gerçeklefltiremez. Bunu baflaracak tek güç, ML
ilkelerle donanm›fl bir Komünist Partinin, kitlelere ön-
derlik etmesi, onlar›n tepkilerini ve öfkesini devrime
ak›tabilmesidir. 

Kriz ve savafl dönemleri herkesi ve her kesimi bir
ikilemle karfl› karfl›ya b›rak›r: Ya mücadele, ya çürü-
me! Tercih bu ikisi aras›nda yap›lacakt›r. Ya krize
ve savafla karfl› mücadele edecek; ya yozlaflman›n,
çürümenin batakl›¤›nda yokolacak! Bu tek tek kifliler
nezdinde böyle oldu¤u gibi, partiler/örgütler nez-
dinde de böyledir.

Rutin devrimcilik ve günü kurtarma dönemi geri-
de kald›. Bugün krizin ve savafl›n fliddetine denk bir
devrimci kararl›l›k ve irade ile harekete
geçmek gerekiyor.  
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Son iki y›ld›r, hekimlerin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n
de¤iflik eylemlerle protesto etti¤i, en son 19 Ocak
günü hekimlerin ifl b›rakarak engellemeye çal›flt›¤›
“Tam Gün Yasas›” Meclis’ten geçti. 

Yas›n›n ad›nda “tam gün” kelimelerinin olmas›,
genifl emekçi kesimlerinde olumlu bir bekleyifle ne-
den oldu. Doktorlar› tam gün hastanede bulacakla-
r›ndan hareketle daha iyi sa¤l›k hizmeti alacaklar›
beklentisine girdiler. Oysa gerçek hiç de öyle de¤il. 

“Tam Gün Yasas›”n›n, “kamuda çal›flan doktor-
lar›n tam gün çal›flmas›” gibi birkaç idari madde d›-
fl›nda bütün maddeleri döner sermaye ile ilgili.
Doktorlar›n ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n yapt›klar›
ifllerin karfl›l›¤›n› döner sermayeden nas›l alacaklar›
ve döner sermayenin art›r›lmas› için mesai saatleri
d›fl›nda nas›l sa¤l›k hizmeti verilece¤i vb. ayr›nt›l›
olarak düzenleniyor. 21 maddeli ve sayfalarca
uzunlu¤undaki yasan›n hemen hemen bütün konu-
sunun döner sermaye olmas›n›n önemli bir anlam›
var. Ancak, sadece bu yasaya bakarak bu anlam›
ortaya koymak  biraz zor. Bu yasay›, Meclis Genel
Kurulu’na getirilmeyi bekleyen  “Kamu Hastaneleri
Birli¤i Yasas›” ile birlikte de¤erlendirdi¤imizde neye
hizmet etti¤i daha aç›k bir flekilde ortaya ç›k›yor. 

“Kamu Hastaneleri Birli¤i Yasas›” ile kamu has-
taneleri “özerklik” ad› alt›nda özellefltiriliyor. Tabi ki,
özel sa¤l›k iflletmesi haline getirilen hastanelerin
herhangi bir ticari iflletme gibi kar etmesi gerekiyor.
Bu nedenle, bugün için 8 TL olarak al›nan katk› pa-
y› art›r›lacak ve her ifllemin bir fiyat› olacak. Döner
sermaye denilen de bu sa¤l›k iflletmesinin serma-
yesi ve kar›ndan baflka bir fley de¤il. Doktorlar ve
sa¤l›k personeli, bu sa¤l›k iflletmelerinin sözleflmeli
personeli haline getirilecek. Maafl›n› da bu “döner
sermaye” denilen kardan alacak. 

‹flte “Tam Gün Yasas›” sa¤l›k iflletmesi hali-
ne getirilecek olan hastanelerin kar›n›n nas›l
kullan›laca¤›n› ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n maafllar›-
n› bu iflletmeden nas›l alaca¤›n› düzenliyor. Bu
iki yasa sa¤l›k hizmetinin kalitesini art›rmay› amaç-
lam›yor, sa¤l›¤›n paral› hale getirilerek fiyat›n›n art›-
r›lmas›n› ve sa¤l›k personelinin sözleflmeli personel
haline getirilmesine hizmet ediyor.

“Tam Gün Yasas›”n›n getirdi¤i di¤er düzenle-
meleri de maddeler halinde ortaya koyarsak;

Tam Gün Yasas› neler getiriyor?
! Devlet hastaneleri, sa¤l›k ocaklar› ve üniver-

site hastanelerinde çal›flan doktorlar, ikinci bir iflte

çal›flamayacak. Tam gün olarak ba¤l› oldu¤u
kamu kuruluflunda çal›flacak. 

! SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) anlafl-
mal› bir hastanede çal›flan doktorlar da, ba¤l›
oldu¤u hastane d›fl›nda ikinci bir iflte çal›fla-
mayacak. Yani, kamuda ve özel hastanelerde
çal›flan doktorlar 6 ay içinde muayenehanele-
rini kapatmak kapamak zorunda. 

! Kamu sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flan
doktorlar istifa ederlerse, 6 ay-1 y›l süre ile kamu
sa¤l›k kurulufllar›na dönemeyece¤i gibi, SGK an-
laflmal› hastanelerde de çal›flamayacak. Doktorlar
ve sa¤l›k çal›flanlar› kölece bir uygulamayla hasta-
nelere ba¤lan›yor. 

! Özel muayenehaneler zorla kapatt›r›larak,
burada dönen sermaye ve sa¤l›k, insan gücü özel
hastanelere ve “özerklik” ad› alt›nda özellefltirilen
kamu hastanelerinin hizmetine sunuluyor. 

! Söylendi¤i gibi doktorlar›n
maafllar› da artm›yor. Yüzde
800’lerle ifade edilen art›fllar›n ya-
flamdaki karfl›l›¤›na bakarsak; ör-
ne¤in nöbet ücretleri, saatlik 3
TL’den 5.73 TL’ye ç›kart›l›yor. Bir
de yasada hep üst s›n›rlar ortaya
konulmufl. Bir doktorun yasada
belirtilen ve reklam› yap›lan maafl›
alabilmesi için, mesai saati içinde
günlük 100-150 hasta bakmas›; bir
de mesai saatleri d›fl›nda, hastane-
lerde verilecek olan sa¤l›k hizmeti
içinde çal›flmas› ve bir o kadar da-
ha hasta bakmas› gerekiyor. Yani
doktorlar›n, o bahsedilen maafl›
alabilmek için, günlük 12-13 saat
çal›flmalar› gerekiyor. Bu da, sa¤l›k
çal›flanlar›na kölece bir çal›flma
dayat›l›rken, emekçilere de daha
kalitesiz ve pahal› sa¤l›k hizmeti
dayat›laca¤› anlam›na geliyor. Dö-
ner sermayeyi art›rmak için gerek-
siz yap›lan ifllemler ise ayr› bir so-
run olacak. 

! Yasa iflçi sa¤l›¤› alan›n› ve
iflyeri hekimlerini de ma¤dur edi-
yor. Birkaç ay önce, Çal›flma Ba-
kanl›¤› ç›kartt›¤› bir yönetmelikle,
iflçi sa¤l›¤› alan›n› taflerona devre-
derek iflçi sa¤l›¤›n› nas›l hiçe say-
d›¤›n› göstermiflti. Bu yasayla,
part-time iflyeri hekimli¤i yapan
doktorlara da 6 ay içinde iflyerle-
rini b›rakmalar› dayat›larak, bin-
lerce iflçi, iflyeri hekiminden mah-
rum b›rak›l›yor. Ayr›ca, çal›flt›klar›
iflyerlerinden ayr›lmaya zorlanan
iflyeri hekimlerinin k›dem ve ih-
bar tazminat› haklar› da gasp

ediliyor. 
! Doktorlardan, mevcut Emekli Sand›¤› kesin-

tilerine ek olarak ald›klar› döner sermayeden de
yüzde 20 emeklilik primi kesilecek. Ancak, doktor
kamu hastanelerinden ayr›l›rsa bu kesilen prim ya-
nacak. 

! Doktor, döner sermaye bask›s› alt›nda gün-
de 12-13 saat ve daha yo¤un çal›flmaya zorland›¤›
için hata yapma olas›l›¤› da art›yor. Bu hatan›n ma-
liyeti de doktorlara ödettirilecek. Doktorlara, t›bbi
hatalar›na karfl› sigorta primi ödeme zorunlulu¤u
getiriliyor. 

! Röntgen ›fl›nlar› ile temas halinde çal›flan
personel, mevcut uygulamaya göre günde 5 saat
çal›fl›yor ve  ayr›ca flua izni kullan›yordu. Bu alanda
çal›flan sa¤l›k personelinin günlük mesaisi 7 saate
ç›kart›l›rken flua izni hakk› da kald›r›l›yor. 

Tam gün yasas›na karfl› 
doktorlar greve ç›kt›

Meclis'te kanunlaflan Tam Gün Yasas›'n›n görüflmelerininyap›ld›¤› 19 Ocak'ta TTB, SES ve Dev Sa¤l›k ‹fl çal›flanlar› iflb›rakma eylemi gerçeklefltirdiler. Acil servislerin d›fl›ndahiçbir hizmetin verilmedi¤i hastanelere, hastalar da o güngelmediler. 
Hastanelerin önünde yapt›klar› eylemlerle halka durumuanlatan doktorlar, hemflireler ve sa¤l›k çal›flanlar›na, HSGPbileflenleri de destek verdiler. Greve yüzde 90'lara varan birkat›l›m oldu. 

‹stanbul, Ankara, ‹zmir baflta olmak üzere meydana ç›kansa¤l›kç›lar, tam gün yasa tasar›n›n halka ve doktorlara nezararlar verece¤ini aç›klad›lar. ‹stanbul'da Çapa T›pFakültesi önünde, saat 12'de yo¤un ya¤mur alt›nda gerçek-lefltirilen eylemde, tam gün yasa tasar›s›n›n doktorlar›çal›flt›rma bahanesi alt›nda, sa¤l›¤›n ticarileflmesine hizmetetti¤i vurguland›. Hastalar›n da destek verdi¤i eylemde s›ks›k "Sa¤l›k hakt›r sat›lamaz", "Tam gün yasas›na hay›r","Sa¤l›kta ticaret ölüm demektir", "Herkese sa¤l›k güvenligelecek" sloganlar› at›ld›. Eylemde TTB ad›na aç›klamay› AliÇerkezo¤lu gerçeklefltirirken, SES ad›na ve Dev Sa¤l›k-‹flad›na da konuflmalar yap›ld›. 
‹tfaiye iflçileri de pankart ve sloganlar›yla eyleme destekverenler aras›ndayd›. 
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤ ise akflam bültenlerinde eyle-mi küçümseyici tav›rlar›na devam etti. Ancak bir taraftanda, eyleme gösterilen yo¤un ilginin haz›ms›zl›¤›n› tafl›yordu. Oluflan bunca tepkiye ra¤men Tam gün çal›flmay›yasalaflt›ran devlet, sa¤l›¤›n özellefltirilmesi konusunda h›zl›ad›mlarla ilerlemek istiyor. Ancak att›¤› her ad›m, iflçi veemekçilerin yo¤un direnifli ile karfl›lafl›yor.  Son yap›laneylem de, kitlelerin sald›r›lar› sessizce kabullenmeyece¤inigösterdi. 

““TTaamm GGüünn YYaassaass››”” 

Sa¤l›¤›n özellefltirilmesinde önemli bir ad›m daha;
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Çemen Tekstil'de grev
Patronlar›n sendikal örgütlenmeye karfl› tahammülsüzlükleri sürüyor. Her

f›rsatta iflçileri kap› önüne koymak için bahaneler arayan, az iflçiyle çok kar
amaçlayan patronlar, hak gasplar›na, sald›r›lara karfl› direnifle geçen ve örgüt-
lenen iflçiyi istemiyor. 

Son olarak Gaziantep'te Çemen Tekstil patronu, örgütlenerek sendikaya
üye olan ve yetki alan iflçileri, kap› önüne koydu. D‹SK Tekstil'de örgütlenen
300 iflçi, T‹S talebinin kabul edilmemesi üzerine 11 Ocak'ta greve bafllad›.
Patron, bu grevi k›rmak için, direnen iflçilerin yerine 200 yeni iflçi ald›. Ancak
yeni iflçiler de greve kat›ld›. Böylece 250 kiflinin çal›flt›¤› iflyerinde 400 iflçi gre-
ve ç›km›fl oldu. 

‹flçiler, uzun süredir maafllar›n› alamad›klar›n› ve en eski iflçilerin bile halen
asgari ücretle çal›flt›¤›n› söylüyor. Bir iflçi “patron sebze halinden en çürük
sebze ve meyveleri al›p bize getiriyor” diyor. 30 kiflilik servis otobüslerine 83
iflçinin bindi¤ini söylüyorlar. Bu koflullar› de¤ifltirmek için sendikal› oluyorlar.
Sendika ile toplu sözleflmeye oturmak istediklerinde ise, patron “ben kimseyi
tan›m›yorum, görüflmeyece¤im” diyor. ‹flçiler, patronun sendikaya olan bu ta-
hammülsüzlü¤ünü ve çal›flma koflullar›n› protesto etmek için, fiubat ay› bafl›n-
da Gaziantep Organize'de miting örgütlemeyi planl›yorlar. Tekel iflçilerinin di-
reniflinden güç ald›klar›n› söylüyorlar ve t›pk› Tekel iflçileri gibi “ölmek var,
dönmek yok” diyorlar. 

21 Ocak'ta Gaziantep Atatürk Park›’nda yapt›klar› aç›klamayla, direniflleri-
nin nedenlerini halka duyurdular. 27 Ocak'ta ‹stanbul'da her çarflamba ger-
çeklefltirilen sendikal haklar nöbetinin konusu da, Çemen Tekstil iflçileri oldu.
D‹SK Sekreteri Tayfun Görgülü yapt›¤› aç›klamada, sendikal örgütlenmenin
önündeki engellere de¤indi ve iflçilerin verdikleri mücadelenin baflar›l› olaca¤›-
n› belirtti. 

Fabrika önünde beklemeye devam eden Çemen Tekstil iflçileri, polis bask›-
s›yla da karfl› karfl›ya. Panzerler ve polis ekipleriyle etraflar› çevrilen iflçilerin
kararl› mücadelesi devam ediyor. 

