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Sayfa 2’de sürüyor

›llard›r verilen mücadele, bu
y›l zaferle taçland›. ‹flçi ve emek-
çiler, 32 y›l sonra yeniden yüz-
binlerle Taksim Meydan›’n› dol-
durdular... 

Sadece 50’li, 60’l› yafllarda
“ihtiyar delikanl›”lar yoktu. Aksi-
ne gençli¤in ve özellikle de ka-
d›nlar›n kat›l›m›, oldukça yüksek-
ti. 7’den 70’e herkes, bu büyük
tarihsel günde, orada olmak iste-
miflti.

Ellerinde bayraklar, dillerinde
sloganlarla doldurdular meydan›.
1 May›s kitlesi ve Taksim, y›llar
sonra birbirleriyle kucaklaflt›lar.
U¤runa verilen kavga ve hasret
büyük olunca, kucaklaflma da
muhteflem oldu. ’77 1 May›s›’n›
aratmayacak bir kitleselllik ve
coflkuyla bulufltular. Meydan,
gerçek kimli¤ine büründü. Tak-
sim, 1 May›s alan›yd› art›k... 

* * *

Hiç flüphe yok ki, bu zafer,
1 May›s’› Taksim’de kutlama ›sra-
r› ve kararl›l›¤› gösteren, bu
u¤urda flehitler, yaral›lar, tutsak-
lar veren komünist ve devrimci-
lerindir. 1 May›s duyarl›l›¤›-
n› yitirmeyen ve bunu Taksim’de
kutlamak için sokaklara dökülen,
öncü iflçi ve emekçilerindir. Ala-
na damgas›n› vuran da bu ol-
mufltur. 

Burjuva medya, “renk cümbü-
flü”, “her renkten insan var” diye
verdi, 1 May›s Taksim görüntüle-
rini. Ancak 1 May›s alan›nda bas-
k›n olan renk, k›z›ld›. Böyle olma-
s› do¤ald› da. Çünkü o, 1 May›s-
lar› yaratanlar›n, Komün savaflç›-
lar›n›n, Ekim’le birlikte bafllayan
proleter devrimlerinin rengiydi. 

Y

“Böyle bir ‹stanbul gördü”
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Alan k›z›ld›, fakat kürsü hala sar›yd›. Alan
ile kürsü aras›ndaki bu uçurum, bir kez daha
ve tüm ç›plakl›¤› ile ortaya ç›kt›. Fakat bu kez,
bu durum kabullenilmedi. Y›llar›n tepkisi, eyle-
me dönüfltü. Ve Türk-‹fl Baflkan› Mustafa
Kumlu, kürsüden konuflturulmad›¤› gibi, mi-
tingten apar-topar kaçmak zorunda kald›.

Baflta 1 May›slar olmak üzere, miting alan-
lar›n› her zaman devrimciler, iflçi ve emekçiler
doldururken, kürsüye iflbirlikçi, reformist sendi-
ka bürokratlar›n ç›k›p nutuk atmas›, büyük bir
çeliflkiydi zaten. Bunlar, mitinge kat›l›m için
k›llar›n› k›p›rdatmaz, hatta engel olufltururken,
kürsüyü iflgal eder, oray› as›l hak edenlere ka-
pat›rlard›. Bu durum, ço¤u kez protesto edilir,
konuflmalar› dinlenmez, ›sl›klan›rd›. Fakat ay-
n› aymazl›kla her defas›nda kürsüye ç›kar, ko-
nuflmalar›n› sürdürürlerdi. 

2010 Taksim 1 May›s’›, bu duruma “art›k
yeter” dedi. Alanlar› dolduranlar kimlerse, kür-
süden de onlar konuflmal›yd›. S›n›f mücadele-
sini verenler, bu u¤urda her tür zorlu¤a katla-
nanlar kimlerse, söz hakk› da onlar›nd›. 1 Ma-
y›s’› Taksim’de kutlamak için can ve kan be-
deli savaflanlar, oran›n gerçek sahipleriydi.

Bu y›l Taksim 1 May›s›’nda, kürsü, iflgal
edilmedi! Kürsü, sendika a¤alar›n›n iflgalinden
kurtar›ld›! Yap›lan; y›llard›r süren, alan ile kür-
sü aras›ndaki bu uyumsuz ve çeliflkili tabloya,
müdahale; kürsüyü özgürlefltirme, gerçek sa-
hiplerine kavuflturma giriflimiydi. Bunun baflta
Tekel olmak üzere, son aylarda direnifle ge-
çen iflçiler taraf›ndan yap›lm›fl olmas› ise, çok
daha anlaml›yd›. Olmas› gereken buydu.   

* * *

2010 1 May›s’› Kas›m ay›nda emekçi me-
murlar›n genel grevi ile bafllayan ve Tekel di-
renifli ile iyice yükselen s›n›f mücadelesinin
doru¤u oldu. Taksim’in neden bu y›l 1 May›s’a
aç›ld›¤›n›n yan›t› da burada sakl›d›r. 

AKP’nin “demokrasi” maskesi, her 1 Ma-
y›s’ta alafla¤› ediliyordu. Ama yeni anayasa
haz›rl›klar› ile AKP, yeniden “darbe karfl›t›”
“demokrasi savuncusu” kesilmiflti. Rakiplerine
indirdi¤i darbelerle kendini daha güçlü hissedi-
yor ve bunu yasalarla da pekifltirmeye çal›fl›-
yordu. Fakat öte yandan krizle birlikte devasa
boyutlara ulaflan iflsizlik ve yoksulluk, buna
karfl› büyüyen direnifller, önündeki en ciddi
engeldi. Kitle deste¤i giderek azal›yor, aya¤›-
n›n alt›ndaki toprak kay›yordu. 

Tam da böyle bir zamanda yine 1 May›s
gelip çatt›. Son üç y›ld›r gördükleri kabusu,
yeniden görmeye bafllad›lar. Bu kez 1 Ma-
y›s’›n çok daha kitlesel ve iflçi a¤›rl›kl› olaca¤›-
n› biliyorlard›. Çünkü Tekel direnifli, önemli bir
ders vermiflti. AKP’yi zorlayan da bunlard›. 

Durum bu kadar aç›kken, 1 May›s’›n ard›n-
dan, AKP ile CHP aras›nda bir “ald›k-  verdik”

kavgas› bafllad›. Oysa herkes biliyor ki, ne
“veren” AKP’dir, ne de “alan” CHP.  CHP hü-
kümetleri dönemi, iflçi ve emekçiye sald›r›da,
1 May›slar› yasaklamada, di¤erlerine rahmet
okutacak dönemlerdir. Hatta 60’l› y›llarda Ça-
l›flma Bakan› olan Bülent Ecevit, “grev hak-
k›”n› tan›mak zorunda kald›¤› 24 Temmuz tari-
hini, “iflçi bayram›” ilan
ederek, 1 May›s’› tüm-
den unutturmak iste-
mifltir. Ancak ne ya-
saklar›, ne de yalan
ve demagojileri, 1 Ma-
y›s’› unutturmay› ba-
flarabilmifltir.

Geçmiflte 1 May›s’a
ve Taksim’e sald›r›p da,
flimdi en keskin savunu-
culu¤a soyunanlar,
sadece CHP ile de s›-
n›rl› de¤ildir. Reformist
partilerden, liberal ya-
zarlara kadar çok ge-
nifl bir kesim, 1 Ma-
y›s’c›, Taksim’ci ol-
mufltur. Yenilgiler ye-
tim kal›r, ama zaferin
sahibi çok olur! fiimdi
de olan budur. Tabi ki,
bu ikiyüzlülü¤ü aç›¤a
ç›karmak, teflhir etmek,
görevimizdir. Fakat bu
durum, 1 May›s’›n ve Taksim’in, art›k ne denli
meflru, genifl kitlelerce ne kadar sahiplenen
bir olgu haline geldi¤inin de, en aç›k gösterge-
sidir. 

* * *
2010 1 May›s’›, y›llard›r verilen mücadele-

nin zaferle taçlan›fl› olarak tarihteki yerini ald›.
“Hak verilmez al›n›r, zafer sokakta kazan›l›r”
fliar›n›n somut bir abidesi oldu. fiimdi bu zaferi
daha da ileri tafl›man›n zaman›d›r. 

En baflta 1 May›s flehitleri ad›na, Tak-
sim’de bir an›t dikilmesi, ’77 1 May›s›’n›n katil-
lerinin bulunup yarg›lanmas› ve Taksim’in 1
May›s alan› olarak isminin de¤ifltirilmesi için
mücadele yükseltilmeli ve bu taleplerin karfl›-
lanmas› sa¤lanmal›d›r.

Tekel direniflinin bask›s›yla, sendika konfe-
derasyonlar›n›n almak zorunda kald›¤› 26 Ma-
y›s genel grev karar›, genel direnifle dönüfle-
cek flekilde, kitlesel ve militan bir flekilde ger-
çekleflmelidir. Sendikalar›n 26 May›s’›, önceki-
ler gibi geçifltirme iste¤i bofla düflürülmeli, bu
yönde tabandan bir bas›nç oluflturulmal›d›r. 

26 May›s’›, krize karfl› tüm iflçi ve emekçi-
lerin genel grev-genel direnifline dönüfltürmek
için, bugünden çal›flmalara bafllamal› ve 1
May›s’›, 26 May›s’a tafl›mal›y›z!
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26           Varflova Ayaklanmas›

Merhaba,

Tarihsel bir 1 May›s yaflad›k. 32 y›l sonra Tak-
sim’de 1 May›s kutland›. Yüzbinleri bulan kitlesel-
li¤i, coflkusu ve k›z›l rengi ile, özünü boflaltmak is-
teyenlerin, heveslerini kursaklar›nda b›rakt›. Ne
devletin bir lütufmufl gibi sunma çabas›, ne de her
türden reformist liberalin içini boflaltma giriflimi,
baflar›l› oldu. Kürsüyü iflgal eden sar› sendikac›lar,
iflçinin öfkesinden yakalar›n› zor kurtard›lar. 

1 May›s, son aylarda geliflen iflçi-emekçi hareketi-
nin bir doru¤u oldu¤u gibi, bundan sonraki gelifl-
melerin de ip uçlar›n› verdi. Krize karfl› mücadele
burjuvaziye ve onun devletine oldu¤u kadar, sendi-
ka a¤alar›na karfl› da sürecek. ‹flçi s›n›f›, kendi de-
neyimiyle bu bilince ulaflt›.

fiimdi önümüzde 26 May›s genel grev karar› var.
Keza 3 Haziran’da Tekel iflçilerinin Ankara’da bu-
luflmas› gerçekleflecek. Bu tarihlerin, geçifltirilme-
mesi için tabandan bask›y› örgütlemek gerekiyor. 

‹flsizlik rekor üzerine rekor k›rarken, en temel g›-
da maddelerine bile ulafl›lamaz hale geldi. Her za-

manki gibi önce zamland›r›p sonra ithale zemin
haz›rlayarak emperyalist tekellere pefl-
kefl çekiliyor. Bunun son perdesi et ol-

du.  

“Burjuvazinin ah›r›” parlementoda
ise, anayasa de¤iflikli¤i ile birbirlerine
girmifl durumdalar. Klik çekiflmeleri,
flimdi anayasa oylamalar›nda somut-

lan›yor. Kendi aralar›ndaki it dalafl› o kadar belir-
gin ki, bu tart›flmalar halk› hiç ilgilendirmiyor.

‹flçi ve emekçiler art›k kendi gündemlerini dayat›-
yorlar. 1 May›s, yaz›n s›cak geçece¤ini mufltulad›.   

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

O k u r l a r a . . .
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BU ZAFER B‹Z‹M!



May›s 2010 3

May›s’ta, dünyan›n dört bir yan›n-
da, iflçi ve emekçiler, saat farkla-
r›yla soka¤a döküldüler. ‹ki karfl›t
s›n›f, burjuvazi ve proletaryan›n
dünya ölçe¤inde karfl› karfl›ya gel-

di¤i bu günde, her iki s›n›f da güçlerini s›-
nad›. Proletarya ve onun cephesinde yer
alan tüm emekçiler, ezilen halklar, burju-
vaziye ve tüm gericili¤e karfl› gücünü or-
taya koydu ve bu s›nav› baflar›yla verdi.

Bu y›l 1 May›s, ülkemizde ve dünya-
da, iflçi ve emekçilerin, emperyalist-kapi-
talist sisteme ve onun yaratt›¤› krize karfl›
tepkilerini ortaya koydu¤u bir gün oldu.
Bu, öncesinde öngörülen bir fleydi. Son iki
y›ld›r, hemen her yerde krize karfl› tepkiler
soka¤a dökülmeye bafllam›fl, eylemler gi-
derek daha militan bir karakter kazanm›fl-
t›. Krizin ac› sonuçlar›n›n ortaya ç›kma-
s›yla birlikte, özellikle de iflsizli¤in ç›¤l›k-
laflan bir hal almas›, kitlelerin en önemli
talebi olarak, ifl ve ifl güvencesini öne ç›-
kard›. 1 May›s’›n tarihsel olarak ortaya

ç›kmas›nda en önemli talep olan, “8 saat-
lik iflgünü” aradan yüz y›l› aflk›n bir za-
man geçmifl olmas›na ra¤men, bugün de
en önemli talep haline geldi. Çünkü kriz
bahanesiyle patronlar, uzun iflgünü saatle-
ri ve düflük ücret dayat›yor, o güne dek ka-
zan›lm›fl tüm haklar› gaspetmeye çal›fl›-
yordu. O yüzden de 1 May›s, burjuvaziye
ve onun devletine karfl› tepkilerin, bir kez
daha ve kitlesel bir flekilde verildi¤i bir
gün oldu. 

Baflta Yunanistan olmak üzere birçok
Avrupa ülkesinde iflçiler, krize karfl› alan-
lar› doldurdu. Yunanistan’da soka¤a dö-
külen iflçi ve emekçiler, Çal›flma Bakanl›-
¤›’na yürümek istedi. Buna engel olmaya
çal›flan polisle çat›fl›ld›. Emperyalist-kapi-
talist sisteme ve onun krizine öfke ortaya
konurken, sosyalizme olan özlem de dile
getirildi. Bunlar›n bafl›nda hiç flüphesiz
Rusya geliyordu. Daha önce sosyalizmi
yaflayan eski Sovyet halklar›, Rusya’dan
Ukrayna’ya, Stalin ve Lenin’in posterle-
riyle yürüdüler. Küba, bir milyonu aflk›n
kitle ile 1 May›s’›n en görkemli kutland›-
¤› ülkelerin bafl›nda geldi yine. Che Guve-
ra’n›n posterleri ve devrim flark›lar›yla
yürüyen Küba halk›, baflta ABD olmak
üzere emperyalizme karfl› tepkisini dile
getirdi. 1 May›s, tüm Latin Amerika ülke-
lerinde genifl kitlelerle kutland›. 

Öte yandan iflgal alt›nda bulunan Irak
ve Filistin gibi ülkelerde de kitleler, 1 Ma-
y›s’ta soka¤a ç›kt›. Emperyalistlerin ve ifl-
birlikçilerinin “böl-yönet” politikas›na
karfl›, her ulusal topluluktan ve mezhepten

iflçi ve emekçiler bir araya gelerek, emper-
yalist iflgali lanetlediler.

Taksim zaferi
2010 1 May›s›’n› büyük bir kazan›m

ve coflkuyla kutlayan ülkelerin bafl›nda,
hiç flüphesiz Türkiye geliyor. Y›llard›r ya-
sakl› olan 1 May›s, ilk kez bu y›l, “emek
ve dayan›flma günü” olarak resmen tan›n-
m›fl halde yap›ld›. Ama daha da önemlisi,
32 y›ld›r 1 May›s’a kapal› olan Taksim
Meydan›’n›n  iflçi ve emekçilere verilmek
zorunda kal›nmas›yd›. Ve ’77 1 May›-
s›’ndan bu yana, en kitlesel 1 May›s ger-
çekleflti. Yaklafl›k 500 bin iflçi ve emekçi
alan› doldurdu.  

Bu, ony›llard›r k›ran k›rana verilen bir
mücadelenin zaferiydi. En baflta da 1 Ma-
y›s flehitleri baflta olmak üzere, tüm dev-
rim flehitlerinin... Bu zaferde en büyük
pay sahibi olan flehitlerimiz, alan›n her ye-
rinden “gülümseyen yüzleri, denetleyen
gözleri” ile bize bakt›lar. Gururlu ve ma¤-

rurdular. En fazla onlar hak etmiflti burada
olmay›. Ve kortejlerin en önünde yerlerini
alarak, adeta bir resmi geçit yapt›lar. 

Emekçi memurlar›n 26 Kas›m genel
grevi ile bafllayan s›n›f mücadelesinin
yükselifli, Tekel direnifliyle en üst seviye-
ye ç›km›flt›. 2010 1 May›s› da, yükselen
bu iflçi-emekçi hareketinin zirvesi oldu.
Baflta Tekel olmak üzere, direniflteki tüm
iflçiler, alandayd›. Sendikalar, daha önceki
1 May›s’lara oranla, daha kitlesel bir kat›-
l›m gösterdi. Çünkü tabandan sendika yö-
netimleri zorlan›yordu art›k. 

Bunun en çarp›c› göstergesi, Türk-‹fl
Baflkan› Mustafa Kumlu’nun kürsüden
konuflmaya bafllamas›yla birlikte artan
protestolar ve Kumlu’nun alan› terk etme-
si oldu. Onunla birlikte Hak-‹fl ve Memur-
Sen yönetimi de alan› terk ettiler. Bunlar
zaten 1 May›s’›n ve iflçinin düflman›, fa-
flist, gerici sendikalard›. Taban›n bask›s›y-
la son y›llarda 1 May›slara gelmeye baflla-
m›fllard›. Görevleri de kat›l›m› olabildi-
¤ince s›n›rl› tutmak ve 1 May›s’›n içini
boflaltmakt›.

Alan› dolduran yüzbinler, buna izin
vermedi. 1 May›s k›z›ld› ve k›z›l kalacak-
t›! Alan›n rengi, kürsüye de yans›mal›yd›.
2010 1 May›s›, y›llard›r süren, alan ile
kürsü aras›ndaki uyumsuz ve çeliflkili tab-
loya müdahale etti. Bu müdahale, 1 Ma-
y›s’›n Taksim’de kutlanmas› kadar, önem-
li bir geliflmeydi.

1 May›s öncesi, Devrimci 1 May›s
Platformu, kürsüden k›sa bir konuflma ta-
lebinde bulunmufl, fakat sendikalar tara-

f›ndan reddedilmiflti. Oysa bu Platform, 1
May›s’›n Taksim’de kutlanmas› için en
fazla çaba sarfeden, dolay›s›yla kürsüde
bulunmay› en fazla hak eden bir kurumdu.
Ve alan› dolduran yüzbinler, bu hakk› tes-
lim etti. Kürsüden k›sa ama devrimci bir
metin okundu ve bu metnin alt›nda imzas›
olan tüm kurumlar›n isimleri tek tek say›l-
d›. 

KESK ve D‹SK baflkanlar› da her za-
mankinden daha keskin konuflmalar›n› o
gün yapt›lar. KESK Baflkan› Sami Evren,
Denizleri, Kaypakkayalar› selamlayarak
sözlerine bafllad›. “Söyleyene de¤il, söyle-
tene bak” deyifli, burada yaflam buldu.

Ayn› durum, Taksim’in 1 May›s’a
aç›lmas› için de geçerlidir. Tarihte hiçbir
hak, egemenler taraf›ndan bahfledilme-
mifltir. Hele ki, 1 May›s gibi, y›llard›r bur-
juvazi ve onun devleti ile büyük bir çekifl-
meye konu olan siyasal haklar... Bunlar,
hükümetleri aflan konulard›r. Nas›l ki,
bunca y›l 1 May›slar›n yasaklanmas›, “ba-
har bayram›” diye çarp›t›lmas› ve ’77 y›-
l›nda bir katliamla kitlelere gözda¤› veril-
mesi, bir devlet politikas›ysa,  geçen y›l 1
May›s’›n “emek ve dayan›flma günü” ola-
rak yasallaflmas› da, Taksim’in 1 May›sla-
ra aç›lmas› da bir devlet politikas›d›r. ‹fl-
bafl›nda hangi hükümetin bulundu¤u
önemli de¤ildir. Belirleyici olan, mücade-
lenin geldi¤i düzey, güçler dengesidir.

1 May›s’›n gücüyle...
2010 1 May›s tablosu, hem ülkemizde,

hem de tüm dünyada havan›n dönmeye
bafllad›¤›n›n, art›k rüzgar›n iflçiden yana
esti¤inin kan›t› olmufltur. Krizle birlikte
bafllayan bu dönüflüm, 2010 1 May›s› ile
tescillenmifltir. 

Özellikle de sendika a¤alar›na karfl› ifl-
çilerden yükselen tepki, çok önemlidir. 1
Nisan’da Tekel iflçilerinin Tek G›da ‹fl
Baflkan› Mustafa Türkel’e protestosu, 1
May›s’ta daha ileri bir biçimde Kumlu’ya
yönelmifl ve sendika a¤alar›n› kaçmak zo-
runda b›rakm›flt›r. Art›k sendika baflkanla-
r› koltuklar›nda öyle rahat oturamayacak-
t›r. Ya iflçi ve emekçilerin seslerine kulak
verecek, onlar›n taleplerini dillendirecek-
ler, ya da giderek artan dozda tepkilerle
karfl›lacaklard›r. ‹flçiler tabanda ne denli
örgütlü olurlarsa, sendikalar› o denli zor-
lar ve devrimci iflçileri yönetime getirebi-
lir. 

Önümüzde 26 May›s genel grev karar›
ile 3 Haziran’da Ankara’da Tekel iflçileri-
nin buluflma tarihleri vard›r. Bu günlerin
iflçi ve emekçiler cephesinden olumlu geç-
mesi, tabandan örgütlenmeye ba¤l›d›r.
Sendikac›lar, almak zorunda kald›klar› bu
kararlar›, unutturmak ve geçifltirmek iste-
yecektir. ‹flçi ve emekçiler, 1 May›s’tan
ald›klar› güç ve moralle yüklenmelidir. 

Krizle birlikte artan hak gasplar›na, ifl-
sizli¤e, güvencesiz çal›flmaya, zamlara,
faflist sald›r›lara karfl› 26 May›s’ta t›pk›
Yunanistan’da oldu¤u gibi hayat gerçek
anlamda durmal›d›r. Bu çok yönlü sald›r›-
lar ancak böylesi büyük eylemlerle durdu-
rulabilir.

2010 1 May›s tablosu,
hem ülkemizde, hem de
tüm dünyada havan›n dön-
meye bafllad›¤›n›n, art›k
rüzgar›n iflçiden yana esti-
¤inin kan›t› olmufltur.
Krizle birlikte bafllayan bu
dönüflüm, 2010 1 May›s›
ile tescillenmifltir. 

Özellikle de sendika
a¤alar›na karfl› iflçilerden
yükselen tepki, çok önemli-
dir. Art›k sendika baflkan-
lar› koltuklar›nda öyle ra-
hat oturamayacakt›r. Ya
iflçi ve emekçilerin sesleri-
ne kulak verecek, onlar›n
taleplerini dillendirecek-
ler, ya da giderek artan
dozda tepkilerle karfl›la-
caklar ve yerlerinden ola-
caklard›r.

1

2010 1 May›s›’n›n 
gösterdikleri
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Bu y›l 1 May›s mitingleri, ol-
dukça yayg›n ve kitlesel kutland›.
Her zaman kutlanan belli bafll› iller
d›fl›nda, hemen hemen tüm iller-
de, hatta ilçelerde bile 1 May›s
kutlamalar› yap›ld›. Özellikle Kürt
illerinde, bu y›lki 1 May›s kutlama-
lar›na kat›l›m artm›flt›. Tekel iflçile-
ri fabrikalar›n oldu¤u illerde miting-
lere yo¤un kat›l›m sa¤larken, mi-
ting yap›lmayan illerde de çevre il-
lerdeki mitinglere kat›l›m sa¤lad›-
lar. 

AAnnkkaarraa:: Ankara 1 May›s'› bu
y›l önceki y›llara oranla sönük geç-
ti. Sendika bürokrasinin devrimci-
leri 1 May›s'a müdahale konusun-
da d›flta b›rakmas›n›n yan› s›ra,
talepleri alana tafl›nmas› da yeter-
siz kald›. 6 konfederasyon taraf›n-
dan organize edilen miting, S›hhi-
ye meyydan›nda gerçekleflti. 3 y›l-
d›r mitinge al›nmayan ‹P de kat›l-
d›. Türk-‹fl'e ba¤l› sendikalar alan-
dan h›zla da¤›l›rken, devrimciler
ise Ankara Devrimci 1 May›s Plat-
formu pankart› arkas›nda yürüyü-
fle kat›ld›lar. 

‹‹zzmmiirr:: Gün-
do¤du'da gerçek-
lefltirilen mitinge,
sendikalar ve ör-
gütler, Basmane,
Liman ve Konak
kollar›ndan yürü-
yerek geldiler.
Kat›l›m önceki y›l-
lara göre oldukça

artm›fl olmas›na ra¤men, kürsüde-
ki program›n sönüklü¤ünden kay-
nakl› kitlede erken da¤›lma mey-
dana geldi. Genel-‹fl sendikas› mi-
tinge en kitlesel kat›l›m› sa¤layan
sendika oldu. Geçti¤imiz y›l iflten
at›ld›klar› için direnifle geçen Kent
Afi iflçileri, Genel-‹fl baflkan›n›n
kürsüden yapt›¤› konuflmay› pro-
teflto ettiler. ‹flçi ve emekçilerin ta-
lepleri, yeterince dillendirilmezken,
müzik gruplar›n›n program›n›n ar-
d›ndan miting bitti. 

AAddaannaa:: Adana'daki sendikalar
ve kurumlar, saat 12'de Mimar Si-
nan Tiyatrosu önünde topland›lar.
U¤ur Mumcu meydan›na yürüyen
kitlenin içinde Tekel iflçileri olduk-
ça coflkulu biçimde yerlerini ald›.
D‹SK içinde ise Dev Sa¤l›k ‹fl üye-
leri kitleselli¤iyle dikkat çekti.
BDP'nin de mitinge kitlesel kat›l›m›
gösterdi¤i görüldü. Mitingde s›k
s›k "‹flçilerin birli¤i sermayeyi ye-
necek", "Yaflas›n halklar›n kardefl-
li¤i", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya
hep beraber ya hiçbirimiz", "Yafla-

s›n s›n›f dayan›flmas›", "Yaflas›n 1
May›s", "B›ji yek gulan" sloganlar›
at›ld›. 

BBuurrssaa:: Bursa'da 1 May›s mitin-
gi Fomara meydan›nda yap›ld›.
Kitlesel ve coflkulu bir kat›l›m›n
sa¤land›¤› mitinge kortejler, Gök-
dere Bulvar›’ndan yürüyerek geldi-
ler. Önde, sendikalar›n ortak "Ya-
flas›n 1 May›s" pankart›yla yürün-
dü. Miting, saat 15'te yap›lan say-
g› durufluyla bafllad›. Taksim'de
gerçeklefltirilen 1 May›s'a selam
gönderilen konuflmalar›n ard›n-
dan, Suavi müzik program› yapt›.
Mitingde s›k s›k "Yaflas›n 1 Ma-
y›s!", "Yaflas›n halklar›n kardeflli-
¤i", "Genel grev genel direnifl", "‹fl-
çilerin birli¤i sermayeyi yenecek",
"Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›" slo-
ganlar› at›ld›. 

AAnnttaakkyyaa: Antakya Emek ve
Demokrasi Platformu taraf›ndan
organize edilen miting, saat 13'te
Do¤ufl okullar›n›n önünde toplan›l-
mas›yla bafllad›. Saat 15'te U¤ur
Mumcu meydan›na gelindi ve say-
g› duruflu yap›ld›. Mitinge kat›l›m
geçen y›llara oranla art›fl gösterdi. 

KKooccaaeellii: Taksim 1 May›s'›na
kat›lan Kocaeli'ndeki sendikalar ve
kurumlar, saat 18'de de Kocae-
li'nde bir miting gerçeklefltirdiler.
Merkez Bankas› önünde toplanan
kortejler, Sabri Yal›m Park›’na yü-
rüdüler. 

BBaattmmaann:10 bin kiflinin kat›ld›¤›
miting Cumhuriyet Meydan›'nda
yap›ld›. Çevre illerden de kat›l›m›
sa¤land›¤› mitingde "Yaflas›n 1
May›s", "B›ji yek gulan", "Yaflas›n
halklar›n kardeflli¤i" sloganlar›n›n
yan› s›ra bar›fl a¤›rl›kl› sloganlar
at›ld›. 

DDeerrssiimm:: Dersim'de bini aflk›n
kifli, Sanat soka¤›nda toplanarak
K›flla meydan›na yürüdü. Ya¤mur
alt›nda yap›lan mitingde, Kürtçe ve
Türkçe dövizler tafl›nd›. Yap›lan
konuflmalar›n a¤›rl›¤›n› ise, Kürt
sorunu oluflturdu. 

Kürdistan'›n di¤er illerinde de
mitingler gerçeklefltirilirken, a¤›rl›k-
l› olarak BDP'liler kat›l›m sa¤lad›.
Mitinglerde daha çok bar›fl ça¤r›la-
r› öne ç›kt›. Ayr›ca Mersin, Tokat,
Tekirda¤, Malat-
ya, Antalya'da da
mitingler gerçek-
leflti. Bu mitingle-
re, Taksim 1 Ma-
y›s'› ve kriz dam-
gas›n› vurdu.
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Yurdun dört bir yan›nda 1 May›s  
İşte Taksim işte 1 Mayıs!