Marmaray 
iflçileri 

direnifle 
bafllad›
‹stanbul'da Marma-

ray projesinde çal›flan iflçiler, maafllar›na zam yap›lmamas›, sigorta primleri-
nin eksik yat›r›lmas› ve ifl güvenli¤inden yoksun çal›flt›r›lmalar› nedeniyle di-
renifle geçtiler. 2007 y›l›ndan beri Nurol firmas›n›n tafleronu Polat Deniz ‹n-
flaat'ta çal›flan iflçiler, o günden beri maafllar›na zam alamazken, tehlikeli
bir iflte çal›flmalar›na ra¤men sigortalar› dahi tam yat›r›lm›yor. Yemekhane
koflullar›n›n kötülü¤ü, ifl güvenli¤ini sa¤layan malzemelerin iflçilere verilme-
mesi de iflçilerin direnifle ç›kmalar›ndaki sebeplerden. 

78 iflçi, 16 Ocak'ta direnifle geçerek taleplerinin karfl›lanmas›n› istediler.
Tüm bu talepler ortadayken patronlar iflçilere günlük 1 TL zam teklif ederek
adeta alay etti. Baz› iflçileri de sigorta için yapt›klar› flikayetleri geri çekme-
leri kofluluyla ifle geri ald›. 

D‹SK'in 27 Ocak'ta Taksim Gezi Park›'nda gerçeklefltirdi¤i Sendikal
haklar nöbetine kat›lan iflçiler, 29 Ocak'ta da flantiye önünde yapt›klar› ba-
s›n aç›klamas›yla direnifl çad›r› kurdular. "‹tfaiye ve Tekel iflçilerinin izinden
yürüyerek direnece¤iz" diyen iflçilerin eyleminde s›k s›k "‹flçilerin birli¤i ser-
mayeyi yenecek", "Direne direne kazaca¤›z", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya
hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›. 

Nurtepe'de iflçilerle dayan›flma eylemi 
Tekel ve itfaiye iflçileriy-

le dayan›flma için Nurtepe
ve Güzeltepe'de yürüyüfl
ve bas›n aç›klamas› ger-
çeklefltirildi. 16 Ocak'ta
gerçeklefltirilen eylemi Pro-
leterce Devrimci Durufl,
ESP-G, SODAP, TÖP,
EMEP, Sosyalist Parti ve
DHF gerçeklefltirirken, Dayan›flma Sendikas› da destek verdi. 

Eylemden günler önce, bildiri da¤›t›m›, afifl ve kahve konuflmalar›yla,
ça¤r›lar gerçeklefltirildi. Hac› Üktem ‹lkö¤retim okulunun önünde toplan›l-
mas›yla bafllayan eylemde, "Zafer direnen Tekel ve ‹tfaiye iflçilerinin ola-
cak" yaz›l› pankart aç›ld›. Her kurumun kendi dövizini açt›¤› eylemde
"Zafer direnen emekçinin olacak", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep bera-
ber ya hiçbirimiz", "Tekel iflçisi yaln›z de¤ildir", "‹tfaiye iflçisi yaln›z de-
¤ildir", "Genel grev genel direnifl", "Yaflas›n devrimci dayan›flma", "‹flçi-
lerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Yap›lan zamlar geri çekilsin" sloganlar›
at›l›rken, çevredeki insanlar da alk›fllar›yla destek verdiler. Güzeltepe
meydan›na kadar gerçeklefltirilen yürüyüflün ard›ndan yap›lan bas›n aç›k-
lamas›nda ise direnifllere destek verilmesi ça¤r›s›nda bulunuldu. 

Ayr›ca eylemden iki saat önce bildiri da¤›tanlara polis kimlik kontrolü
dayatmas›nda bulundu. 

" Ocak ay› içerisinde de BDP'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda belediye baflkanlar›n›n da bulundu¤u yüzlerce
kifli gözalt›na al›n›rken, tak›lan plastik kelepçeler darbe dönem-
leri görüntülerini an›msatt›. Ay boyunca çeflitli dönemlerde ger-
çeklefltirilen operasyonlarda aralar›nda belediye baflkanlar›n›n
da bulundu¤u BDP yöneticilerinin bir k›sm› tutukland›. 

" Partizan fiehit ve Tutsak Aileleri 22 Ocak'ta ‹HD'de yapt›klar› bas›n
aç›klamas›yla Sincan F Tipi ve Bak›rköy kad›n cezaevlerinde ya-
p›lan hak ihlallerini duyurdular. Telefon görüflmesi hakk›n› kulla-
nan tutsaklara askeri tekmil dayat›lmas›, gerekli olan elbiselerin
içeriye al›nmamas›n›n yan› s›ra kad›n tutsaklara sözlü tacizlerde
bulunulmas› baflta olmak üzere tedavilerin engellenmesi sald›r›-
lar› yayg›n olarak uygulan›yor. 

" ‹ki y›l önce Diyarbak›r'da polise tafl att›¤› gerekçesiyle yarg›lanan
çocuk Ferit Gülcü'nün cezas› yarg›tay taraf›ndan onand›. Diyar-
bak›r E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gülcü'nün ailesi Diyar-
bak›r ‹HD'de bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. 

" 26 Ocak'ta Kars Bülbül mahallesinde Yürüyüfl dergisinin da¤›t›m›-
n› gerçeklefltiren 7 devrimci gözalt›na al›nd›. Toplatmas› olma-
yan Yürüyüfl dergisine özel toplatma karar› ç›kartan Kars mah-
kemeleri, dergilere ve flapkalara el koyarken, devrimciler serbest
b›rak›ld›. 

" At›l›m gazetesi sabihi ve yaz›iflleri müdürü fienol Sa¤alt›c›'ya Or-
han Y›lmazkaya ile ilgili haberden kaynakl› 2 y›l hapis cezas› ve-
rildi. 

" Devrimci Hareket dergisinin yaz› iflleri müdürü Fehmi K›l›ç'a THKO
ve THKP-C propagandas› yapt›¤› gerekçesiyle 16 bin 660 TL
para cezas› verildi. Cezan›n ödenmemesi durumunda K›l›ç hapis
cezas› yatacak. 

Tutuklamalar, bask›lar...



Son aylarda linç sald›r›lar›nda h›zl› bir
art›fl gözleniyor. Bir yandan devrimcilere,
di¤er yandan ezilen ulus ve topluluklara
karfl› devreye sokulmufl durumda. Irkç›,
floven-milliyetçi propagandas› ile birlikte,
bizzat devletin organize etti¤i bu sald›r›lar,
iyice gemi az›ya ald›. Son bir ay içerisinde
Edirne, Erzincan, Manisa ve Mersin’de linç
sald›r›lar› yafland›.

* * *
“ABD Defol! Bu vatan bizim!” kampan-

yas› yürüten Halk Cepheliler, Edirne’de bas›n aç›k-
lamas› ve imza kampanyas› yaparken, iki kez linç
sald›r›s›na u¤rad›lar. Polis ile sivil faflistler birlikte
sald›r›ya geçti ve her zaman oldu¤u gibi, sald›ran-
lar de¤il, sald›r›ya u¤rayanlar tutukland›. Bu duru-
mu protesto etmek için çeflitli illerden Edirne’ye
girmek isteyen Halk Cepheliler’in önü de flehir giri-
flinde polis taraf›ndan kesildi. Bu arada flehir mer-
kezinde toplanan faflistler, arabalarla bu noktaya
geldiler. Polislerle birlikte, yolu trafi¤e kapatan dev-
rimcilerin üzerine sald›rd›lar. Buna direnen devrim-
ciler, bir dinlenme tesisine çekilerek, Edirne’ye gir-
menin yollar›n› arad›. 6 gün sonra 30 kiflilik bir
grup, daha önce sald›r›n›n düzenlendi¤i yerde ba-
s›n aç›klamas› yapt›. Fakat bir kez daha ayn› oyun
sahnelendi. ‹çlerinde sivil polislerin de bulundu¤u
faflist güruh, azg›nca sald›r›ya geçti. 

Sonradan bas›nda yer alan haberler, ‘Rambo’
lakapl› emekli bir polisin, Edirne’ye geldi¤i ve olay-
lar› bizzat organize etti¤i fleklindeydi.  ‘Rambo’nun
Susurluk davas› hükümlülerinden biri oldu¤u aç›¤a
ç›kt›. Elbette, sald›r› ne bir polisin ifli olabilirdi,
ne de devletten ba¤›ms›z çetelerin… Sald›r›dan
bir hafta önce, kitlenin megofonlarla k›flk›rt›ld›¤›
“bölücüleri at›n” diye propaganda yap›ld›¤› ö¤renil-
di. Keza sanayi sitelerinde demir çubuk ve plastik
sopalar da¤›t›ld›¤› aç›¤a ç›kt›.  

Benzer bir sald›r›, ayn› günlerde Erzincan’da
gerçekleflti. Edirne’de tutuklamalar› protesto ama-
c›yla yap›lan aç›klama, yine polisin yönlendirmesiy-
le sivil faflistlerin sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r› polis
arabas›nda da devam etti. 

Faflizmin, kendi yasas›n› bile çi¤neyen bir rejim
oldu¤u bir kez daha görüldü. Bas›n aç›klamas›,
imza kampanyas› gibi en demokratik biçimlere
dahi sald›r›ya geçiliyordu. Hem de linç giriflim-
leriyle… Devrimciler flahs›nda kitlelere büyük
bir gözda¤› veriliyordu. Bu sald›r›lar, ülkenin dört
bir yan›nda yap›lan gösterilerle protesto edildi.

* * *
Edirne’de bu oyun tezgahlan›rken, Manisa’n›n

Selendi ilçesinde, Romanlar, hem linç, hem de sür-
günle karfl› karfl›ya kald›lar. Olaylar›n bir kahveha-
nede sigara yüzünden ç›kan tart›flma ile baflland›¤›
söylendi. Gerçekte ise, Romanlar›n kahvelere so-
kulmak istemedi¤i, bir grup Roman’›n buna tepki
gösterdi¤i anlafl›ld›. Fakat olay, ilçe halk›na Ro-
manlar›n kahve bast›¤› fleklinde duyuruldu. 

Ve 5 Ocak akflam›, önceden haz›rlanm›fl bir fle-
kilde toplanan yaklafl›k bin kiflilik bir kitle, Roman-
lar›n oturdu¤u mahallelere sald›r›ya geçti. Balta ve
sopalarla “Allahuekber”, “Çingenelere Ölüm”, “Sü-
rün bunlar›” nidalar›yla tam bir linç sald›r›s› gerçek-
leflti. Romanlara ait evler taflland›, yak›ld›, otomobil
ve minibüsleri parçaland›. Amaç, Romanlar› ilçe-
den tümden ç›karmakt›. Önceden planland›¤›
son derece aç›kt›. Sald›r›n›n düzenlendi¤i gece,
önce elektrikler kesildi. Sald›r›y› kimlerin gerçeklefl-

tirdi¤i görülmesin diye tüm ilçe zifiri karanl›¤a bü-
ründü. Polis arabalar› farlar›n› özellikle kapatt›lar. 

Bütün bunlar›n arkas›nda, MHP’li belediye bafl-
kan›n›n oldu¤u anlafl›ld›. Romanlar, 30 y›ld›r bu il-
çede yaflad›klar›n›, belediyenin MHP’nin eline geç-
mesinden sonra, d›fllanmaya bafllad›klar›n› anlat›-
yorlar. Kahvelere al›nmad›klar›n›, esnaf›n sat›fl yap-
mad›¤›n›, bunu yetkililere bildirmelerine ra¤men
kimsenin ilgilenmedi¤ini söylüyorlar. Kitleyi MHP’li
belediye baflkan›n›n k›flk›rtt›¤›, belediyeye ait me-
gofonlardan yap›lan anonslarla da ortaya ç›k›yor. 

Elbette bu zihniyet sadece MHP ile s›n›rl› de¤il.
Devletin, ezilen tüm ulus ve topluluklara yaklafl›-
m›… Manisa Valisi de, Romanlar›n göçebe hayat›
yaflamas›n›, “21. yüzy›l›n dünyas›nda, insana yak›fl-
mad›¤›”n› söyleyerek, Romanlar› afla¤› bir topluluk
gören egemen bak›fl› ortaya koydu. Sald›r›dan son-
ra  Romanlara, “kendi iste¤imle ilçeden ayr›l›yo-
rum” ka¤›tlar›n› imzalatan da, bu valiydi. Ard›ndan
Romanlar, Manisa’n›n Salihli ve Gördes ilçesine
sürüldü. Devletin her kurumu üzerine düfleni yap-
m›fl, Romanlar› Selendi ilçesinden sürme hedefi
baflar›yla gerçeklefltirilmiflti.

Onlar, Bizans-
l›lar›n 1000 y›l ön-
ce “athinganoi”
dedi¤i “dokunul-
maz” kiflilerdi.
Herkes kendi dili-
ne çevirdi bunu,
Zigeuner, Çigani,
Çingene… Gittik-
leri her yerde d›fl-
land›lar, korkulan
oldular. “Biz çin-
gene de¤il, insa-
n›z” dediler onlar
da. Kendi dille-
rinde “insan”
“Rom” demekti,
onlar da “biz Ro-
man›z” dediler.
Ama hala insanl›k-
d›fl› uygulamalara
muhatap kalmaya
devam ediyorlar…

* * *
Ayn› günlerde

Mersin’in Kazanl›
ilçesinde, bu kez

liseli ö¤renciler aras›nda ç›kan kavga,
Arap-Kürt çat›flmas›na dönüfltü. ‹lçe nüfu-
sunun a¤›rl›¤›n› oluflturan Araplar, Kürt-
lere karfl› k›flk›rt›ld›. Her ikisi de ezilen
ulus ve ulusal topluluk olmas›na karfl›n,
flovenizm zehriyle birbirlerine düflürüldüler.
Devrimci demokrat kesimlerin çabalar›yla,
olaylar daha vahim noktalara t›rmanmadan
durduruldu.

* * *
“Vatandafl›n tepkisi”, “hassasiyetler”

gibi demogojik sözlerle masumlaflt›r›lmaya çal›fl›-
lan, ›rk, din, milliyet temelinde k›flk›rt›larak gerçek-
lefltirilen linç sald›r›lar›, her yerde bizzat devlet eliy-
le organize ediliyor. Bu dünyada da böyle olmufl-
tur, Türkiye’de de…

Esas›nda “linç”in ortaya ç›k›fl› bile, bunun aç›k
göstergesidir. Toprak ve köle sahibi bir Amerika-
l› olan Albay Charles Lynch’tir, lincin yarat›c›s›
ve isim babas›… Çiftli¤indeki kölelere yapt›¤› vah-
flice iflkencelerden alm›flt›r bu kötü ününü. Ve en
yayg›n biçimiyle Amerika’da siyahlara karfl› ger-
çekleflmifltir linç. Irkç› Ku Klux Klan örgütünün
kurulmas›yla da h›z kazanm›flt›r. 1880 ile 1915
y›llar› aras›nda, neredeyse her hafta linçle siyahlar
öldürülürken, bu y›llarda hiçbir beyaz, bu yüzden
tutuklanmam›flt›r.

Sadece bu tarihsel bilgi bile, lincin devlet eliyle
organize edildi¤ini, yapanlar›n korunup kolland›¤›n›
göstermeye yeter. Türkiye’de de 6-7 Eylül olaylar›,
Marafl, Sivas, Çorum gibi katliamlar da, devletin si-
vil faflistlerle birlikte gerçeklefltirdi¤i linç harekat›-
d›r. 

Trabzon’da 2005 y›l›nda TAYAD’l›lara karfl› sal-
d›r›yla yeniden bafllat›lan linç giriflimleri, son 4.5 y›l
içinde 40’dan fazla say›ya ulaflm›fl durumda. Artan
say›yla birlikte, linç giriflimleri kan›ksat›lmaya ve
her yerde denenmeye bafll›yor. Bu tehlikeli gidifli
durdurmak gerekti¤i ortadad›r. Buna herkesin karfl›
durmas› ve daha örgütlü bir tav›r gelifltirmesi flart-
t›r. Aksi halde bu insanl›k-d›fl› sald›r›lara yenileri ek-
lenecektir.
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Devlet güdümlü 
sald›r›lar›n 
son noktas› 

Hasta tutsaklara özgürlük eylemleri
Hasta Tutsaklara Özgürlük

Platformu'nun her cuma Taksim'de
gerçeklefltirdi¤i eylemler devam ediyor.
Ocak ay› içinde Taksim Tramvay
dura¤›ndan bafllayarak Galatasaray
meydan›na 19.30'da gerçeklefltirilen
eylemlerde, hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› istenirken, Tekel iflçileriyle
de dayan›flma gösterildi. 22 Ocak'ta
gerçeklefltirilen yürüyüfl, Tekel iflçileriyle dayan›flma için yap›lan eylemle
birlefltirilerek 18.30'a al›nd›.

Türkçe ve ‹ngilizce "Hasta tutsaklara özgürlük" pankartlar›n›n aç›ld›¤›
eylemlerde, "Bedel ödedik bedel ödetece¤iz", "Devrimci tutsaklar onurumuz-
dur", "Hasta tutsaklara özgürlük", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber
ya hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›. Yürüyüfller, ‹stiklal Caddesi üzerinde Çav
Bella marfl›n›n söylenmesiyle Galatasaray meydan›nda yap›lan aç›klamalarla
bitirildi. 

Aç›klamalarda hasta tutsaklardan gelen mektuplar okunurken, insan
sa¤l›¤›n› bozan›n asl›nda tecrit koflullar› oldu¤u vurguland›. Verilen mücadele
sonucu serbest b›rak›lan Güler Zere'nin tedavi sürecine iliflkin bilgiler de veril-
di, h›zl› bir iyileflme süreci görüldü¤ü vurguland›. 
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Hrant Dink’in anmas› yap›ld›
Ölümünün üçüncü y›l›nda binlerce kifli, yine

Hrant’›n öldürüldü¤ü Agos gazetesinin önünde top-
land›. “Katilleri Tan›yoruz, Adalet ‹stiyoruz” slogan›
alt›nda birleflen yaklafl›k befl bin kifli, “Katil devlet
hesap verecek”, “Faflizme karfl› omuz omuza” slo-
ganlar›n› att›. Hep birlikte Türkçe ve Ermenice flark›-
lar söylendi. 

Saat 15.05’te, Hrant’›n öldürüldü¤ü saatte, onun
sesiyle sayg› durufluna geçildi. Yönetmen S›rr› Sü-
reyya Önder bir konuflma yapt›. Önder, “madem ka-
tilleri tan›yoruz, gün katilleri ve çanak tutanlar› teflhir
etme günüdür” dedi. Ard›ndan Hrant Dink’in o¤lu
Arat Dink, kitleye seslendi. “Biz bu ülkede 100 y›l
önce yüzde 20’ydik, bugün binde 1 bile de¤iliz. Ba-
k›n, yüz y›l önce avd›k, flimdi yem olmufluz, yem!”
dedi. Babas›n›n ölümünün üzerinden 3 y›l geçmesi-
ne ra¤men, mahkemede bir ad›m ileri gidilmedi¤ini,
kendilerinin kand›r›ld›¤›n›, halen bafllang›ç noktas›n-
da olduklar›n› belirten Arat Dink, “Bu ülkenin adale-
tine güvenmiyorum” dedi. “Ama sizin sayenizde
içimde umut do¤du” diye ekledi. 

Konuflmalardan sonra yüzlerce kifli Taksim’e
do¤ru yürüyüfle geçti. Polisin engellemelerine ra¤-
men bu yürüyüfl ‹stiklal caddesine kadar sürdü. 

Ayn› günün akflam› ‹stiklal caddesinde meflaleli
yürüyüfl gerçeklefltirildi. Ermenice ve Türkçe bas›n
aç›klamas› yap›ld›. Ayr›ca, Ankara, ‹zmir, Bursa,
Adana, Antep, Diyarbak›r gibi illerde de Hrant Dink’i
anma toplant›lar› gerçekleflti.

‹pekçi’nin katili serbest
Hrant Dink’in ölümünden iki gün önce, gazeteci

Abdi ‹pekçi’yi öldüren, ard›ndan askeri cezaevinden
kaçarak Papa’ya suikast düzenleyen Mehmet Ali
A¤ca, cezaevinden ç›kt›. A¤ca, cezaevi ç›k›fl›nda

kahramanlar gibi karfl›land›. Büyük bir gazeteci or-
dusu taraf›ndan izlendi. Giydi¤i elbiseden, söyledi-
¤i her söze kadar haber oldu. 

Ç›kar ç›kmaz en pahal› ciplerle seyahat edip,
befl y›ld›zl› otellerde kalan A¤ca’y›, o s›rada kimin
finanse etti¤i bile aç›klanmad›. Herfleye burunlar›n›
sokan ve k›l› k›rk yaran “acar gazeteciler” bu konu-
da bir fley söyleyemediler. Bir gecesi milyarlar› bu-
lan otelin masraf›n› önce avukatlar›n›n, sonra kar-
deflinin karfl›lad›¤› söylendi. Yoksul bir aileden ge-
len A¤ca’n›n avukat paras› da dahil, tüm masrafla-
r›n› kimlerin karfl›lad›¤› halen s›r.

‹pekçi cinayetinin üzerinden 30 y›l geçmesine
ra¤men, A¤ca’n›n arkas›nda kimler oldu¤unun bi-
linmedi¤i söyleniyor. Askeri cezaevinden asker el-
biseleriyle kimlerin kaç›rtt›¤› ve Papa suikastini
kimlerin organize etti¤i bir sis perdesi yarat›larak
gizleniyor. Bunun bir kontrgerilla eylemi oldu¤u, ar-
kas›nda devlet güçleri bulundu¤u son derece aç›k-
ken, A¤ca d›fl›nda yarg›lanan tek bir kifli bile olmad›.
Askeri cezaevinden kaç›r›ld›ktan sonra A¤ca’y› ken-
di evinde gizleyen ve Papa suikastinde A¤ca’n›n ya-
n›nda bulunan Abdullah Çatl›, 3 Kas›m 1996’da, ya-
n›nda polis flefi ve milletvekili ile birlikte trafik kazas›
geçirmifller ve orada ölmüfltü. Bu ölüm bile Çatl› ve
arkadafllar›n›n, devletin kolluk güçleriyle birlikte ça-
l›flt›¤›n›n aç›k resmiydi. Ayn› dönemin faflist tetikçile-
ri Haluk K›rc›, Oral Çelik, do¤ru-düzgün yarg›lanma-
dan çok küçük cezalarla yat›p ç›kt›lar. ‹çlerinde en
uzun yatan A¤ca ise, ‹pekçi’nin katledilmesinden
de¤il, Papa’ya suikastten dolay› bu kadar uzun süre
cezaevinde kald›. 20 y›l Papa’ya suikast giriflimin-
den dolay› ‹talya’da yatt›, süresi dolunca Türkiye’ye
gönderildi. Türkiye’de ‹pekçi’nin katledilmesinden
dolay› 10 y›l ceza verilmiflti; ancak çeflitli ayak oyun-
lar›yla birkaç y›l önce tahliye edilmesini sa¤lad›lar.

Oluflan muhalefet üzerine yeniden
tutuklamak ve kalan süreyi de ya-
t›rmak zorunda kald›lar.  

fiimdi o da serbest… Hem de
kahramanlar gibi karfl›lanarak,
adeta yeni tetikçiler özendirilerek…
Hrant Dink’in katili Ogün Samats
da yakaland›ktan sonra polis ve
jandarma ile hat›ra foto¤raflar› çek-
tirmiflti. Ogün Samats’›n kulland›¤›
beyaz bere moda haline getirilmifl,
faflist gençler beyaz bere takar ol-
mufltu. Stadyumlarda Ogün ve Ya-
sin tezahüratlar› yap›ld›, flark›lar
bestelendi, klipler yay›nland›. 

Katillere yap›lan “güzelleme”ler,
genifl bir kesim taraf›ndan tepkiyle
karfl›land›. Katledilen ayd›n ve ga-
zetecilerin aileleri, ortak aç›klama
yapt›lar. Aç›klamada; “Düflünceyi
kurflunla susturmaya çal›flanlar› öv-
mek insanl›k suçudur. Katillerin
kahraman ilan edilmesini, katillikten
sermaye biriktirilmesini, katillerin
ranta çevrilmesini k›n›yoruz” dendi.

Katilleri yarg›lamak 
Hrant Dink’in avukatlar›, Dink’in

ölüm y›ldönümünde yapt›klar› aç›k-

lamalarla, bu cinayetin devletin bilgisi ve onay› dahi-
linde gerçeklefltirildi¤ine dair yeni kan›tlar ortaya
sürdüler. 

Hrant Dink’in katili Ogün Samats’›n ‹stanbul’a
geldi¤i an›, devletin tespit etmifl oldu¤unu bildirdiler.
Samats’› bu cinayete sevk eden Yasil Hayal’in sü-
rekli takip alt›nda bulundu¤unu, daha önce baflka
kiflileri de cinayete sevk etti¤ini, onlar›n kabul etme-
mesinden sonra Samats’› ikna etti¤ini ve bütün
bunlar›n devletin bilgisi dahilinde oldu¤unu, bunu is-
patlayabildiklerini söylediler. 

Buna karfl›n, o dönem Trabzon’da istihbarat mü-
dürü olan Ramazan Akyürek, Ankara’ya çekilerek
terfi ettirilmiflti. Geçti¤imiz günlerde Akyürek’in açt›-
¤› karfl› dava da sonuçland› ve eski görevine geri
dönmeye hak kazand›. Yani yasalara göre aklanm›fl
oldu. Ya halk›n vicdan›nda?!

Abdi ‹pekçi’den Hrant Dink’e kadar, katledi-
len birçok devrimci-demokrat, devletin bilgisi
dahilinde kontra çeteleri taraf›ndan öldürüldüler.
Bunlar hala gizleniyor, korunuyor. Dahas› her biri
bir kahraman haline getiriliyor. Yükselen tepki ile
yakaland›klar› zaman da, en rahat koflullarda ka-
l›p, besiye çekiliyorlar. Ogün Samats gibi semiri-
yor, flifliyorlar. A¤ca gibi befl y›ld›zl› otellerde a¤›rla-
n›yorlar. 

Bütün bunlar, kontrgerillaya karfl› oldu¤unu söy-
leyen, “kozmik oda”lara giren AKP hükümeti döne-
minde yap›l›yor. Bu durum AKP’nin ikiyüzlülü¤ünü
gösterdi¤i gibi, kontrgerillaya karfl› mücadelenin de
ancak devrimci tarzda verilebilece¤ini ortaya koyu-
yor. Bu katilleri hakettikleri gibi cezaland›rmak ve
arkas›ndaki güçleri bulup yarg›layabilmek, boynu-
muzun borcudur ve er-geç gerçekleflecektir. Fakat
ne flu, ya da bu düzen partisi ile, ne de icazet ve ri-
ca ile… Difle difl, dövüfle dövüfle baflar›lacakt›r.

Brecht, “ekme¤i piflirip da¤›tan kimse, adaleti de
onlar da¤›ts›n” demiflti. Gerçek adalet, iflte o zaman
sa¤lanacakt›r. Fakat o gün gelmeden önce de yap›-
lacak fleyler vard›r. “Katilleri tan›yoruz, hesap sora-
ca¤›z!” fliar›yla yükselen kitle hareketi, baz›lar›n› sa-
n›k sandalyesine oturtabilir. Bu, anti-faflist mücade-
lenin boyutuyla orant›l›d›r. 

Ama as›l yarg›laman›n devrim mahkemesinde
olaca¤›n› ve ancak o koflullarda arkas›ndaki güçlerin
tüm yönleriyle aç›¤a ç›kart›l›p, hak ettikleri cezay›
alacaklar›n› unutmadan… 

Katilleri “kahraman” yapan düzenle hesaplaflmak

19 Ocak günü fiiflli’de Agos gazetesinin önünde
Hrant Dink’in anmas› yap›ld›. Ayn› akflam Taksim
‹stiklal Caddesinde yap›lan yürüyüflte binlerce kifli

sloganlarla yürüdü ve devrimci-demokratlara dönük
katliamlara karfl› öfkesini dile getirdi. 