‹flçi ve emekçiler, 32 y›l aradan sonra
bu 1 May›s’ta Taksim’deydi. Y›llard›r ölüm-
ler pahas›na verilen bir mücadelenin sonu-
cunda, Taksim alan›na ç›k›lm›flt›. Ve yüz-
binler olup alana akt›. Alan›n üç kez dolup
boflald›¤› düflünülürse, ‘77 1 May›s›’ndaki
gibi 500 bin emekçinin Taksim’e ç›kt›¤› söy-
lenebilir. 

Y›llard›r bu an› bekleyen iflçiler ve
emekçiler, sabah›n erken saatlerinden iti-
baren toplanma yerlerine akarken, üç kol-
dan gerçeklefltirilen yürüyüflle alana girildi.
Sabah 8.30'dan itibaren kortejler oluflmaya
bafllad›. ‹lk kortejler saat 12 civar›nda Tak-
sim alan›na ulaflt›¤›nda, üç koldan yürüyen
kitlenin ucu görünmüyordu.  

Krizin boyutland›¤› süreçte, iflçilerle bir-
likte iflsizler, ö¤renciler, kad›nlar, 1 May›s'a
geldiler. Onlarca y›l›n özlemiyle kucaklanan
Taksim, iflçilerin ve emekçilerin sloganlar›y-
la ç›nlad›.   

‹flçilerin ve emekçilerin sendika a¤alar›-
na tepki gösterdi¤i ve onlar› alan› terk et-
mek zorunda b›rakt›¤› mitingde, yap›lan ko-
nuflmalar›n içeri¤i de Taksim için verilen
mücadele ile doldu. 

Devletin "demokratiklefliyoruz" söylem-
leri alt›nda lütufmufl gibi sundu¤u Taksim
alan›, y›llard›r verilen mücadelenin sonu-
cunda dövüfle dövüfle al›n›rken, 1 Ma-
y›s'tan önce alana ça¤r›ld›klar›n› iddia eden
devlet yetkililerinden kimse gelmeye cesa-
ret edemedi. Sadece onlar de¤il, sendika
a¤alar›n›n da art›k 1 May›slara gelmesi zor-
laflacak. Çünkü iflçi ve emekçiler bu a¤ala-
ra tepkilerini giderek daha aç›k biçimde
göstermeye bafllad›lar.

‹flçi ve emekçilerin bu tepkisi, 1 May›s’ta
fiili müdahaleye dönüfltü. Türk-‹fl Baflkan›
Mustafa Kumlu konuflturulmazken, iflçilere
sald›rmaya çal›flan sendika a¤alar› da, iflçi-
lerin fliddetinden nasibini ald›lar ve alan›
terk etmek zorunda kald›lar. 

Burjuvazinin içini boflaltmak için çaba
harcad›¤› ve kendi iflbirlikçi sendikalar›n›
alana gönderdi¤i bu 1 May›s, bir kez daha
göstermifltir ki, mücadele yolu aç›yor ve
sendika a¤alar›n› da sarsabiliyor. 

fiiflli kolu
fiiflli kolundan D‹SK ve KESK, en önde

yer ald›. ‹ki koldan oluflturulan kortejlerin
uzunlu¤u k›vr›larak Mecidiyeköy’e kadar
dayan›rken, mitingin en büyük kat›l›m› bu
koldan sa¤land›. D‹SK'in arkas›na
TMMOB, ÇHD, PSAKD vb. derneklerin ar-
d›ndan, Devrimci 1 May›s Platformu bile-
flenleri dizildi. 

Devrimci 1 May›s Platformu bileflenle-
ri, en önde Zincirli iflçi pankart›n›n yan› s›ra

flamalar› tafl›d›lar. S›ras›yla BDSP, Halk
Cephesi, DHF, EÖC, Kald›raç, Proleterce
Devrimci Durufl, Odak Ça¤r› ve Partizan di-
zildi. Bu kortejde s›k s›k "1 May›s k›z›ld›r k›-
z›l kalacak", "‹flte Taksim iflte 1 May›s",
"Yaflas›n devrimci dayan›flma" sloganlar›
at›l›rken, kurumlar a¤›rl›kl› olarak kendi slo-
gan ve taleplerini hayk›rd›lar. fiiflli'den ayr›-
ca BDP, ESP, SODAP, Devrimci Hareket
ve di¤er kurumlar yürüdüler.

Proleterce Devrimci Durufl okurlar›,
mitinge PDD pankart›n›n yan› s›ra Marks-
Engels-Lenin-Stalin ve Osman-Fatih-‹sma-
il-Sezai'nin resimlerinin bulundu¤u pankart-
larla kat›ld›lar. Flamalar›n yan› s›ra döviz-
lerle talepler tafl›nd›. Disiplinli durufluyla
dikkat çeken kortejde, devrimci marfllar
söylendi, halaylar çekildi. Yap›lan konufl-
malarda, bu y›lki 1 May›s'›n›n önemine vur-
gu yap›ld› ve 1 May›s’› Taksim’de kutlama-
n›n ne anlama geldi¤i, bu büyük kazan›m›n
coflkusu ve kararl›l›¤›yla hareket edilmesi
belirtildi. 

Kortejden s›k s›k "Yaflas›n 1 May›s, B›ji
yek gulan", "1 May›s k›z›ld›r k›z›l kalacak",
"1 May›s flehitleri ölümsüzdür", "Devrim fle-
hitleri ölümsüzdür", "Genel grev genel dire-
nifl", "Yaflas›n iflçilerin birli¤i halklar›n kar-
deflli¤i"; "Herkese ifl herkese çal›flma hak-
k›", "Paras›z e¤itim paras›z sa¤l›k", "Biz çe-
likten biz Bolflevik müfrezeyiz", "Mark-En-
gels-Lenin-Stalin Yaflas›n
devrim ve sosyalizm",Os-
man-Fatih-‹smail-Seza-
i Daha daha ileri", "Kah-
rolsun faflist diktatör-
lük", "Faflizmi döktü¤ü
kanda bo¤aca¤›z" slo-
ganlar› at›ld›. Yürüyüfl
kolu üzerindeki fiiflli Et-
fal hastanesi dura¤›na ise
T‹KB(B) pankart›n›n as›ld›¤› görüldü. Bu
arada "Orak-Çekiç-Silah-Y›ld›z Bayra¤›-
m›z" slogan› at›l›rken, pankart miting bittik-
ten sonra yerinde duruyordu. Yürüyüfl gü-
zergah›na ise T‹KB(B) imzal› yaz›lamalar
yap›ld›. 

PDD okurlar› arama noktas›ndan geçer-
ken polisin taciziyle karfl›lafl›nca k›sa süreli
bir çat›flma yafland›. "Faflizme karfl› omuz
omuza", "Kahrolsun faflist diktatörlük" slo-
ganlar›yla arama noktas›ndan ayr›lan kor-
tej, alana "‹flte Taksim iflte 1 May›s" sloga-
n›yla girifl yapt›. Ayr›ca alana PDD imzal›
"Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm" imzal› pan-
kart as›ld›. 

fiiflli kolu d›fl›nda Tarlabafl›'ndan, Türk-
‹fl'e ba¤l› sendikalar ve reformist partiler yü-
rüdüler. Yürüyüfl kolunun sonunun Saraç-
hane'ye dayand›¤› kolda, a¤›rl›kl› olarak di-
reniflte bulunan iflçiler de yer ald›. Beledi-
ye-‹fl'e ba¤l› Esenyurt iflçileri, Tek G›da-‹fl'e
ba¤l› Tekel iflçileri, itfaiye iflçileri bu koldan
alana girifl yapt›lar. Dolmabahçe kolundan
ise, ise Hak-‹fl ve Memur-Sen'le birlikte
TKP yürüdü. 

Taksim Meydan›

Batman
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Özlemleri en kolay anlatman›n
yolu nedir? Belki bir fliir, bel-
ki bir yaz›, belki de bir
türkü... 

O yüzyüze gel-
melerin flaflk›n ve
heyecanl› bir ruh
hali olur da, ne di-
yece¤ini bilemez
insan. Heyecan,
coflku, flaflk›nl›k ve
tedirginlik... Bütün
duygular›n iç içe geçmesi
olunca, nelerle karfl›laflaca¤›n›
düflünmek istemezsin pek. 

Taksim de y›llar›n beklenen özlemiydi.
Son üç y›l›n çat›flmalar›n› bilfiil yaflad›¤›m›z
için, yak›c›l›¤›n›, damarlar›m›zda hissediyo-
ruz. 

Difle difl verilen bir mücadelenin ard›ndan,
alan›n devletten al›nmas› ve 78'den sonra ilk
kez buraya düzenli kortejlerle girilmesi, bu
y›lki 1 May›s’a ayr› bir anlam kazand›r›yor.
Dile kolay tam 32 y›l olmufl! Belki o alana
gelenlerin birço¤unun yafl›ndan büyük bir za-
man dilimi... 

Her türlü yozlu¤a aç›l›rken, iflçilere ve
emekçilere yasaklanm›fl bir aland› Taksim.
Kendi i¤renç zevklerini tatmin etmek için
Taksim'in ad›n› kirletenlerin, o meydan› kan-
lar›yla y›kayan iflçilere ve emekçilere "yok"
demesi, asla kabul edilmedi. Kimi zaman ge-
ri çekilen dönemler oldu, ama hedef hiçbir
zaman kararmad›.

12 Eylül'ün karanl›k y›llar›n›n ard›ndan
89'da fiilen bafllayan Taksim çat›flmalar›nda,
Mehmet Akif Dalc›'lar›n miras›n› al›p günü-
müze kadar tafl›yanlardan olmak, güçlü ve
gururlu k›l›yor insan›. 96'n›n o devasa 1 Ma-
y›s'›nda ölenlerimizin b›rakt›¤› çat›flma senfo-
nisinin devam›n› sürdürmek ve sonucunda
hedefe kilitlenmek... Onlar o özlemle öldü.
Ve iflte flehitlerimizle birlikte 1 May›s'ta Tak-
sim meydan›na ç›kt›k. Onlar›n özlemini ger-
çek k›ld›k. En çok onlar hak etmifllerdi o
alanda olmay›. Ve oradayd›lar. Pankartlarda,
sloganlarda, marfllarda...

Günler o kadar a¤›r geçti ki, saatlere düfl-
tü¤ünde bu heyecan daha da büyüdü. Saba-
h›n olmas›n› bekledik, dakikalara düfltü öz-
lem ve kavufltuk sonunda...

Bir an önce kortejdeki yerimizi almak,
pankart›m›z› sermek ve yürüyüfle geçmek is-
tiyoruz. Beklentimiz; daha görkemli, daha
kitlesel ve daha coflkulu bir devrimci 1 May›s
ve kortej... Caddeler özgür ve herkes yürüyüfl
kollar›na ak›yor. "Kolay gelsin" dilekleri sa-
bah›n serinli¤ini biraz daha ›s›t›yor. Sabah›n
rüzgar›ndan çok, heyecandan üflünüyor. Uy-
ku tutmayan gözlerin alana ak›fl›n› izlemek
de güzel. 

"Acaba bu y›l Taksim’e girilecek
mi", "acaba devlet provokas-

yon yapar m›" sorular›
günler öncesinden so-

ruldu bizlere. ‘77 kat-
liam› ak›llarda. Daha
sonraki katliamlar›n
izleri, hala taze. Ta-
bi ki burjuvazinin
bunu yapma ihtimali

vard›r her zaman.
Ama flu dönemde için

bunu göze alabilecek du-
rumda de¤iller. Kitlelerin öfke-

si burnundayken, krizin yükü gün gün
omuzlara biniyorken, iflsizlik, açl›k had saf-
haya varm›flken ve bir çok yerde direnifller
sürerken, bunu yapacak cesareti de yok. 

Ak›yor onlar, ak›yor yüzler, binler... On-
binlerle, yüzbinlerle bulufluyor ve ‘77'nin kit-
leselli¤ini yakal›yor. Bunu durdu¤umuz yer-
den hissedebiliyoruz. Di¤er kollar› gördü¤ü-
müz yok, ama bize gelen haberler, alan›n do-
lup boflald›¤›n› bildiriyor. 

Bu y›l kortejimizde yeni olan birçok fley
var. Flamalar›m›z, yoldafllar›m›z... Halaylar
ve marfllarla coflkuyu artt›r›yoruz. Osmanlar›,
Fatihleri, ‹smailleri, Sezaileri tafl›yoruz slo-
ganlar›m›zda. Onlarla birlikte yürüyoruz dal-
ga dalga... Ba¤c›lar yokuflundan Metris zin-
danlar›na, Sefaköy'den Ankara sokaklar›na
uzan›yor sloganlar›m›z... Remzi'nin, fiaban'›n,
Nilgün'ün silah›ndan ç›kan bir kurflun h›z›yla
al›n›yor nefeslerimiz ve Ataman'›n, iflkencede
g›k demeyen yüre¤iyle at›yor yüre¤imiz...
Ataman ve 12 Eylül öncesini yaflayan flehit-
lerimizden baz›lar›n›n ‘77 1 May›s›’nda Tak-
sim’de olduklar›n› biliyoruz. fiimdi hepsi, bi-
zimle birlikte, yine Taksim’deler.

"‹flte bizimle güzelleflen her fley" m›sras›
dilimizde. Sloganlar biraz daha güçlü ç›kmal›,
ad›mlar daha sert olmal›, gözler daha öfkeli
bakmal›. “Yoldafllar ileri! Daha daha ileri!”

Taksim'e yaklaflt›kça heyecan büyüyor ve
arama noktalar›n› geçti¤imizde, devletle k›sa
süreli bir arbede yafl›yoruz. Televizyonlar da
canl› yay›nda vermifl, bizim yan›m›za gelenler
söylüyor. 

Taksim, iflte seninleyiz ve o özlemi doya
doya içimize çekiyoruz. Çünkü bu yollar›
düzleyenler aras›nda yoldafllar›m›z da vard›,
biz de vard›k. Defalarca kez sokaklar›nda ça-
t›fl›ld›, sloganlar at›ld›. Emperyalistlere ve ifl-
birlikçilerine öfke kusuldu. fiimdi berrak bir
su gibi karfl›l›yor bizi ve özlemle kucaklafl›-
yoruz.  

Türkiye'nin kalbi, dünyan›n kalbi, Tak-
sim'de at›yor bugün. Yoldafllar›m›z›n, flehit-
lerimizin, tutsaklar›m›z›n kalbi, Taksim'de
bugün ve hayk›r›yoruz hep birlikte: "Bitme-
di daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryü-
zü aflk›n yüzü oluncaya dek"!

Taksim’le kucaklaflmak... !

1 May›s gelmeden,
1 May›s heyecan› ve ha-
reketi, di¤er bölgelerde
oldu¤u gibi bizi de sar›p
sarmalam›flt›. Haftalar ön-
cesinden bafllayan haz›r-
l›klar, zaman darald›kça
daha da yo¤unlaflt›. 24
saat, art›k çal›flmalar için yetmemeye bafllad›. Bu he-
yecan ve yo¤un tempo, 30 Nisan gecesine kadar de-
vam etti. 

1 May›s sabah› geçen senelerdeki deneyimlerden
dolay› geç kalmamak için erkenden yola ç›kt›k. Sabah
8,30 da toplanma alan›na gelirken, yollarda 1 May›s
için flehir d›fl›ndan gelenlerle karfl›laflt›k. fiiflli’ye gelip
de yoldafllar› buldu¤umuzda flafl›rd›lar, bizi o kadar
erken beklemiyorlard›. Zaman ilerledikçe alan dolma-
ya bafllad›. 

Önde pankart› tutan yoldafllar›n gururlu durufllar›n›
gördükçe, “iflte bunlar Devrimci Durufl’çular” de-
mekten kendimi alamad›m.

Geçmifl senelerde Taksim’de sokak sokak çat›flan-
lar için, bu 1 May›s’›n daha da bir önemi vard›. Y›l-
larca o alana gelmifl ve  o kadar çat›flma görmüfl,
ölümler yaflam›fl bir yoldafl›n, Taksim’e yaklaflt›¤›m›z-
da, soluk solu¤a yan›ma gelip “çok heyecanland›m
nerdeyse bay›laca¤›m” derken ki gözlerindeki ›fl›lt›-
y›, mümkün de¤il bir daha unutamam. Di¤er yoldafl-
lardaki heyecan ve mutlulu¤u gördükçe, içim sevinçle
doldu. Ben de kab›ma s›¤amaz oldum. Daha önceki
konuflmalar›m›zda, 1 May›s’ta hiç Taksim’e gitmedi¤i-
ni, ama ne zaman Taksim ismini duysa müthifl bir he-
yecan yaflad›¤›n› söyleyen genç bir yoldafl›m›z da,
2010 1 May›s›’nda Taksim de olman›n hakl› gururunu
ve coflkusunu yaflad›. 

Sloganlar›m›z , marfllar›m›zla alana girdi¤imizde
“‹flte Taksim ‹flte 1 May›s” demekten kendimizi ala-
mad›k. Oraya gelen herkes, bir tarihe tan›kl›k etmenin
tad›yla, yüzlerinde bir tebessümle alandan ayr›ld›.
Sonras›nda görüfltü¤ümüz insanlardan alana gelenler
mutlu, gelemeyenlerse “bir dahaki seneye mutlaka ge-
leceklerini” söylüyordu. Görüldü ki, polis herhangi bir
sald›r›da bulunmad›kça, devrimciler ve iflçiler bir olay
ç›karm›yor. fiiddeti ve kavgay› ilk onlar›n bafllatt›¤› bu
vesileyle bir kez daha anlafl›ld›. 

1 May›s, devrim ve sosyalizm kavgas›n›n y›lbafl›s›-
d›r. Bu sene y›lbafl›nda iflçi s›n›f› kazand›. Vapurla
karfl›ya geçene kadar, “Yaflas›n 1 May›s” “Yaflas›n

devrim ve sosyalizm” slo-
ganlar› susmad›.  Bunlar›
duymak bile, ne kadar fleyin
afl›ld›¤›n›n göstermesi bak›-
m›ndan çarp›c›d›r. Gençler
bayraklar› s›rtlar›nda dolaflt›-
lar bu 1 May›s’da istanbul’u. 

‹stanbul 1 May›s’t›



2010 1 May›s›  havan›n iflçiden yana  esme-
ye bafllad›¤› tarihsel bir kesite denk geldi. Tekel
direnifli baflta olmak üzere, irili ufakl› birçok ifl
kolunda direnifller, grevler, iflgaller ve bütün bun-
lar›n toplam› olan kitlesel ifl b›rakma eylemleri ve
genel grev... 

Di¤er tarafta iflbirlikçi burjuvazinin kendi için-
de yafl›yor oldu¤u klik savafl› ve bu savaflta ege-
men duruma gelen burjuva kli¤in  "demokrasi"
havarisi kesilmesi, kapitalizmin dünya çap›nda
yaflad›¤› ekonomik kriz ve hala bu krizde debe-
leniyor olmas›...

Ve tabiii son y›llarda Taksim ad›na ›srar ve
bu ›srara uygun militan sokak savafllar›  sayesin-
de Taksim’i kazanman›n çoflkusu...

Taksim'e damgas›n› vuran da iflte bu coflku
oldu. Bu coflku, son 15 y›lda geriye düflen s›n›f
mücadelesinin, yeniden yükselifle geçti¤ini, ye-
nilgi y›llar›na oranla nesnel bak›mdan bir çok
olanaklar›n daha da somutluk kazand›¤›n›  res-
metmektedir. Bu dönem, baflta biz komünistlerin
ve di¤er devrimci hareketlerin, hem dönemi do¤-
ru alg›lamak zorunda olmas›n›n  ve hem de sub-
jektif olarak herkesin kendisini s›n›f mücadelesi
bak›m›ndan yeniden biçimlendirmesinin ana hat-
lar›n› sunmaktad›r.

Bu 1 May›s, nesnel bak›mdan bir eflik, sub-
jektif olarak bizim ileriye ç›k›fl›m›z›n bir manive-
las› olmal›. Dergimizin sayfalar›nda bu 1 May›s›n
önemine ilflkin çokca vurgu yap›ld›. Yükselen s›-
n›f hareketi, tasfiyeci havan›n da¤›l›yor olmas›,
neoliberalizmin çöküflü, ekonomik kriz ve tam da
bu döneme denk düflen s›n›f›n öncü kurmay›n›n
yapm›fl oldu¤u 5. konferans... 

Bütün bu geliflmeler, özellikle komünistler
olarak bizlerin, bu 1 May›s”› nerden ve nas›l kav-

ramam›z gerekti¤ini sunuyordu bizle-
re. Bu yüzden Tekel baflta olmak üze-
re, di¤er iflçi ve memur direnifllerini,
yaklaflan 1 May›s’tan ayr› ele alma-
d›k, mevcut olan› gelecek bak›fll› kav-
ramaya özen gösterdik  ve bu direnifl-
lere dönük çal›flmalar›m›z›n içeri¤ini,
hep bu eksende doldurmaya çal›flt›k.

Bulundu¤umuz ifl kolunda ve
semtlerde bildirilerimiz, afifllerimiz vd.
materyal ve araçlar›m›z›n hepsi bu
dönemin temel sorununu ve ihtiyaçlar›n› içeriyor,
at›lmas› gereken ad›mlar› anlat›yordu. Bu yan›y-
la avantajl›yd›k. ‹liflkilendi¤imiz herkese, bu 1
May›s’›n önemini anlat›yor ve daha bir sorumlu-
lukla hareket ediyorduk. Bildiri verdi¤imiz insan-
larla bile, durup dakikalarca sohbet ettik, anlat-
t›k. "Savaflt›k kazand›k, flimdi kazand›¤›m›za sa-
hip ç›kmaya gidiyoruz". dedik.

* * *
1 May›s sabah›n›n erken saatlerinde  PDD

okurlar› olarak, pankart, filama ve dövizlerimizle
yürüyüfl kolundaki yerimizi al›yoruz. Alan› dol-
durmaya bafllayan iflçi ve emekçilerin yüzlerin-
deki çoflkuyu görüyor ve gelecekten daha da
umutlan›yoruz. Gerçekten de hava iflçiden yana
esmeye bafll›yor ve  bu günün bize gösterdi¤i
fleyin özeti bu. Bu havan›n esintisini, yüzümüz-
deki rüzgar›n çarp›ns›t›ndan hissedebiliyorduk.
Sloganlar›m›z bu rüzgar›n içine kar›fl›yor ve bu
rüzgara yön vermeye çal›fl›yor. "Tekel iflçisi yan-
l›z de¤ildir", "‹tfaiye iflçisi yanl›z de¤ildir"," Krizin
faturas› burjuvaziye","Genel grev genel direnifl". 

Dönemin temel ihtiyaçlar›na uygun sloganla-
r›m›z, yürüyüfl alan›n› dolduran iflçilere ve
emekçilere, bir “hoflgeldin” niteli¤i tafl›yor. Korte-

jimizdeki pankartlar da özenle seçilmifl. Yeni bir
dünyan›n mimarlar› olan dört büyük ustan›n res-
minin bulundu¤u pankart ile Türkiye devrimci ha-
reketinde ilkler yaratan, kendi tarihimizin mimar-
lar› olan dört büyük komünist önderin resimlerini
tafl›yan  pankart›m›z, sadece emperyalistlerin ve
iflbirlikçilerin, faflistlerin surat›na de¤il, liberaliz-
me, tasfiyecili¤e ve her türden oportünizme karfl›
bir flamar niteli¤inde. Di¤er yandan iflçi ve emek-
çilere yol gösteren bir “kutup y›ld›z›” özelli¤ini ta-
fl›yor. 

Yürüyüfl ilerledikçe sloganlar›m›z dahada
gürleyifliyor,"Köklerimiz toprakta tarihten geliyo-
ruz!", “Osman, Fatih ,‹smail, Sezai! Daha daha
ileri!","Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!", "Kurtu-
lufl devrimde sosyalizmde!" 5. Konferans›n› he-
nüz yeni yapm›fl olan s›n›f›n bolflevik kurmay›n›n
as›l› pankart›n›n yan›ndan geçiyoruz ve tabi ki
selamlamamak olmaz. "Orak, çekiç, silah, y›ld›z,
bayra¤›m›z!","Biz çelikten, biz bolflevik müfreze-
yiz!"

* * *
Ve 33 y›l›n özlemi, ödenen onca bedel-

ler....‹flte Taksim Meydan›’na giriyoruz... Slogan-
lar›m›z› hayk›r›rken sesimiz bo¤az›m›zda dü-

¤ümleniyor sanki... Gözleri yaflaranla-
r›m›z oluyor aram›zda ve dünü unut-
mayan bilincimiz, büyütüyor h›nc›m›z›,
öfkemizi... 

Taksim alan›n›n iflçi ve emekçile-
re/bizlere aç›lmas›, burjuvazinin de-
mokratikleflti¤ini de¤il, ödedi¤imiz be-
dellerin karfl›l›¤›n› ald›¤›m›z›, mücade-
le edenlerin mutlaka kazanaca¤›n›
gösterir. “Hak verilmez al›n›r, zafer
sokakta kazan›l›r” slogan›n›n somut-
lanm›fl halidir Taksim... 

‹flte o alanday›z! Taksim’deyiz! De-
rin bir nefes al›yoruz, her zaman geç-
ti¤imiz meydan›n flimdi anlam›, çok
daha büyük. Yafl› bizim gibi genç ol-
mayan yoldafllar›m›z›n gözleri, daha
bir baflka bak›yor, o bak›fllar›n anlat-
maya çal›flt›klar›n›  anlamaya çal›fl›yo-
ruz.... Halaylar, kazanman›n tad›yla
daha baflka çekiliyor/izleniyor. Slo-
ganlar daha büyük bir coflku ile at›l›-
yor, hep bir a¤›zdan marfllar söyleni-
yor...

Taksimi kazand›k! S›rada yeni he-
defler var. Osman, Fatih, ‹smail, Se-
zai, daha daha ileri!..

May›s 2010
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi6

Daha daha ileri!

Proleterce Devrimci Du-
rufl okurlar›, 1 May›s'a
yo¤un bir flekilde haz›r-
land›. Proleterce Dev-
rimci Durufl imzal› afifl-
ler, kitleri “1 May›s’ta
1 May›s Alan›na!”
ça¤›rd›. Afifller; Nur-
tepe, Gazi, Alibeyköy, Av-
c›lar, Mecidiyeköy-fiiflli, Anadolu Ya-
kas› otoban hatt›, Kartal, Gülsuyu, Ya-
kac›k, U¤ur Mumcu, Sar›gazi gibi ‹s-
tanbul’un bir çok semtine ve merkezi
yerlere yap›ld›. Devrimci Durufl 1 May›s
özel say›s›, iflçilere ve emekçilere da¤›t›l-
d›. 

Gazi Mahallesi'nde ise afifllemelerin ve
bildiri da¤›t›m›n›n yan› s›ra 25 Nisan'da

sinevizyon gösterimi gerçeklefltirilir-
ken, 30 Nisan'da Eski Karakol'daki
trafonun önünde stand aç›ld›. Sabah

8'den akflam 20.30'a kadar aç›k tutulan stantta
iflçiler ve emekçiler Taksim'e ça¤-
r›ld›. Belediye otobüslerine 1 Ma-

y›s özel say›s› da¤›t›ld›, dergi da¤›-
t›m› gerçeklefltirildi. Stanta, Gazi

emekçilerinin ilgisi de yo¤un oldu. Si-
vil polislerin tacizine ra¤men faaliyet-

ler kesintisiz sürdürüldü. 

Elimize ulaflan bilgilere göre, T‹KB(B)
militanlar› da, kitleleri Taksim'e ça¤›r-
mak için, Alibeyköy otobüs yoluna ve
Nurtepe E-6 ba¤lant› yoluna "1 Ma-
y›s'ta Taksim'e" yaz›lamalar› yapt›-
lar.  Çeflitli semtlerde , T‹KB(B) imzal›
“1 May›s”ta Taksim’e”, "Yaflas›n 1
May›s" yaz›lamalar› yap›ld›¤› bildi-
rildi.

1 May›s falaliyetlerinden....
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1 May›s’›n gücüyle...
..Bu 1 May›s haz›rl›klar›na, sokak sokak, barikat

barikat çat›flarak Taksim’i kazanmam›zdan dolay›,
daha bir moralli ve coflkulu bafllad›k. Günler öncesin-
den, afifl, bildiri, duvar yaz›lamalar›, sözlü ajitasyonla,
kitleleri 1 May›s’a ça¤›rd›k. Taksim’i kazanm›fl olma-
n›n gururu ile bafl›m›z daha dik, sesimiz daha gürdü. 

Taksim zaferimiz, umutsuz, inançs›z, örgütsüz ke-
simlerde bile, bir uyan›fl, umut ve moral yaratt›. Ve
yüzbinlerce kiflinin Taksim Meydan›’n› doldurmas› da
bunu do¤rulad›.

Gaza bo¤uldu¤umuz, çat›flt›¤›m›z caddelerden, bu
sefer devrim ve sosyalizm sloganlar›yla yürüyorduk.
Ve Taksim’e girerken, sloganlar›m›z, her zamankin-
den çok daha coflkulu ve gür at›l›yordu...

Bu zafer, bir kez daha gösterdi, bütün kazan›mlar,
bedel ödenerek elde edilen haklard›r. 1 May›s sonra-
s›nda da ayn› mücadele azmi ve kararl›l›¤› ile gaspe-
dilen haklar›m›z› geri almak için savaflmal›y›z. 1 Ma-
y›s’tan ald›¤›m›z güçle, iflçi ve emekçilerin öfkesini,
devrimci militan çizgiye çekmeli, saflar›m›z› ço¤altma-
l›y›z.

* * *
Kazanman›n hakl› gururu...

Y›llard›r sürdürülen ve son üç y›ld›r yeniden yükle-
nilen Taksim’i, kararl› mücadelemiz sonucunda ka-
zand›k. Ve 2010 1 May›s›’n›, 1 May›s alan›nda kutla-
d›k. 

Semtimizden Mecidiyeköy’e geldi¤imizde, binlerce
insan bizlerle ayn› coflkudayd›. Bizdeki coflku ve he-
yacan, kortejimizi gördü¤ümüzde daha da artt›. En
güzel sloganlar›m›zla bulufltuk: “Biz çelikten Biz bol-
flevik müfrezeyiz!”

Pankartlar›m›z ard arda s›raland›. En önde ustalar›-
m›z, arkas›nda önder yoldafllar›m›z ve ismimizin yer
ald›¤› pankart›m›z... Disiplinli bir flekilde, sloganlar›-
m›zla difle difl bir mücadelenin kazan›m› olan Tak-
sim’e do¤ru ilerliyoruz. Arama noktas›nda ufak bir so-
run yafl›yoruz. Patlat›yoruz sloganlar›m›z› suratlar›na.
“Kahrolsun Faflist Diktatörlük!”

Ve nihayet alanday›z! Binlerce iflçi, emekçi, devrim-
ci bir arada, tek yürek ve coflkuyla dolu. Sloganlar
at›p, halaylar çekiyoruz. Enternasyonalin ilan etti¤i bu
bayram, en güzel flekilde, hak etti¤i biçimde kutluyo-
ruz.

Miting bitti¤inde, ayn› disiplin ile ç›k›yoruz alandan
sloganlar›m›zla. Devrim and›m›z› hep birlikte içiyoruz.
Kazanman›n hakl› gururunu yafl›yoruz bir kez daha...

* * *
Taksim’le buluflma...

Sabah erken saatlerde Mecidiyeköy’e gelip pankar-
t›m›z› açt›ktan sonra, di¤er materyallerimizi kullan›ma
haz›r hale getirmeye bafllad›k. Bu s›rada di¤er bölge-
lerden yoldafllar›m›z da gelmeye bafllad›lar. Yoldaflla-
r›m›z›n gelmeye bafllamas›yla canlanan kortejimizde,
marfllar söylenmeye, halaylar çekilmeye bafllad›. Bir-
kaç saat oldu¤umuz yerde böyle devam etti. Sonra
a¤›r a¤›r ilerleyen kortejler, kazand›¤›m›z alana do¤ru

ilerlemeye bafllad›. Taksim’e yaklaflt›kça, alana bir an
önce varmak için yer yer koflarak yüründü.

Yürüyüfl boyunca kortejimiz düzenliydi ve sloganla-
r›m›z gün boyu hiç susmad›. Yol üzerinde T‹KB(B)
pankart›n›n aç›lm›fl oldu¤unu gördük. Coflkulu ve
yükselen sloganlar›n sesi geliyordu. 

Taksim’e art›k ad›mlar kala, nefesler tutuldu. 32 y›l-
dan sonra, ilk defa s›n›f, Taksim’le buluflacakt›. Daha
önce hep çat›fl›larak girilen alana, bu defa burjuvazi-
ye att›r›lan geri ad›m›n verdi¤i onurla giriyorduk. Ara-
ma noktas›nda k›sa bir gerginlik yafland›. Yoldafllar›-
m›zdan gerekli yan›t› ald›lar. Ve ard›ndan Taksim’e
girdik...

Kürsüde Grup Yorum’un okudu¤u flark›larla halay-
lar çektik. Sonra direniflteki iflçiler konuflmalar yapt›-
lar. Herkes alana girmenin coflkusuyla birbirini kutlu-
yordu. 

Program bittikten sonra, hep birlikte yürümeye bafl-
lad›k. ‹htilalciler bir araya toplanarak and›m›z› içtikten
sonra da¤›ld›k. 

* * *
Gö¤süm kabard›...

Sabah büyük bir heyecanla uyand›m. Yoldafllarla
buluflaca¤›m›z yere gittim. Bir süre sonra yoldafllar
da gelince, yola ç›kt›k. Bindi¤imiz arabada radyodan
miting alan› ile ilgili haberler veriliyordu. Mecidiye-
köy’e vard›¤›m›zda, yoldafllar›m›z bizi bekliyordu. Ön-
lüklerimizi giyip kortejdeki yerimizi ald›k. Sloganlar
at›p marfllar söyledik, halaylar çektik. Saat 12’ye ka-
dar bu flekilde sürdü. 

Ve yürüyüfl bafllad›... Herkeste bir heyecan vard›.
32 y›l sonra Taksim’e ç›k›lacakt› çünkü. Sloganlar›m›-
z› daha bir gür atmaya bafllad›k. Hava s›cak, yol
uzundu. Ama içimizdeki devrim aflk› ile duruflumuzu
bozmamaya çal›flt›k. Taksim’e girmeden, arama nok-
tas›nda bir gerginlik yafland›. Buna sloganlar›m›zla
yan›t verdik. Ve ard›ndan Taksim’e sloganlar›m›zla
girdik.

Girdi¤imizde o flahane kitleyi gördük. Birden gö¤-
süm kabard›. Gözüme çat›lardaki uzun namlulu as-
kerler tak›ld›. ’77 1 May›s›’n› an›msad›m. Ama bu kez
farkl› olacakt›.

Biz alana vard›¤›m›zda D‹SK Baflkan› konuflma ya-
p›yordu. Ard›ndan 1 May›s marfl› çal›nd› ve hep bir
a¤›zdan efllik ettik bu marfla. Grup Yorum sahneye
ç›kt›. Marfllar›m›z› söyledik, halaylar çektik. 

Özlem bitmiflti. Her kilometre karesinde kan›m›z
dökülmüfltü. Yafll›m›z, gencimiz, emeklimiz, iflçimiz
oradayd›.

Miting bittikten sonra toplu halde yürüyüfle geçtik.
Belli bir noktaya kadar yürüdük ve orada and›m›z› iç-
tik. Tek bir nefesle, tek bir sesle hayk›rd›k. Tüyler ür-
petici olmufltu. Coflkuland›m. Oradan da¤›ld›k.

* * *
Yeni zaferlere yürüyelim...

1 May›s, sabahtan itibaren güzel bafllad›. Herkes
günün anlam›n› bildi¤i için tüm zaman›n› bu güne
ayarlam›flt›. Çal›flmalar h›zl› ve yo¤un oldu. Yine de

daha fazla kitleye ulaflma konusunda yetersiz kald›k. 
Bu y›l, öncekiler bir yana, son üç y›ld›r süren sava-

fl›n sonucunu ald›k. Bu, mücadelenin zaferiydi. “Zafer
sokakta kazan›l›r” sözü bofluna söylenmemiflti. Müca-
dele edenlerin, meyvelerini birgün mutlaka alaca¤›,
Taksim zaferiyle birlikte bir kez daha kan›tland›.

Bundan sonra da ayn› h›rsla ve sonuna kadar sa-
d›k kalarak mücadeleyi yürütmeliyiz. Özellikle Tekel
direniflinin zaferi için çal›flmal›, iflçilerin yan›nda olma-
l›y›z. Bu kararl›l›kla ifllerimize sar›l›rsak, iflçi ve emek-
çilerle birlikte yeni zaferlere yürüyece¤imize inan›yo-
rum.

* * *
Tarihe geçmek...

Bu y›l ki 1 May›sta kortejimizde bayraklar›m›zla yü-
rüyece¤imiz için çok heyecanl›yd›m. Toplanma yeri-
mize geldi¤imizde herkeste ve bende bir mutluluk
vard›,  Mecidiyeköy’e geldi¤imde çok kalabal›k oldu-
¤unu görüp daha da mutlu  oldum. Sendikalar›n  1
May›s öncesinde aç›klad›klar› say›dan çok daha fazla
oldu¤u gözle görülür belirginlikteydi… 

Yürüyüflün bafllamas› epey geç oldu, ama baflla-
y›nca da herkes daha da heycanland›… Alan› merak
ediyorduk, alandan haberler almaya çal›fl›yorduk. Yü-
rüyüfl s›ras›nda ara sokaklarda ve yan caddelerde
panzerleri gördüm. Polisin 22 bin olaca¤› söylenmiflti.
Çevremizde barikatlar›n kurulmas› hofl de¤ildi, bilerek
bir gerginlik veriliyordu sanki… Neyse ki herhangi bir
sald›r› olmadan alana kadar geldik. 

Alanda da  pankartlar›m›z› açt›k rüzgara ve kalaba-
l›¤a ra¤men… Ruhi Su korosunu dinleyemedik, bir
çok fleye alana geç girebildi¤imizden kat›lamad›k,
ama yine de alanda da olmak güzeldi… 33 y›l sonra,
Taksim tamamen kazan›lm›flt› ve bizler tarihe geç-
mifltik… 

* * *
Zafer... zafer... zafer...

Yo¤un ve h›zl› bir süreçte bafllad›k 1 May›s faali-
yetlerine. Nisan’›n ortalar›ndan itibaren ise, daha bir
yo¤un faaliyet dönemi bafllad›. Günler yaklaflt›kça
tempo da artt›. Kitleleri, materyallerimizle, etkinlikleri-
mizle, stand›m›zla, ev ev dolaflarak 1 May›s’a ça¤›r-
d›k. Bu sene Taksim’in önünün aç›lmas›, kitlelerin il-
gisini de artt›rm›flt›.

Sabah kortejlerin topland›¤› yere geldi¤imizde, “ta-
mam, bu sefer girece¤iz” dedik. Ortada polis falan
yoktu çünkü. Y›llarca süren Taksim mücadelesinin ve
son üç y›ld›r yedi¤imiz gaz›n, att›¤›m›z tafl›n sonucu-
nu al›yorduk. Harbiye’den Taksim’e yürürken slogan-
lar›m›z daha gür at›l›yordu. Herkes heyecanl› ve ka-
rarl›yd›. “Hak verilmez al›n›r, zafer sokakta kazan›l›r”
fliar› gerçek oldu. Taksim’i kazand›k. Zafer... zafer...
zafer...

Zafer... zafer... zafer...
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1 May›s faaliyetlerimize 1 May›s’›n önemi ve Taksim’in anlam›n› ko-
nu alan toplant›larla bafllad›k. Bu toplant›lara kat›lan yoldafllarla birlikte
1 May›s materyallerimizi yapt›k ve kitleyi 1 May›s’a ça¤›rd›k. Afifl ya-
parken polisin müdahalesi olunca, çevreden gelen halk›n ve devrimci
dostlar›n deste¤i ile, bu müdahaleyi püskürttük. 

1 May›s günü, arabam›z› doldurarak alana hareket ettik. Taksim’e ç›-
kacak olman›n heyacan› hepimizin yüzünden okunuyordu. Toplanma
yerine iner inmez, sloganlar›m›zla kortejimize geldik. Genç yoldafllar›n
coflkusu görülmeye de¤erdi. Kortejimiz, her zamanki gibi disiplinli ve
coflkuluydu.

Bir yoldaflla birlikte pankart›m›z› Taksim Meydan›’na asacakt›k. Difle
difl bir kavga ile flehitler, tutsaklar ile kazand›¤›m›z bu alanda pankart›-
m›z› açmak, beni çok heyecanland›rd›. Bu büyük bir onurdu ayn› za-
manda. Sadece faflizme karfl› de¤il, sar› sendikac›lara, reformistlere,
pasifistlere karfl› da mücadele ederek kazanm›flt›k bu alan›. 

Alana do¤ru giderken, onbinlerce kiflinin Taksim’e akt›¤›n› gördüm.
Hepsi coflkulu ve gururluydu. Alana vard›¤›m›zda gördü¤ümüz manza-
ra müthiflti. Pankart›m›z› alana ast›ktan sonra, kürsünün yan›na gittik
önce, sonra alan› gezerek gözlemlemey bafllad›k.

‹flçiler bizi önlüklü, flapkal›, flamal› görünce, foto¤raflar›m›z› çektiler.
Özellikle yafll› iflçilerin ilgisi çoktu, PDD’nin aç›l›m›n› sordular. Her yafl-
tan insan vard›. Bir iflçi “ben ‘77’de de buradayd›m” deyince ilgimi çekti
ve dinledim. o insanlar›n gözlerindeki sevince ortak oldum. 

Ben ilk olarak ’96 1 May›s›’na kat›lm›flt›m ve sonra tüm 1 May›sla-
ra... Fakat sonrakilerde ‘96’daki kitleyi yakalayamam›flt›k. Ta ki bugüne
kadar. Bu 1 May›s’ta ‘96’n›n çok üzerinde bir kitle vard›. Alan›n iki kez
doldu¤unu gördüm. Taksim, 1 May›s alan› oldu¤unu ›spatlam›flt›. Ka-
pitalizmin kirli kutlamalar›ndan s›yr›l›p özüne dönmüfltü. 

Bir kez daha biz kazand›k! Ve bir kez daha iflçi s›n›f›n›n gücünü
gördük! Dövüfle dövüfle kazand›k, öyle de kuraca¤›z! Gülsuyu Mahallesi’nde fuhufl yapt›¤›, mahalleli taraf›ndan ö¤renilen bir ev,

bize bildirildi. Mahalle halk›, bu yönde flüpheleri oldu¤unu, ev sahibini uyar-
d›klar›n› fakat ev sahibinin kirac›y› kovmak istemedi¤ini söylediler. 

Bunun ne kadar do¤ru oldu¤unu anlamak için biz de uzun bir süre
evi gözledik. Bu gözlemler sonucunda, söylenenlerin gerçek oldu¤u or-
taya ç›kt›. Ard›ndan semtimizde böyle bir yozlu¤u kabul etmemek ge-
rekti¤ini kitlelere anlatt›k. Birlikte tav›r almaya ça¤›rd›k. 

17 Nisan günü, eve müflteri geldi¤ini ö¤renince, bir grup olarak
evin önüne gittik.  Gelen arabay› durdurmak isterken, araba bir okuru-
muza çarparak kaçt›. Arac› tafllad›k ve arkas›ndan kitleye ça¤r› yapt›k.
Yaklafl›k 70 kifli evin önünde topland›. Ev sahibinden, kirac›s›n›n eflya-

lar›n› verip kap›ya kilit vurmas›n› istedik. Ev sahibi eflyalar›n kendine ait oldu-
¤unu söyledi ve mahalleninin duruma el koymas› üzerine uyar›lar› dikkate al›p,
kilit vurdu.

PDD okurlar› olarak, olaydan sonra Gülsuyu-Gülensu halk›na seslenen bir
bildiri kaleme ald›k ve da¤›tt›k. Olaylar›n nas›l geliflti¤ini anlat›¤›m›z bildiride;
“Burjuvazi kendi yoz kültürünü iflçi ve emekçilere yayarak daha rahat sö-
mürmek istiyor, devlet de buna göz yumuyor. Bu tür ahlaks›zl›¤›n Gülsu-
yu gibi emekçi semtlerde yaflanmas› tesadüfi de¤ildir.” denildi. Ve son pa-
ragrafta; “Bir kez daha birlikten kuvvet do¤du¤unu, örgütlü gücün karfl›-
s›nda hiçbir gücün duramayaca¤›n› görmüfl olduk. Yozlaflma sistem soru-
nudur ve ancak sistem y›k›l›rsa biter” mesaj› verildi. Bildiri, 1 May›s’a Tak-
sim’e ça¤r› ile bitirildi ve alt›na 1 May›s’ta otobüs kalk›fl yeri,  saati yaz›ld›.

Gülsuyu-Gülensu PDD okurlar›

Dövüfle dövüfle kazand›k!

Devrimci 1 May›s
Platformu 1 May›s'a
böyle haz›rland›

Devrimci 1 May›s
Platformu Nisan ay› ba-
fl›nda bafllatt›¤› çal›fl-
malarla 1 May›s'a haz›r-
land›. Yayg›n olarak ya-
p›lan Stickerlar, bez
afifllerin yan› s›ra haz›rlanan bildiriler iflçile-
re ve emekçilere ulaflt›r›ld›. 

Mart ay› ortalar›nda toplant›lara kurumla-
ra ça¤r› yapan Platform, 4 Nisan'da
TMMOB'da yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla iflçi-
leri ve emekçileri Taksim'e ça¤›ran bildiriyi
okudu. 

Yo¤un bir flekilde sendika yetkilileriyle ya-
p›lan görüflmelerde Taksim'de 1 May›s'›n
örgütlenmesi konusunda çaba gösteren
Platform, eylemlerini geçen y›llar›n aksine
merkezi yerlerden semtlere de daha yayg›n
tafl›d›. Taksim, Kad›köy ve Bak›rköy gibi
merkezi yerlerdeki bildiri da¤›t›mlar›n›n yan›
s›ra 18 Nisan'da Gazi Mahallesi, Sar›gazi, 1
May›s Mahallesi ve Esenyurt'ta yürüyüfller
ve paneller düzenlendi. 

Gazi Mahallesi'nde Platform bileflenlerin-
den, PDD, DHF, BDSP ve Partizan taraf›n-
dan bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. Gazi Son
Durak'ta 20'de bafllayan yürüyüflte "Birleflik,
Kitlesel, Devrimci 1 May›s için Taksim'e"

pankart› aç›ld›. Platform
bileflenlerinin flamalar›y-
la kat›ld›¤› yürüyüfl pa-
zar yolundan Gazi Ma-
hallesi Dörtyol'a kadar
sürdü. "Taksim 1 May›s
alan›d›r", "Yaflas›n 1 Ma-
y›s, B›ji Yek Gulan", "1
May›s K›z›ld›r K›z›l Kala-

cak", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep bera-
ber ya hiçbirimiz" sloganlar›n›n at›ld›¤› yü-
rüyüflün ard›ndan Dörtyol'da Platform'un
bildirisi okundu. Yap›lan sinevizyon gösteri-
minde 1 May›s'›n tarihçesi ve Taksim mü-
cadelesi anlat›ld›. Çekilen halaylar›n ard›n-
dan eylem bitirildi. Ayn› gün 1 May›s ve Sa-
r›gazi'de de sinevizyon ve panel düzenlen-
di. 

21 Nisan'da ise Platform bileflenleri Ce-
vahir'in önünde Taksim'e ça¤r› içerikli bas›n
aç›klamas›n› gerçeklefltirdi ve iflçileri emek-
çileri 1 May›s'a ça¤›ran bildirilerin da¤›t›m›-
n› yapt›.

77, 89 ve 96 1 May›slar›'nda flehit düflen-
leri anmak için de eylemler düzenleyen
Platform, 29 Nisan'da anmalar› gerçeklefltir-
di. Saat 10'da Kazanc› yokuflu, saat 11'de
fiiflhane ve saat 13'te Kad›köy'de gerçek-
lefltirilen anmalarda 1 May›s mücadelesinin
can pahas›na yükseltildi¤ine vurgu yap›ld›.  

Gülsuyu’nda yozlaflmaya kitlesel müdahale

Devrimci 1 May›s Platformu’nun
1 May›s haz›rl›klar›

Hasta Tutsaklara Özgürlük platformu-
nun eylemleri devam ediyor. 40'l› haftala-
ra yaklaflmakta olan ‹stiklal eylemlerine
Nisan ay› içinde devam edilirken, durum-
lar› a¤›r olan siyasi tutsak ve adli tutuklula-
r›n durumlar› da kamuoyuyla paylafl›l›yor.
Bu arada cezaevinde ölümler de devam ediyor. Son olarak 6
ay önce tutuklanan DTP üyesi Abdullah Akçay, hastal›ktan ya-
flam›n› yitirdi. 

Tramvay dura¤›ndan Galatasaray Lisesi'ne kadar yap›lan
yürüyüfllerde, Türkçe ve ‹ngilizce "Hasta Tutsaklara Özgürlük"
yaz›l› pankart aç›l›rken, "Katil devlet hesap verecek", "Kurtulufl
yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Devrimci tut-
saklar onurumuzdur" sloganlar› at›ld›. 23 Nisan'da gerçekleflti-
rilen eylemde ise polisin kitleyi taciz etmek istemesine slogan-
larla karfl›l›k verildi. 

Yap›lan eylemler sonucu serbest b›rak›lan Güler Zere'nin ise
durumunun a¤›rlaflt›¤› aç›kland›. Tedavi süreci geciktirilerek öl-
dürülmek istenen Zere'nin yemek yiyemedi¤i ve konuflma yetisi-
ni kaybetti¤i aç›kland›. 

Hasta tutsaklara özgürlük!



9May›s 2010
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

TÜ‹K (Türkiye ‹statistik Kurumu) Mart ay›nda
iflsizlik verilerini aç›klad›. Yap›lan aç›klamada,
2009 y›l›nda iflsiz say›s›, bir önceki y›la göre 860
bin kifli artarak, 3 milyon 471 bin kifliye yüksel-
miflti. Çal›flma ça¤›nda olan her 100 kiflinin ülke
genelinde 14’ü, flehirlerde ise 17.4’ü iflsizdi. Ça-
l›flma ça¤›nda olup da ifl arayan her 100 gencin
ise, 25.3’ü, iflsizdi.

TÜ‹K’in aç›klad›¤› bu rakamlara, burjuva eko-
nomistlerden bile itirazlar geldi. Çünkü gerçekte
iflsizlik oran›, TÜ‹K’in rakamlar›n›n çok çok üze-
rindeydi. TÜ‹K, mevsimlik iflçileri, ifl bulma umu-
dunu kaybetmifl, o yüzden ifl aramayanlar›, iflgü-
cü olarak saym›yordu. Böylece milyonlarca iflsiz
kayda geçmiyordu. 

Ayn› günlerde D‹SK’in yapt›¤› bir araflt›rma da
yay›nland›. Bu araflt›rmaya göre, ülkemizde 15 ya-
fl›n üzerindeki nüfusun yaln›zca yüzde 47’si çal›fl-
ma yaflam›na dahil olabiliyordu. Araflt›rmada, 6 mil-
yonu aflk›n sürekli iflsiz bulundu¤u belirtiliyordu.

Ki, bu rakamlar bile, kay›t alt›na al›nm›fllardan
olufluyor. Oysa ülkemiz bir kay›td›fl› cenneti. Pat-
ronlar, sigorta, k›dem, vergi primlerini ödememek
için, kay›t d›fl› çal›flt›r›yor ve bu gittikçe daha yay-
g›n bir hal al›yor. Yani kay›td›fl› hesaba kat›ld›¤›n-
da, bu tablonun çok daha vahim oldu¤u görülecek-
tir.

Burjuvazi yine demagojiye sar›ld›

TÜ‹K’in aç›klamalar›n›n ard›ndan, iflsizlik üzeri-
ne tart›flmalar yeniden yükseldi. Burjuvazi ve AKP
hükümeti, iflsizlik sorununu çözme görüntüsü ver-
meye çal›flt›lar. “Kriz bizi te¤et geçti” diyen Baflba-

kan, bu  kez de “iflsizlik sanald›r, her müteflebbis,
bir iflçi alsa, bu mesele çözülür” diyerek, sorunu
kendi üzerinden atmaya ve iflsizli¤in kapitalizmin
yap›sal sorunu oldu¤unu gizlemeye çal›flt›. Baflba-
kan›n bu sözleri, TOBB ve TÜS‹AD taraf›ndan tep-
kiyle karfl›land›. TOBB’un 31 Mart’ta yapt›¤› “iflsizlik
zirvesi”nde, iflsizli¤in sorumlusu olarak iflçiler gös-
terildi. ‹flsizli¤i, “iflçilerin yeterli mesleki e¤itim alma-
malar›” ile aç›klayan patronlar, çözüm olarak da
“mesleki e¤itim programlar›n›n artt›r›lmas›”n› sun-
dular. Sanki meslek lisesinin bitirmifl milyonlarca
genç, iflsiz de¤ilmifl gibi!..

Burjuvazinin iflsizli¤i çözme diye bir derdi,
hiç biz zaman olmam›flt›r. Zaten kapitalist sis-
temde bu mümkün de de¤ildir. Dökülen, timsah
gözyafllar›d›r. Sorunu perdelemeye dönüktür.
“‹flsizli¤e çözüm” ad› alt›nda yeni sömürü pa-
ketlerini devreye sokmaktad›rlar. Düflük ücret,
uzun çal›flma saatleri, kay›t d›fl› çal›flt›rma, “ifl-
sizli¤i azaltmak” fleklinde sunulmaktad›r.

‘Krize önlem” ad› alt›nda
patronlar lehine ç›kart›lan tefl-
vik paketleri, hep “iflsizli¤i
azaltmak”, “istihdam alanlar›
açmak” demagojisiyle yürütül-
dü. Son yap›lan “iflsizlik zirvesi”
de ayn› amaca hizmet ediyor.
Özel istihdam bürolar›n›n bir an
önce hayata geçirilmesi, iflsizlik
sigortas› fonunun tümünün
gaspedilmesi, k›dem tazminat›-
n›n gasp›, s›rada beklemekte-
dir.

‹flsizlik kapitalizmin

çocu¤udur

‹flsizlik, Baflbakan›n iddia
etti¤i gibi “sanal” de¤il, kapita-
list sistemin yap›sal bir sorun-
dur. Bu sistemde üretim, “top-
lumsal refah” için de¤il, “azami
kar” için yap›l›r çünkü. Onun
için de sistem, iflsizli¤i bizzat
kendisi için üretir. Kriz dönem-
lerinde ise, iflsizlik ç›¤l›klafl›r. 

Burjuvazi, tarih sahnesine
ç›kt›¤› günden beri, iflsizler

ordusuna “yedek iflgücü” olarak ihtiyaç duy-
mufltur. Milyonlar d›flar›da ifl beklerken, çal›flan-
lara daha a¤›r koflullar ve düflük ücret dayat›l›r.
‹flsiz kalmamak için, iflçiler kar›n toklu¤una çal›fl-
maya mecbur b›rak›l›r. ‹flsizler ordusu ço¤ald›kça,
çal›flanlar›n yükü artar ve birbirlerine rakip, düfl-
man ilan edilirler. 

Tek hedefi azami kar olan patronlardan “iflsiz-
li¤i çözmeleri”ni istemek ve bunu beklemek,
abesle ifltigaldir. Baflbakan da iflsizli¤in böyle
çözülmeyece¤ini bilir. Fakat  artan iflsizlik ve
buna karfl› yükselen tepkileri, kendinden uzak
tutmak için böyle demagojilere baflvurur. Söz-
de “iflçi-emekçi dostu”, “eme¤in sömürüsüne

karfl›” görünerek, giderek azalan kitle deste¤ini
korumaya çal›fl›r.

Oysa iflçi ve emekçiler, en fazla iflsizli¤i ve yok-
sullu¤u bu hükümet döneminde yafl›m›flt›r, yafla-
maktad›r. B›rakal›m iflsizli¤i çözmeyi, iflsizlik fonun-
daki birikimi bile patronlara sunan AKP hükümeti-
dir. “Krize önlem” ad› alt›nda “teflvik paketleri” ile
burjuvazinin sömürü alanlar›n› geniflleten, yeni ya-
salarla yollar›n› düzleyen, yine onlard›r.

Herkese ifl herkese çal›flma hakk›

‹nsan, üreten, toplumsal bir varl›kt›r. Buna kar-
fl›n kapitalist sistemde çal›flma hakk› elinden al›n-
m›fl, insanl›k-d›fl› bir yaflama mahkum edilmifltir.
Açl›¤a, dilencili¤e, h›rs›zl›¤a, uyuflturucuya itilmifl,
afla¤›lanm›fl, onuru k›r›lm›fl milyonlar vard›r.  Krizle
birlikte bu durum devasa bir hal almakta ve kronik-
leflmektedir.

Kapitalizmde teknolojik geliflme de, insanla-
r›n daha iyi koflullarda ve giderek daha azalan
saatlerde çal›flmas› fleklinde de¤erlendirilmez.
Her teknik geliflme, iflgücü sömürüsünün daha
fazla artmas›, iflsizler kervan›na yenilerinin ek-
lenmesi ile sonuçlan›r. Halbuki teknolojik geliflme,
emek üretkenli¤ini artt›r›r. Fakat burjuvazi, iflgünü-
nü k›saltma, vardiya say›s›n› artt›rma yerine, iflçi k›-
y›m›na baflvurarak daha fazla kar elde etmeye ba-
kar. Dolay›s›yla iflsizli¤e karfl› mücadele, kapitaliz-
me ve onun devletine yönelmek durumundad›r.

Tarihte, iflsizler ordusunun aya¤a kalkt›¤› ve
burjuvaziye korkulu anlar yaflatt›¤› zamanlar olmufl-
tur. ‹lk olarak 1831 y›l›nda Fransa’n›n Lyon ken-
tinde ayaklanan halk, “ya bizi kurfluna dizin, ya
da ifl verin” diye hayk›rarak sokaklara ç›km›fl,
burjuvazinin saraylar›na dayanm›flt›r. Burjuvazi-
yi bugün de korkutan budur. O yüzden iflsizlik
konusunda demagoji yapmakta, sahte çözümler
sunmaktad›r.