PDD, BDSP ve EHP tara-
f›ndan örgütlenen polis cina-
yetlerine son yürüyüflleri, 6
haftay› geride b›rakt›. Her
cumartesi günü saat 15'te
Taksim Tramvay dura¤›ndan
bafllayarak Galatasaray önü-
ne kadar süren yürüyüfllerde,

polis cinayetlerinin ayd›nlat›lmas›, PVSK'n›n kald›r›lmas› istenir-
ken, ifllenen yeni polis suçlar› hakk›nda da aç›klamalar yap›l›yor.
"Karada¤ cinayeti ayd›nlat›ls›n! Katiller yarg›lans›n" pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemlerde, polisin katletti¤i devrimciler ve di¤er insanla-
r›n resimlerinin yan› s›ra, kurumlar›n flamalar› tafl›n›yor. 

"Karada¤ cinayeti ayd›nlat›ls›n", "Katil devlet hesap verecek",
"Siyasi cinayetler ayd›nlat›ls›n" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemlerin
beflincisine, Baran Tursun'un babas› da kat›larak destek verdi. 

2 Ocak'ta gerçeklefltirilen yürüyüfle Grup Gece Tutufltu kat›la-
rak marfllar söyledi. Polis cinayetleri ayd›nlat›lana kadar mücade-
lenin kararl›l›kla sürdürülece¤i vurgular› yap›ld›. 

23 Ocak'ta ayr›ca BDSP taraf›ndan ‹HD'de bir deklarasyon
yay›nland›. PDD'nin de imzac›s› oldu¤u deklarasyonda, polislerin
elindeki yetkilerin kald›r›lmas› istendi. Ayn› gün saat 15'te so¤uk
havaya ra¤men yürüyüfl gerçeklefltirirken, Halk Cephesi de eyle-
me flamalar›yla kat›larak destek verdi. 

Polis cinayetleri ayd›nlat›ls›n
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Domuz gribi, ortaya ç›kmas›ndan itibaren yo¤un
bir tart›flman›n oda¤› oldu. Önce, virüs çal›flmalar›n-
da dünyaca ünlü ve otorite olan iki bilim insan›, virü-
sün laboratuar koflullar›nda üretildi¤ini aç›klad›.
Avustralyal› ve Rus iki bilim insan›, Meksika’n›n ge-
nifl ormanlar›nda gizli olarak faaliyet gösteren CIA la-
boratuarlar›n› iflaret ediyordu. 

Peflinden iki ay gibi k›sa bir sürede Dünya Sa¤l›k
Örgütü’nün (DSÖ), salg›n› en üst evre olan 6. evre,
yani dünya salg›n› anlam›na gelen ‘pandemi’ olarak
ilan etmesi tart›flmalara neden oldu. Daha sonra,
DSÖ’nün, bugüne kadar görülmemifl bir h›zla vi-
rüsü tespit edip ilaç tekellerine afl› üretmek için
vermesi tart›flmalara konu oldu. ‹laç tekellerinin
çok k›sa sürede afl› üretmesi, etkinli¤i ve yan et-
kileri üzerine araflt›rma yap›lmadan insanlara uy-
gulanmaya bafllanmas› tart›flmalar› alevlendirdi.

Bir taraftan, domuz gribinin öldürücülü¤ü konu-
sunda DSÖ’nün bafl›n› çekti¤i, panik yaratan  bir
kampanya yürütülürken, di¤er taraftan da önemli bi-
lim çevrelerinden, afl›n›n ciddi yan etkileri olabilece¤i
konusundaki aç›klamalar geliyordu. 

Kafalar› kar›flan emekçi halk, afl›dan uzak durma-
y› tercih etti. fiu ana kadar ilaç tekellerinin, ülkelere 1
milyar doz afl› satt›¤› tahmin ediliyor. Hedeflenen
afl›lar yap›lamad›¤› için afl›lar büyük oranda elde kal-
d›. 

DSÖ ile ilaç tekellerinin 
iliflkisi ortaya döküldü
Özellikle yeni y›l›n bafl›ndan itibaren, bütün dün-

yada afl› tart›flmalar› yeniden alevlendi. Ama bu se-
ferki tart›flmalar, daha ciddi bir noktadan bafllam›flt›.
‹laç tekelleri, DSÖ ve siyasetçilerin, milyarlarca insa-
n›n sa¤l›¤›n› hiçe sayarak bir flebeke gibi çal›flt›klar›
ortaya ç›kart›ld›. 

Kan›tlar›yla ortaya konulan iddialar çok ciddiydi.
H1N1 virüsünün asl›nda abart›ld›¤› kadar ölüm-
cül, salg›n›n da fliddetli olmad›¤›; grip konusunda
“dünyan›n bir numaral› otoritesi” olarak ilan edi-
len bir profesör ile 3 arkadafl›n›n, dan›flmanl›k
yapt›klar› ilaç flirketlerine para kazand›rmak için
panik yaratt›¤› iddia ediliyordu. Sözkonusu profe-
sör, Rotterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Albert
Osterhaus’tu. SARS ve kufl gribi salg›n› çal›flmalar›-
n›n da bafl›nda yer alan Prof. Osterhaus, “doktor
grip” olarak an›l›yor. Prof. Osterhaus Avrupa ‹nfluen-
za Bilimsel Araflt›rma Grubu'nun Baflkan›. Ayn› za-
manda Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün (DSÖ) dan›flma ku-
rulu olan SAGE'nin de üyesi. Osterhaus’un afl› gelifl-
tirip üreten bir flirketi var; üstelik, Roche, Novartis,
Baxter, Mediimmune, Glaxo, Sanofi Pasteur gibi
ilaç flirketlerine maafll› dan›flmanl›k yap›yor. Bu
dönemde, Ostehaus’un hem flirketinin de¤erinde,
hem de dan›flmanl›k ücretinde hat›r› say›l›r bir art›fl
oldu¤u aç›kland›. 

Osterhaus’un SAGE’de yer alan üç yak›n arkada-
fl›n›n da sicili kabar›k. Prof. Dr. Frederick Hayden,
Roche ve Glaxo'nun maafll› dan›flman›. Prof. Dr.
Arnold Monto, "40 y›ld›r küresel salg›n› bekleyen
adam" olarak biliniyor ve burundan verilen domuz
gribi ilac›n› üreten Medimmune, Glaxo ve Viro
Pharma flirketlerine dan›flmanl›k yap›yor. David
Salisbury, ‹ngiltere'deki imunizasyon program›n›n
baflkan› ve ilaç flirketleriyle dan›flmanl›k iliflkisi
içinde. Yani 8 kiflilik heyetin en etkili 4 ismi ilaç flir-
ketleriyle organik ba¤ içinde. Bu dört ismin ilaç te-

kellerine kazand›rd›¤› paran›n 7.5- 10 milyar euro
oldu¤u tahmin ediliyor.

Daha ciddi bir iddia ise, bu kiflilerin “asl›nda var
olmayan bir pani¤i tüm dünyaya yutturdu¤u” iddi-
as›yd›. 

DSÖ pandemi tan›m›n› de¤ifltirdi;
‹laç tekelleri milyarca dolar kazand›
DSÖ, Meksika’da ilk domuz gribi vakas› ortaya

ç›kmadan birkaç gün önce salg›n tan›m›n› de¤ifltirdi.
Eski tan›mda DSÖ'nün bir hastal›¤› pandemi olarak
ilan edebilmesi için “yeni bir virüsün ortaya ç›kmas›,
h›zla yay›lmas›, insanlar›n bu hastal›¤a ba¤›fl›kl›¤›n›n
bulunmamas›, yüksek ölüm oran›na sahip olmas› ve
bulaflma oran›n›n yüksek olmas›” gerekiyordu. Nisan
ay›nda al›nan kararla DSÖ, son iki flart› kald›rd›. Bu
nedenle, ölüm oran› yüksek olmayan domuz gribi
hastal›¤› bir anda pandemi ilan edilebildi. 

‹flin ilginci, salg›n tan›m›nda yap›lan de¤ifliklikle
hastal›¤›n öldürücü olma flart› kald›r›lmas›na ra¤men
önlemler bölümünde herhangi bir de¤ifliklik yap›lma-
d›¤› için, önlemler ve uyar› çal›flmalar› son derece öl-
dürücü bir hastal›¤a göre yap›ld›. DSÖ’nün salg›n
evreleri sadece salg›n›n önemini vurgulam›yor. Ayn›
zamanda her evre ilan›, bütün dünya devletlerinin
yapmalar› gereken görevleri de ortaya koyuyor. Sal-
g›n›n 6. evreye ulaflt›¤›, yani dünya çap›nda bir pan-
demi oldu¤u ilan edildi¤inde, daha önce yap›lm›fl
anlaflmalar gere¤ince her devlet milyonlarca kutu
grip ilac› ve milyonlarca doz  afl› depolay›p insanlara
uygulamaya haz›r olmak zorunda. Bütün devletler de
buna uygun davrand›. ‹laç tekellerinden milyonlarca
doz afl› ald›lar. Bu “küçük oyunla” ilaç tekelleri mil-
yarlarca eruro kazand›. Zaten, DSÖ’nün “küresel
pandemi” ilan edilen toplant›s›na, “doktor grip”
ve arkadafllar›n›n teflvikiyle, Glaxo, Novartis ve
Baxter'in temsilcileri de “gözlemci s›fat›yla” ilk
kez kat›ld›. Tezgah “güzel”di. Milyarlarca emekçinin
sa¤l›¤› DSÖ eliyle ilaç tekellerine sermaye olarak su-
nuluyordu.

Soruflturmalar bafllat›l›yor 
ABD'deki domuz gribinden ölüm oranlar› ve ön-

ceki grip sezonlar›ndaki ölüm oranlar› incelendi. Bu-
na göre domuz gribinden ölüm oran›n›n, her y›l grip
yüzünden ortalama 36 bin kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i
ülkede, ortalaman›n biraz alt›nda kalabilece¤i ya da
en kötü ihtimalle bunun çok az üzerine ç›kabilece¤i
belirlendi. Yani domuz gribi yarat›lan pani¤in aksi-
ne “çok öldürücü” bir salg›n de¤ildi. 

Tart›flmalardan en sonuncusunun fitilini ise, Ocak
ay›nda, Avrupa Konseyi Sa¤l›k Birimi Baflkan› Wolf-
gang Wodarg yakt›. Wodarg, “Domuz gribi salg›n›
dünya çap›ndaki panikten faydalanmak isteyen ilaç
firmalar›n›n bafllatt›¤› sahte bir salg›nd›r” aç›klamas›n›
yapt›. Wodarg, “Hem kufl gribinde hem de domuz
gribinde büyük panik yaratt›lar. Hükümetler milyarlar-
ca Euro harcayarak domuz gribi afl›s› ald›. Biz bunun
arkas›nda ne oldu¤unu soruflturmak zorunday›z” di-
yerek geçmifl dönemi de kapsayacak bir sorufltur-
man›n iflaretini verdi.  

DSÖ, tüm bu iddialara yan›t vermekte epey zor-
land›. ‹laç kullan›m› ve afl›lama kampanyalar› boyun-
ca neden çok ölümcül bir hastal›k varm›fl gibi dav-
rand›klar›n› ve neden ülkelerden buna göre davran-
malar›n› istediklerini aç›klayamad›. DSÖ, ilaç tekelle-
rinin temsilcilerinin kritik karar toplant›s›na kat›ld›kla-

r›n› da do¤-
rulad›. Ama,
DSÖ’de ça-
l›flan profe-
sörlerin ilaç
tekelleriyle olan iliflkileri konusunda aç›klama yap-
may› reddetti. 

TTB’nin tavr› 
Türk Tabipler Birli¤i (TTB), Baflbakan ve Sa¤l›k

Bakan› aras›ndaki tart›flmalardan sonra afl› yapt›rma
oran›nda yaflanan ciddi düflüflten sonra devreye gir-
di. Enfeksiyon hastal›klar› hocalar›ndan oluflan bir
“Pandemik ‹nfluenza A H1N1v Bilimsel Dan›flma ve
‹zleme Kurulu”oluflturdu. Kurul kendine iki temel
misyon belirledi: Birincisi, tart›flmalardan sonra kafa-
s› kar›flan halk›n afl›ya güvenini yeniden sa¤layarak
afl›lanma oran›n› art›rmak; ikincisi ise, Sa¤l›k Bakan-
l›¤›’n› “Ulusal Pandemi Plan›”n› hayata geçirmeye
zorlamak. TTB ve Kurul, afl› yap›lmas› yönünde yo-
¤un bir kampanya yürüttü. Hatta Sa¤l›k Bakanl›¤›
ve bakanl›¤a ba¤l› pandemi kurulunun sesi ç›k-
mazken kamuoyunda afl›n›n yap›lmas›na dair sesi
ç›kan tek kurum oldu. Do¤al olarak, son tart›flma-
lardan sonra kamuoyu TTB’den aç›klama bekledi.

Kurul, 13 Ocakta yaz›l› bir aç›klama yay›nlad›.
Aç›klamada, Wodarg’›n aç›klamalar›n›n bilimsel te-
meli olmad›¤›n›; Harvard Üniversitesi’nin salg›n›n öl-
dürücülü¤ünün düflük oldu¤u yönündeki aç›klamala-
r›na kat›ld›klar›n›, kendilerinin de salg›n› “orta fliddet-
te” bir salg›n olarak de¤erlendirdiklerini belirtti. An-
cak, as›l konuya, yani DSÖ’nün pandemiyi oldu¤un-
dan daha fazla abartarak ilaç tekellerine rant sa¤la-
d›¤› iddias›na iliflkin, herhangi bir fley söylemedi.

Peki etkili olup olmad›¤› tam olarak araflt›r›lma-
yan ve yan etkileri konusunda ciddi bilim çevrelerin-
den kayg›lar bildirilen bir afl›n›n, sanki yüksek dere-
cede öldürücü bir salg›nla karfl› karfl›yaym›fl gibi,
herkese yap›lmas› konusunda kampanya yürütmek
nas›l aç›klanabilirdi? Kurul, bunu, “en kötü senaryoya
göre davranman›n gereklili¤i” fleklinde aç›klad›. 

Tabi bu aç›klamalar ikna edicilikten uzakt›. Oysa,
TTB’den beklenen, afl› ile ilgili iddialar›n kayna¤›-
na ulaflmak ve bilimsel aç›klamalar yapmakt›. En
az›ndan ülkemizde sa¤l›k bakanl›¤›n›n aç›klad›¤›
ölümlerin gerçekten domuz gribinden mi kaynaklan-
d›¤›n› tespit etmek; afl› olanlarda oluflan k›sa ve
uzun vadeli yan etkileri ve afl›n›n koruyuculu¤unu
bizzat çal›flma yaparak araflt›rmak; afl› d›fl›nda ko-
runma yöntemleri konusunda ayd›nlat›c› aç›klamalar
yapmak; baflta hekimler olmak üzere sa¤l›k çal›flan-
lar›na dönük, salg›na yaklafl›m konusunda e¤itici ve
yönlendirici çal›flmalar yapmak vb. idi. En önemlisi
de, virüs, grip, afl› vb. konularda ülkede araflt›rma
koflullar›n›n yarat›lmas› ve afl› üretimi için çal›flmalar
bafllat›lmas› konusunda bask› yapmas›yd› beklenen.
Ama böyle olmad›. TTB ve Kurul, as›l olarak afl›n›n
yap›lmas› konusunda kampanya yürütmekle, DSÖ
ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n verilerini ilan etmekle yetindi. 

Tüm bu yaflananlarda, “Domuz gribi salg›n›”n›n
emperyalist tekellere kar sa¤lamak amac›yla üretil-
mifl bir balon oldu¤u ve DSÖ’nün as›l görevinin dün-
ya genelinde kitlelerin sa¤l›¤›n› de¤il, ilaç tekellerinin
karlar›n› korumak oldu¤u ortaya ç›kt›. TTB ise
DSÖ’nün ve ilaç tekellerinin ç›karlar›n›n savunucusu
konumuna düflerek, sayg›nl›¤›n› ve güvenirli¤ini ze-
deledi. 

DDoommuuzz ggrriibbii ssaallgg››nn››nnddaa 
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# 1 fiubat 1979-Abdi ‹pekçi Öldürüldü
Milliyet Gazetesi’nin genel yay›n yönetmenli¤ini

s›rada Mehmet Ali A¤ca, Abdullah Çatl›, Oral Çelik
gibi faflistler taraf›ndan düzenlenen bir süikastle öldü-
rüldü. 

# 10 fiubat 1837 Puflkin öldü.
Yal›n sa¤lam dili ve konu zenginli¤iyle modern

Rus fiiirinin büyük kurucusu Aleksandr Puflkin
1897’de 38 yafl›nda öldü.

# 13 fiubat 1925 fieyh Sait Ayaklanmas›
Ayaklanman›n haz›rl›klar› 20’li y›llar›n bafl›nda

bafllam›flt›. 1923 y›l›nda Kürt gruplar› Kürdistan ‹stik-
lal Komitesi’ni (AZAD‹) kurdular. fieyh Sait Ayak-
lanmas› fieyh Sait’in 14 Nisan 1925’te yakalanmas›y-
la sona erdi. Kürdistan’da önüne ç›kan her fleyi yak›p
talan eden Türk Ordusu binlerce Kürt’ü öldürdü.

# 16 fiubat 1969 Kanl› Pazar
ABD 6. filosunun ‹stanbul'a geliflini protesto eden

devrimci ve yurtsever güçlere dinci gericiler sald›rd›.
Polisin de aktif deste¤ini alan sald›r› s›ras›nda Ali
Turgut Aytaç ve Duran Erdo¤an, b›çak ve flifllerle
katledildiler. 

PP 19 fiubat 1972-  Ulafl Bardakç› katledildi
THKP-C’nin kuruluflunda önemli bir rol oynayan,

’68 kufla¤›n›n yi¤it devrimcisi Ulafl Bardakç›, Arna-
vutköy’de bir evde polis taraf›ndan
kuflat›ld›. Ulafl, kendinden önce fle-
hit düflen yoldafllar› gibi son kurflu-
nuna dek çat›flarak flehit düfltü. Ölü-
münden sonra, birçok çocu¤un ad›
oldu; halk›m›z onun ad›na a¤›tlar
yakt›.

# 22 fiubat 1840 August Bebel
Do¤du

Bebel, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD)'nin
kurucular›ndan ve 40 y›l boyunca en etkili önderlerin-
den biriydi. Engels, onu "Alman daha do¤rusu Avru-
pa iflçi s›n›f›n›n eflsiz bir timsali" olarak tan›mlam›flt›r.

# 24 fiubat 1848 Ko-
münist Manifesto Yay›nland›

Marx ve Engels taraf›ndan kale-
me al›nan Komünist Manifesto, ifl-
çi s›n›f›n›n siyasal mücadelesinin
nedenlerinin ve hedeflerinin ilk
kez bilimsel bir tarzda ortaya kon-
du¤u bir siyasal metindir. Sosya-
lizm tarihinin en önemli metinle-
rinden biri olan Komünist Mani-
festo, ayn› zamanda proletaryan›n
siyasi partisinin ilk devrimci prog-
ram› olma özelli¤i tafl›r. 150 y›ldan
fazla bir zaman önce "Bütün Ülke-
lerin ‹flçileri, Birlefliniz" diye sesle-
nen Komünist Manifesto'nun bu
ça¤r›s› bugün de güncelli¤ini ve ta-
rihsel gerçekli¤ini koruyor.

PP 23 fiubat 1918- K›z›lor-
du’nun kuruluflu

“Sosyalist anavatan tehlikede!”
Alman hükümeti, ateflkesi bozup
gencecik Sovyet ülkesini iflgale
kalk›flt›¤›nda, Parti’nin ve Sovyet
hükümetinin, Sovyet emekçilerine
yapt›¤› ça¤r›yd› bu.  

Ekim devriminin üzerinden henüz birkaç ay geç-
miflti. Yeni biten bir savafl›n tahribatlar›yla ülke
ekonomisi felç olmufl, halk korkunç bir sefalet için-
de yafl›yordu. Ama Alman emperyalizminin sald›r›-
s›, bir anda ülkenin devrimci bir kabar›flla muazzam
bir seferberli¤e geçmesine neden oldu. Ekim devri-
mini yaratan proletarya, Parti’nin bu ça¤r›s›na, K›z›l
Ordu alaylar› oluflturarak cevap verdi.  Alman iflgal-
cilerinin geri püskürtüldü¤ü gün olan 23 fiubat
1918, K›z›l Ordu’nun do¤um günü oldu. 

Devrimin ilk y›llar›, Sovyetler için her yerde savafl
anlam›na geliyordu. Sadece Alman ve Japon emper-
yalizminin vb. ordular›yla de¤il; Kolçak, Denikin gi-
bi, karfl›devrimin ufla¤›, ülkeyi içten çökertmek için,
halk› ayakland›rmaya çal›flan hainlerle de savafl›yor-
du. K›z›l Ordu’nun maddi olarak neredeyse hiçbir fle-
yi yoktu. Korkunç bir açl›k çekiyorlard›. Kimi zaman
düflmandan ele geçirilen, kimi zaman Çarl›k ordusun-
dan kalan eski üniformalar› giyiyorlard›. Do¤ru düz-
gün silahlar› yoktu. 1918-22 y›llar› K›z›l Ordu’nun en
zorlu dönemiydi. Savaflç›lar›n pek çok fleyi eksikti,
ama önemli bir fleye sahiptiler: Sosyalizm inanc›na ve
baflarma kararl›l›¤›na. Bu nedenle bu y›llar, savafl›n
kan ve atefli içinde, K›z›l Ordu’nun piflti¤i y›llar oldu.
‹lk günlerin, ellerinde derme çatma silahlar› bile ol-
mayan proleter gönüllüleri, dünyay› dize getiren yi¤it
savaflç›lara, komutanlara dönüflmüfllerdi.   

‹kinci Emperyalist Paylafl›m
Savafl›nda, Almanlar›n bütün
sald›r›lar›nda baflar› kazanm›fl
olan ‘Beflinci Kol’ faaliyeti ve
‘Y›ld›r›m Savafllar›’, Sovyet top-
raklar›nda hiçbir ifle yaramam›fl-
t›. Alman ordusu ilerlerken, ar-
kas›nda da¤›lm›fl bir cephe gerisi
de¤il, kolektif çiftçilerin olufltur-
du¤u gerilla birlikleri b›rak›yor.
Bir de bu birliklerle savaflmak
zorunda kal›yordu. Moskova kentinin do¤al bir kale
biçiminde infla edilmifl oldu¤unu, emperyalistler Mos-
kova kuflat›ld›¤›nda fark etmifllerdi. Moskova kuflat-
mas› s›ras›nda do¤rudan Stalin’in bafl›nda oldu¤u bir-
likler, flehrin sokaklar›nda rahatça manevra yapabili-
yorlard›. 

Savafl bafllad›¤›nda, ilk 9 haftada K›z›l Ordu’nun
kay›plar›, emperyalist ülkelerin akl›n› durduracak ka-
dar çoktu. 7 bin 500 silah, 4 bin 500 uçak ve 5 bin
tank. Ayn› ordu, 1945 May›s›nda Berlin’deki Reich-
stag’da (Alman parlamento binas›) k›z›l bayra¤› dal-
galand›r›yordu. 

K›z›l Ordu, 1918’de olabilecek en a¤›r koflullar al-
t›nda korumufltu Sovyet ülkesini. 1945’te ise, Alman
faflizmini ve dünya gericili¤ini dize getirmifl olarak
selaml›yordu dünya halklar›n›. K›z›l Ordu’nun zaferi,
sosyalizmin zaferiydi. 

1960’l› y›llarda, Türkiye’de kapi-
talizm h›zl› bir geliflme gösterdi. Fab-
rika bölgelerinin etraf› k›sa sürede ge-
ce kondu mahalleleriyle kuflat›ld›.
Yo¤un sömürü ve kötü yaflam
koflullar›, iflçiler içinde büyük bir öf-
ke birikimine neden oldu. Kavel Di-
renifli gibi, direnifllere fabrikalar›n
çevrelerindeki gecekondular da kat›l›-
yor, militan direnifller yaflan›yordu. 

Yasad›fl› grevler ve yürüyüfller, çat›flmal› direnifller art›k s›n›f ha-
reketinde ola¤anlafl›n bir tarza dönüflüyordu. Art›k bu süreç, Türk-
‹fl’in o ihanetçi çizgisini zorluyordu. Taban›n bas›nc›yla birçok sen-
dika flube yönetimi ve hatta baz› sendikalar›n genel merkez yönetim-
leri muhalefet yapmaya bafllad›lar. Türk-‹fl’e ra¤men bir çok grev ve
direnifl örgütlendi. Türk-‹fl bu gidifli durdurmak için idari önlemlere
baflvurdu, disiplin cezalar› ve ihraç yöntemlerini kullanmaya bafllad›. 

Paflabahçe fiifle Cam grevi, bir dönüm noktas› oldu. Grev devam
ederken, Türk-‹fl burada örgütlü olan Kristal-‹fl’i bile saf d›fl› b›raka-
rak grevi bitirdi. ‹flçiler bu karar› tan›mad› ve grevi devam ettirdiler.
Türk-‹fl üyesi olan Lastik-‹fl, Maden-‹fl ve Bas›n-‹fl, Kristal-‹fl ve Pa-
flabahçe iflçilerine destek verdiler. Türk-‹fl bu sendikalar› geçici ola-
rak konfederasyondan ihraç etti. Bu, barda¤› tafl›ran son damla oldu.

Türk-‹fl’ten ihraç edilen sendikalar, yanlar›na ba¤›ms›z sendika-
lar› alarak, 15 Temmuz 1966’da Sendikalar Aras› Dayan›flma Örgü-
tü’nü(SADA) kurdular. SADA, bir çok grevi ve direnifli destekleme-
ye, fiilen alternatif bir konfederasyon gibi çal›flmaya bafllad›. Bu dö-
nemde, s›n›f›n devrimci partisi olmad›¤› için, bu devrimci ç›k›fl,
T‹P(Türkiye ‹flçi Partisi) revizyonizminin yörüngesine sokuldu. SA-
DA’n›n bir çok yöneticisi ayn› zamanda T‹P üyesiydi. SADA da T‹P
çizgisinde hareket etti.13 fiubat 1967’de Devrimci ‹flçi Sendikalar›
Konfederasyonu’nu (D‹SK) kurdular.

13 fiubat 1967- D‹SK kuruldu

fiubat Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

9 fiubat 1978- Atilla Acartürk 
17 fiubat 1996- Nurettin Demir
22 fiubat 1980- Hac› Köse
‹skenderun iflçi ve emekçilerinin

do¤al önderi Hac› Köse, iflkencede
katledildi. Örgütçü ve militan özel-
likleriyle öne ç›kan Hac›, mücadele-
mizde yafl›yor, yaflayacak... 
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12 Ocak günü Haiti’nin baflkenti Port-Au-Prince’i
yerle bir eden bir deprem yafland›. Bat› yar›kürenin
en yoksul ülkesi Haiti, bir de depremin yaratt›¤› y›-
k›mla, büyük felaketle bafletmekle karfl› karfl›ya.
Haiti Baflbakan› Jean Max Bellerive, baflkentin du-
rumunu “tarif edilemez bir trajedi” olarak tan›ml›yor. 

Haiti’nin neredeyse bütün binalar› çökmüfl du-
rumda. Baflkentte, ayakta kalan bina yok denebilir.
Elektrik flebekesi, telefon hatlar›, su teflkilat› da kal-
mam›fl…  

Deprem’de ölü say›s›n›n 200 binin üzerine
ç›kt›¤› kesinleflti. Yaral› say›s› ise en az 300 bin. Ki,
bunlar›n önemli bir bölümü, acil t›bbi yard›ma muh-
taç. Hastanelerde yaral›larla ölüler yanyana yat›yor.
“‹nsanl›¤›n bitti¤i nokta” dedirtircesine cesetler
umursamazca toplan›yor, birbiri üstüne y›¤›l›yor,
herhangi bir fleyin üzerinde tafl›narak naklediliyor.
Ve toplu mezarlara gömülüyor. Çünkü afet bölgesin-
de, yaflayanlardan çok daha fazla ölü var. Ve ceset-
ler, s›cak havan›n da etkisiyle h›zla çürüyor, koku-
yor, hastal›k yay›yor.  

A¤›r yaral›lar ortal›klara dökülmüfl durumda.
Hastanelerde yer-yatak yok. Zaten ortada hastane
de yok. Sa¤l›kç›lar, düzgün bulduklar› herhangi bir
yeri hastane haline getirerek hemen ifle girifliyorlar.
Hastane bahçeleri, yaral›lardan çok, ölüleri y›¤mak
için kullan›l›yor. 