Onlar›n korkular›n› bafllar›na getirmek için, iflçi-
iflsiz birleflik mücadeleyi yükseltmek gereklr. ‹flsizli-
¤in düflkünlefltirici batakl›¤›nda ç›rp›nmak yerine,
““hheerrkkeessee iiflfl hheerrkkeessee ççaall››flflmmaa hhaakkkk››”” talebiyle sokak-
lara ç›k›lmal›d›r. “‹flten atmalar yasaklans›n”, “‹flsiz-
lik fonu patronlara de¤il, iflsizlere aç›ls›n”, “4 vardi-
ya 6 saatlik iflgünü” gibi somut taleplerle mücadele
yükseltilmeli dir.

Yalan ve demagojiler bofluna
‹fiS‹ZL‹⁄‹N KAYNA⁄I KAP‹TAL‹ZMD‹R! 

Kriz ç›¤›tkanl›¤› ile feryat figan eden burjuvazi, bir yandan iflsizli¤i,
yoksullu¤u büyütürken, di¤er yandan servetine servet kat›yor. Ameri-
ka’da yay›nlanan Forbes dergisinin Mart say›s›nda, zenginlerin listesi
aç›kland›. Zenginlerle yoksullar aras›ndaki uçurum kriz döneminde da-
ha da büyümüfl, da¤lara dönüflmüfl durumda. Meksikal› Telekominas-

yon devi Carlos Slim 53.5 milyar dolarl›k servetiyle liste ba-
fl›nda. Listede ad› geçen neredeyse her ismin, servetinin

birkaç ülkenin bütçesinden fazla oldu¤u ortaya ç›k›yor.
Baz› flirketler ise, dünyan›n önemli bir bölümünün top-

lam gelirine eflit bir servete sahip. 
Listede Türk burjuvazisi de yerini al›yor. Tür-

kiye’nin en zengin 25 ailesinin serveti, iki kat
artm›fl. 17 ailenin toplam serveti, 1 milyar dola-
r› geçiyor. Türkiye’nin en zengin ailesi olarak
Sabanc› ailesi gösteriliyor ve 10 milyar dolar

servete sahip olduklar› belirtiliyor.
Buna karfl›n Türk,‹fl’in yapt›¤› bir araflt›rama-

da, dört kiflilik bir ailenin açl›k s›n›r› 845 lira,
yoksulluk s›n›r› ise, 2.753 lirad›r. Asgari ücret,
net 576.57 TL’dir. Bu hesaba göre, asgari üc-

retle bir aile, yaln›zca ayda 6 gün insan onuruna
yak›fl›r bir flekilde yaflayabilmektedir.

Patronlar ›n  kr iz  vurgunu



∗ Esenyurt iflçileri direnifllerin-
de 260'l› günlere yaklafl›yor. Geçti-
¤imiz ay içinde belediye baflkan›n›n
ve adamlar›n›n fiili sald›r›s›n›n da
yo¤unlaflt›¤› iflçilere, Esenyurt'taki ifl-
çiler ve emekçilerin deste¤inin yan›
s›ra, uluslararas› düzeyde de destek-
ler sürüyor. 2 Nisan'da Esenyurt Be-
lediye Baflkan› Nejmi Kad›o¤lu, iflçi-
lerin durdu¤u yere gelerek fiili sald›-
r›da bulundu. Bu sald›r›da bir iflçi
yaraland›. Belediye-‹fl sendikas› ve
Esenyurt iflçileri, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi önünde yapt›klar› bas›n
aç›klamas›yla sald›r›y› protesto etti-
ler. Eyleme, direnifllerine devam
eden itfaiye iflçileri, Marmaray iflçile-
ri ve Samatya inflaat iflçileri, ‹ski iflçi-
leri de destek verdi. Son olarak 1
May›s'a kat›lmak için yurtd›fl›ndan
gelen sendikac›lar heyeti, Esenyurt
iflçilerini ziyaret ettiler. 30 Nisan'da
gerçeklefltirilen ziyaret s›ras›nda ger-
çeklefltirilen eylemde s›k s›k "Yaflas›n
s›n›f dayan›flmas›", "‹flçilerin birli¤i
sermayeyi yenecek" sloganlar› at›ld›.

∗ ‹SK‹ iflçileri de direnifllerine
devam ediyor. Saat açma ve kapa-
mada çal›flan iflçilerin direnifle de-
vam etti¤i ‹SK‹ önündeki ziyaretler
de sürüyor. Daha önce iflten at›lan
di¤er brimlerdeki sözleflmeli iflçiler
ise, yeniden iflbafl› yapt›lar. Ancak
iflten at›lma korkusunu her an ensele-
rinde hissediyorlar. 

∗ 7 ayd›r maafllar›n› alamayan
Samatya inflaat iflçilerinin di-
renifli de devam ederken, 1 May›s
sabah› polis iki iflçiyi flantiyeyi basa-
rak gözalt›na ald›. 

∗ T‹S sözleflmeleri uyuzmazl›kla
sonuçlanan belediye iflçileri 16
Nisan'da büyükflehir belediyesinin
önünde bas›n aç›klamas› gerçeklefl-
tirdi. Eski sendika binas› önünden
sloganlarla belediyenin önüne gelen
iflçiler ad›na aç›klamay› Belediye-‹fl 1
Nolu fiube baflkan› Serdar Özkul
okudu. Özkul, sözleflme görüflmeleri-
ne de¤indi¤i aç›klamada, bize ör-
gütsüzlü¤ü dayat›yorlar dedi. Aç›k-
lamaya, direnifllerine devam eden
Esenyurt, itfaiye, Marmaray, Samat-
ya inflaat iflçileri de kat›larak destek
verdiler. 

10 May›s 2010
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Geçen y›l›n Aral›k ay›nda Belediye-‹fl sendikas›-
na üye olduklar› için iflten at›lan itfaiye iflçileri,

direnifllerine farkl› biçimlerle devam ediyorlar.
Belediyenin dayatt›¤› sözleflmeyi imzalama-
yan 43 iflçi, flu anda iflsiz durumda. Direni-
fli devam ettiren iflçilerin say›s› ise, az ol-
mas›na ra¤men, kendilerini gündeme tafl›-

mak için de¤iflik yöntemler gelifltiriyorlar. 
Nisan ay› içinde ‹stanbul Belediye Baflkan›

Kadir Topbafl'›n "ifaiye iflçileri benden özür diledi-
ler" aç›klamas›na karfl› foto¤raf sergisi açan itfaiye iflçileri

"Biz özür dilemedik, özür dilemesi gereken birisi varsa o da Kadir
Topbafl"t›r dediler. ‹tfaiye iflçilerinin yang›n görüntülerinden ve Aral›k
ay›ndan itibaren kat›ld›klar›, yapt›klar› eylem görüntülerinden oluflan
sergi, Bak›rköy, Taksim ve Kad›köy'de aç›ld›. 2 May›s'a kadar sürdü-
rülen sergide, halka yaflanan sorunlar› anlatan itfaiye iflçilerini Kad›-
köy'de büyükflehir'e ba¤l› zab›talar engellemek istediler. "Resimleri
biz seçece¤iz" dayatmas›yla karfl›laflan itfaiyeciler, bu durumu Kad›-
köy'de bir bas›n aç›klamas› yaparak protesto ettiler. Bas›n aç›klama-
s›na direnifllerine devam eden di¤er sektörlerdeki iflçiler de destek
verdi. 

Afla¤›da Taksim'de bir itfaiye iflçisi ile yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›-
yoruz. 

PPDDDD: Saraçhane'de direnifle geçifliniz, çad›rlar›n kurulmas› ve y›-
k›lmas› ve bugünlere gelen bir süreç var. Nas›l geçti¤inden bahseder
misin? 

BBeekkiirr: Direniflteki 143. günümüz. En son Kadir Topbafl'›n bizimle
ilgili yapt›¤› bir aç›klama vard›. "‹tfaiyeciler aç, itfaiyeciler ifl için geli-
yorlar kap›ma bana yalvar›yorlar, her gitti¤im yerde elime mektup tu-
tuflturuyorlar. 2600 brüt, 600 net, ikramiyeler hariç maafl› reddettiler"
diye aç›klamalar› var. Bize destek veren kiflilere yönelik de yapt›¤›
aç›klamalar var.  Bu aç›klamalar›na karfl› "Hay›r, biz itfaiyeciler olarak
kesinlikle aç de¤iliz, yalvarmad›k, sizden özür dilemedik, ve as›l ola-
rak özür dilemesi gereken sizsiniz" diyerek bir resim sergisi bafllatt›k.
Bir hafta Bak›rköy'deydik. Bir hafta Taksim'dey›z ve bir hafta da Kad›-
köy meydan›nda. 20 gün resim sergisi sürecek. 2 May›s'a kadar. Za-
ten 1 May›s'ta Taksim'de olaca¤›z. Sürecimiz böyle devam ediyor. Bir
bas›n aç›klamas› yapt›k. Kadir Topbafl'a cevap niteli¤inde. Devam
eden davalar›m›z var. May›s ay› itibar›yla ifle iade davas› ve bu ay
sonunda ihalenin iptal edilmesiyle ilgili karar ç›kmas›n› bekliyoruz. 

Sergiye ilgi nas›l?
Meydanda istedik ama Gezi park›n› verdiler. Gezi park› çok u¤rak

bir yer de¤il ama duyanlar olumlu flekilde tepki gösteriyorlar. ‹nsanla-
ra dilimiz döndü¤ünce anlatmaya çal›fl›yoruz. 

Direniflteki di¤er iflçilerle dayan›flman›z oluyor mu?
Tekel süreciyle birlikte bafllad›k. Biz Tekel'in eylemlerin hepsine

kat›ld›k. ‹SK‹'ye , Marmaray'a ve Esenyurt'a sürekli gidiyoruz. ‹flçilerle
sürekli dayan›flma içerisindeyiz. Sinter iflçileri ve Samatya iflçileri da-
hil. Onlar da bizi sürekli ziyaret ediyorlar. ‹flçilerin dayan›flmayla ilgili
bir s›k›nt›lar› yok. Bizim ve onlar›n yapm›fl olduklar› eylemleri birlikte
yap›yoruz. S›n›f mücadelesi oldu¤u için nerede bir iflçi direnifli varsa
kat›lmaya gayret gösteriyoruz. 

Direnifle devam eden kaç kifli var?
Hukuki olarak 43 arkadafl›m›z direnifle devam ediyoruz. Bunun d›-

fl›nda 25 tane daha imza att›klar› halde ifle al›nmayan iflçiler var. Ey-
lemlilik ve sürece devam eden 43 kifli var. 

Önümüz 1 May›s ve birçok yerde direnifller devam ediyor. 1 Ma-
y›s'la ilgili ne düflünüyorsunuz?

Taksim Meydan›'na 32 y›ld›r bir özlem var. Biz de Taksim'de ola-
ca¤›z direnen iflçilerle birlikte. Bizim maksad›m›z sendikan›n bayra¤›
alt›nda de¤il de, iflçilerle birlikte yürümek. Direnifl sürecinde bizi en
çok k›ran malesef sendikalar oldu. Direniflteki iflçilerle hep birlikte ala-
na girmek istiyoruz. E¤er kazan›lacaksa kazan›mlar›n direniflle oldu-
¤una inand›k. Onun için direnifle devam ediyoruz. Direnip kazanaca-
¤›z. 

‹tfaiye iflçilerinin foto¤raf sergisi ‹flçi direnifllerinden...

Opel'in sat›fl›n›n ard›ndan Belçika
Antwerpen Opel'in kapanaca¤› ke-
sinleflti. Sat›lmadan önce de kesindi
ancak, sendika a¤alar› iflçilerin dire-
nifle geçmemesi için hep umut afl›l-
maya çal›flt›lat›lar. 

Nisan ortas›nda tüm ajanslara
Opel'i sat›n alan flirket, 2500 Opel
iflçisiyle anlaflmaya var›ld›¤›, her bir
iflçiye, 144 bin Euro tazminat ödene-
ce¤i haberini geçtiler. Opel iflçileri,
bu haber üzerine sabah vardiyas›n-
da flalterleri indirdiler. 

Avrupa ‹flçi Temsilcili¤i (EEF) iflçi-
lerin bu eylemi üzerine hemen karfl›
bir aç›klamada bulundu. Sendika
a¤alar›na göre, henüz bir anlaflma
yokmufl, iflverenin yapt›¤› sorumsuz-
lukmufl! 

Haberi ilk okuyunca sanki savafl-
kan bir sendika var kafl›n›zda sanar-
s›n›z. Devam›n› okuyunca, sendika
a¤alar›n›n, iflçilerin flalterleri s›rf sa-

bah vardiyas›nda indirmesinden bile
ne kadar kortu¤unu anl›yorsunuz.
Çünkü sendikaya göre sadece 1500
iflçi erken emekliye ayr›lacak, tazmi-
natlar konusunda bir anlaflma sa¤-
lanm›fl de¤il, iyi bir al›c› bulunursa
geri kalan iflçiler belki çal›flabilir.
Çal›flamazsa, onlar da bir öncekile-
rin ald›¤› tazminat› alacaklar.

Opel'de dram perde perde sürü-
yor...

Opel iflçileri sendikay› aflmad›kça...



1 Nisan'a uzayan süreçte Tekel iflçileri,  ha-
z›rl›klar›n› Ankara'da kalmak üzere yapt›. Ve ha-
z›rl›klar kendi illerinde devletin tüm engelleme ça-
balar›yla çat›fla çat›fla adeta ilmek ilmek örüldü.
Kimi ilde çad›rlar kuruldu, kimi ilde devlet görevli-
leri protesto edildi, AKP binalar› bas›ld›, kimilerin-
de devam eden baflka iflçi kardefllerinin eylemle-
rine omuz verildi. Telefonlar hiç susmad›, aray›p
sordular birbirlerini, ak›l dan›flt›lar, bilgi verdiler
yapt›klar› ile ilgili... Kavgan›n ateflinde oluflan
dostluklar›n› devam ettirdiler ve her 'veda' konufl-
mas›,  '1 Nisan'da buluflmak üzere' ile bitti...  Her
ilde toplant›lar yapt›lar, komite kurman›n ne ka-
dar önemli oldu¤unu anlad›klar›n› konufltular ve
baz› illerde komitelerini de kurdular.  Daha da
önemlisi, gerçek dostlar›n›n devrimciler oldu¤unu
pratikte yaflayarak ö¤renen ve bunu bilince ç›ka-
ranlar, onlarla bulufltu, ne yapacaklar›na birlikte
karar verdiler...

Fakat bütün bu olumluluklar, devletin Tekel
direniflinden bir kenara yazd›¤› sonuçlar ve bun-
lara karfl› açt›¤› savafl›n fliddetine denk bir örgüt-
lülük yaratacak düzeyde olamad› ne yaz›k ki...
Tekel iflçilerinin büyük bölükleri, kendi güçlerinin
ve yaratt›klar› etki gücünün fark›nda de¤ildi he-
nüz. Devrimcilerle ba¤› olan veya yeni ba¤ kur-
mufl iflçiler içerisinde bunun fark›nda olarak dav-
ranan az say›da iflçinin bir k›sm› ise, ya  bu rolün
alt›ndan kalkacak gücü bulamad› kendisinde, ya
da devletle böylesine ç›plak bir flekilde görülen
çat›flman›n fliddetine haz›rl›kl› de¤ildi. 

Sorunun temelini  ise, devrimcilerin haz›rl›k
derecesi ve s›n›f hareketine bak›fl aç›lar› olufltu-
ruyordu. Buradaki zay›fl›klar ve ideolojik bak›fl
aç›s›ndaki tarihsel hatalar, yakalanan olumluluk-
lar›n avantaja çevrilmesini  engelledi. S›n›fla ba¤-
lar›n kopuk oluflu, daha ileri kazan›mlar›n elde
edilmesini önledi. Bütün olumluluklar›na ra¤men
bugün Tekel direniflinin zay›f taraflar›ndan da yi-
ne komünistler ve devrimciler sorumludur.

*     *     *
En büyük olumluluk, kuflkusuz direniflteki iflçi-

lerle “Dayan›flma Platformu"nun kurulmufl olma-
s›yd›. Geç kurulmas›, ve kuruldu¤u ilk zamanlar
genifl bir kat›l›m›n olmamas›na ra¤men  -ki bu

sonradan giderildi- ortak hare-
ket etmenin zemininin yaka-
lanmas› nedeniyle  bu ge-
rekliydi. Dreniflin olumluluk-
lar›n›n büyük bir bölümüne
imza atm›fl olmas›nda da
ortaya ç›kt›¤› gibi, s›n›f
hareketi ile devrimci ha-
reketin buluflmas›nda
ve ortaya etkin bir gü-
cün do¤mas›nda,
önemli bir rol oyna-
m›flt›. Bu olumluluk-
lar›n 1 Nisan'a ha-

z›rl›k için de avantaj-
lar yaratmamas› düflünülemezdi.

Öyle de oldu. Platform, yaklafl›k bir ay içeri-
sinde Tekel iflçileri ile görüflmeler yapt›. Anka-
ra'da afifller, bildirilerle ça¤r› yapmak gibi ajitas-
yon-propaganda araçlar›n› de¤erlendirdi ve Yük-
sel Caddesi'nde TÜB‹TAK'tan at›lan iflçi ile ilgili
protesto, semtlerde panel, yürüyüfl gibi eylemler
örgütledi.

31 Mart günü, illerden gelen iflçilerle birlikte
TÜB‹TAK'a direniflçi iflçi Aynur Çamalan'a destek
eylemi yap›ld› ve bunun moral etkisi oldu. Plat-
form son toplant›s›nda, toplanaca¤› yeri-saati ve
platformla birlikte toplanacak olan iflçilerle Türk-‹fl
önüne dek yürüyece¤i güzergah› belirledi.  

Fakat 1 Nisan sabah›, yo¤un polis ablukas›
nedeniyle, 31 Mart akflam› al›nan bu kararlar, ha-
yata geçemedi. ‹flçiler, özellikle bürokrat sendika-
c›lar ve reformistlerin yo¤un çabas›n›n etkisiyle,
alandan direnmeden çekildiler. Platform da bu gi-
difli önleyecek iradeyi gösteremedi. Ve önceden
al›nan "devletin polisiyle dövüfleceksek iflçilerle
birlikte olmal›" karar›n› gerekçe göstererek, alan-
dan çekildi. Ancak, bu karar aceleyle oldu ve
Platform üyelerinin ço¤unlu¤u ile al›nmad›. PDD
ve Kald›raç, hem fikirlerinin al›nmad›¤› hem de
bu aflamada çekilmenin do¤ru olmad›¤›n› ve ter-
kederek de¤il, belli bir düzen içinde çekilmek ge-
rekti¤ini düflünerek alanda kald›. (BDSP, ordaki
ço¤unlu¤a uyarak güçlerini geriye kayd›rd›) 

Polisin sald›r›s› üzerine Yüksel Caddesi ve
yak›n bölgelerde barikatlar oluflturarak çat›flmaya
devam eedildi. Ve yo¤un ablukaya ra¤men Sa-
karya Meydan›'na giren devrimciler ve öncü iflçi-
ler, protestolar›na sürdürdüler. Polis ablukay› kal-
d›rmazken bir süre sonra yeniden sald›r› haz›rl›¤›
içine girdi. Reformistler, polisle çekilme pazarl›¤›
yaparken, PDD, Kald›raç, BDSP ve baz› devrim-
ciler Yüksel Caddesi'ne çekilip aç›klama yaparak
da¤›ld›lar.  

2 Nisan'da Ankara'da kalan iflçilerle birlikte
yap›lan eylemler sonucu gözalt›na al›nanlar, iflçi-
ler ve devrimciler oldu.

Tekel Direnifli boyunca iflçi s›n›f› mücadele-
sinde kazan›mlar›n önüne dikilen refomistler, 1
Nisan eyleminde de en büyük barikat› oluflturdu-
lar  yine. Kuflkusuz bu durum, komünist ve dev-
rimci güçlerin iflçiler aras›nda etkisinin artmas› ile
zamanla savuflturulacakt›r. Ancak Platfom, bu
günden önüne onlar›n etkisini k›rma noktas›nda
yeni görevler koymal›d›r.   

*    *    * 
Tekel iflçilerinin 1 May›s'a kat›l›m› güçlü ola-

cakt›r  ve bu 26 May›s'›n niteli¤ini de etkileyecek-
tir. Platfom bileflenleri bu güne dek baflard›klar›
üzerinden ve eksikliklerini de tamamlayarak 26
May›s'› ve 3 Haziran'› örgütlemeye 1 May›s'tan
hemen sonra bafllamal›d›r.

Her ilde "Direniflçi ‹flçilerle Dayan›flma Plat-
fom"nun kurulmas› ve bu platformlar›n Anka-
ra'daki Platform ile koordinasyon halinde çal›fl-
mas› için çaba sarfetmek, Tekel iflçileri ile daha
yak›n yönlendirmeyi beraberinde getirece¤i için,

direnifli güçlendiren bir etki yaratacakt›r. Bütün
direnifllerin tek havuza akabilmesi de buradan
geçmektedir.

Tek tek Platform Bileflenleri çabalar›n› daha
birleflik bir güç olmaya do¤ru büyütürse, bu güç,
direniflin özünü devrimcilefltirecek ve  kazan›m›
büyütecektir.

Platform, sorumluluk ve yükümlülüklerinin far-
k›nda olarak tüm gücüyle direnifli örmeye devam
etmelidir..
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TTeekkeell ddiirreenniiflfliinnddee 11 NN‹‹SSAANN
‹flçiler ve devrimci hareket aç›s›ndan

2010 1 May›s›’n›n belki de en çarp›c› ve en
anlaml› resimlerinden biri budur. 

Y›llard›r sendika a¤alar›n›n ihanetiyle karfl›
karfl›ya kalan iflçiler, art›k öfkelerini eyleme
dökmeye bafllad›lar. 

Tekel iflçileri, direniflleri boyunca Türk-‹fl
bürokratlar›na tepki gösterdiler. Son olarak 1
Nisan ‘da Mustafa Türkel, bir ifl han›na s›¤›n-
m›flt›. Eski Türk-‹fl baflkanlar›nda Bayram Me-
ral de bir a¤aca t›rmanm›flt›. 1 May›s’ta ise
Kumlu, alandan böyle kaçt›. Fakat Kumlu’nun
son olmayaca¤› bellidir. Art›k sendika a¤alar›,
hep bu korkuyla yaflayacakt›r. 

Bu durum,hem iflçi hareketi, hem de sen-
dikal hareket aç›s›ndan, yeni bir döneme ifla-
ret etmektedir.

Kahrolsun sendika a¤alar›!

Devrimci iflçiler sendika yönetimine!

Sendika a¤alar›n›n
sonlar›n›n resmidir

Kumlu kaç›yor
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Tar›mdan Manzaralar: 
BORÇ... HAC‹Z... HAP‹SHANE...

Borç… Haciz… Hapishane… Ülkemizde
uygulamaya sokulan emperyalist tar›m politika-
lar› nedeniyle, y›llard›r bu sonuçlarla karfl›lafl›l›-
yor. Ancak son y›llarda, özellikle de son bir y›l-
da, bu olaylarda ola¤anüstü bir art›fl yaflan›yor.

Elbette bu durum yeni ortaya ç›kmad›.  24
Ocak 1980 kararlar› ile devreye sokulan ve 12
Eylül rejiminde Turgut Özal’l› y›llarda yasal ze-
mine oturtulan  neoliberal politikalar sonucunda
yaflanmaya bafllam›flt›. Neoliberal politikalar ta-
r›mda y›k›m› dayat›yordu ve hiç kuflkusuz ta-
r›msal istihdam›n da alabildi¤ine düflürülmesi
hedefleniyordu. Emperyalist tar›m politikas›n›n
temelini; teknolojideki yenilikleri de en ileri nok-
tadan kullanarak, tar›mda makineleflmeye da-
yanan ve büyük kapitalistleflmifl tar›m iflletme-
lerinde son derece ucuz iflçilikle  ucuza mal
edilmifl yüksek miktarlarda ürün elde edilmesi
oluflturdu¤una göre, bugün yaflananlar kaç›n›l-
mazd›.  

Bunlar ony›llar›n sorunlar›... fiimdi bir de
dünya kapitalist-emperyalist sistemin, içine tar›-
m› da alarak 1929'dan çok daha fliddetli bir kriz
yaflad›¤› gerçe¤i eklendi. Kriz onlar›n krizi, ama
'f›rsata çevirmek' dedikleri sömürüyü katmerlendi-
rerek faturay› iflçi ve emekçilere ç›kartmak da
onlar›n ifli... 

"Tar›m›n y›ld›z› parlayacak"...  Söyledikleri
hep bu...  Bu nas›l oluyor?  ‹flte tam da anlat›lan-
lar gibi! Sömürüde ve bunun gerçekleflmesi için
uygulanan bask›, iflkence ve zulüm politikalar›n-
da s›n›r yok.... Ve bunun bitip tükenece¤i de
yok!... Ne zaman ki,  k›r ve kent iflçileri müttefik-
leri ile birlikte  partisinin önderli¤inde örgütlenir
ve güncel talepleri için mücadele için de iktidar›
hedefler, o zaman demokratik hak ve özgürlükleri-
ni de  kazan›r, bask›lara da 'dur' der.  Aksi halde,
k›r iflçi ve emekçileri de t›pk› kent iflçi ve emekçile-
ri gibi bu yüklerden kurtulamayacakt›r.   

Tar›m ve hayvanc›l›kta 

ony›llard›r yaflanan y›k›m

K›r iflçi ve emekçiler üzerindeki bask› ve
sömürüde son y›llarda çok büyük bir art›fl ya-
flan›yor olmas›, '80'li y›llardan bu yana  em-
peryalist tar›m politikalar›nda  ve iflleyen sü-
reçte belli ölçülerde al›nan yolun bir sonucu..

Kuflkusuz ki bu süreç, tar›mda kapitalistlefl-
menin do¤as› gere¤i uzun ve sanc›l› bir süreç
olarak iflleyecekti ve bugünkü gelinen noktan›n
bile, daha on y›llarca sürmesi demekti. Ayn›
zamanda da, tekelci kapitalist pazara tabi k›-
l›nm›fl bir tar›m flekillenifli olarak, emperyalist

ve

iflbirlikçi tar›m tekellerinin ihtiyaçlar› temelinde
yeni biçimler alarak ilerleyece¤i anlam›na geliyor-
du.

Çünkü, dünya tar›m piyasas›, Avrupa Birli-
¤i(AB) ve Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) gibi em-
peryalist kurum ve kurulufllar taraf›ndan flekille-
nirken, emperyalist tar›m tekelleri, Türkiye'ye bu
alanda da önemli roller biçtiler. Bizzat baflbaka-
n›n a¤z›ndan "Türkiye tar›m›nda temel amaç re-
kabetçi, sürdürülebilir bir yap› kazand›rmakt›r"
sözleri dökülebildi. Yani, emperyalist tar›m tekel-
lerinin emireri rolünü üstlenmekte son derece gö-
nüllü olduklar›n› aç›ktan ilan ettiler.

Bu flu demek: Tar›mda çal›flanlar›n say›s›
aflamal› olarak düflece¤i ve ucuz arazi fiyatlar› ile
ucuz iflgücü olarak emperyalistlerin sofras›nda
menü olaca¤› bir Türkiye'de yaflayaca¤›z...Bunun
için holdingler, topra¤a modern teknikleri tafl›ya-
rak kentlerdeki sermaye birikiminin bir bölümünü
tar›m alanlar›na tafl›d›lar ony›llard›r.

Henüz tamamlanmam›fl
bir süreç olarak iflleyen
bu tafl›ma ifli, Türkiye'de

toprakta büyük serma-
yenin hakimiyetini
kurma ve tar›m ve
hayvanc›l›k alan›n›

a¤›r sömürüye dayana-
rak iflbirlikçi tekelci burjuva-

zinin elinde merkezilefltirme progra-
m›n›n bir sonucu olarak iflliyor. Buna göre; ta-
r›ma destekler kalkt›, yerine Do¤rudan Gelir
Deste¤i(DGD) uygulamas› geldi. Yan›s›ra,
EBK, SEK gibi kamu kurulufllar›n›n, tütün ve
fleker fabrikalar›n›n özellefltirilmesi, Sözlefl-
meli Çiftçilik, alternatif ürün politikas›, fiyatla-

r›n fiikago Borsas›'nda belirlenmesi gibi uy-
gulamalar, tar›msal alanlarda büyük bir y›k›-

ma yol açt›. Çünkü, bu politikalar, zaman için-
de yerleflik hale geldikçe ve geçifl sürecinin
yaratt›¤› kar›fl›kl›klar azald›kça, tar›m ve hay-
vanc›l›k sektörüne sermaye aktaran holdingle-

rin karlar› katlanmaya bafllad›. Art›k Türkiye
tar›msal alanda da ithalatç› bir ülke hali-

ne geldi. Yem, gübre, mazot vs. tüm
girdiler pahalan›rken ürün al›m fiyat-

lar› alabildi¤ine afla¤›ya çekildi.
Meralar yokedilirken kaçakç›l›k

teflvik edildi, vs... 

Özellikle 2000'li y›llarda
bu politikalar sonucu k›r iflçi

ve emekçileri nefes alamaz
hale geldiler. Örne¤in, "her ai-

leye iki inek" da¤›tma ifli "K›rsal

“Her fley 2 y›l önce bafllad›. Eflim ‹brahim
Kurtçu (62) bana geldi ve ‘traktör alaca¤›z, bu ma-
l› senin üzerine yapaca¤›m, ben ve o¤lun ise kefil
olacak’ dedi. Duyunca sevindim. Üzerime mal ola-
cakt›. 36 bin TL tutacakt› ve 4 y›lda ödeyecektik.
Her y›l›n eylül ay›nda 9 bin TL verecektik. ‹lk y›l
güzelce ödedik. Bu y›l eylül ay› gelince bizim adam
ödeyemedi, çünkü ürünü para etmedi. Sonra icra
memurlar› geldi eve. Bizim mallara eflyalara bakt›-
lar be¤enmediler. Sonra bir ka¤›t imzalatt›lar bi-
zim adama. Oradan da di¤er kefil bizim büyük o¤-
lan›n evine gittiler. Onun da eflyalar›n› be¤enmedi-
ler. Ona da imzalatm›fllar bir fleyler. Sonra da
ocak ay›nda geldiler, önce o¤lumu, sonra da eflimi
tutuklay›p götürdüler, koydular Çanakkale Cezae-
vi’ne. Geçen gün jandarma geldi. Beni de tutukla-
maya gelmifller. Duyunca kaçt›m evden. S›¤›nd›m
komflulara. fiimdi ben ne yapay›m. Bizim ana borç
9 bin TL. Ama faiz iflleye iflleye, avukat paras›n›
içine yerlefltire yerlefltire yapm›fllar bizim borcu 17
bin TL. Traktörü de ba¤lad›lar. Bir aileden sen 3
erke¤i tutuklarsan bu borç nas›l ödenecek?”



Alanda Sosyal Destek" projesi kapsam›n-
da, 2000'lerde oldu. O zaman da, kredile-
rini ödeyemeyenlerin elinden inekleri ha-
ciz yoluyla al›nm›flt›. Ve binlerce yoksul
köylünün can› yanmaya devam etmiflti.
Borç ve hacizden bo¤ulan bir köylüye "ha-
ciz gelmedik bir tek efllerimiz kald›" dedir-
ten bir sistemin içinde kaçacak delik arar
hale geldi yosul köylüler...

Bankalar ise, tatl› karlar›yla kredi da-
¤›tmaya devam ediyor. Sadece 2007 y›-
l›nda, Ziraat Bankas› 4.8 milyar, özel sek-
tör bankalar› 4 milyar lira kredi verdi. Faiz-
ler yüzde 25'lere dek var›yor ve gecikme
faizleriyle birlikte karabasan gibi çöküyor
köylülerin üzerine... Bu nedenle, “her 10
çiftçiden 3'ü icra takibinde. Di¤erleri,
icra takibine düflmemek için kaç›yor.
Her 10 çiftçiden 1'i ise borçlar›n› öde-
yemedii¤¤ii iiççiinn hhaappiissttee"".....  Komflusuna s›-
¤›nan, da¤lara ve ormanlara kaçarak sak-
lanan, dahas› kendinde bu zorluklara kat-
lanabilme gücü bulamay›p intihar eden
say›s›z insan var.

Pahal›l›k emperyalist tar›m 

programlar›n›n eseri

2009'un son aylar›nda aç›klanan iki y›l-
l›k( 2010-2012) "Orta Vadeli Ekonomik
Program" (OVEP) içinde, tar›m alan› için
konulan hedeflere bak›ld›¤›nda, bu yafla-
nanlara  rahmet okutacak geliflmeler ola-
ca¤› kesindi zaten.

Ama, daha geçen haftalarda Baflba-
kan, büyük bir piflkinlikle "halk›m›za bu
kadar da pahal› et yedirilmez ki” diye
aç›klama bile yapabildi. Sanki uygulanan
programlardan birinci derecede sorumlu
olanlar›n sözcüsü de¤ilmifl gibi...  

OVEP'e göre sadece son iki y›lda, Zi-
raat Bankas› ve fleker fabrikalar›n›n geri-
ye kalan bölümlerinin  özellefltirilmesi de-
¤il yaln›zca, suyun özellefltirilmesi de gün-
demde oysa. Ve tar›m arazilerinin büyük
toprak sahiplerinin elinde merkezilefltiril-
mesine h›z verilece¤ini, bunun ise y›¤›n-
larca küçük köylünün topra¤›n› kaybede-
rek iflsizler ordusuna kat›lmak üzere kent-
lere akaca¤›n›  bilmezmifl gibi konuflan
Baflbakan, kuflkusuz ki asl›nda ne dedi¤i-
ni çok iyi biliyor. Tepkiler ç›¤ gibi büyüyor
çünkü ve "yat›flt›r›lmas›" gerekiyor. Bun-
dan anlad›klar› da, bilinç gerili¤inden yara-
lanarak (daha önce sütte oldu¤u gibi ani
bir fiyat art›fl›n›n ard›ndan kitlelerin yarar›-
naym›fl gibi görünen kararlar almak, ama
asl›nda holdinglerin ç›kar›n› gözetmek) o
güne dek zamana yay›p yapt›klar› uygula-
malara son flekli vermek oluyor. Zaten bir
gün sonra a¤z›ndan baklay› da ç›kard›! “Et
ithal edilecek..”. Türk D›flTicaret Müsteflar-

l›¤›, Et Bal›k Kurumuna(EBK), et ithali
yapma izni verdi... Devlet ithal edecek-
mifl, baflkas› de¤il! EBK'n›n devlet kuru-
mu olmaktan çoktan ç›kt›¤› halde bunu
söyleyenler, kesimi yap›lacak hayvanla-
r›n sat›fl›n› da durduranlard›r.

Eti ihraç eden Türkiye, '80'li y›llardan
itibaren serbestleflen d›fl ticaret nedeniy-
le , ithalatç› konuma düflmüfltü zaten.
2000'li y›llara dek, kendi verileri bile ihra-
cat düflerken ithalat›n artt›¤›n› gösteriyor-
du. TZOB(Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i)
ise, o y›llarda bir rapor haz›rlam›fl ve
2010 y›l›nda 100 bin tona yak›n et aç›¤›
yaflanaca¤›n› belirtmiflti. EBK ve
SEK'in(Süt Enstitüsü Kurumu) özellefltiril-
mesi ise çoktan tamamlanm›flt›. Artan
girdi fiyatlar› ve özellefltirmeler nedeniyle
hayvanlar›n› besleyemez hale gelen be-
sicilerin feryatlar›n› duymazl›ktan gelen-
ler, özellikle küçük ve orta iflletme sahibi
besicilerin mal›n› çok ucuza al›p pahal›ya
satmalar› yetmezmifl gibi hayvan kaçak-
ç›l›¤›n› teflvik ederek halk sa¤l›¤›n› da hi-
çe saym›fllard›. Hala  devam etmekte
olan bu politikalar› uygulayanlar, et ve
süt fiyatlar›ndaki artfl›n bafl sorumlusu-
dur. Koç, Yaflar, Ülker, Kurmel gibi tar›m
ve hayvanc›l›k alan›na el atan holdingler
karlar›n› katlarken, halk›na pahal› et ve
süt satan ülkelerin bafl›nda geliyor Türki-
ye. Bu y›l flubat ay›nda aç›klanan Forbes
Türkiye Dergisi'nin  "Türkiye'nin En Zen-
ginleri" araflt›rmas›na göre, g›dada en
büyük tekellerden biri olan Ülker'in marka
sahibi Y›ld›z Holding beflinci s›rada ve
tar›m alan›nda yat›r›mlar›nda da hala s›-
n›r tan›m›yor.  Ayn› araflt›rma, krizde, en
zengin 25 ailenin servetini ikiye katlam›fl
oldu¤unu da belirtiyor.

Öte yandan, artan sadece et fiyatlar›
m›? So¤an fiyatlar›, son iki ay içinde dört
misli artt›. Baflta g›da ürünleri olmak üze-
re temel ihtiyaç maddelerindeki art›fllar
katlanarak sürüyor. 

Bunlar›n sorumlusu, her yan›ndan çü-
rüyen sistem ve onu yaflatmak için bütün
gücünü kullanan bir avuç  bur juva s›n›f›
ile bu asalaklar›n sözcülü¤ünü yapanlar-
d›r. Öyleyse, sömürüyü katmerlendiren
ekonomik programlar› parçalay›p çöpe
atacak ve Tekel iflçileri gibi alanlarda
hakk›n› arayacak bir mücadele hatt›n› ör-
mek gerekiyor. K›r iflçi ve emekçileri di-
¤er toplumsal kesimlerin direnifllerinin
içinde yerini almal›, birleflik ve kararl› bir
mücadeleyi birlikte örmelidir.  Baflka ç›-
k›fl yolu yoktur! 

Yaflam, ne kaçmakla ne de s›zlan-
makla sürebilir. Bafllar› kald›rmak esare-
te son vermek... Kurtuluflun yolu bura-
dan geçiyorå..
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“4 dönüm yerime 7 bin 500 lira ecrimisil (bir mal›n kullan›-
m›ndan do¤an yarar›n, paraca de¤erlendirilmesi) geldi. K›z›m
Marmara Üniversitesi’nde, o¤lum Çanakkale Üniversitesi’nde
okuyor…. K›z›m için bankaya para yat›rd›m, ona da el konul-
mufl, bloke edilmifl. T›kand›k kald›k. Mahsulümüz de para etmi-
yor. Bu ecrimisil belas›ndan kurtar›n bizi. Çocuklar›m orada aç
m› susuz mu bilmiyorum. Bankayla para bile gönderemiyorum.
Bak yaz›yor burada, tapumu ba¤lam›fl, traktörümü, arabam›
ba¤lam›fl. Yani ad›m att›rm›yorlar.”

* * *

“Ailelerin kredi taksitlerini bile ödemeye bafllamad›klar› inek-
lerine haciz geldi. Kredi taksitleri bitmeden ‘ne satabilirsiniz ne
kesebilirsiniz’ denildi. Ancak haciz edebiliyor. Bu nas›l bir man-
t›k. fiimdi bütün aileler periflan, 2 bin 700 liraya ald›klar› inekle-
ri 500 lira bedel biçilerek haczedildi….”  

* * *

“Her fley 2 y›l önce bafllad›. Eflim ‹brahim Kurtçu (62) bana
geldi ve ‘traktör alaca¤›z, bu mal› senin üzerine yapaca¤›m, ben
ve o¤lun ise kefil olacak’ dedi. Duyunca sevindim. Üzerime mal
olacakt›. 36 bin TL tutacakt› ve 4 y›lda ödeyecektik. Her y›l›n ey-
lül ay›nda 9 bin TL verecektik. ‹lk y›l güzelce ödedik. Bu y›l eylül
ay› gelince bizim adam ödeyemedi, çünkü ürünü para etmedi.
Sonra icra memurlar› geldi eve. Bizim mallara eflyalara bakt›lar
be¤enmediler. Sonra bir ka¤›t imzalatt›lar bizim adama. Oradan
da di¤er kefil bizim büyük o¤lan›n evine gittiler. Onun da eflyala-
r›n› be¤enmediler. Ona da imzalatm›fllar bir fleyler. Sonra da
ocak ay›nda geldiler, önce o¤lumu, sonra da eflimi tutuklay›p gö-
türdüler, koydular Çanakkale Cezaevi’ne. Geçen gün jandarma
geldi. Beni de tutuklamaya gelmifller. Duyunca kaçt›m evden. S›-
¤›nd›m komflulara. fiimdi ben ne yapay›m. Bizim ana borç 9 bin
TL. Ama faiz iflleye iflleye, avukat paras›n› içine yerlefltire yerlefl-
tire yapm›fllar bizim borcu 17 bin TL. Traktörü de ba¤lad›lar. Bir
aileden sen 3 erke¤i tutuklarsan bu borç nas›l ödenecek?”

* * *

“Bundan 5 y›l önce domatesin dönüm bafl›na maliyeti 500 ile
750 TL aras›nda de¤ifliyordu. Köylü domatesi 90 kurufltan sat›-
yordu. fiimdi maliyetler ikiye  hatta üçe katland›. Bir dönümün
maliyeti bin TL ile bin 300 TL aras›nda de¤ifliyor. E¤er bugün
çiftçi domatesin kilosunu 55 kurufltan satarsa ancak masraf›n›
karfl›lar. Bu rakam›n üstüne sataca¤› her kurufl ise kar olur. An-
cak bugün domatesin kilosu 20-25 kurufl aras›nda de¤ifliyor. K›-
sacas› çiftçi satt›¤› her kilo domateste 30 kurufl içeride. Bu flart-
lar alt›nda çiftçi borcunu da ödeyemedi¤i gibi harcad›¤› paray›
da ç›kartam›yor. Sistem kilitlendi. çözülecek biz de bilmiyoruz.
Yüzlerce çiftçi hakk›nda tutuklama karar› var. ….”



Ülkemizde 1 May›s, tüm dünyada

oldu¤u gibi kitlesel coflkulu ve dev-
rimci geçti. Bütün illerde onbinler
alanlara akt›. Kapitalizme ve fafliz-
me öfkesini hayk›rd›. Ama herkesin
gözükula¤› ‹stabul’da, 1 May›s ala-
n›ndayd›. “‹flte Taksim ‹flte 1 Ma-
y›s” slogan›, di¤er illerin de slogan›
oldu.              

* * *

“Sabah›n sahipleri”, sabah›n er-
ken saatlerinde alanlara dolufltular.
Büyük özlemin buluflmas› gerçekle-
fliyordu. Geldiler dört bir yandan.
Metal, tekstil, enerji, matbaa vb...
Her sektörden iflçiler, kamu emekçi-
leri, kendi örgütlü bulunduklar› sen-
dikalar›n›n sembolleriyle yerlerini al-
d›lar. 

K›z›l renkli komünist ve devrim-
cilerle yan yana, kol kolayd›lar. Te-
kel direniflinden sonra, bir kez daha,
kitlesel biçimde buluflmufllard›. Ken-
dilerine güvenli ve gururluydular.
Nas›l gururlu olmas›nlard› ki? Ko-
münist ve devrimcilerle birlikte çar-
p›flarak kazanm›fllard› bu alan›. “Ge-

çen y›l bu
caddeye gir-
mek için az
m› cop, gaz

yedik” diye anlat›-
yorlard› birbirlerine. 

‹nsan seli ak›yordu Taksim Mey-
dan›’na. Meydan kaç kez doldu bo-
flald›. ‘77’de flehit düflenlerin yak›n-
lar› da flehit resimleriyle birlikte ora-
dayd›lar. Sevinç ve buruklu¤u içiçe
yafl›yorlard›. Katliam›n hesab›n›n so-
rulmas›n› hayk›rd›lar. “Bu alan 1
May›s alan›d›r. Alana flehitlerin
an›t› dikilmelidir” talebini yükseltti-
ler. 

fiehit yak›nlar›n›n mitinge kat›l›-
m›, 1 May›s’›n en güzel yanlar›ndan
birini oluflturuyordu. ‹nsan selinin
içerisinde kimler yoktu ki? Yafll›s›,
genci, kad›n› erke¤i, adeta kuflaklar
bileflimini oluflturuyorlard›. Her kor-
tejde her nesilden insanla karfl›lafl-
mak mümkündü. 

* * *

Nice mitingler, nice 1 May›slar
gördü bu ülke... Nice mitingler, nice
1 may›slar gördü bu ‹stanbul... Uzun
y›llar sonra, sendika kortejleri iflçi-
lerle kilometrelerce uzad›. Taban›n
öfkesi, birikimi, 1 May›s’ta doru¤a
ç›kt›. 

Her iflkolunun kendi özgül taleple-
rinin yan› s›ra, kapitalist sistemi he-
defleyen sloganlar da coflkulu bir
flekilde at›l›yordu. Krizin ac› sonuç-
lar›n› yafl›yan iflçi ve emekçiler,
“Milyonlar Aç, Milyonlar ‹flsiz, ‹flte
Kapitalist Sisteminiz!” slogan›n› s›k
s›k att›. Tafleronlaflt›rmaya, esnek
ve güvencesiz çal›flmaya karfl› ör-
gütlenme iste¤i, att›klar› sloganlar-
dan da görülüyordu. 

Ama hepsinden daha a¤›r basan›,
’77 katliam›n›n hesab›n›n sorulma-
s›yd›. Alana giren her kortej, “‹flte
Taksim! ‹flte 1 May›s!”
slogan›n› büyük
bir coflkuy-
la hay-
k›r-

d›.
Baflar-
man›n
mutlulu¤u,
yans›mas›yd› bu. 

Direniflteki iflçiler de kararl›l›klar›-
n› bir kez daha gösterdiler. Özellikle
Tekel iflçileri hem devletin hem de

“Böyle bir ‹stanbul gördü”
sendika a¤alar›n›n kabusu olmaya
devam etti. Hain Tük‹fl Baflkan›,

alandan kaçarak kendisini direnifl-
çi iflçilerin gazab›ndan

zor kurtard›.
Bu tablo,

iflbir-
lik-

çi
bü-

rokrat
sendikac›la-

r›n, art›k öyle rahat
at koflturamayacaklar›n› gös-

teriyordu.

* * *

“Hava döndü
iflçiden esiyor
yel” demifltik.
2010 1 May›-
s›na da yük-
selen kitle
hareketi ile girmifltik.
Devletin tüm bask›lar›, demagojileri,
yükselen bu hareketi engelleyemedi. 

1 May›s’a günler kala, yine yalan
ve demagojiye h›z verdiler. Taksim’i
devletin bir lütfuymufl gibi sunmaya
çal›flt›lar. “Demokratik aç›l›m”›n bir
parças›ym›fl gibi göstermeye yel-
tendiler. Fakat baflar›l› olamad›lar.
Çünkü Taksim’in devrimcilerin ve

öncü iflçilerin difle difl çarp›flmas›yla
kazan›ld›¤›n› herkes biliyordu ve bu
gerçek genifl kesimler taraf›ndan ka-
bul görmüfltü. Devletin tüm demago-
jik yalanlar›, bu kazan›ma gölge dü-
flüremedi. 

Burjuvazinin amac›, 1 May›s’›n
özünü bofllt›p, bir bayram havas›na
büründürmekti. “Hepimizin bayra-
m›” diyerek sahiplenmeye çal›flt›lar.

1 May›s sonras›nda da hükümet
yetkililerinden, valisine, emniyet
müdürüne kadar a¤›z birli¤i etmifl-
cesine “bayram havas›nda geçti”
deyip durdular. Burjuva medya da
ayn› teraneden çald›. Burjuvazinin
genel politikas›d›r; bast›ramad›¤›,
yok edemedi¤i fleyleri, ehlilefltir-
meye, içini boflaltmaya, özünden
koparmaya çal›flmak. 1 May›s için
de bunu yapmaya kalkt›lar. Ama
baflaramad›lar. Bütün kortejlerden
s›n›fsal ve devrimci fliarlar at›ld›.
Alan›n bütününe, devrimci içerik
hakimdi.

Taksim’in siyasal anlam›n› hiçe
sayan, Taksim mücadelesini kü-
çümseyen, hatta karalayan refor-

mist
ve oportünistler
de 2010 1 Mays›’na s›k›l-
madan, hiç bir aç›klama yapmadan
geldiler. Dahas›, palazlanmaya çal›fl-
t›lar. Ama s›n›flar mücadelesi deneyi
göstermifltir ki, militan mücadele et-
meden, bedel ödemeden, zafer kaza-
n›lmaz. Rahat mücadele alanlar›na
kaçan reformistlerin, iki yüzlülü¤ü
kadar, ne denli güç kaybettikleri de
bu 1 May›s’ta bir kez daha görüldü.

* * *

Ruhi Su’nun o gür sesinden dinle-
di¤imiz ’77 1 May›s›’n› anlatan “Böy-
le bir ‹stanbul gördü” flark›s›, 2010
y›l›nda bir kez daha gerçek oldu. 500
bin emekçi, yeniden Taksim Meyda-
n›’na girdi. Ve 1 May›s katliam›n›n
hesab›n› sordu.

fiimdi ’77 katliam›n›n katillerinin
yarg›lanmas›, Taksim’in isminin 1
May›s Alan› olarak de¤ifltirilmesi ve
alana 1 May›s flehitlerinin an›t› dikil-
mesi talepleri yükseliyor. Ayn›
kararl›l›kla mücadele sürdürülürse,
bunlar›n da elde edilmesi çok sürme-
yecektir. 
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“Kocamla kayn›m dövdü beni, komu-
tan da yumruk att›” diyor televizyon kame-

ralar›na konuflan kad›n.
Üzerindeki kat kat giyi-
siler, bedeni ile birlikte
yafl›n› da gizliyor. Belli
olan tek fley, yüzünde-
ki sarg›lar ve kamera-

lara yans›yan isya-
n›, kuflat›lm›fll›¤›....
Kocas› dövmüfl,

burnunu kesmifl,
onu hastaneye
kald›ran subay
da kocas›ndan

flikayetçi olmamas› için
yumruk atm›fl.

* * *

Medine 15 yafl›nda kald›.
Onun flikayetçi olma flans› bile yok! Babas› bir çukur
kazd› evinin bahçesine. Medine’yi bu çukurun içine
att›, üstüne y›¤d› topra¤›.... Canl›, canl›, diri diri onu
mezara gömdü... Üzerini örterken toprak, ne yapt›
Medine? Dehfletle büzüldü mü, a¤lad› m›, yalvard›
m›, ç›¤l›klar› da¤larda yank›land› m›? Babas›n›n tafl-
tan kalbine ulaflmad› m› bu ç›¤l›klar? K›z›, topra¤›n
alt›nda can çekiflirken, toprak Medine’nin soluk boru-
suna, ci¤erlerine dolarken ne yapt› o “baba”?

* * *

Henüz do¤mam›fl bir bebekti o... 7 ayl›k annesi-
nin karn›nda, iki ay sonra gün yüzüne ç›kacak olma-
n›n sab›rs›zl›¤›yla hayata tutunmufltu. Babas›n›n tek-
meleri, yumruklar› ya¤mur gibi ya¤›nca annesinin be-
denine, önce o öldü. Kendisini yaflama ba¤layan in-
cecik ba¤ koptu babas›n›n darbeleriyle. Çok geçme-
di, annesi de yetiflti arkas›ndan. Do¤mam›fl bebe¤iy-
le beraber mezara girdiler...

Kad›na fliddet meflru!

Sadece Mart ay› içinde 20 kad›n, ailesindeki ya
da çevresindeki erkekler taraf›ndan öldürüldü. Kimisi
b›çaklanarak, kimisi dövülerek, kimisi kurflunlana-
rak... Y›lbafl›ndan bu yana öldürülen kad›n say›s› ise
60'a yaklaflt›. 

Ölenlerin say›s› belli. Ölmeyip de sa¤ kalanlar›n
hesab›n› tutmak ise mümkün de¤il. Yine y›lbafl›ndan
bu yana, say›s›z dayak ve fliddet haberleri yer ald›
gazetelerin sayfalar›nda, haber bültenlerinde. B›çak-
lanan, burnu-kulaklar› kesilen, flifllenen, kemikleri k›-
r›lan, öldüresiye dövülen, dövülerek öldürülen kad›n-
lar... 

Herbirisi için farkl› bir hikaye anlat›yor gazeteler.
Hepsinin neden fliddet gördü¤üne iliflkin farkl› bir
olay, farkl› bir bafllang›ç noktas› var. Kimisi hayvan-
lar› otlatmaya gitmedi¤i için, boflanmak istedi¤i için,
kimisi erkeklerle konufltu¤u için, kimisi yeme¤i yakt›-
¤› için... 

Oysa bunlar›n hepsi günümüzdeki nedenler. Ger-
çekte ise, tek bir neden yüzünden fliddet görü-
yorlar: Kad›n olduklar› için, güçsüz olduklar› için,
erkek egemen sömürücü sistemin çarklar› ara-
s›nda ö¤ütülmekte olduklar› için!

Ve erkekler, kendilerine bir biçimde karfl› gelen
kad›na, istedikleri biçimde fliddet uyguluyorlar! Kad›n
üzerindeki söz ve tasarruf  hakk›n› kendilerinde bulu-
yorlar ve bu "hakk›" sonuna kadar kullan›yorla!

fiehirli kad›n da fliddet görüyor

Televizyon haberlerinde, k›rsaldaki köylü kad›na
uygulanan fliddet öne ç›k›yor. Ve dayak töreyle geri
kalm›fll›kla özdefllefltiriliyor. Oysa flehirdeki e¤itimli

"modern" kad›n da fliddet görüyor, dayak yiyor, vahfli
iflkencelerle karfl›lafl›yor. Uygulanan fliddetin biçi-
minde farkl›l›klar olabiliyor ancak, özü ayn› kal›-
yor. 

Kad›na uygulanan fliddet, ne feodaliz-
min bo¤uculu¤una ne de "töre"lerin geri-
cili¤ine ait bir olgudur. Sömürünün orta-
ya ç›kt›¤› ilk günden bu güne, kad›n
“ikinci s›n›f”t›r ve “erke¤in kölesi”dir. Bu
nedenle feodalizmde de, kapitalizmde de
kad›n erke¤in "mal›"d›r ve kad›na yönelik
fliddet "meflru"dur! 

Kapitalist toplumda ve "modern" iliflkilerde, er-
ke¤in fliddete baflvurmayaca¤›, bir biçimde baflvursa
bile kad›n›n buna izin vermeyece¤i iddia edilir. 

Erke¤in fliddete baflvurmas›n›n tek nedeninini
"cehalet" oldu¤u, "modern" erke¤in sorunlar› konufla-
rak çözdü¤ü, fliddetin flehir erke¤inin "kültür"üne uy-
gun olmad›¤›, di¤er taraftan ekonomik ba¤›ms›zl›¤a,
iflinde iyi bir kariyere, genifl bir sosyal çevreye sahip
kad›nlar›n da, kendisine fiziksel ya da ruhsal fliddet
uygulan bir erke¤e tahammül etmeyece¤i savunul-
maktad›r. 

Oysa yaflam›n kendisi, bu iddiay› çürütmektedir.
Popüler, zengin, ünlü hatta entelektüel erkekler ara-
s›nda bile, efllerine, sevgililerine fliddet uygulad›klar›
için gazetelere, mahkemeler düflenler hiç de az de-
¤ildir. Benzer biçimde, en a¤›r fliddetle karfl›laflsa bi-
le, bunu gizleyen ve fliddeti uygulayan erkekten kop-
mayan-kopamayan kariyer sahibi kad›nlar, san›lan-
dan daha fazlad›r. 

Çaresizlik, kuflat›lm›fll›k...

fiehirde ya da k›rda, kad›na fliddet uygulayan
erkek, sokakta güçsüz olan erkektir. Yaflam›n di-
¤er alanlar›nda pasif ve zay›f olan, yaflad›¤› so-
runlar› çözmeyi baflaramayan, d›fl›ndaki sorunlar-
la mücadele edemeyen erkek, evindeki kad›na
fliddet uygulamaktad›r. Patronundan iflitti¤i azar›n,
maafl›n›n düflük-pazar›n pahal› olmas›n›n, arkadafl-
lar›ndan gördü¤ü afla¤›lanman›n ve hakaretin, bafle-
demedi¤i bütün sorunlar›n ac›s›n› evde ç›karan er-
kektir. Yaflad›¤› sorunlar› çözmeye gücü yetmemek-
te, gücünün yetti¤i tek insana, evdeki kad›na h›rs›n›
boflaltmaktad›r. 

Kad›n›n buna katlanmas›n›n nedeni ise, toplum-
sal roller içinde oluflturulan kuflatma ve çaresizliktir. 

fiehirli kad›n›n yaflad›¤› çaresizli¤in en yayg›n
nedeni, "yaln›z kalma korkusu"dur. ‹nsanlar›n birbiri-
ne giderek daha fazla yabanc›laflt›¤›, yaln›zlaflt›¤›
flehir yaflant›s›n›n "orta s›n›f"
kad›nlar›, ne kadar kötü de
olsa, yan›ndaki tek insan›
kaybetme korkusuyla her
fleye kat-
lanmakta-
d›r. Onun
önüne en-
geller koy-
maya, "er-

ke¤ini" terk etmesi için kelepçeler
takmaya gerek yoktur. En büyük
engel kendi bilinci, kendi ruhudur.
Kapitalizmin, bileklerinden de-
¤il, ruhlar›ndan kelepçeledi¤i,
ruhlar›n› kölelefltirdi¤i kad›nlar-
d›r onlar.

Yoksul kad›n›n çaresizli¤i ise,
çok daha boyutlu, çok daha derin-
dir. Ekonomik s›k›nt›lar, gerici ön-
yarg›lar, bir sürü çocukla "erkek-
siz" bafldememesi, kap›lar›n aç›l-
mamas›, çocuklar›n sorunlar› vb.
vb. Yazarken son derece kolay

bir özet olarak peflpefle s›ralad›-
¤›m›z bu sorunlar›n her birisi,

özellikle yoksul ve çal›flma-
yan kad›n›n etraf›ndaki ku-
flatman›n tu¤lalar›d›r.

Yoksul kad›n için as›l
sorun, s›¤›nabilece¤i-güve-
nebilece¤i bir kap›n›n ol-
mamas›d›r. Seçeneksizdir
yoksul-çal›flmayan kad›n.

Yoksul oldu¤u halde, çal›-
flan, bir maafl› olan kad›nlar,

zengin kad›nlara oranla daha
kolay terkedebilmektedir kocas›n›.

Ama çal›flmayan-ekonomik ba¤›ms›zl›¤›
olmayan kad›n, en büyük çaresizli¤i yaflayan kad›n-
d›r. Kafas›nda çoktan bitirdi¤i halde, gidecek yeri ol-
mad›¤› için, ruhunda de¤il ayaklar›ndan kelepçelen-
mifltir babas›n›n, kocas›n›n evine. 