Haiti’nin nüfusu 9 milyon. Öylesine büyük bir
yoksulluk yafl›yor ki, yak›n zaman önce “halk›n
önemli kesiminin temel g›da kayna¤›n›n piflirilmifl
çamurdan ibaret oldu¤u” yönünde haberler yay›n-
lanm›flt›. Ülkede altyap› yok, do¤ru düzgün konut
yok. Fakat ödenecek milyarlarca dolar borcu var.
‹MF reçeteleri bir zamanlar kendine yeterli olan tar›-
m› yoketmifl, temel g›da maddelerinde d›flar›ya ba-
¤›ml›, insanlar günde 2 dolar›n alt›nda bir gelire sa-
hip. fiimdi deprem, bu yoksullu¤u, tarif edilemez bir
sefalete dönüfltürüyor. 

Açl›k öylesine boyutlara ulaflm›fl durumda ki, is-
yana dönüflüyor. Depremin 3. günü, cesetlerle
yollara barikatlar kurdular, güvenlik güçleriyle
çat›flt›lar ve BM’nin g›da ambarlar›n› basarak,
burada bulduklar› yiyecekleri ya¤malad›lar. Mar-
ketler, depolar, yiyecek olma ihtimali olan heryer
ya¤malan›yor aç kitleler taraf›ndan. Ve açl›k artt›kça,
k›zg›nl›k da art›yor hem devlete, hem de ikiyüzlü
emperyalistlere. 

Her deprem sonras›nda, afet bölgesine uluslara-
ras› yard›m gönderilir. En son 2004 y›l› sonunda En-
donezya depremi ve tsunamisi oldu¤unda bu büyük
yard›m kampanyalar›na tan›kl›k etmifltik. Ancak Hai-
ti’ye gönderilen yard›m son derece az. BM üyesi ül-
kelerin herbiri yard›m için büyük miktarlarda sözler
verdiler elbette. Ama depremin üzerinden günler ge-
çiyor, adaya ulaflan yard›mlar, adeta diflin kovu¤unu
bile doldurmuyor. 

Yard›m gelmiyor ama insan ya da organ tica-
reti yapan mafyalar adaya doluflmufl durumda.
Çocuklar kayboluyor ortadan; ailesini kaybetmifl
ortal›kta gezen çocuklar, özellikle de küçük ço-
cuklar kayboluyor. Felaketin altüst etti¤i insan-
lar, bir taraftan da kendi ya da ak-
raba çocuklar›n›n birden ortadan
kaybolmas›n›n yaratt›¤› tarifsiz ça-
resizlikle bafl etmek zorunda kal›-
yorlar. Haiti’nin yoksul çocuklar›,

dünyan›n zenginlerine organ olarak ya da cinsel me-
ta olarak sunuluyor tepsinin içinde. 

ABD yard›m› de¤il, iflgali
Depremin arkas›ndan adaya ilk “yard›m” ekibini

gönderen ülkelerden biri ABD oldu; binlerce ABD
askeri adaya dolufltu. Haiti’de y›k›lan baflkanl›k sa-
ray›na ABD’li paraflütçüler indi ve etraf›nda güvenlik
ald›lar; k›y›ya ABD donanmas› yanaflt› ve 12 binden
fazla deniz komandosu karaya ç›kt›; Haiti’nin tek
havaalan› ABD taraf›ndan iflgal edildi. Öyle ki, bu-
gün Haiti hakk›nda aç›klamalar› Haiti hükümeti de-
¤il, ABD yap›yor, gelen yard›m uçaklar›, e¤er ABD
izin verirse adaya inebiliyor.

Haiti depreminin ABD’nin silah denemesinin
sonucu oldu¤u söyleniyor. Deprem sonras› en h›zl›
flekilde ç›karma yapan, yine ABD oldu!  

Venezüella, Bolivya, Nikaragua gibi Güney Ame-
rika’n›n Bolivarc› ülkeleri, ABD’nin bu iflgaline karfl›
büyük tepki gösterdiler. Bolivya, bu soruna çare
bulmak için derhal BM’yi toplant›ya ça¤›rd›. Ancak
BM, tarihi direnifllerle dolu olan bu halk›n, ABD tara-
f›ndan iflgal edilmesine sesini ç›karm›yor. Emperya-
list kurumlar, tarihi boyunca dünya halklar›na umut
afl›layan ve örnek olan bu direnifl oda¤›n›n, depre-
min yaratt›¤› felaket bahane edilerek yokedilmesini
sessizce seyrediyorlar. 

“Lanetli” ülke Haiti
Emperyalistlerin Haiti’ye yaklafl›m›n›, Amerikal›

Evanjelik lider Pat Robertson özetleyiverdi, bütün
alçakl›¤› ve utanmazl›¤›yla: “Haiti’liler, fleytanla an-
laflman›n bedelini ödüyorlar!” 

Haiti, Amerika k›tas›n›n iflgal edilmesinden
1697’ye kadar ‹spanya’n›n sömürgesi olmufl, daha
sonra Fransa’n›n hakimiyetine girmifl bir ülke. Fran-
s›z Devriminin özgürlükçü söylemlerinden etkilene-
rek 1791 y›l›nda ba¤›ms›zl›k savafl›n› bafllatm›fllar.
Dönemin Fransa’s›nda egemen olan Jakobenler (ya-
ni Robertson’un sözünü etti¤i “fleytan”), Haiti’deki
harekete s›cak bak›yor ve Fransa’n›n bütün sömür-
gelerinde köleli¤i kald›r›yorlar. Sonradan bafla gelen
Napolyon ise, Haiti’yi yeniden Fransa hegemonyas›-
na almak için sald›r›yor, ancak savafl› Haiti halk› ka-
zan›yor ve 1804 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ediyor.
Böylece Haiti, “köleli¤e karfl› ilk baflkald›ran ül-
ke” oluyor ve ilk siyahi ba¤›ms›z devlet kurulu-
yor. 

Haiti, ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ettikten sonra, Güney
Amerika’daki di¤er ba¤›ms›zl›kç› hareketleri, köleli-
¤in kald›r›lmas› için mücadele edenleri destekledi.
Bu küçük ada ülkesi, bütün bir k›tan›n özgürleflmesi
için tüm gücünü seferber etti. Mesela Güney Ameri-
ka’n›n efsanevi ismi Simon Bolivar, Haiti’den büyük
destek ald›. 

Fransa, Haiti’nin ba¤›ms›zl›k mücadelesini bast›r-
mak için çok u¤raflt›, ancak baflaramad›.
Ve savaflta yenilen Fransa, masada önemli

bir ekonomik kazan›m elde et-
ti. Haiti’nin zaten ka-

zanm›fl oldu¤u ba-
¤›ms›zl›¤›n› kabul-
lenmek için, bu-
günkü de¤eriyle 28
milyar ABD dolar›
tutar›nda “tazmi-

nat” ödeme-
ye zorlad›.
Bu tazminat,
Haiti’nin ifl-
gal alt›nday-
ken zaten
tahrip edilen
ekonomisi-
nin, yerle bir
olmas›na neden oldu ve ancak 1947 y›l›nda bitirile-
bildi. 

Fransa’dan sonra ABD iflgali
ABD, kendi burnunun dibindeki bu aday›, 1862

y›l›na kadar tan›may› reddetti. Bunun en önemli ne-
deni, bu onurlu halk›n mücadelesinin, dünyaya ör-
nek olmas›na duydu¤u korkuydu. Bu nedenle Haiti,
19. yy boyunca, ambargolar ve ekonomik yapt›r›m-
larla karfl› karfl›ya kald›. Di¤er taraftan, Karayip
Denizi’nin tam ortas›nda, Orta Amerika ülkelerine gi-
den yolun en stratejik noktas›nda bulunan bu ülke,
ABD’nin ç›karlar›na uymuyordu. Zaten ABD de ilk
f›rsatta bu “sorunu” giderdi. 1915 y›l›ndan 1934’e
kadar, Haiti ABD iflgalinde kald›. 

Ancak iflgal bittikten sonra da, Haiti’nin “talihi”
düzelmedi, üzerindeki ABD gölgesi asla uzaklaflma-
d›. Mesela 1957-86 y›llar› aras›nda, ABD destekli
Duvalier diktatörlü¤ü ile yönetildi. Keza yine farkl›
tarihlerde Duvalier kadar teflhir olmasa da ABD’ci
diktatörler, Haiti’yi yönetmeye devam etti. 1990-91
y›llar› ve 2000-2004 y›llar› aras›nda ülkeyi yöneten
ve halkç› politikalar izleyen Aristide’nin 1991 ve
2004 y›llar›nda iki defa yine ABD darbesi ile devril-
mesi, ülkeye ABD müdahalesinin en önemli örnekle-
rindendir. 

Aristide, Duvalier diktatörlü¤ünü deviren halkç›
Lavalas hareketinin deste¤iyle seçilmiflti. Özellikle
1994 y›l›nda yeniden seçildi¤inde, kitlelerin yaflam
koflullar›n› iyilefltirici politikalar izlemeye bafllam›flt›.
Sa¤l›k, e¤itim, altyap› hizmetleri gibi ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak, toprak reformu ve adan›n yeniden a¤aç-
land›r›lmas› için ad›mlar atarken, asgari ücreti de
yükseltmifl ve sendika hakk›n› tan›m›flt›. Di¤er taraf-
tan, Haiti’nin ba¤›ms›zl›¤›n›n 200. y›l›na yaklafl›r-
ken, Frasa’n›n sömürgeci tarihini de sorgulama-
ya bafllam›fl, Fransa’ya karfl› 21 milyar dolarl›k
bir “iade” davas› açmaya giriflmifl, bu haliyle de
emperyalistlerin h›flm›n› üzerine çekmiflti. Bu sol
söylemler ve tazminat talebi, bütün ezilen halklar
için örnek yarat›rken, bütün emperyalistler için de
bir tehdit oluflturuyordu. 2004 y›l›nda ABD-Fransa-
Kanada ortak yap›m› bir darbeyle devrilen Aristide,
Güney Amerika’daki son dönem Bolivarc›-halkç› yö-
netimlerin ilk örnekleri aras›ndayd›. 

Aristide darbeyle indirilmesine ra¤men, 2006 y›-
l›nda Haiti halk›, yine Lavalas hareketinin temsilcisi
seçiyor. Bugün ABD, tarihi boyunca bask› ve sömü-
rüye karfl› onurlu bir direnifl sergilemifl olan bu hal-
k›n, yaflad›¤› floku f›rsat bilerek, harekete geçmifl
durumda. Yeniden hegemonyas›n› kurmak, Haiti’yi
denetimi alt›na almak için… 

ABD emperyalizminin insanl›kd›fl›, iflgalci ve kat-
liamc› yüzü, bu tablo ile bir kere daha aç›¤a ç›k›yor.
Ve emperyalist-kapitalist sistemin, hem do¤a fela-
ketlerini tetikleyen, hem de onun yaratt›¤› y›k›m üze-
rinden, sömürü ve ya¤may› artt›ran çirkin yüzü… 

Haiti’de deprem ve ABD iflgali
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Ne zaman ‘karl› alan’
diye el at›lan bir alan var-

sa, oras› talan edilecek
demektir. Do¤ay› tahrip
etmekten, insanlar›n aç-
l›ktan k›r›lmas›n› seyret-
mekten kaç›nmazlar bu

nedenle. 
Bir yandan uygulama-

lar› ile topra¤› k›s›rlaflt›-
r›rlar, di¤er yandan bu

alan›n nimetlerine sar›l›r-
lar. Toprak GDO’lu

ürünler vs. ile öylesine
kirletilmifltir ki, insanl›k

sadece bundan dolay› de-
¤il, aç›ktan zehirlenerek

de büyük zarar görür. 

eneti¤i De¤ifltirilmifl Organiz-
ma (GDO) haline gelmifl
ürünler, iflçi ve emekçiler

için, çok uzun süreden bu yana duyu-
lan-bilinen ürünlerdi. Fakat, 26 Ekim
2009’da Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›-
¤›’n›n yay›mlad›¤›  “GDO’lu ürünlerin
ithalat› ve sat›fl›n› düzenleyen’’ yönet-
melik, barda¤› tafl›ran son damla oldu
adeta. Ayn› zamanda da bugüne dek iç-
ten içe biriktirilen tepkilerin aç›¤a ç›k-
mas›na yol açt›. Öte yandan tepki biri-
kimi, toplumun geneline yay›larak
kendini hoflnutsuzluk fleklinde göster-
di. Bir yandan da, Tüketici Haklar›
Derne¤i; meyve suyu, ketçap, m›s›rya-
¤›, cips, gazoz gibi ürünlerden uzak
durulmas›n› isteyerek GDO’lu ürünleri
çöpe atma eylemi yapt›, soya ve m›s›r
gibi ürünlerin de tüketilmemesi yönün-
de ikazda bulundu.

Yayg›nl›k göstererek büyüyen tep-
kiler, tart›flmalar›n da atefllenmesine
yol açt›. Bu arada eski Maliye Bakan›
Kemal Unak›tan gibi, eteklerindeki
tafllar› dökenler oldu. En yetki sahibi
olmufl a¤›zlardan, zararl› g›dalar›n za-
ten çoktand›r halka yedirildi¤i teyid
edilmifl oldu böylece. Ya da, ABD ‘li
DPL isimli flirketin (GDO deneyleri
yapan tohum flirketi) GDO’lu ürünlerin
Türkiye’ye girifli esnas›nda denetimi
engellemek için Tar›m Bakanl›¤› bün-
yesinde rüflvetler da¤›tt›¤› saç›ld› orta-
l›¤a. Ayn› flekilde yurtd›fl›ndan dönen
kimi bakliyat ürünlerinin GDO’lu ol-
du¤u gerekçesiyle yurda geri döndü¤ü
duyuldu. vs. Ard›ndan, Dan›fltay, 3
Aral›k 2009’da, ithalat ve yürürlükle

ilgili maddelerin yürütmesini durdur-
du.

G›da, kapitalistler için 
güç ve zenginlik arac›
Kapitalizm, büyüyen kentlerin bes-

lenme ihtiyac›n› karfl›larken, en yüksek
kar elde etmeye dayal› tar›m politikala-
r› nedeniyle, ne halk sa¤l›¤›na, ne de
kötü beslenme koflullar›na itibar eder.
Dünya tar›m alanlar›n›n daral›yor ol-
mas›, emperyalist tekeller taraf›ndan
dünya topraklar›n›n verimlilik aç›s›n-
dan da paylafl›lmas›n› beraberinde geti-
rirken, insanl›k için temel beslenme
ürünleri hepten tehlikeye girdi. Tah›l,
sebze, meyve ve hayvansal ürünler
üzerinde, bir bütün olarak g›da sektö-
ründe, emperyalist güç savafl› tüm flid-
detiyle sürüyor dolay›s›yla. 