Toplumun bütün gerici unsurlar› kad›n›n kar-
fl›s›ndad›r. Devlet de bu kuflatman›n bir parças›-
d›r. Pek çok fleyi göze alarak devlete s›¤›nan, ko-
cas›n› flikayet eden kad›n, kocas›n› affetmeye,
"yuva"s›na dönmeye zorlan›r. Ço¤u için o "yu-
va"dan ikinci ç›k›fl tabutta olmaktad›r. 

Neden bu kadar artt›?

Ne kapitalist geliflim, ne teknolojik ilerleme, ne
entelektüel düzeyin yükselifli, ne de kad›n›n ifl haya-
t›na at›lmas›... Bunlar›n hiçbiri kad›n›n köleli¤ini, ikin-
ci s›n›fl›¤›n›, sistemin ataerkil özünü ve niteli¤ini de-
¤ifltirmez. 

Kad›na dönük fliddeti azaltan, toplum içinde
kad›n›n sayg›nl›¤›n› ve gücünü artt›ran tek etken,
toplumsal muhalefetin yükseliflidir. 

Son y›llarda kad›nlara dönük sald›r›lar›n giderek
daha vahfli ve pervas›z bir hale gelmesinin; "erke¤e
baflkald›r›" anlam›na geln her hareketin öldürmeye
kadar uzanan biçimlerle "ceza"land›r›lmas›n›n, üste-
lik bu sald›r›lar› gerçeklefltiren erkeklerin, kendilerini
son derece hakl› ve meflru bir zeminde ve vicdan ra-
hatl›¤› içinde görmelerinin tek sebebi, s›n›f mücade-
lesinin ve toplumsal muhalefetin genel olarak geriye
düflmüfl olmas›d›r. 

Hareketin yüksek oldu¤u dönemlerde birden fazla
etken toplumsal flekillenifli de¤ifltirir. Birincisi ve en
önemlisi, kad›n›n mücadele içindeki yeri güçlen-
dikçe, kitlelerin kad›na bak›fl› de¤iflir. Özellikle
yak›n çevresinde mücadeleci kad›nlar›n olmas›;
di¤er kad›nlar›n cesaretini, erkeklerin ise sayg›s›-
n› artt›ran bir etki yarat›r. ‹kincisi, mücadeleye kat›-
l›m›n genel olarak artmas›, sadece toplumsal sorun-
lar›n de¤il, ikili iliflkilerde ortaaya ç›kan sorunlar›n

kayna¤›n›n da sistemde oldu¤unun görülmesini
sa¤lar. Böylece öfkeyi ve tepkiyi evdeki güç-
süz insanlara de¤il, hep birlikte sisteme yö-

neltmenin önünü açar. Ücün-
cüsü, devrimci hareketin güçlü
oldu¤u dönemler, sorunlar›n

KKAADDIINNII
ÖÖLLDDÜÜRRMMEEKK !
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En son Si-
irt'te patlad›
skandallar. Spi-
kerler "insan›n
kan›n› donduran
haber" diye an-
latt›lar heyecan-

la. Arkas›ndan tahliller, "uzman" görüflleri, "arafl-
t›rmac›" gazeteciler... Olay›n vehameti, rating'i
garantiliyordu zaten. 

Hükümet, "iki müfettifl" görevlendirdi "olay›n
araflt›r›lmas› için". Bir y›l önce yaflanan olay›n,
bugün araflt›r›lmas› için. 

Savc› aç›klama yapt›: "Aileler bar›flt›, konu
halledildi. fiikayetçi olan yok."

Siirti "yetkililer" konufltu: "Siirt'in bu haberle
konuflulmas›n› istemiyoruz. Siirt bal›klar›yla ünlü-
dür, bal›klar›n› anlat›n."

Baflbakan ve Milli E¤itim Bakan› "tepki" gös-
terdi: "Eski bir olay. Neden bu kadar üzerine gidi-
yorsunuz?"

Oysa yaflanan olaylar öylesine korkunçtu ki,
çubuk kraker karfl›l›¤›nda, içinde devlet görevlile-
rinin de oldu¤u 100'den fazla kiflinin tecavüz etti¤i
13-14 yafllar›ndaki 4 k›z! Ailesinden dayak yeme-
mek için 2 ve 3 yafllar›ndaki kuzenlerini çeteye
sunan 14 yafl›ndaki k›z! 2 ve 3 yafllar›ndaki be-
beklere tecavüz eden, öldüren 13-14 yafllar›ndaki
ilkö¤retim çocuklar›. 

Bunlar son patlayan skandallar… Son yaflad›-
¤›m›z dehflet duygusu, insanl›¤›m›zdan son uta-
n›fl›m›z… Ama sonuncusu de¤il! Aradan zaman
geçecek ve yeniden baflka bir olayla yüzleflece¤iz
toplumsal gerçeklikle. Bunlar ise unutulmufl ola-
cak. Zaten daha öncekiler ne kadar hat›rlan›yor
ki? Mesela ‹zmir'de bir yafl›ndaki bebe¤ine sevgili-
sinin tecavüz etmesine göz yuman kad›n? Mesela
Antalya'da ö¤retmen babas›n›n ö¤rencilerinin ta-
ciz etti¤ini polise bildirdi¤i için annesi taraf›ndan
d›fllanan k›z? "Dini bütün" bir gazetede yöneticilik
yapan, küçük bir k›za annesinin de onan›yla teca-
vüz eden Hüseyin Üzmez? Ne kadar hat›rlan›yor
burada sayamayaca¤›m›z kadar çok olan ve her
seferinde "flaflh haber" olarak duyurulan çarp›k-
l›klar? Peki ya en yak›n›m›za kadar s›zan, aile içi
taciz, tecavüz ve ensest iliflki örnekleri? 

Onlar› da ilk duydu¤umuzda dehfletle irkilip
sorgulamad›k m›? Günlerce televizyon yay›nlar›
yap›lmad› m›? Ne oldu sonras›nda? Ço¤u ceza bi-
le almadan ya da en fazla göstermelik cezalarla
kapat›l›p unutulmad› m›?

Zaten bu rahatl›kla konufluyor Baflbakan: "Es-
ki bir olay niye kar›flt›r›yorsunuz" diye. Öyle ya,
hepsi eskidi, unutuldu. 

Münferit de¤il s›n›fsal
Çocuklara tecavüzün tarihi, sömürünün tarihi

kadar eskidir. Bu diyalektik olarak da böyledir,

sömürünün do¤as› da bunu gerektirir. ‹nsan›n in-
san› sömürmesi sözkonusu oldu¤unda, "en zay›f
insan" olan çocuklar›n, en fazla en kolay ve en
yayg›n sömürülen olmas› do¤al de¤il midir?

Do¤adaki y›rt›c› hayvanlarla, besin ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için avlan›rken, geliflimini tamamla-
mam›fl  olan hayvan yavrular›na sald›rmamaya
özen gösterirler de, dünyadaki en "ak›ll› hayvan"
olan insan, kendi yavrusuna bile en ak›lalmaz ifl-
kenceleri büyük bir pervas›zl›kla yapar. S›n›fl› top-
lumlar›n cahil-yoz "insan"›n›, "hayvan"dan ay›ran
en belirgin özellik budur belki de. 

Nen kapitalizmin "modernite"si ne Asya tipi
feodalizmin "tutucu gelenekçi" yap›s›, ne Orta-
ça¤'›n "flovalye ruhu" ne köleci toplumun "erde-
mi". Hiçbiri bundan muaf de¤ildir. "O¤lanc›l›k"
ve küçük k›z çocuklar›n›n fuhufl sektöründe kulla-
n›lmas›n›n tarihi, s›n›fl› toplumlar›n bafllang›c›na
kadar uzan›r. Zenginler için "dünya nimetleri"nin
son noktas›d›r bu. Asya'n›n küçücük k›z çocukla-
r›, "modern-bat›l›" emperyalist ülkeler için "seks
kölesi" olarak "hizmet" ederler. Dünya genelinde
funufl sektörünün en "gözde" unsurlar›, en küçük
yafltaki k›z ve o¤lan çocuklar›d›r. Devlet adamla-
r›ndan ünlü sanatç›lara, flirket yöneticilerinden si-
yasetteki isimlere kadar en "erdem timsali" ya da
"toplumsal model" olarak lanse edilen isimlerden
acaba kaç› bu batakl›¤a batmam›flt›r? Ve onlar›n
içinde de yapanlara özenmeyen, yapmay› isteme-
yen kaç kifli ç›kar acaba? 2010'un ilk aylar›na
damgas›n› vuran, kardinallerin kilisede o¤lan ço-
cuklar›na yayg›n ve sistemli tecavüzleri ve papa-
z›n da bunu örtmesi; "masumiyet ikonu" olarak
lanse edilen Michael Jackson'un evinde bar›nd›r-
d›¤› küçük çocuklara tacizde bulunmas›; Afganis-
tan'da zengin erkeklerin 11 yafl alt›ndaki o¤lan
çocuklar›n›, dansl›-flark›l› törenlerle babaevinden
al›p "haremine" katmas›; Ortado¤u ülkelerinde
70-80 yafl›ndaki erkeklerle evlendirilen 12-13
yafllar›ndaki k›z çocuklar›n›n ilk gece kanamas›n-
dan ölmesi vb. vb. herkesin gözü önünde yaflanan
örnekler de¤il mi? 

Yozlaflma, toplumun en üst kesiminde, en üst
boyutta yaflan›r. En zenginler, en ahlaks›zlard›r
genel olarak. Ancak onlarla s›n›rl› de¤ildir bu du-
rum. Toplumdaki yozlaflman›n artmas›yla birlik-
te, toplumun çok genifl kesimlerini de bu batak-
l›k yavafl yavafl içine çeker, pisli¤e gömer. En re-
zil namussuzlar "namus" ve "erdem" kisvesi alt›n-
da saklan›r oralarda. Tecavüzün yaflanmas›ndan
daha korkunç gelir tecavüzün duyulmas›. Çaresiz,
tutunacak bir dal› olmayan küçücük k›zlar, do¤ru-
dan "devlet" taraf›ndan, okul müdür yard›mc›s›,
subay, kaymakam, müdür taraf›ndan bir paket
çubuk kraker karfl›l›¤› tecavüze u¤rar y›llar boyu.
Tek örnek de¤ildir. Yapanlar istisna de¤ildir. Bili-
nenden aç›¤a ç›kandan çok daha yayg›nd›r ve üs-
tü örtülmektedir, do¤rudan "yetkililer" taraf›ndan. 

Eylem yapaca¤›na fuhufl yaps›n"
Bu sözler, Siirt'teki olaylar›n du-

yulmas›n›n ard›ndan aç›klama ya-
pan bir "yetkili"ye aittir. 

Bu bir devlet politikas›d›r. Geç-
miflte devrimci mücadelenin en yüksek oldu¤u
semtler, uyuflturucu ve yozlaflman›n en fazla kö-
rüklendi¤i yerlerdir. Genç kufla¤› mücadeleden
uzaklaflt›rman›n en etkili yolu budur çünkü. Baz›
semtler, baz› iller özel olarak hedeftir ve buralar-
da ahlaks›zl›k özel olarak körüklenmektedir. Ge-
nel olarak ise, toplumun tamam›n›n yozlaflmas›
istenmektedir. 

Mesela bugün internette en çok oynanan
oyunlardan biri "tecavüz etme" oyunudur. Oyun,
yoldan geçen bir k›za tecavüz etmek üzere kur-
gulanm›flt›r ve bu do¤rultuda kullan›lan yöntem-
ler puana dönüflmektedir. Yap›lan bir araflt›rmaya
göre, tüm dünyada internette porno sitelerine en
fazla girilen kentler s›ralamas›nda ‹zmir ve ‹stan-
bul ilk 10'da yer almaktad›r. 

Bunlar en bariz örneklerdir ve kimse aç›ktan
savunamaz. Ama bir de daha sinsi ve toplumun
bilinci deforme edilerek yayg›nlaflt›r›lan, bu ne-
denle daha tehlikeli olan durumlar vard›r. 

Bebekleri duda¤›ndan öpmenin ya da sevgili-
sine "bebe¤im", bebe¤ine "aflk›m" diye seslen-
menin, de¤erler sisteminde bir çarp›tma oldu¤u
farkedilmemektedir. K›z çocu¤u sesiyle seksi flar-
k›lar söyleyen flark›c›lar da son dönemde art›fl
göstermifltir. Ve sadece genç k›zlar de¤il, orta
yafldaki kad›nlarda bile "ergen k›z çocu¤u sesi"
ile konuflmak yayg›nlaflmaktad›r. "Lolita" görü-
nümünün daha "seksi" oldu¤u propagandas› ya-
p›lmaktad›r çünkü. 15 yafl›ndaki k›zlar›n yozlafl-
ma düzeyinin yar›flt›r›ld›¤› programlardan, diziler-
den karfl› cinsle kurulan iliflkilere kadar pekçok
fley, "toplumun bir gerçe¤i" diyerek televizyon
ekranlar›ndan üzerimize boca edilmekte, gerçekte
ise topluma bir model, bir örnek sunulmaktad›r.
Ergnlik öncesinde cinsellikle tan›flmas› biyolojik
olarak da ruhsal olarak da sak›ncal› olan çocuk-
lar, reklamlar› seyretmeye bafllad›klar› anda, cin-
sellikle tan›flmakta, krefle-okula gitti¤i anda ise,
"sevgilin var m›?" sorusuyla karfl› cinsle iliflkiye
yönlendirilmektedir. 

Tüm burjuva propaganda öyle bir dünya sun-
maktad›r ki, ne açl›k ne bask› ne sömürü... Bu
dünyadaki tek önemli fley, cinsellik! Tek sorun
ise cinsel sorunlar! ‹nsanlar›n genel olarak ve sa-
dece bu konuya odaklanmalar›, baflka hiçbir fley-
le ilgilenmeyecek hale gelmeleri hedeflenmekte-
dir. 

‹flte bu yüzden son dönemlerde  çocuklara dö-
nük cinsel suçlar bu kadar artm›flt›r. Bu suçlara
dönük cezalar›n hiçbir cayd›r›c›l›¤› kalmam›fl, bu
tür suçlar› örtbas etme çabas› ve oran› da artma-
s›na ra¤men, her taraf›ndan taflmaya bafllam›flt›r. 

‹nsan›n insan› sömürdü¤ü s›n›fl› toplumlar›n,
kendi yarat›¤› bu sorun karfl›s›nda, timsah göz-
yafllar› dökmek d›fl›nda ataca¤› tek bir ad›m yok-
tur. 

çözüm mercii de devrimci yap›lard›r. Kitleler içinde oluflan anlafl-
mazl›k ve sorunlar, devrimcilerin müdahalesi ile ve son derece
kolay çözülür. Dördüncüsü, kiflinin kendisi do¤rudan mücadele
içinde yer almasa bile, genel farkl›laflmadan bir biçimde etkilenir,
dolayl› ve s›n›rl› olarak da olsa bir de¤iflim yaflar. 

Ülkemizde '90'l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren hem devrim-
ci harekette, hem de ulusal harekette ciddi bir gerileme ve
tasfiyeci süreç yafland›. Ve bu süreç, genel olarak toplum-
sal sorunlar ile birlikte, kad›na dönük fliddeti de artt›rd›. Ulu-
sal hareketteki geriye gidiflin daha keskin olmas›, Kürt illerinde
kad›n›n konumundaki gerilemenin de daha keskin olmas›na ne-
den oldu. 2000'lerin bafl›nda Batman baflta olmak üzere Kürt il-
lerinde kad›n intiharlar›n›n birden patlamas› da mücadeledeki

gerilemenin yaratt›¤› çaresizlik duygusuyla ba¤lant›l›yd›; son
iki y›lda kad›na dönük fliddetin en fazla Kürt illerinde görülmesi
de bununla ba¤lant›l›d›r. 

Ancak ne mücadeledeki gerileme, ne de kad›nlar›n toplum-
sal rollerinin gerilemesi-kuflat›lm›fll›klar›, Kürt illeriyle s›n›rl›d›r.
Daha yayg›n daha boyutlu ve ac›t›c› bir durum söz konusudur. 

Bu tabloyu de¤ifltirmenin tek yolu; bir taraftan fliddet
gören kad›nlara sahip ç›karken, di¤er taraftan gerçek çö-
zümün, mücadele etmekten, toplumsal muhalefeti ve dev-
rimci hareketi yükseltmekten geçti¤ini gösterebilmektir.
Tekel iflçisi kad›nlar›n ve o kad›nlarla omuz omuza müca-
dele eden erkeklerin yaflad›¤› de¤iflim, son döneme dam-
gas›n› vuran en çarp›c› örnektir ve  yol göstericidir.

Bir paket çubuk kraker!
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S›nav sistem-
leri-elemeleri yü-
zünden onlarca
çocuk-genç buna-
l›ma girmekte, intihar et-
mektedir. SBS yüzün-
den daha ilkö¤retim 3.
s›n›fa giden Vezirköprü-

lü  Kezban’dan  8. s›n›fa giden Erzurumlu Sad›k ’a,
17’sindeki ‹zmirli fiahin Yutmaz’a, dershane borcunu
ödeyememesinden kendisini asan 18 yafl›ndaki Soner
Semih Sipahi’den, KPSS yüzünden intihar eden 24
yafl›ndaki Fikret Ercan´a kadar, her bölgeden onlarca
intihar olaylar› yaflan›yor. Hayatlar; test kitaplar›n›n-
dershanelerin aralar›na s›k›flt›r›lm›fl, baflar›-baflar›s›z,
varolma-yokolma denklemine hapsedilmifl durumda. 

1974’ten bugüne üniversiteye girifl s›nav› var. Kar
amac› güden sermaye, bu kap›n›n ne denli ya¤l› oldu-
¤unu göz önüne alarak, ilkö¤retim dahil her fleye s›-
nav sistemi uygulamaya bafllad›. E¤itim kalitesini dü-
flürüp, özel ders, dershane ve özel okullar›n beslen-
mesini sa¤lad›. KPSS-SBS-ÖSS  kursundan tutun da,
her dal için kurslar aç›lm›fl ve büyük sermayeler olufl-
turulmufltur. 

Sermayenin “E¤itim”den anlad›¤› : 
“Yola sokma”d›r.

Yaflad›¤›m›z toplum, özel mülkiyetin varoldu¤u ve
dolay›s›yla da s›n›flar›n oldu¤u, kapitalist ekonominin
uyguland›¤› bir toplumdur. Bu toplum, en temel hatla-
r›yla iki s›n›fa ayr›l›r. Biri, özel mülkiyeti-üretim araçla-
r›n› elinde bulunduran, kar sa¤layan  toplumun “az›nl›-
¤›” olan SÖMÜREN s›n›f, di¤eri ise; birinci s›n›f›n hiz-
metinde çal›flan onlar›n mülklerini iflleten, onlara ifl
gücünü satarak üretimi sa¤layanlard›r. Toplumun yüz-
de 80’lik k›sm›n› oluflturan bu “ço¤unluk” iflçi ve
emekçilerdir. 

Sistemin iflleyebilmesi için herkesi “varettikleri”
yerlere yerlefltirmeleri gerekir.  ‹ki temel s›n›f ayr›m›n-
dan üç k›s›ma ay›rarak yerlefltirir sistem toplumu. Bi-
rinci k›s›m, SÖMÜREN s›n›f›n yerini varedecek,  onun
devir daimini sa¤layacak olan yüzde 2’lik k›s›md›r.
Bunlar en iyi e¤itimi al›rlar, kendilerine özgüven verilir,
onlar›n ne yapacaklar› nerede olacaklar› belirlidir. 

‹kinci k›s›m ise, bu yüzde 2’lik büyük burjuvalar›n
mallar›n›, ifllerini idare edecek olan kimselerdir. Bunlar
da iyi e¤itim gören, birçok dil bilen ve o sömürücülerin
flirketlerinde “CEO” denen müdürlüklere yerlefltirirler.
Bunlar, burjuvazinin günlük iflleriyle ilgilenen, onlar›n
yaflam›n› kolaylaflt›ran “düzenleyici” görevini üstlenen
bürokratlar, teknokratlard›r. Dolay›s›yla bunlar›n da,
kendine güvenen, bilgili, becerikli olmalar› gerekir.
E¤itimleri de ona göre yap›l›r. Sonras›nda yüksek üc-
retlerle çal›fl›p, burjuvaziye en sad›k biçimde hizmet
ederler ve onlar›n “nezaketleri”ne özenerek yaflarlar… 

Üçüncü k›s›mda iflçi ve yoksul kesimler vard›r.  ‹fl-
çi s›n›f› zaten geçimini asgari koflullarda sürdürür. Sö-
müren s›n›f onlara ancak geçimini sa¤layabilece¤i üc-
retleri öder. Bu s›n›fa dayat›lan ifller, itaat üstüne, can
s›k›c› ve boyun e¤meyi öngören ifllerdir, kendine gü-
venini yok  etme temelindedir. E¤itim sistemi de buna
göre oluflmufltur. Ki ço¤u ilkö¤retimle yetinmek duru-
munda kal›r.

Sistem, bu yüzde 80’lik kesimin hepsini okutmaya-

gelifltirmeye yönelik bir giriflimde bulunamaz, çünkü
sistemde herkesin yeri belirlidir. Ama herkese “eleme”
ile “burjuvalaflabilece¤i” yüzde 80’den ç›k›p yüzde
20’lik bölüme girebilece¤i hayali yayar, bunu umut et-
tirir.  Oysa bu, bofl bir serapt›r. Amaç, iflçi-emekçi ço-
cuklar›n› bu serapla uyutmak, bunal›ma sokmak, s›n›f-
sal özünden kopartmakt›r. 

Devlet okullar›ndaki e¤itim, tamamen  afla¤› bir
düzeye çekilmifltir. “Eleme” s›nav›, ezber ve mekanik
bir hale getirilmifltir. Bununla birlikte rant getirecek
alan› açar ; Dershaneler ve özel dersler… Ve sistem
bu “serap”tan ciddi rant elde eder. Herkes borçlana-
rak, olanca paras›n› vererek çocuklar›n› okulun d›fl›n-
da ek derslerle s›nava haz›rlamaya çal›fl›r… Asgari
koflullarda yaflayan iflçi çocuklar›ysa, ek ders alamaz-
lar ve sistemin d›fl›nda kalmaya mahkum edilirler. Es-
kiden köylerden, ilçelerden gelen dershanelere gitme-
den üniversitelere giren  iflçi çocuklar›, art›k yoktur.
Yerlerini, orta düzeyde geçimini sa¤layan. çocu¤unu
dershanelere gönderebilmifl ailelerin çocuklar› alm›fl-
t›r. Sistem bu iflleyifliyle, iflçi çocuklar›n› bafltan ele-
mifltir zaten. Binbir zorlukla kendi becerisiyle üniversi-
teyi kazanan bir iflçi çocu¤u, bu sefer de üniversite
harçlar›n›, okul için ders için istenen paralar› karfl›la-
yamad›¤› için  okulu b›rakmak zorunda kal›r… Bunlar›
da öderse, bütün y›l hem okula gidip hem de sigorta-
s›z iflçi olarak sömürülür. Çünkü  devlet o ö¤renciye
yaflayabilmesi için bir alan sa¤lamaz ve o ö¤renci ge-
çimini sa¤layabilmek için ayn› babas›-annesi gibi ifl
gücünü satmak zorunda kal›r. 

Devlet s›n›rl› say›da üniversitelere ald›¤› ö¤rencile-
ri, ileride “müdürlüklere” yerlefltirecekse de, ülkede ve
dünyada olanlara ilgili ve sorgulayanlar› üniversiteler-
den atmaya çal›fl›r. Çünkü yerlefltirmek istedi¤i kesi-
min, sorgulayan-de¤ifltirmeye çal›flan-boyun e¤meyen
insanlar olmas›n› istemez.  Bertnard Rusell’in dedi¤i
gibi, “insanlar aptal de¤il cahil do¤arlar; onlar› aptal-
laflt›ran e¤itimdir”.

Üniversiteler, eleme s›navlar›, insanlar› bir torna-
dan geçirip yontma ve bu sayede tek tiplefltirme-stan-
dartlama ifllemidir. ‹nsanlar› birbirine karfl› h›rsland›-
ran, ö¤rendi¤i bilgiyi bile yaln›zca ka¤›tlarla paylaflabi-
len, asosyal, yaln›z ve kendine güvensiz hale sok-
maktad›r. Varolan e¤itim sistemi insanlarda bir ayd›n-
latma yaratmaz, onlarda standartlaflma yarat›r, özgün-
lü¤ü bitirir. 

Her yerde s›nav, her s›navda rant 

Eleme ve bundan kazan›lan rantlar, burjuvaziyi o
kadar mutlu etmifltir ki, bunu her fleyde karfl›m›za ç›-
karmaya karar vermifltir. Yaln›zca  ilkö¤retimde-lise-
de-üniversitede- atanmak için de¤il, kendi “özel” ku-
rumlar›na girebilmek için bile karfl›m›za ç›karmaktad›r.
Bunu ilk uygulayan da  Pegasus Havayollar›’n›n  sahi-
bi Ali Sabanc›’d›r. ‹fl baflvurusunda baflvuru ücreti ala-
rak bu süreci özel flirketlere de yaym›flt›r. En yak›n ta-
rihte yine varolan bir örnek; Halkbankas›d›r, personel
al›m›nda baflvuru ücreti 50 TL’dir. Binlerce insan bafl-
vurmufl ve sonucunda kaç kiflinin al›nd›¤› bile net de-
¤ildir. Böylece iflçi al›m›nda, daha al›nanlar ifle baflla-
madan ücretleri baflvuranlarca karfl›lanm›flt›r, banka

s›nav sayesinde nakit  trilyonlar kazanm›flt›r… 

‹fl bulmak için nereye baflvurulsa insanla-
r›n karfl›lar›na “s›navlar-elemeler” ç›kmaktad›r
ve s›navlar böylece insan hayat›nda bir varo-

lufl savafl›na döndürülmektedir. Baflar›s›zl›k ve kendi-
ne güvensizlik, gençli¤in omuzlar›na yüklenmifltir. 

Binbir elemeden sonra ve binbir geçim s›k›nt›s›n-
dan sonra üniversiteyi bitiren birine vaad edilen nedir?
Yine elemeler ve yine güvencesiz gelecek! Sistem bir
y›¤›n  insan›n varolan iflsizli¤ini 4-5 y›l erteliyor ve so-
nunda yine iflsizlikle o gençler bafl bafla kal›yorlar!
Varolan e¤itim ve “eleme” sisteminde  insanlar  hem
istedikleri mesleklere ulaflam›yor, hem de üniversite-
den mezun olduktan sonra iflsizlik sorunundan e¤itim
ald›klar› meslek dal›nda çal›flam›yorlar.Oysa Sosyalist
sistemin yaflanm›fl oldu¤u Sovyetler Birli¤i’nde, “ her-
kese aç›k e¤itim örgütü ile” ile bir iflçi çocu¤u kapita-
list ülkedekilerden daha kolayl›kla istedi¤i mesle¤e sa-
hip olabiliyordu. Geçti¤imiz günlerde aç›klanan Yükse-
kö¤retime Geçifl S›nav›'nda (YGS) binlerce kiflinin s›-
f›r almas› ve en baflar›s›z illerin Hakkari-fi›rnak-Arda-
han ç›kmas› tesadüf ya da flafl›r›lacak fley de¤ildir. ‹n-
sanlar›n ana dillerinde e¤itim görmemeleri, ulafl›m-
sa¤l›k sorunlar›n›n çözülmemesi de  büyük bir etken-
dir. 

Gençli¤in umutla bakabilece¤i bir sistem: 
Sosyalizm

Sistem nas›lsa, e¤itimi de çal›flma flekli de öyle
olacakt›r! De¤ifltirilmesi gereken e¤itim sistemi de¤il,
onu do¤uran kapitalist ekonominin kendisidir! Pir Sul-
tan’›n dedi¤i gibi; “bozuk çarkta düzgün diflli olmaz!”

Bunun en iyi örne¤i, flüphesiz sosyalist Sovyetler
Birli¤i’dir. Devrim öncesi Çarl›k Rusyas›’nda, ancak
Çarl›k’›n istedi¤i mülk sahiplerinin-toprak a¤alar›n›n
çocuklar› e¤itim görüyordu ve üniversite say›s› çok
azd›. Sovyetler kuruldu¤unda ilk yap›lan ifllerden birisi
de, e¤itimi düzenlemek,  okullar açmak oldu. Ekim
Devriminden önce St.Petersburg (Leningrad)da  848
mühendis vard› ve sadece üçü kad›nd›. 1939 nüfus
say›m›na göre, Leningrad’da 76 bin mühendis vard›
ve bunlardan 24 bini kad›nd›. Çarl›k döneminden 112
bin ö¤rencili 91 yüksek ö¤retim kurumu miras kalm›fl-
t›, 1938- 1940 aras›nda Sovyet yüksek ö¤retim ku-
rumlar›na kabul edilen ö¤renci say›s› ise, 554 bin 600
kifliydi. 

Bu ve buna benzer birçok istatistik mevcuttur. Bu
istatistikler bize, kapitalist sistemde asla yap›lmayacak
fleylerin sosyalist bir sistemle mümkün oldu¤unu gös-
termektedir. Az›nl›¤›n yönetti¤i ve iflsizli¤in bir ç›¤ gibi
büyüdü¤ü bir dünya yerine, herkesin ifl sahibi olabile-
ce¤i buna ba¤l› olarak e¤itim görebilece¤i ve yüzde
2’nin de¤il, yüzde 80in yönetece¤i bir sistemle ancak
insanl›k kurtulabilir. Sosyalist bir sistemde üretim
araçlar› herkesin oldu¤u-üretenlerin oldu¤u için,  iflsiz-
lik ve geleceksizlik s›k›nt›s› yoktur. Tarihsel örnekler,
bunun en iyi kan›t›d›r. 

* * *
Gelecek mücadele ile kazan›labilir! Yaln›zlaflarak-

asosyalleflerek-bencilleflerek de¤il, kolektif  çal›flmak-
la, kad›n-erkek birlikte mücadele etmekle kazan›l›r!
Gelece¤i kazanma yerleri eleme odalar› de¤il, alanlar-
d›r! Gençlik, örgütlenmeli ve gerçek bir gelecek için
mücadele etmelidir. Umutla bak›labilecek tek bir sis-
tem vard›r

Yasalar yapan, barikatlar kuran siz olabilirsiniz.
Barikatlar› aflan tarihi yazanlar da B‹Z‹Z!

S›nav  tornas›nda yontulacak takoz de¤iliz!
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Son aylarda ‹srail'in dünya siyaset
sahnesindeki duruflu oldukça tar-

t›flmal› bir görünüm sergiliyor.
‹srail adeta eski müttefiklerine
karfl› baflkald›r›yor. Özellikle
ABD ile olan ve "sars›lmaz"
zannedilen iliflkileri çat›rd›yor.
‹ngiltere, ‹srail'e karfl› tav›r
al›yor. Türkiye ile Davos Zir-

vesi s›ras›nda bafllayan a¤›z
dalafl›, yeni etaplar katediyor. Bu

tablodan güç alan Arap ülkeleri, ‹s-
rail'i daha aç›ktan suçlamaya bafll›yor.

Ve böylece, “kendi küçük, cürmü büyük” ‹srail, Arap
çöllerinde oluflturdu¤u vahas›nda, her geçen gün ar-
tan bir huzursuzlk yuma¤›na dönüflüyor. 

Müttifiklerle diplomatik krizler
‹lk kriz, ‹srail ajanlar›n›n Hamas liderlerinden Mah-

mut el Mabhuh'un Dubai'de kald›¤› otelde öldürülmesi
üzerinden patlak verdi. Dubai hükümetinin suikastç›la-
r› tesbit ederek bas›na aç›klamas› yapmas›, ortal›¤›
kar›flt›rd›. Suikast› gerçeklefltiren ‹srail ajanlar›, Avru-
pa ülkelerine ait sahte pasaportlar tafl›yorlard›. Ve
a¤›rl›kl› olarak, ‹srail'de yaflayan ‹ngiliz vatandafllar›na
ait pasaportlar kullan›lm›flt›. 

Bu tablo, ‹ngiltere'nin büyük tepkisini çekti. ‹ngiltere
D›fliflleri Bakan› Milband, ‹ngiliz pasaportlar›n›n bir da-
ha asla bu flekilde kullan›lamayaca¤›na dair ‹srail'in
aç›kça söz vermesini istedi. ‹srail'in bu yönde bir aç›k-
lama yapmamas› üzerine, ‹ngiltere'nin tutumu sertlefl-
ti. Londra Büyükelçili¤i'nde görevli ‹srailli bir diplomat,
pasaportlar› kopyalad›¤› gerekçesiyle s›n›rd›fl› edildi.
Bu diplomat›n, Mossad ajan› oldu¤u söyleniyor ve ‹s-
rail, istenen sözü vermedi¤i sürece yeni bir diplomat
kabul edilmeyece¤i bildiriliyordu. 

‹kinci kriz, Türkiye ile ‹srail aras›nda patlak verdi.
Türkiye'de yay›nlanan ‹srail karfl›t› bir dizi nedeniyle
Türk Büyükelçisi, ‹srail D›fliflleri Bakanl›¤›'na ça¤r›la-
rak f›rçaland›. Dahas›, Türk Büyükelçisi alçak bir kol-
tu¤a oturtularak afla¤›land› ve bu görüntülerin bütün
dünyada seyredilmesi sa¤land›. Olay›n arkas›ndan
Türkiye, ‹srail'den özür bekledi¤ini aç›klad›. ‹srail ise
resmi olarak özür dilemedi. ‹srail D›fliflleri Bakanl›¤›
da tutumunu sürdürdü. Ama Türkiye sanki özür dilen-
mifl ve Türkiye bu iflten güçlü ç›km›fl gibi davranarak
konuyu kapatt›. 

Son ve en önemli kriz ise, giderek fliddetlenen
bir biçimde ABD ile ‹srail aras›nda yaflan›yor. 

ABD Baflkan Yard›mc›s› Joe Biden'in Mart ay› bafl-
lar›nda ‹srail-Filistin bar›fl görüflmelerini yeniden bafl-
latmak üzere bölgeye geldi¤i s›rada, ‹srail'in Do¤u Ku-
düs'te yeni yerleflim infla etme plan›n› aç›klamas›, iki
ülke iliflkilerini bir anda gerdi. Do¤u Kudüs'ün nüfusu
Arap a¤›rl›kl›. Ama, ‹srail, buradaki nüfus dengesini
kendi lehine de¤ifltirmek istiyor. Bu nedenle 1600 yeni
konutun inflas›na izin verdi. ‹srail'in bu ad›m›, Filistinli-
leri soka¤a döktü. Öte yandan ABD'nin planlar›n› bo-
zan, yeniden bafllatmaya çal›flt›¤› ‹srail-Filistin görüfl-
melerini sabote eden bir ad›m oldu. Üstelik bunun tam
da Biden'in ziyaretine denk getirilmesi, ABD'ye aç›k
bir tav›r ve meydan okuma anlam›na geliyordu. 

ABD bu duruma ilk anda sert tepki gösterdiy-
se de, ‹srail ile ipleri koparmak istemiyordu. Ve
yaflanan sorunu çözmek üzere ‹srail Baflbakan›
Netanyahu, Washington'a ça¤r›ld›. 

Ancak ‹srail adeta meydan okumay› sürdü-
rürcesine , Washington'da Obama'yla Netanya-
hu aras›nda yap›lacak görüflme öncesinde, 20
yeni konuta daha izin verdi¤ini duyurdu. 

26 Mart günü, Washington'da yap›lan görüfl-
me, bu gerginli¤in izlerini tafl›yordu. Her ne ka-
dar Netanyahu'nun temaslarda bulundu¤u Kon-

gre üyeleri, Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti temsilci-
leri alttan alan ve ‹srail'i öven aç›klamalar yapsalarda;
Obama ile görüflmeden foto¤raf bile verilmemesi, gö-
rüflmenin tam bir buçuk saat sürmesi, görüflmeden
sonra Netanyahu'nun Beyaz Saray'da iki saat daha
kalmas›, bu sürede ne yapt›¤›n›n aç›klanmamas›, di-
¤er taraftan yeni yerleflimlerin aç›klanmas›n›n sürmesi
gibi gelmiflmeler, iki ülke iliflkilerindeki sorunun kolay
çözülebilecek düzeyde olmad›¤›n› gösteriyordu. 

‹srail, ABD, ‹ngiltere ve Türkiye ile son aylarda
önemli sorunlar yaflarken, ‹srail'e karfl› tepkiyi büyüten
bir haber de Macaristan'dan geldi. Macaristan bas›n›,
17 Mart günü, iki ‹srail casus uça¤›n›n Savunma Ba-
kanl›¤›'n›n izni ve haberi olmadan, Budapeflte hava-
alan›na indi¤ini ve Filistin'e silah satt›¤›n› iddia eden
Suriye vatandafl› Bassam'› öldürdü¤ünü yazd›. Bu
uçaklar Türkiye hava sahas›n› da kullanm›fl, Bulgaris-
tan ve Romanya üzerinden Macaristan'a gitmifllerdi. 

Bütün bu yaflananlar, özellikle de Kudüs'teki ye-
ni yerleflimler sorunu, ‹srail'e dönük tepkilerin da-
ha yüksek sesle ifade edilmesine neden oldu. ‹sra-
il'le 1994'te bar›fl anlaflmas› imzalayan Ürdün Kral›
Abdullah, "‹srail ateflle oynuyor" diyerek, “‹srail'in sa-
vafl m›, bar›fl m› istedi¤ine karar vermesi gerekti¤ini”
söyledi. Suriye Baflbakan› Beflar Esad ise, “Netanya-
hu hükümetiyle bar›fl giriflimlerinin sonuç vermesi
ümidinde olmad›klar›n›” belirtti. 

En sert tepki, The Times gazetesinden geldi: The
Times, "Kendi kalesine att›¤› üç golden sonra ‹srail,
ayn› anda kaç sorunla bafla ç›kabilir ki?" diye sordu. 

BM ‹nsan Haklar› Konseyi'nin, ‹srail'in geçen y›l (27
Aral›k 2008-18 Ocak 2009 aras›) Gazze fieridi'ne dü-
zenledi¤i sald›r›lardaki kay›plar ve maddi hasardan
dolay›, Filistinliler'e tazminat ödemesi gerekti¤ine ka-
rar vermesi de bunun üzerine geldi. 

ABD ‹srail'i gözden ç›kar›yor mu?
Hegemonya iliflkileri çok kolay ve h›zl› de¤ifliklikler

göstermez; çünkü köklü bir tarihsel birikime ve ekono-
mik bir altlap›ya dayan›rlar. Keskin virajlar›n oluflmas›
için önemli konjoktürel de¤iflimler ve ç›kar çat›flmalar›,
yaflanmas› gerekir. 

‹srail'in kurulufluna kadar uzanan ABD-‹srail iliflkile-
rinin, bugününü de bu do¤rultuda okumak gerekir. ‹s-
rail, ABD'nin ç›karlar›n› temsil etmek üzere, Orta-
do¤u'nun kalbine bir hançer gibi sapland›¤› gün-
den bu yana, -yaklafl›k 50-60 y›ld›r- ABD'ye ba¤›m-
l› bir çizgi izlemektedir. Bu süre boyunca ABD'nin
politikas›, ‹srail'in bölgeye kabul ettirilmesi ve
Arap devletleri taraf›ndan tan›nmas› üzerine kuru-
ludur. Bu nedenle ABD, ‹srail ile Arap devletleri
aras›nda yaflanan bu sorunda, ‹srail'in yan›nda yer
alm›flt›r. ABD ile ‹srail aras›ndaki ikili stratejik anlafl-
malar, iki ülke iliflkilerinin boyutunu ortaya koyar. Hat-
ta en son baflar›s›z Netanyahu-Obama görüflmesinin
arkas›ndan, Cumhuriyetçi John Boemhner'in "Dünya-
n›n herhangi bir yerinde ‹srail'den daha güçlü bir müt-
tifikimiz yok" demesi de, bugünkü durumu tan›mla-
maktan çok, bu köklü iliflkilere at›f niteli¤ini tafl›makta-
d›r. ‹srail, ABD hegemonyas›ndaki dünyan›n en
önemli unsur›ndan biri olagelmifltir. 

Bununla birlikte dünya üzerinde ABD hegemonya-

s›n›n zay›flamas›, ‹srail'in durumunu da etkilemifl-
tir. Dengeleri de¤ifltiren fley ise, 11 Eylül sald›r›lar›
ve Irak savafl› ile bafllayan ABD'nin hegemonyas›-
n› kaybetmeye bafllamas› sürecidir.

Savafl öncesinde ABD'nin bölgedeki hegemonyas›
‹srail odakl›yd› ve Sunni Arap ülkelerine dayan›yordu.
Irak savafl› ise, as›l olarak Sunni Baas güçlerine dö-
nük olarak bafllam›flt›. Ve fiiiler ile Kürtler'in bölgedeki
konumunu güçlendiren bir etki yaratt›. Savafl, bölgede
son 50 y›lda kurulan tüm dengeleri yerinden oynatt›. 

Dengeleri de¤ifltiren ABD idi. Ancak yeni dengeler
ABD lehine kurulmad›. Yeni denklem, bölgede fiiilerin,
‹ran'›n ve Çin'in a¤›rl›¤›n› artt›ran bir etki yaratt›. Daha
önce varl›klar› dikkate al›nmayan Kürtler ise, önemli
bir güç haline gelmifl ve petrol yataklar› üzerinde hak
iddia etmeye bafllam›flt›. ABD'nin Irak'ta, ‹srail'in Hiz-
bullah karfl›s›nda ald›¤› yenilgiler, ifllerin "Arap saç›na"
dönmesinde en belirleyici etkendi. Bu süreçte Sunni
Arap ülkeler, ABD'den uzaklaflmakla birlikte, oluflan
yeni konjonktürden de hoflnutsuzdular. 2007 y›l›ndan
itibaren ABD, strateji de¤iflikli¤ine gitmeye baflla-
d›. fiii ‹ran'›n karfl›s›nda eski "müttifiklerini" yeni-
den kazanma çabas›na giriflti. 

Bu çok yönlü bir pland›. Bir taraftan Irak'taki Sunni
direniflinin, k›smen sat›n al›narak k›smen bast›r›larak
etkisizlefltirilmesi, Hizbullah karfl›s›nda yenilmifl olan
‹srail'le iliflkilerin ikinci plana itilmesi ve Sunni Arap ül-
kelerle yeni ba¤lar›n kurulmas›, bu yeni stratejinin kö-
flebafllar›n› oluflturuyordu. Ve elbette "›l›ml› ‹slam"
temsilcisi AKP hükümetinin baflta oldu¤u bir Türki-
ye'nin daha fazla bölgeye müdahil edilmesi, bu plan›n
önemli bir parças›yd›. Böylece bölgede Çin'den güç
alan ve fiii ‹ran'a yaslanan fiii a¤›rl›¤›n karfl›s›na, Sun-
ni cepheyi güçlendirerek ç›kmak istiyordu. ‹srail-Filis-
tin sorunundan bafllamak da bölgede ‹srail'e tepki du-
yan Arap ülkelerini rahatlatmaktan çok, ABD'nin pres-
tijini h›zl› yükseltecek bir ad›md›. 

Ancak Sunni Arap ülkeleri, ABD'nin karfl›s›nda eski-
si gibi güçsüz de¤illerdi. ABD'nin planlar› onlar›n pa-
zarl›k gücünü artt›rm›flt›. Pazarl›¤›n en önemli parça-
s›n› ise ‹srail oluflturuyordu. Suudi Arabistan-M›s›r-Ür-
dün merkezli Arap ülkeleri, ‹srail'in bölgedeki etkinli¤i-
nin ve ABD'nin ‹srail odakl› politikas›n›n geriletilmesini
istiyorlard›. ‹srail ise "gözden düflme"ye karfl›l›k, mey-
dan okuma çabas›na girdi. ABD'nin iflini kolaylaflt›r-
mayaca¤›n›, tam tersine planlar›n› baltalayacak güce
sahip oldu¤unu ifade edecek ad›mlar att›. Do¤u Ku-
düs'teki yerleflimler sorunu bunun üzerinden gündeme
geldi. 

* * *
Bütün bunlar, ABD-‹srail iliflkilerinin kökten de-

¤iflti¤i anlam›na gelmiyor.  ABD, ‹srail'i gözden ç›-
karm›fl da de¤il. Sadece bu dönemde, Sunni Arap
ülkeleri kazanabilmek ad›na ‹srail'in biraz geri
ad›m atmas›n› istiyor. Ancak bu durum ‹srail taraf›n-
dan tepkiyle karfl›lan›yor. Onun bu "h›rç›nl›klar›" son
dönemde giderek artmakta olan "beceriksizlikler" ile
birleflince, (Dubai'deki ve Macaristan'daki suikastler)
‹srail'e karfl› tepkiler de daha aç›ktan ifade edilmeye
baflland›. Biraz da di¤er ülkeler, art›k ‹srail'in perva-
s›zl›klar›na göz yummuyor. 

Tüm dengeleri yerinden oynatan savafl ilerledik-
çe, ittifak iliflkileri yeni flekiller alacakt›r. Ne ABD
için, ne Sunni Arap ülkeleri için, ne de Türkiye için itti-
fak ve iflbirli¤i iliflkileri, nihai flekline
bürünmüfltür. Bu kadar büyük kar-
gaflalar›n yafland›¤› dönemler,
t›pk› ABD ile ‹srail aras›nda bu
dönemde t›rmand›¤› gibi, "flafl›rt›-
c›" geliflmelerin olaca¤› dönemlerdir. 

‹SRA‹L      
NEREYE?

Filistinli
direniflçiler

‹srail askeri
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Nisan ay› ortalar›nda ABD Savunma Bakan›
Robert Gates'›n BeyazSaray'a gönderdi¤i gizli bir
rapor bas›na yans›d›. Gates raporda, ABD'nin
‹ran'›n nükleer programlar›yla bafledebilecek uzun
vadeli, ak›ll›ca bir plan›n bulunmad›¤›n› belirterek,
"bir plan haz›rlanmas›" gerekti¤i konusunda uyar›-
da bulundu.

Amerikan filmlerinde "baflarma yöntemi" son
derece yal›nd›r. Birisi "hadi yapal›m flu ifli" der ve
yenilmekte olan tak›m maç› kaybetmekte olan
oyuncu, savaflta geri çekilmekte olan ordu, flirkette
iflini kaybetmek üzere olan ekip, hemen harekete
geçer ve zaferi elde eder. Mutlu son! O ana kadar
ki baflar›s›zl›¤›n nedenleri üzerine tek bir sorgula-
ma yap›lmadan, flimdi neye göre baflaraca¤› tespit
edilmeden, üzerine düflünülmüfl bir baflarma takti-
¤i ya da strateji belirlemeden, her kap›y› açan tek
bir anahtar cümle: "Hadi yapal›m flu ifli!"

Amerikan filmleri, Amerikan programlar›n›n es-
tetik ifadesi olarak bir misyon tafl›yor olabilir. Ama
gerçek hayatta bu yöntem genel olarak ifle yara-
mayan bir yöntemdir. 

ABD'nin II. Emperyalist Savafl sonras›nda, Ko-
re'den Somali'ye, Vietnam'dan Irak'a kadar girdi¤i
hiçbir büyük savafl› kazanamam›fl olmas› bunun
kan›t›d›r. Irak iflgaline bafllarken, beklentilerinin da-
ha ilk direniflte çökmesi de bunun kan›t›d›r. 

ABD bir taraftan gelece¤i görebilmek ve gelifl-
melerin yönünü tayin edebilmek için stratejik arafl-
t›rma merkezlerine, think thank kurulufllar›na s›n›r-
s›z kaynak ay›rmaktad›r. Di¤er taraftan en çok
önemsedi¤i konulara iliflkin olarak bile, kapsaml›
bir plan oluflturamamaktad›r. 

Son 5 y›ld›r en çok sözü edilen konu ‹ran'a
sald›rmak olmas›na ve say›s›z kez bütün seçe-
neklerin masada oldu¤u ifade edilmesine ra¤-
men görünen o ki, masan›n üzerinde "Hadi
‹ran'›n iflini bitirelim" d›fl›nda bir fley bulunma-
maktad›r. "Plan" denilen fleyler ise k›sa vadeli
hedeflerin ilerisine geçememektedir. 

Savunma Bakan› Gates'in haz›rlad›¤› rapor
ise, bunun itiraf›ndan baflka bir fley de¤ildir. Ve bu
plans›zl›klar› nedeniyle ‹ran'a yapt›r›mlar ya da
‹ran'la savafl konusunda baflka ülkeleri ikna çaba-
lar›, "nafile turlar" d›fl›nda bir anlam ifade etme-
mektedir. Son dönemde yaflanan geliflmeler, bunu
bir kez daha göstermifltir. 

Nükleer Zirvede hedef ‹ran

12-13 Nisan tarihlerinde, Washington'da 47 ül-
kenin kat›l›m›yla Uluslararas› Nükleer Güvenlik Zir-
vesi gerçeklefltirildi. ABD aç›s›ndan bu zirvenin en
büyük önemi, ‹ran'a yapt›r›mlar konusunda bir ka-
rar ç›kartma çabas›yd›. 

Zirve bafllamadan önce, ABD bu karar› garanti
alt›na almak için epey çaba sarfetmiflti. Mesela

Mart ay›n›n son günlerinde, Washington'da Fransa
Cumhurbaflkan› Sarkozy ile görüflen Obama,
‹ran'›n nükleer program› için "sab›rlar›n›n tüken-
mek üzere" oldu¤unu söyleyerek Fransa'n›n yapt›-
r›mlar konusunda destek vermesini istedi. Çin'in
nükleer zirveye kat›laca¤›n› aç›klamas› da, ABD'ye
‹ran'a yapt›r›mlar konusunda Çin'in destek verebi-
lece¤i ihtimalini düflündürdü. Rusya ile imzalad›¤›
START anlaflmas›ndan (nükleer silahlar›n indiril-
mesi anlaflmas›) Türkiye ile PKK konusunda yapt›-
¤› görüflmeler kadar att›¤› her ad›mda ‹ran'› pazar-
l›k konusu olarak masaya sürdü. 

Ancak, öncesindeki bütün haz›rl›klara ra¤men,
zirve ABD'nin istedi¤i gibi geçmedi. ‹ran'a yapt›-
r›mlar konusunu gündeme getirmifl, ancak her de-
fas›nda ‹ran halk›n›n da zarar görece¤i gerekçe-
siyle bunu BM karar›na çevirmesi engellenmiflti. 

Bu zirveye gelirken ise Obama "ak›ll› yapt›-
r›mlar" tart›flt›rmaya bafllad›. Haz›rlanan pakete
göre bu yapt›r›mlar, kitlelre de¤il, dev-
lete zarar verecekti. ‹ran
halk›, günlük yaflam›n-
da do¤rudan etki-
sini hissetmeye-
cek, ancak
özellikle Dev-
rim Muhaf›zla-
r›'n› cezalan-
d›rmaya dönük
olacakt›. ABD,
‹ran'da özel olarak
Devrim Muhaf›zlar›'n›
hedefe çak›yor. Çünkü
Devrim Muhaf›zlar› salt askeri
bir güç de¤il, ekonominin en önemli ve kilit nokta-
lar›nda onlar bulunuyor. Mesela gerek nükleer ça-
l›flmalar gerekse ‹ran'›n enerji kaynaklar› onlar›n
kontrol ve gözetiminde bulunuyor. Dolay›s›yla Rus-
ya ve Çin ile do¤rudan ekonomik-askeri iliflkiler,
Devrim Muhaf›zlar› üzerinden kuruluyor. 

ABD bu nedenle, özellikle Devrim Muhaf›zla-
r›'n› cezaland›rmak istiyor. Zirveye sundu¤u "ak›ll›
yapt›r›mlar" paketi ise flu koflullardan olufluyor: Bi-
rincisi, ‹ran Merkez Bankas› ve öteki bankalar›n
uluslararas› iliflkilerinin k›s›tlanmas›; ikincisi, ‹ran'a
silah sat›fl›n›n durdurulmas›; üçüncüsü, ‹ran'dan
gelen kargolar›n sigortalanmamas›, dördüncüsü
ise nükleer çal›flmalara kat›lan ‹ranl›'lara seyahat

yasa¤›n›n getirilmesi ve banka hesaplar›n›n don-
durulmas›. 

Yapt›r›mlar konusunda ABD'ye kesin destek
veren tek kesim AB. ABD daha zirve bafllamadan
önce Fransa, ‹ngiltere ve Almanya'n›n deste¤ini al-
m›flt›. 

Ancak geriye kalan her fley, ABD için büyük
bir baflar›s›zl›kt›. Çin ve Rusya'n›n yapt›r›mlara
karfl› ç›kaca¤› zaten belliydi. BM Güvenlik Konse-
yi'nin daimi üyesi olan ve bu nedenle veto hakk›
bulunan bu iki ülkenin karfl› ç›k›fl›, zaten BM karar›
ç›kmas›n› engelleyen bir unsurdu. Bu iki ülke, bir
taraftan yapt›r›mlar›n "insani felakete" yol açaca¤›-
n› iddia ederek, bir taraftan da ›srarla diyalog yan-
l›s› olduklar›n›, bask› ve yapt›r›mlar›n sorunu çöz-
meyece¤ini belirterek yapt›r›mlara aç›kça karfl› ç›k-
t›lar. 

Ancak ABD'ye muhalif cephe bunlarla s›n›rl›
de¤ildi. Mesela ABD ile nükleer iliflkileri çok güçlü
olan Hindistan da ‹ran konusunda ABD'nin karfl›-
s›nda yer ald›. Pakistan'la nükleer yar›fl içinde olan
Hindistan'›n Baflbakan› Manmahan Singh, ‹ran'›
dengeleyici bir unsur olarak gördü¤ü için yapt›r›m-
lara karfl› ç›kt›. ‹ran'la önemli petrol ba¤lant›lar› bu-
lunan ve BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyesi olan
Brezilya da yapt›r›mlar›n karfl›s›nda yer ald›. 

‹ran konusunda en tart›fl›lacak tav›r ise, bir sü-
redir Türkiye'den geliyor. Özellikle Irak ve PKK ko-
nusunda ABD ile daha yak›n bir iliflki içine giren,

Ortado¤u'ad fiii ‹ran ve fiii direnifl hatt›na karfl›-
l›k Sunni kesimin sözcüsü gibi davranan,

‹srail konusundaki ç›k›fllar›yla Arap
ülkelerinde genifl bir destekçi ke-

sim oluflturan Erdo¤an hükü-
meti, ‹ran konusunda ABD'nin
yan›nda görünmekten uzak
duruyor. Israrl› bir biçimde,
Ortado¤u'da nükleer silah sa-

bihi ‹srail'in daha hala NPT'yi
(Nükleer Silalar›n Yay›lmas›n›

Önleme Anlaflmas›) imzalamam›fl
oldu¤unu gündeme getirerek ‹ran'a

sahip ç›k›yor görünüyor. Bir yan›yla da
‹ran ile görüflmeler için arabuluculu¤a haz›r oldu-
¤unu söyleyerek rol kapmaya çal›fl›yor. Bir yandan
Erdo¤an bir yandan D›fliflleri Bakan› Davuto¤lu, bir
‹ran'la, bir ABD ile konuyla ilgili di¤er ülkelerle gö-
rüflmeler yaparak arabuluculuk konusunda ›srarl›
olduklar›n› gösteriyorlar. 

Sonuçta ABD, zirveden ‹ran karfl›t› bir karar
ç›kartmay› baflaramad›. Petrol ihtiyac›n›n yüzde
12'sini ‹ran'da karfl›layan Çin ve ‹ran'›n Buflehr
kentinde nükleer santral infla etmekte olan
Rusya, zirveye ça¤r›lmam›fl olan ‹ran'a yapt›r›m
karar› ç›kar›lmas›n› engellemifl oldular. Hata
Rusya Devlet Baflkan› Medvedev, sonras›nda zir-
ve için "tam bir baflar›yd›" de¤erlendirmesini yapa-
rak, adeta ABD'ye nispet yap›yordu. 

ABD ‹ran'a sald›rabilir mi?
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‹ran'›n meydan okuyuflu

‹ran'›n her f›rsatta ABD ve ‹srail karfl›t›
aç›klamalar yapmas›, bu ülkelere meydan
okumas›, art›k ola¤an, al›fl›lm›fl bir durum.
Bu defaki yöntemi ise ABD'nin yapt›¤› nük-
leer zirveye alternatif bir zirve düzenlemek
oldu. 

ABD'deki zirvenin birkaç gün sonras›n-
da 17-18 Nisan tarihlerinde, Tahran'da 60
ülkenin kat›ld›¤› bir zirve düzenledi. ‹ran zir-
venin slogan›n› "Herkese Nükleer Enerji,
Kimseye Nükleer Bomba" olarak belirledi. 

ABD'nin aksine, ‹ran kendi zirvesinde
kendi istedi¤i kararlar› ç›kartmay› baflar-
d›. NPT'ye üye olan ‹ran, ‹srail'in nükleer progra-
m›n›n uluslararas› denetime aç›lmas›n› istedi. Nük-
leer silahlara sahip ülkelerin Uluslararas› Atom
Enerjisi Kurumu'na üyeliklerinin iptal edilmesi, BM
GK'n›n bugünkü yap›s› "adil olmad›¤› için" yap›s››n
de¤ifltirilereke veto hakk›n›n Latin Amerika, Asya
ve Afrika ülkelerine verilmesi gibi, do¤rudan
ABD'yi hedef alan önerilerini zirvede tart›flt›rd›. Ba-
r›fl amaçl› nükleer enerjinin bütün ülkelerin kul-
lan›m›na aç›lmas›n›, kitle imha silahlar›n›n ise
genel olarak yok edilmesi gerekti¤ini savunan
‹ran, bu görüfllerinin karara dönüflmesini ve
sonuç bildirgesine yaz›lmas›n› sa¤lad›. 

‹ran'›n as›l meydan okumas› ise, Tahran'daki
zirvenin hemen sonras›nda Ahmedinejad'›n Suri-
ye'ye yapt›¤› ziyaret oldu. Suriye'de Devlet Baflka-
n› Beflar Esad'›n d›fl›nda, Hizbulla lideri Hasan
Nasrallah ve Hamas lideri Halid Meflal, Ahmedine-
jad'la görüflmek için toplanm›fllard›. 