G›da sektörü kapitalistler için zen-
ginlik arac›. Olmazsa olmaz, her koflul-
da sat›n al›nacak olan ürünlerden olu-
flan bu sektör üzerinde güç sahibi ol-
mak, ayn› zamanda zenginleflmek ve
ekonomik-siyasi her aç›dan egemen ol-
mak demek.

Tar›msal alanlarda ve hayvanc›-
l›k sektöründe hegemonya kurmak
isteyen tar›m tekelleri, özellikle seb-
ze ve meyvecilikte hakim hale gel-
mek istemekteler. Bunun için de ucuz
arazi ve ucuz ifl gücüne ihtiyaç duyu-
yorlar. Öte yandan kapitalist rekabet
ve teknolojik geliflime, haz›r g›daya
karfl› yönelimi art›r›yor. Kapitalistlerin
bu duruma, katk› maddeleri kullanarak
h›z kazand›rma fikri, azami kar h›rs›y-

la tamamen çak›fl›yor. Böylelikle orta-
l›¤› insan sa¤l›¤›na zararl› ürünler dol-
duruyor.

Bu insan yiyen çark, kuflkusuz ki,
k›sa sürede az say›da iflçi ile çok yük-
sek verim elde etmekle dönüyor. Te-
mel yaklafl›m bu olunca, ‘çözüm’ de
buna uygun: Sözleflmeli çiftçilik…
Ba¤›ml› ülke topraklar›n› çok ucuza
kiralayarak veya toprak sat›n ala-
rak üretim yapmak…

Böylece üretimin tüm aflamalar›n-
da hakimiyet kurarken, ekilecek ürünü
de onlar belirliyor, sat›fl fiyatlar›n› da
onlar sapt›yorlar. Sözleflmeli çiftçilik,
zaten kar oranlar›ndaki dalgalanma-
lardan, fiyat inifl ç›k›fllar›ndan etkilen-
melerini önlüyor. Ama her fleyden ön-
ce ‘Tar›m›n Yeniden Yap›land›r›lma-
s›’ ad› verilen program›n, emperyalist
tar›m tekellerince Türkiye’ye dayat›l-
d›¤› ve iflbirlikçilerinin de bu progra-
m› büyük bir gönüllülükle uygulad›¤›
için, GDO’lu ürünler, Türkiye tar›-
m›nda rahatl›kla cirit atabiliyor.

GDO, organik tar›m ile yan yana 
Baflta ABD olmak üzere tüm em-

peryalist ülkeler,  GDO’lu ürünleri
üreterek en büyük kar›n peflinden kofl-
tular. Bizzat emperyalist tar›m tekelle-
ri eliyle, bu ürünler tüm dünyaya yay›l-
d›. Dahas›, ba¤›ml› ülkelere, üretdikle-
ri GDO’lu ürünleri sat›n alma zorunlu-
lu¤u getirdiler. GDO’lu ürünleri ithal
etmekle kalmay›p, ekilecek ürünler
için de tohum sat›n almaya zorland›
ba¤›ml› ülkeler. 

Hal böyleyken, organik tar›m
alanlar› açmas› için, ba¤›ml› ülkele-
rin topraklar›na göz diktiler. Ve bu
topraklarda üretilen organik ürünleri,
kendi ülkelerine ihraç etmeleri mecbu-
riyeti getirdiler. Çünkü kendi toprakla-
r›n› tahrip edip so¤urmufllard›. Oysa
toprak anad›r, verimdir. Marx’›n  da
söyledi¤i gibi “toprak do¤ru bir flekil-
de iflleme tabi tutuldu¤unda sürekli
olarak kendisini iyilefltirir.” Kitlelerin
açl›¤› ve yoksullu¤u üzerinden kendini
var eden kapitalizm, hiçbir zaman top-
ra¤› do¤ru flekilde iflleme tabi tutmaya-
rak, her zaman azami kar›n›n peflinde
oldu¤u için, topraklar çoraklaflt›, k›s›r-
laflt›. 

May›nl› arazilerin organik tar›m›
aç›lmas› da bu zihniyetin ürünüdür.
Türkiye’yi (ve benzer ülkeleri) ABD,
Japonya, AB gibi emperyalist ülkelerin
‘tar›m alan›’ haline getirmek ve bu ül-
keleri besleyecek ucuz iflgücü cenneti-
ne çevirmek için her yol geçerli oluyor.

G D O
EN YÜKSEK 
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ürünlerde d›fl ticaretin serbestleflmesi’
nedeniyle  1980’li y›llarda bafllad›. Bu
yolda 1990’l› y›llarda önemli mesafeler
al›nd›, ama Türkiye, esas olarak 2000’li

y›llarda tümüyle ithalatç› konuma
geldi. Kuflkusuz, bu bir süreçti de…

‹thalata dayanan tar›m, ayn› za-
manda ekonomik, siyasal ve örgüt-
sel, bütün haklar› gaspederek yap›lan
özellefltirmeler ile atbafl› gitti. Ve
hatta özellefltirmeler, ilk olarak ta-
r›m alan›nda yap›ld›. Girdiler paha-
l›land›, meralar yok edildi. Yan›s›ra

sözleflmeli çiftçilik, alternatif ürün ve
Do¤rudan Gelir Deste¤i uygulamas›na
geçifl yap›ld›.                                          

Tüm bu uygulamalar bir bütünün
parçalar›yd›, do¤al olarak bir geçifl süre-
ci yaflanacakt›…

Topraklar›nda yetifltirdi¤i ürünleriyle
ola¤anüstü zenginlikte olan Türkiye’nin,
flimdi bu ürünlerini yetifltirmesi, emper-
yalistlerin iznine ba¤l›. Kimi ürünler için
yasak var, kimilerini de ihraç etmek için
üretebilir. Ve pamu¤undan tah›l›na her
fleyi, emperyalist ülkelerden sat›n almak
zorunda. Bu ithal ürün zorunlulu¤u, gir-
di¤i yol ile ba¤lant›l›…

ABD ve AB ülkeleri baflta olmak
üzere tüm emperyalist ülkeler, önce elle-

rindeki stoklar› eritmek için ba¤›ml› ül-
kelere kendi ürünlerini sat›n alma zorun-
lulu¤u getirdiler. Örne¤in bu¤day zengi-
ni olan Türkiye, AB’li emperyalist ülke-
lerin belirledi¤i ürünleri ekmek ve bu ül-
kelerden bu¤day sat›n almak zorunda,
(ABD’den de pamuk). Veya fiyatlar› fii-
kago Borsas›’nda belirlemek durumunda
vs. 

fiimdi 2010-2012 ekonomik program
(orta vadeli) bir çok fleyi h›zland›r›yor,
özellefltirmelerin içine öncelikle su, ar-
d›ndan da Ziraat Bankas› ve fleker fabri-
kalar› giriyor.

13 milyarl›k tar›msal kredinin yar›-
dan fazlas›n› ödeyen (yüzde 60-70) Zira-
at Bankas›’n›n özellefltirilmesiyle, tar›m
alanlar›n›n gelece¤i ortada. fieker fabri-
kalar›n›n özellefltirilmesiyle ise, bitme
noktas›na varan fleker pancar› üretimi ve
fleker sektörünün beli, hepten k›r›lacak.
Çünkü program, Türk fieker’e ait 25 fab-
rikan›n tamam›n› özellefltirme kapsa-
m›nda sat›fla ç›kar›lmas›n› öngörüyor,
böylece GDO’lu tatland›r›c›lar›n haki-
miyeti tamamiyla kurumufl oluyor.

Bir yandan da tar›msal destekler
‘alan’ve ‘ürün’ bazl› verilecek programa
göre ilk kez ‘havza’ bazl› destek politi-
kas› da uygulamaya sokulacak ve bu

GDO nedir?
Bilim insanlar› 25 y›l önce, genleri DNA’dan

ay›rarak baflka canl›ya yerlefltirebileceklerini kefl-
fettiler. Bir canl›daki genetik özelliklerin kopyala-
narak bu özelli¤i tafl›mayan baflka bir canl›ya ak-
tar›lmas› sonucunda üretilen yeni canl›ya “Geneti-
¤i De¤ifltirilmifl Organizma (GDO)” ad› verilmekte-
dir. “Frankefltayn g›da” olarak da nitelenen
GDO'larla, bugün, kolera bakterisi geni tafl›yan
yonca, akrep geni tafl›yan pamuk, tavuk genli pa-
tates ve bal›k genli domates gibi g›dalar üretilebili-
yor.

1980’li y›llarda, bitki biyoteknolojisi alan›nda
önemli geliflmeler sa¤land›. ‹lk geneti¤i de¤ifltiril-
mifl ürün olan Flavr Savr Domatesi 1996 y›l›nda
üretildi. Bunu, m›s›r, pamuk, koza ve patates
izledi. 

Bu yöntemle elde edilen bitkiler, ilaçlara ve za-
rarl› böceklere karfl› dirençli oluyorlar. M›s›r ve pa-
mu¤un zararl›lara, soya ve kanolan›n böcek ilaçla-
r›na, papaya ve kaba¤›n da virüslere karfl› dirençli
olmas› için, GDO teknolojisi kullan›l›yor. Ayr›ca,
geneti¤ine müdahale edilerek bitkilerin lezzet,
besleyicilik ve dayan›kl›l›k gibi özelliklerinde de¤i-
fliklikler yap›lmas› üzerine de çal›flmalar yap›l›yor. 

Ne kadar alanda GDO’lu ürün ekiliyor? 
Kay›tl› GDO ekim alanlar› 1996 y›l›nda 1.7 mil-

yon hektardan, 2008 y›l›nda 125 milyon hektara
ç›km›flt›r. Ekim alanlar› 12 y›lda 74 kat artm›flt›r.
H›zla da artmaktad›r. Bir de kay›t d›fl› ekilen alan-
lar vard›r. Örne¤in kay›tl› listede Türkiye’nin ismi
bulunmamaktad›r. Ama y›llard›r GDO’lu ürün ekil-
di¤i bilinmektedir. 

Kay›tl› GDO’lu ürün ekim alanlar›n›n yüzde
98’i (122.8 milyon hektar) ABD, Arjantin, Brezil-
ya, Kanada, Hindistan, Çin, Paraguay ve Güney
Afrika’dan oluflan 8 ülkede yer al›yor. Bu ülkeler
d›fl›nda, daha 22 ülkede kay›tl› GDO’lu ürün ekil-
mektedir. 

Türkiye’de, herhangi bir denetim ve kay›t ol-
mad›¤› için, ne kadar alanda ve nerelerde GDO’lu
ürün ekildi¤i, ne kadar GDO’lu ürün ithal edildi¤i
ve bunlar›n neler oldu¤u tam olarak bilinmiyor.
Ancak y›llard›r hem GDO’lu ürün ekimi yap›ld›¤›
hem de kontrolsüz biçimde ithal edildi¤i biliniyor. 

Hangi ürünlerde GDO var?
ABD’de ifllenmifl ürünlerin yüzde 75’i GDO’lu

ürün içeriyor. 
Türkiye’de sat›lan 1500 civan›nda g›da ürü-

nü GDO içeriyor. Özellikle GDO’lu soya ve m›s›r
nedeniyle genifl bir ürün yelpazesinde GDO’lu
ürün kullan›l›yor. GDO’lu soya; sucuk, salam, so-
sis gibi k›rm›z› etin kullan›ld›¤› ürünlerde, etsuyu
tabletlerde, f›nd›k-f›s›k ezmesi, çikolatal› ürünler,
çeflitli unlu mamüller, süt tozu, haz›r çorbalar ve
hayvan yemlerinde kullan›l›yor. GDO’lu m›s›r ise
niflasta bazl› tatland›r›c›lar yoluyla gazoz, kola ve
meyve sular›, m›s›r ya¤›, bebek mamalar›, haz›r
çorbalar ve hayvan yemlerinde kullan›l›yor. Türki-
ye’de flekerpancar› ekimi yasaklan›p fleker fabri-
kalar› kapat›larak, ‹znik’te kurulu fabrikas› bulunan
ve GDO’lu m›s›rdan fleker üreten Cargil, tek fleker
üreticisi haline getirildi. Bu yüzden bütün fleker
türleri ve flekerli ürünler GDO içeriyor. 

GDO’lu ürünlerin sa¤l›¤a zararlar› nelerdir?
Alerji: Bugüne kadar do¤al haliyle alerji yap-

mayan bir ürün, baflka bir canl›dan aktar›lan gen-
lerle yap›s› de¤ifltirildi¤inden alerjik bir ürün haline
gelebilmektedir. Nitekim, 1996 y›l›nda Brezilya
kestanesinden ve f›st›¤›ndan soya fasulyesine
aktar›lan geni içeren ürünler, alerji yapmas› nede-
niyle marketlerden toplat›lm›flt›r. Bu bilinen olay.
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GDO hakk›nda temel bilgiler...

Ba¤›ml› ülkeler her yönden k›skaç al-
t›na al›nm›flt›r. Emperyalist kurulufllara
uymakla yükümlü kurallar› vard›r. Örne-
¤in, EUREPGAP(Avrupa Perakende
Sektöründe ‹yi Tar›m Uygulamalar› Pro-
tokolü) kurallar›na uyum için, Türki-
ye’ye 2005 y›l›na dek geçifl süreci ta-
n›nm›flt›. EUREPGAP çerçevesinde
sertifika alamayan tar›m flirketleri, ih-
racat yapam›yor ve sertifika almak bü-
yük paralarla mümkün oluyor.

Yani büyük sermayeli tar›m ifllet-
meleri d›fl›nda organik tar›m yap›la-
m›yor. Az say›da aç›labilen ekolojik pa-
zarlarda ise sertifikal› ürünler sat›labili-
yor ve fiyatlar da son derece yüksek tutu-
luyor. ‹ç pazara GDO’lu ürünler, d›fl
pazara organik ürünler…

Asl›nda, GDO’lu ürünlerin giriflini
serbestlefltiren yönetmeli¤in yay›mlan-
mas›, ‘Orta vadeli Ekonomik Program’›n
aç›klanmas›n›n ard›ndan gelmesi de, te-
sadüf olmasa gerek. GDO böylece resmi-
lefliyor ve zaten k›l›flarla süslenmifl de-
netim denen fley de kalkm›fl oluyor.

‘Orta Vadeli Ekomik Program’da 
tar›m›n hali
Türkiye’nin tar›mda ithalatc› ko-

numa geçmesi; ‘tar›msal ve hayvansal



Bir de hangi üründe GDO oldu¤u bile bilinmeyen
ülkemizde alerji vakalar›nda art›fl yafland›¤› göz-
lenmektedir. Bunun nedeni GDO’lu ürünler olabilir. 

Toksik(zehirli) etki: Genetik olarak de¤ifltiril-
mifl olan g›dalar, aktar›lan yeni gen ürünlerini ve
onlardan kaynaklanan maddeleri de içerdi¤inden
toksik (zehirli) bir etki gösterebilirler. GDO’lu bitki-
lerde bulunan özellikle zararl› ot ve böcek öldürü-
cü genler ile terminatör teknolojisi gere¤i aktar›l-
m›fl olan genler de toksin üreterek çal›flt›klar›ndan,
insan vücudunda birikme durumunda, önemli risk-
ler oluflturmaktad›r. GDO’lu ve normal patateslerle
beslenen iki grup farede yap›lan çal›flmada; nor-
mal patateslerle beslenenlerde hiç bir sorun olma-
mas›na karfl›n, GDO’lu ürünlerle beslenenlerin sin-
dirim sistemlerinde önemli zararlar belirlenmifltir.

Kanser yapma etkisi: GDO’lu bitkilerin do¤ru-
dan ve dolayl› olarak kanserojen etkisinin olabile-
ce¤i birçok araflt›r›c› taraf›ndan belirtilmektedir.
Özellikle, böcek ve zararl›lara dayan›kl› GDO’lu
pamuk, soya ve m›s›r çeflitlerinde kullan›lan baz›
kimyasal maddelerin do¤rudan kanser yap›c› ol-
duklar› bilinmektedir. Bir de GDO’lu ürünlerle in-
san vücuduna aktar›lan mutasyonlu genlerin insan
hücreleriyle uzun süre karfl›laflmas› sonucunda bu
mutasyonu insan hücrelerine de aktarabilece¤i
düflünülmektedir. Bu mutasyonlar›n da birikerek
kansere yol açabilece¤i öngörülmektedir. 

Antibiyoti¤e dayan›kl› mikroplar›n üremesi:
Günümüzde kullan›lan biyoteknolojik tekniklerle
bitkilere aktar›lan genlerin büyük bir ço¤unlu¤u
bakteri ve virüs kökenlidir. Bu genlerin GDO’lu
ürünlere aktar›lmas› tekni¤inde antibiyotiklere da-
yan›kl› genler kullan›lmaktad›r. Bu antibiyoti¤e da-
yan›kl› genler g›da yoluyla insana, oradan da in-
sanda hastal›k yapan mikroplara geçmektedir. Bu
da ileride antibiyotiklere dayan›kl› yeni mikroplar›n
oluflturdu¤u yeni hastal›klar›n ortaya ç›kaca¤› an-
lam›na gelmektedir. 

Besin de¤erinde bozulma: GDO’lu bitkilerde,
yeni özellikler kazand›r›l›rken, bitkinin orijinal yap›-
s›nda bulunan baz› kalite ö¤elerinde önemli azal-
malar oldu¤u tespit edilmifltir. Örne¤in, kalp has-
tal›klar›na ve kansere karfl› önemli bir koruyucu
madde olan “fitoöstrojen” denilen maddenin,
GDO’lu bitkilerde daha az oldu¤u tespit edilmifltir.

K›s›rl›k: GDO'lar üretilirken her bir genetik de-
¤ifliklikte 8 kimyasal madde kullan›l›yor ve vücut
taraf›ndan sindirilemeyen bu ürünlerin böbrek ye-
tersizli¤i ve k›s›rl›¤a yol açt›¤› ifade ediliyor.

Ayr›ca, bilim çevreleri,  insanlar›n ba¤›fl›kl›k sis-
teminde ve beyinde tahribatlar yapabilece¤i üze-
rinde durmaktad›r.

GDO verimlili¤i art›r›r m›?
ABD üniversiteleri taraf›ndan yap›lan testlerde,

geneti¤i de¤ifltirilmifl soyan›n di¤er soyalara göre

yüzde 5,3 daha az verimli oldu¤u tespit edilmifltir.
Yine ABD'de pamuk ekim alanlar›n›n yüzde
86's›nda geneti¤i de¤ifltirilmifl pamuk ekimi yap›l-
maktad›r. ABD'de geneti¤i de¤ifltirilmifl tohumla
üretilen pamu¤un verimi, hektar bafl›na 933 kg ci-
var›ndad›r. Türkiye'de ise geneti¤i de¤ifltirilmemifl
tohumlarla yap›lan pamuk üretimindeki verimlilik,
hektar bafl›na 1.334 kg'd›r. GDO kullan›m›n›n ver-
imlili¤i art›rd›¤› yönünde bilimsel veriler yoktur. 

GDO’lu ürünler açl›¤a çözüm olur mu?
Hay›r. Paraguay, geneti¤i de¤ifltirilmifl soya

ekim alan› bak›m›ndan dünyada yedinci s›rada ol-
mas›na karfl›n, Paraguay köylülerinin yüzde 40'›
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflamaktad›r. Arjantin,
bitkisel üretiminin yüzde 75'ini GDO tohumlarla
yapmas›na ra¤men, fakirlik oran› yüzde 10'lardan
yüzde 51'e yükselmifltir.

Dünyadaki yoksullu¤un ve açl›¤›n nedeni g›da
yetersizli¤i de¤ildir. Emperyalist tekellerin depolar›
a¤z›na kadar g›da doludur. Daha birkaç ay önce,
Frans›z çiftçilerin satamad›klar› tonlarca sütü pro-
testo için döktü¤ünü haberlerde izledik. Pazar bu-
lunamad›¤› için ürünler tarlalardan toplanm›yor.
Bir tarafta tok az›nl›k, di¤er tarafta yüzmilyonlarca
aç insan, emperyalist sömürü sisteminin sonucu-
dur. 

Bu sistem y›k›lmad›kça ne kadar bol üretim
olursa olsun açlar azalmak flöyle dursun sürekli
artacakt›r. 
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kapsamda 16 ürüne pirim verilmesi, üre-
ticileri büyük zorluklarla karfl› karfl›ya
getirecek. 

Program›n temeli, arazi toplulafl-
t›rmaya öncelik verilmesinden oluflu-
yor esas›nda. Uzun y›llard›r tar›m arazi-
lerinin miras yoluyla parçalanmas›na izin
verilmemesi, topraklar›n büyük toprak
sahiplarinin elinde merkezilefltirilmesi
yönünde yürütülen çal›flmalar, ‘Orta Va-
deli Ekonomik Program’da ele al›n›yor
ve küçük mülk sahiplerini tasfiye etme-
nin yolunu aç›yorlar. Programda öngörü-
len tar›md›fl› istihdam› artt›rmak da da-
hil, tüm uygulamalar, köyden kente göçü
zorlayacak olan uygulamalar.

Toprak kayb›na u¤rayacak olan
küçük köylülerin kente akmas›, y›¤›n-
sal iflsizlikle birleflecek ve açl›k-yoksul-
luk devasal boyuta ulaflacak. Program
bunu amaçl›yor, böylece ‘krizi f›rsata çe-
virme’dedikleri uygulamalara haz›rl›k
yapm›fl oluyorlar…

Kriz ve parlayan y›ld›z tar›m  
“Krizden ç›k›flta tar›m›n y›ld›z›

parlayacak…” Böyle diyorlar, tar›-
ma kaynak aktaran iflverenler…
Çünkü kim ki, tar›msal ürün üretiyor,
o krizi f›rsata çevirip krizden en az
zararla ç›kaca¤›n› hesap ediyor.

Sorun da burada bafll›yor: Ne

zaman ‘karl› alan’ diye el at›lan bir
alan varsa, oras› talan edilecek de-
mektir. Do¤ay› tahrip etmekten, insan-
lar›n açl›ktan k›r›lmas›n› seyretmekten
kaç›nmazlar bu nedenle.

fiimdi ‘inovatif ürünler’ denen ‘ça-
buk piflen ve gramaj› düflük olan ürünle-
rin’ üretimi ile büyük f›rsatlar yakalaya-
caklar›n› söyleyen kimi Türk firmalar›,
kriz sonras› döneme haz›rland›klar›n›
ilan ediyorlar. Söylediklerine göre “kriz
sonras› en karl› alan tar›m alan› ola-
cak”. Hesap flu; kriz koflullar›nda iflsiz-
lik artt›¤›na göre g›da tüketimi azal›yor.
Ama kriz sonras›nda istihdam artacak,
böylece tüketimde de yükselme yaflana-
cak… 

Gerçekten de krizler, kitlelerin
büyük yoksullaflmas› pahas›na
tüm zenginli¤in bir avuç tekelin
elinde birikmesinin ürünüdür.

G›da sektöründe ortaya ç›kan kriz de
emperyalist tekellerin tar›m politi-
kalar› nedeniyle yaflan›r. Krizden
ç›k›fl yolu olarak da, tar›msal alan›
görmeleri, onlar›n ikiyüzlülü¤ünden
baflka bir fley de¤ildir.

Bir yandan uygulamalar› ile
topra¤› k›s›rlaflt›r›rlar, di¤er yan-
dan bu alan›n nimetlerine sar›l›r-
lar. Toprak GDO ‘lu ürünler vs.

ile öylesine kirletilmifltir ki,

insanl›k sadece bundan dolay› de¤il,
aç›ktan zehirlenerek de büyük zarar gö-
rür.

Dünyan›n her yerinde, ezilen ve sö-
mürülen genifl kesimler, bozuk hastal›k-
l› GDO’lu ürünlere teslim edilir, ama
onlar›n üretti¤i ürünlerin en iyisi zengin-
lere ayr›l›r.

G›da yaflamsal, 
direnifl de yaflamsal 
‹nsanl›¤› yücelten ve yapt›¤› her iflte

insanl›¤›n ç›kar›n› öne koyan sosyalizm
için mücadele ne kadar gecikirse, dünya-
n›n yokoluflu o kadar devam edecektir.
Emperyalist tar›m politikalar›n karfl›s›na
dikilmekle iflçi ve emekçilerin sa¤l›kl›
beslenmesi önündeki engeller kalkacak-
t›r. Aksi halde en genifl kitleler bu çark›n
içinde ö¤ütülüp gidecektir. Çünkü tar›m
sektöründeki toplam ürün, dünya
halklar›n›n tümünün toplam g›da ihti-
yaçlar›n›n çok üzerindedir. Öyle ki,
dengeli bir da¤›t›m yap›lm›fl olsa, ürün
fazlas› kalmaktad›r.

‹flçi ve emekçiden yana çal›flan bir
sistem kurulmad›kça, halk sa¤l›¤›ndan
söz etmek mümkün de¤ildir. Bu da an-
cak halk›n sa¤l›kl› besinlerle beslenmesi
için üretim yapan ve d›fl pazar›n de¤il, iç
pazar›n ihtiyaçlar›n› gözeten tar›msal
politikalarla gerçekleflebilir.
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Sayfa 2’de sürüyor

Dalgalar› karfl›layan gem
ilere gibi

Karanl›klar› yara yara...

ekel iflçisi, yumruklar›n› ileriye sa-
vurarak hep birklikte hayk›r›yor: “Biz
Hakl›y›z! Biz Kazanaca¤›z!” Açl›k
grevine bafll›yorlar, al›nlar›na siyah
bantlar takarak… 

Bu, iflçi s›n›f›n›n, öncülerinden na-
s›l etkilendi¤ini gösteren çarp›c› iki
karedir. 

’84 Ölüm Orucu eyleminde flehit
düflen Mehmet Fatih Öktülmüfl, gö-
rüflüne gelen avukatlar›na, gün gün
eriyen kaslar›na ra¤men, tüm gücünü
yumru¤unda toplayarak kald›rm›fl
“Ölebiliriz ama B‹Z KAZANACA⁄IZ!”
demiflti. Yumru¤unda ve gözlerinde
somutlaflan kazanma inanc›, tüm ÖO
direniflçilerine, devrimci tutsaklara,
oradan tutsak ailelerine, devrimci-
demokrat kesimlere do¤ru yay›ld›.
’84 ÖO eylemi, sadece içeride de¤il,
d›flar›da da bir milat oldu, 12 Eylül
sonras›n›n o yenilgi ortam›n› da¤›t-
mada önemli bir rol oynad›. 

Daha sonra ’96 ve 2000’li y›llarda
gerçekleflen ÖO eylemlerinin temel
slogan› oldu “Biz Kazanaca¤›z!” ’96
ÖO flehidi Osman Akgün, Fatih’in bu
sözünün, tüm ÖO’lar›n genel slogan›
haline gelmesinden duydu¤u onuru
ve sevinci ifade ediyordu, ölümünden
k›sa bir süre önce. 

fiimdi direnen Tekel iflçisinin di-
lindedir, “Biz Kazanaca¤›z!” Cezaevi
duvarlar›n› afl›p sokaklara ç›kt›, iflçi
s›n›f›n›n kazanma inanc› ve iradesini
somutlayan bir slogan oldu. Ankara-
K›z›lay’dan yükselen bu ses, tüm Tür-
kiye’ye ulafl›yor, oradan dünya iflçi ve
emekçilerine kadar uzan›yor. 

Sadece slogan› de¤il, ÖO’nun ri-
tüelleri de tafl›n›yor iflçi eylemleri-
ne… 

Tutsaklar›n al›nlara tak›lan k›z›l
bantlar, flimdi iflçinin bafl›ndad›r. Her
ne kadar sar› sendikac›lar, açl›k gre-
vi gibi dura¤an bir eylemle, iflçileri
hareketsiz k›lmak istemiflse de, bunu
baflaram›flt›r. ‹flçilerin bir k›sm› açl›k
grevi yaparken, bir k›sm› sürekli ey-
lem halinde olmufl, bir odaya kapat›p
direniflin etkisini k›rma çabas› bofla
düflürülmüfltür.

T