Toplant›n›n konusu, ‹ran'a uzun süredir
beklenen sald›r›y› gerçeklefltirmesi durumun-
da, ‹srail'e birlikte sald›rmak üzere birliklerin
koordinasyonunu sa¤lamakt›. Hatta baz› yorum-
çulara göre, ‹srail sald›rmadan önce, ‹ran'›n sald›-
r›y› bafllatmas›na yönelik planlar da sözkonusuydu
ve toplant›da bu yönde de haz›rl›k yap›lm›flt›. 

Toplant›n›n böyle bir gündeme sahip olmas›,
ABD ve ‹srail aç›s›ndan fazlas›yla korkutucuydu
zaten. Ancak içerik bir yana bu dört liderin bir ara-
ya gelmifl olmas› bile, bafll› bafl›na çok tehditkar
bir tabloydu. Bu tablo, Ortodo¤u'daki fiii direnifl
hatt››n ifade ediyordu. Daha do¤ru bir ifadeyle
‹ran'›n Ortado¤u'daki savafl gücünü ortaya koyu-
yordu. Hepsi de ‹srail ile savafl ya da gerginlik ha-
linde olan dört lider, ‹ran'›n himayesinde bir araya
gelmifllerdi. Özellikle Hizbullah lideri Nasrallah,
2006'daki ‹srail Zirvesi'nden sonra, ikinci defa ola-
rak s›¤›na¤›ndan d›flar› ç›k›yor ve o savaflta en
büyük destekçisi olan ‹ran ile birlikte foto¤raf veri-
yordu. 

Bu toplant›n›n tam da ABD yönetimicinin, befl
y›l aradan sonra ilk defa fiam'a bir büyükelçi ata-
yaca¤›n› duyurmas›ndan birkaç gün sonraya denk
gelmesi ayr› bir önem tafl›yordu. ABD Suriye'yi
‹ran'dan uzaklaflt›rmak için böyle bir ad›m atm›fl,
‹ran ise Aral›k 2009'da Esad ile yapt›¤› Ortak Sa-
vunma Anlaflmas›'n› yeniden gündemlefltirerek ve
Suriye ile 30 y›ll›k iflbirli¤ini vurgulayarak ABD'ye
etkili bir cevap vermiflti. 

‹ran kendine güven-
li, ABD zorlan›yor

Bunlar son
günlere damgas›-
n› vuran en
önemli geliflme-
ler. Bunlar›n d›-
fl›nda da pekçok
geliflme, rüzga-
r›n ‹ran'dan yana
esmekte oldu¤unu
gösteriyor. 

Mesela ABD'de ger-
çekleflen nükleer zirvenin he-
men arkas›ndan 16 Nisan'da Brezil-
ya'da gerçekleflen BR‹C (Brezilya, Rusya, Hindis-
tan, Çin) zirvesine kat›lan ülkeler, "‹ran'a yapt›r›m-
lar›n ters tepece¤ini, bu nedenle yapt›r›mlara karfl›
olduklar›n›" aç›klad›lar. 

Keza yine Washington'daki nükleer zirve s›ra-
s›nda ‹ran'la diyalog yolunun zorlanmas› konusun-
da görüfl belirten Türkiye ile Brezilya  "bu konuda
görüflmelerin derinlefltirilmesi" amac›yla ziyaretlere
bafllad›lar. ‹lk olarak D›fliflleri Bakan› Davuto¤lu
Brezilya'y› ziyarete gitti. 

Bu arada ‹ran, askeri gücünü ortaya koyacak
çal›flmalara kesintisiz devam ediyor. Haziran
2009'da 40 km menzile sahip "fiahin" füzelerinin
üretimine bafllam›fl olan ‹ran, flimdi de daha gelifl-
kin özelliklere sahip "Mirsad" füzelerinin üretimine
bafllad›¤›n› ilan etti. Hemen arkas›ndan, ‹ran ordu-
sunun S-300 füze sistemlerinin benzerini üretti¤i
duyruldu. ‹ran'da düzenlenen "Ordu Gücü" kutla-
malar›nda konuflan Ahmedinejad , "‹ran ordusu-
nun cayd›r›c› ve bölgede bir denge unsuru" oldu-
¤unu savunarak ABD'ye dönük meydan okumala-
r›n› yineledi. Nisan ay› sonunda ise, ‹ran Devrim
muhaf›zlar› Basra Körfezi ve Hürmüz Bo¤az›'nda
deniz tatbikat› düzenleyerek gövde gösterisi ger-
çeklefltirdi. 

‹ran üstüste bu ad›mlar› atar ve meydan oku-
malar›n› sürdürürken, ABD cephesinden gelen ha-
berler, ABD için olumsuzluk biriktirmeye devam
ediyor. ABD Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan haz›r-
lanan ve Kongre'ye sunulan bir raporda, ‹ran'›n
2015'te ABD'yi vurabilecek bir füze infla edebilece-
¤i tespit edildi. Di¤er taraftan ABD ordusu geçti¤i-
miz Ocak ay›nda ‹ran'›n f›rlatt›¤› farzedilen bir fü-

zeyi vurma tatbikat› gerçeklefl-
tirmifl ancak 150 milyon dolara
malolan tatbikat baflar›s›zl›kla
sonuçlanm›flt›. Raythean fiirketi
taraf›ndan üretilen radar çal›fl-
may›nca, füzeyi vurma giriflimi
baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›. Bu
arada, ‹ran ve Suriye taraf›n-
dan desteklenen Hizbullah'›n
yeniden silahlanmakta oldu¤u-
na dair iflaretler de giderek art-
maktayd›. 

Asl›nda ‹ran'›n bütün hava-
s›na ra¤men, gücünün bir s›n›r›
var. ABD'nin en önemli istihba-

rat örgütlerinden Savunma ‹stihbarat
Ajans› (DIA), 20 Nisan günü ABD

Senatosu'na sundu¤u bir rapor-
da, ‹ran'›n askeri stratejisinin

‹slami rejimin devam›n› sa¤la-
maktan ibaret oldu¤unu,
ABD ve ‹srail karfl›s›ndaki
stratejisinin ise "cayd›rma,
asimetrik karfl›l›k ve y›prat-
ma"ya dayand›¤›n› ortaya ko-

yuyordu. Rapora göre ‹ran
bölgedeki ABD iflbirlikçisi güçlü

devletlerin bile karfl›s›nda durabi-
lecekleri bir güce sahip de¤iller. 

Ancak rapor böyle olmas›na karfl›n,
ABD ‹ran'a sald›racak gücü kendisinde bulam›-

yordu. 

Çünkü herfley bir yana, ‹ran tek bafl›na bir
devlet de¤ildi. Çin ve Rusya gibi giderek daha
fazla güçlenmekte olan emperyalistler, ‹ran'›n
arkas›nda duruyorlard›. Ayr›ca Venezüella'ya
kadar uzanan çok genifl bir ABD karfl›t› cephe
vard› ve bu cephe ‹ran'a destek sunuyordu. 

Di¤er taraftan, ‹ran kendi bafl›na ne kadar za-
y›f görünürse görünsün, ABD ‹ran karfl›s›nda bir
yenilgi ihtimalinden tedirginlik duyuyordu. ABD'nin
çok kolay savafllar olaca¤›n› öngördü¤ü Irak ve Af-
ganistan'da iki cephede birden yenilgiyi yaflam›fl-
ken, üçüncü bir cephede maceraya at›lmak ve ye-
ni bir yenilgi almak ABD'yi yerlebir ederdi. 

2006'da ‹srail'in Hizbullah karfl›s›nda, 2008'de
Gürcistan'›n Rusya karfl›s›nda ald›¤› yenilgiler de
ABD'nin hesab›na yaz›lm›flt›. Çünkü bu savafllar-
da, en yak›n iflbirlikçilerine verdi¤i destek, savafl›n
sonucunu de¤ifltirmeye yeterli olmam›flt›. 

ABD'nin son birkaç y›lda, Ortado¤u'da att›-
¤› her ad›m, ‹ran'› güçlendiren bir etki yaratt›.
Bu arada ABD emperyalizmi, rakipleri karfl›s›n-
da her geçen gün biraz daha güç kaybetti, za-
y›flad›.

Buün ‹ran'a daha hala sald›rm›yor oluflu, karfl›-
s›ndaki cephenin büyüklü¤ünden ve yenilgi korku-
sundand›r. Ancak bu durum, hiç sald›rmayaca¤›
anlam›na gelmiyor. ABD kendisi için uygun koflul-
lar› oluflturdu¤una inand›¤›nda ya da baflka çaresi
kalmad›¤›nda, y›llard›r sözü edilmekte olan ‹ran
sald›r›s› da gerçe¤e dönüflecektir. 
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Son dönemde genel olarak hegemonya alan-
lar›nda güç ve etkinlik kayb› yaflamakta olan
ABD, Rusya karfl›s›nda da son derece önemli
mevzileri kaybetmeye bafllad›. Eski SB (Sovyet-
ler Birli¤i) hegemonya alanlar›nda sürmekte olan
rekabette, dengeler Rusya lehine bir de¤iflim ge-
çiriyor. Yaflanan pekçok geliflme, ABD’nin büyük
bir çaba harcayarak Rusya’dan kopard›¤› parça-
lar›n zay›flamas›na neden olurken, Rusya kendi
“arka bahçesi”ndeki a¤›rl›¤›n› artt›r›yor. 

Bir buçuk y›l kadar önce, A¤ustos 2008’de
Rusya ile Gürcistan aras›nda yaflanan savafl,
ABD’ye indirilen ciddi bir darbeydi. Savaflta Gür-
cistan’›n Amerikanc› Devlet Baflkan› Saakasvi-
li’nin süngüsünün düflmesine neden oldu. 

‹kinci önemli darbe, 2010’un Ocak ay›nda
Ukrayna’dan geldi. Devlet Baflkan› Yuflçenko se-
çimleri kaybedince, “turuncu devrim” sona ermifl
oldu. Bir taraftan Yuflçenko döneminin ayyuka
ç›kan yolsuzluklar›, di¤er taraftan Rusya’n›n do-
¤algaz hatt›n› son derece etkili biçimde kullan-
mas›, Ukrayna’daki “devrim”in sonunu getirmiflti. 

Geride b›rakt›¤›m›z Nisan ay› ise, K›rg›zistan’daki
yönetimin devrilmesine, hem de düflen bir uçakla,
Polonya “devlet”inin Rus topraklar›na gömülmesine
tan›kl›k etti. 

“Renkli Darbe”lerin sonu

2005 fiubat-Mart aylar›nda yaflanan K›rg›zistan
“Lale Devrimi”, ABD’nin eski SB co¤rafyas›nda ger-
çeklefltirdi¤i “renkli darbe”lerin sonuncusuydu. Bu
darbelerin ilki 2000 y›l›n›n sonunda, Yugoslavya’da
Miloseviç’e karfl› gerçeklefltirilmiflti. Seçim sonuçlar›-
na itiraz eden birkaç bin kiflilik kalabal›k sokaklara
dökülüyor ve sonucun de¤iflmesini sa¤l›yordu. Amaç
ülkedeki Rus yanl›s› ya da ABD ile Rusya aras›nda
bir denge gözetmeye çal›flan yönetimi devirerek,
do¤rudan ABD iflbirlikçisi bir yönetim kurabilmekti. 

Yugoslavya’daki “prova” baflar›l› olunca, Gürcis-
tan ve Ukrayna’da da bu seçim, “seçim darbeleri”
gerçeklefltirildi. 

ABD, bu darbeleri gerçeklefltirebilmek için, mil-
yonlarca dolarl›k bir bütçe ay›rm›flt›. Zaten seçimlere
itiraz hareketi de, ABD taraf›ndan finanse edildi¤i bili-
nen ve “muhalif” kurumlarda örgütlenen, genç, e¤i-
timli, orta kesimler taraf›ndan yürütülüyordu. Propa-
ganda malzemeleri, “demokrasi” ve “yolsuzluk karfl›t-
l›¤›” söylemlerdi. Eski SB co¤rafyas›ndaki bürokratik
revizyonist yönetimlerin, içinde debelendi¤i yolsuzluk
batakl›¤› öylesine derin, kitleler üzerindeki bask› ve
hak gasplar› öylesine boyutluydu ki, kitleler buna çok
büyük bir tepki duyuyorlard›. SB’nin da¤›lmas›n›n ar-
d›ndan gelen dizginsiz ya¤mac› dönemde, hem yol-
suzluklar hem de bask›lar çok daha fazla boyutlan-
m›flt›. Bu nedenle ABD’ci “muhalif”lerin söylemleri,
kitlelerde de yank› bulmufltu. Bu darbeleri do¤rudan
ya da tav›rs›z kalarak dolayl› biçimde desteklemifl ol-
dular. 

2005 y›l›nda K›rg›zistan’a s›ra geldi¤inde, Rusya
art›k daha haz›rl›kl›yd›. ABD yanl›s› “darbeciler”in kar-
fl›s›nda ilk defa bir direnifl cephesi olufltu, ilk defa kan
döküldü, darbe oldukça zorlu gerçekleflti. Zaten o da
sonuncusu oldu. 

Yaflanan olaylar, ABD ile Rusya aras›nda denge
politikas› izleyen di¤er eski SB ülke yönetimlerini
Rusya’ya yak›nlaflt›ran bir etki yaratm›flt›. Kimi za-

man Rusya’y› karfl›lar›na alma pahas›na ABD’nin is-
teklerini yerine getirmelerine ra¤men, bunlar›n
ABD’ye yetmedi¤ini, ABD’nin kendilerini de “harca-
maktan” çekinmeyece¤ini gören bu ülkelerin yönetim-
leri, ABD ile aralar›na mesafe koymaya bafllad›lar.
Kendi ülkelerindeki kontrollerini artt›rd›lar. Darbe giri-
flimleri sözkonusu oldu¤unda, hem bu ülkelerin yöne-
timleri, hem de Rusya daha haz›rl›kl›yd›. ABD yeni bir
darbe gerçeklefltirme zemini bulamad›. 

K›rg›zistan’da ayaklanma

Olaylar 6 Nisan’da ülkenin kuzeybat›s›ndaki Talas
kentinde bafllad›. Bak›yev Hükümetini protesto göste-
rilerine önderlik eden muhalefet yöneticilerine dönük
tutuklamalar bafllay›nca, gösteriler de büyüdü, h›zla
baflkent Biflkek ve Narin’e de yay›ld›. Kurmanbek Ba-
k›yev Hükümeti ise, hemen ola¤anüstü hal ve soka¤a
ç›kma yasa¤› ilan etti. Ancak bu karar, eylemcileri
durdurmaya yetmedi. ‹ki gün boyunca protestolar›n
yafland›¤› kentlerde valilik binas›, bakanl›klar, parla-
mento binalar› vb devlet kurumlar› iflgal edildi; vali ve
devlet görevlileri rehin al›nd›. Eylemciler 7 Nisan gü-
nü baflkentte Baflkanl›k Saray› önüne gelip de par-
makl›klar›n üzerine t›rmanmaya bafllad›klar›nda, Bafl-
kanl›k Saray›’n›n üzerindeki keskin niflanc›lar kitlenin
üzerine atefl açt›lar. 82 kiflinin öldü¤ü, 1500’den fazla
kiflinin yaraland›¤› eylemlerin sonucunda, Bak›yev
Hükümeti devrildi, K›rg›zistan’da yönetim de¤iflti. 

Muhalefet ad›na Rosa Otunbayeva geçici bir hü-
kümet kuruldu¤unu, eylemlerin sona erdi¤ini, ülkede
kontrolün sa¤land›¤›n› ilan etti. Ve 6 ay içinde yeni
bir anayasa haz›rlanarak yeniden baflkanl›k seçimleri
yap›lmas› için çal›flmalara bafllad›¤›n› duyurdu. 

Otunbayeva, 2005 darbesinde de yer alm›fl, dar-
be sonras›nda kurulan Bak›yev hükümetinde D›fliflleri
Bakan› olarak görev yapm›fl, ancak 2007 y›l›nda Ba-
k›yev ile yollar› ayr›l›nca görevinden istifa etmiflti. Bu-
gün yeni yönetim ve ayaklanmay› gerçeklefltiren ke-
simler aralar›ndaki bütün görüfl farkl›klar›na ra¤men,
onun arkas›nda birleflmifl görünüyorlar. 

Ayaklanman›n bafllamas›nda en önemli unsur,
emperyalistlerin hegemonya savafl›yd›. Ancak ayak-
lanma, kitlelerin yönetime duydyuklar› büyük tepki ile
birleflince çok h›zl› büyüdü. Yolsuzluklar ve yoksul-
laflman›n yaratt›¤› tepkiler muhalefetin de beklemedi-
¤i çok büyük bir gücün ortaya ç›kmas›na yol açt›. 

2005’te Akayev’in devrilmesine neden olan unsur,
adam kay›rmac›l›¤›n ve yolsuzluklar›n had safhaya
ç›kmas›, SB’nin en yoksul cumhuriyeti olan, komflula-
r›n›n akisne kendi do¤algaz ve petrol rezervleri bu-
lunmayan K›rg›zistan’da, kitlelerin daha da yoksullafl-
m›fl olmas›yd›. Askar Akayev’in arkas›ndan gelen Ba-
k›yev ise, Akayev dönemini aratacak uygulamalar
gerçeklefltirdi. Yolsuzluklar, adam kay›rmac›l›k, akra-
balar›n› üst düzey görevlere getirme gibi ifller, Bak›-
yev döneminde tam bir pervas›zl›kla yürütülmüfltü.
Üstelik Bak›yev, anayasada yapt›¤› de¤iflikliklerle,
yapt›¤› ifllere yasal bir k›l›f da oluflturmufltu. Bürokra-
sinin üst kadamelerinde aile bireylerinin olmas›, yol-
suzluklar›n örtbas edilmesinde kolayl›k sa¤l›yordu. 

Bak›yev ailesi, yönetimi elinde tutman›n bütün
olanaklar›n› kullanarak, özellefltirme vurgunlar› vur-
mufl, kamu ihalelerinde kendi paravan flirketlerine
inan›lmaz rantlar yaratm›fl, devletin kasas›n› kendi
ceplerine aktarm›fl ve sadece 5 y›lda inan›lmaz bir
servet elde etmiflti. Bu kadar k›sa sürede, böylesine
pervas›z ve dizginsiz bir vurgun, gözlerden gizlenebi-

lecek gibi de¤ildi. Barda¤› tafl›ran son damla ise,
zamlarla geldi. Benzin, do¤algaz, elektrik ve suya ya-
p›lan büyük zamlar›n öfkesi, muhalefetin protesto
gösterilerine akt›. Bu nedenle bu eylemlerde “renkli
devrimler”de görmeye al›flk›n oldu¤umuz türden
genç, e¤itimli orta kesimler de¤il, muhalefeti bile ür-
küten bir kararl›l›kla çat›flan kent yoksullar›, iflçi ve
emekçiler ön saflardayd›. Ve eylemler s›ras›nda Bak›-
yev’le o¤ullar›na ait 3 villa ya¤maland›, yak›ld›. 

Tam da bu nedenle yeni geçici hükümetin maliye
bakan›, ilk icraat› olarak, K›rg›z telekom ve elektrik
da¤›t›m özellefltirilmelerinin iptal edildi¤ini, elektrik ve
›s›nmaya yap›lan zamlar›n geri al›nd›¤›n›, ülkedeki
bankalar›n çal›flmalar›n›n 7 gün süreyle durduruldu-
¤unu, banka hesaplar›n›n gözden geçirilece¤ini aç›k-
lad›. 

ABD ile Rusya aras›ndar hegemonya savafl›

2005 y›l›nda Devlet Baflkan› Askar Ak›yev’i “Lale
Devrimi” ile devirerek bafla geçen Bak›yev, genel ola-
rak ABD yanl›s› bir çizgi izlemekle birlikte Rusya ile
de bir denge kurmaya çal›flm›flt›. Ancak hem Rusya
hem ABD, hem de Çin için, K›rg›zistan son derece
önemli bir ülke ve bu ülkeyi herbiri kendi hegemonya-
s› alt›nda tutmak istiyorlar. 

Çin, öncelikle Afganistan’daki radikal ‹slamc› ha-
reketin Sincan özerk bölgesine s›çramamas›na büyük
bir önem veriyor. Çin topraklar› içinde ba¤›ms›zl›k is-
teyen –özerk bir bölge olan Sincan, radikal ‹slamc›
hareketlerden etkilenme potansiyeli tafl›yor.  Ve K›r-
g›zistan, Afganistan ile Sincan aras›nda bir tampon
bölge gibi duruyor. Di¤er taraftan Çin, K›rg›zistan’a
konfeksiyon ürünleri ve ayakkab› ihraç ediyor. ‹ki ülke
aras›ndaki ticaret, 2008 y›l›nda 903 milyar dolara
ulaflt›. Çin, son y›llarda fianghay ‹flbirli¤i Örgütü üze-
rinden, Orta Asya ülkeleri ile kurdu¤u ekonomik-siya-
si-askeri iliflkileri güçlendirmek için önemli ad›mlar
at›yor. fi‹Ö’ye üye ülkelerden biri olan K›rg›siztan’da
Çin için büyük bir önem tafl›yor. 

Sonuçta Çin de geliflmelerle yak›ndan ilgileniyor
olmakla birlikte, bugün K›rg›zistan’daki hegemonya
savafl› as›l olarak ABD ile Rusya aras›nda yaflan›yor.

K›rg›zistan, hem ABD hem de Rusya’n›n askeri
üsse sahip oldu¤u tek ülke. Ve her ikisi de Manas
kentinde bulunan askeri üslerin aras›nda sadece bir-
kaç km mesafe var. ABD için bu hayati önemde. Af-
ganistan iflgali s›ras›nda bu üsten yap›lan sevkiyat
belirleyici bir rol oynam›flt›. Bugün de Afganistan’a
sevkiyatta en önemli nokta olma görevini sürdürüyor.
Rusya ise, kendi “arka bahçesi”nde ABD hegemon-
yas›n› ve ABD üssünü görmek istemiyor. 

2005’te gerçekleflen darbe, ABD yanl›s› bir dar-
beydi. Bak›yev’in göreve bafllar bafllamaz ABD’ye
ikinci bir üs sözü vermesi de zaten bunun göstergele-
rinden biriydi. Keza Bak›yev, büyük o¤lu Maksim’i ül-
ke ekonomisinin en kilit noktas› olan Yat›r›m ve Kal-
k›nma Ajans›’n›n bafl›na getirmiflti. Bu resmi görevin
arkas›nda, Maksim Bak›yev, özellikle ABD ile yak›n
iliflkiler kurmaktan ABD’nin K›rg›zistan’daki ç›karlar›n›
korumaktan
sorumluydu.
Zaten ayak-
lanma baflla-
madan iki
gün önce
Maksim Bak›-
yev, yine bir
ABD ziyareti-
ne gitmifl,
ayaklanmay›
ABD’de kar-
fl›lam›flt›. 

“K›rg›zistan’da Ayaklanma”
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Bak›yev’in Rusya karfl›s›n-
daki tutumu ise “oyalama takti¤i”
olarak tan›mlanabilir. Rusya’y›
aç›ktan karfl›s›na almayan, an-
cak kilit sorunlarda ABD çizgisi-
ni izleyen bir taktikti bu. Mesela
Rusya, 2005 y›l›nda ABD üssünün kesin-
likle kapat›lmas›n› dayat›p, karfl›l›k ola-
rak da 2 milyar dolar kredi verince, Bak›-
yev bu sözü verdi ve ABD’nin üssünün
boflalt›lmas›n› istedi. Ancak ABD, üssün
kiras›n› üç kat›na ç›karmay› teklif edince,
Bak›yev, Rusya’dan gelen krediyi de ce-
bine indirerek, ABD’nin istedi¤i anlaflma-
y› imzalad›. Benzer biçimde Bak›yev, as-
keri malzemeler üreten Dastan adl› kuru-
mun, K›rg›zistan’›n 180 milyon dolarl›k
borcunun silinmesi karfl›l›¤›nda Rusya’ya
verilmesine söz vermiflti. Ancak Rusya
sözkonusu borcu silmesine ra¤men, Ba-
k›yev, çeflitli bahanelerle yüzde 73 hisse-
si Maksim’e ait Dastan’› Rusya’ya ver-
memiflti. 

Rusya ise belli ki art›k Bak›yev hükü-
metinin oyalamalar›na tepki göstermeye
bafllam›flt›. Rusya Devlet Baflkan› Med-
vedev’in, “Verdi¤imiz paralar› o¤lu için
harc›yor” sözleri ya da Kommemrstad
gazetesinde Rus yetkililerin “K›rg›zis-
tan’› birkaç kere uyard›k, ancak ver-
dikleri sözleri tutmuyorlar” benzeri
aç›klamalar›, Rusya cephesinden K›rg›-
zistan’›n art›k s›n›rlar› aflt›¤›n›n ifadesiy-
diler. Ve Rusya, Bak›yev’in bugüne ka-
dar verip de tutmad›¤› sözlerin hesab›n›
sorarcas›na, Medvedev ile Obama ara-
s›nda, nükleer silahlar›n indirilmesi an-
laflmas› imzalan›rken, K›rg›zistan’da bir
ayaklanma ve yönetim de¤iflikli¤i gerçek-
lefliyordu. 

* * * 

Yönetim de¤iflikli¤inin hemen ard›n-
dan Bak›yev’in ilk aç›klamas›, istifa et-
meyece¤i ve geri dönmeye çal›flaca¤›
yönündeydi. Ancak haftas› dolmadan is-
tifa etmeyi kabul etti. Onun istifas›, yeni
yönetimin meflruiyeti aç›s›ndan önemli
bir unsurdu. 

Yeni yönetimi ise, ilk tan›yan ülkenin
Rusya olmas›, ABD’nin askeri üssündeki
faaliyetlerin geçici olarak durdurulmas›;
kasas› Bak›yev taraf›ndan boflalt›lan K›r-
g›zistan’a Rusya’n›n 50 milyon dolar yar-
d›m yapaca¤›n›n aç›klanmas› gibi gelifl-
melerin de gösterdi¤i gibi, Rusya’ya ya-
k›n durdu¤unu ilk anda ortaya koydu. 

Bu ayaklanma, asl›nda do¤rudan
Rusya taraf›ndan örgütlenmemifl, muha-
lefetin protesto eylemi, kitlelerin deste¤i-
ni alarak kendili¤inden bir ayaklanmaya
dönüflmüfltü. Ancak Rusya oluflan bu
durumdan faydalanmas›n› bildi. Geçti¤i-
miz y›llarda ülkede düzenlenen bir ka-
muoyu araflt›rmas›, K›rg›zistan halk›n›n
büyük ço¤unlu¤unun “liderleri olarak”
Putin’i görmek istedi¤ini ortaya koymufl-
tu. Rusya ayaklanma bafllad›¤›nda, kitle-
lerin bu beklentisinden de faydalanmay›
baflard›. 

Emperyalistler aras›nda hegemonya
savafllar› h›zlanarak sürüyor. Bu etapta,
ABD karfl›s›nda rövanfl› kazanan ise
Rusya oldu.

10 Nisan günü Rusya'n›n Smolesk havalan›
yak›nlar›na düflen Polonya uça¤› adeta, Polonya "dev-
let"inin Rusya topraklar›na gömülmesine neden oldu.
Uçakta Polonya Devlet Baflkan› Lech Kocynski, eski Ge-
nelkurmay Baflkan› Franciszek Gapar, Kuvvet komutanla-
r›, Merkez Bankas› Baflkan› Skrzypek, D›fliflleri Bakan
yard›mc›s› Andrej Kremer, eski Devlet Baflkan› Aleksan-
der Kwarsniewski ile birlikte, devlet erkan›ndan 38 kiflilik
resmi bir heyet bulunuyordu. 

Komplo teorileri
Kaza öylesine büyük, yaratt›¤› sars›nt› öylesine etkiliy-

di ki, kazan›n arkas›ndan epeyce tart›fl›ld› ve kazan›n ne-
denleri çeflitli boyutlar›yla tart›fl›ld›. 

Önce uçak "suçlu" ilan edildi. Rus yap›m› bu uça¤›n
eski oldu¤u, ancak, Polonya baflbakan› izin vermedi¤i için
yeni uçak al›nmad›¤› söylendi. Ama bir taraftan da bu
uçaklar›n sa¤lam ve güvenilir oldu¤una dair yay›nlar ya-
p›ld›. 

Arkas›ndan sisli hava koflullar› ve bu koflullarda uça¤›
›srarla Smolensk'e indirmeye çal›flan, kulenin uyar›lar›na
ra¤men, uça¤› Moskova'ya götürmeyi reddeden pilotun
sorumluluk düzeyi tart›fl›ld›. Bu konudaki tart›flmalar› biti-
ren de, Rusya ile iliflkileri gergin olan, bu nedenle Mosko-
va'ya gitmek istemeyen Koczynski'nin pilotu inmeye zor-
lam›fl olmas› ihtimaliydi ki, buna neredeyse kesin gözüyle
bak›l›yordu. 

Son olarak, internette, kaza yapan uça¤›n enkaz›ndan
yükselen silah sesleri ile birlikte, "yaral› kurtulanlar›n Rus-
lar taraf›ndan vuruldu¤u" iddia ve görüntüsü düfltü. Ancak
uçaktaki devlet erkan› flimdiye kadar çoktan ülkesine gö-
türülerek gömülmüfl, ya da kaza s›ras›nda tan›nmayacak
kadar a¤›r biçimde olmufl, parçalanm›fl olduklar› için; kur-
flunla vurularak ölen birisi olsayd›, Polonyal› yetkililer ta-
raf›ndan çoktan tespit edilebilirdi. Bu nedenle internetteki
görüntülerden de flu ana kadar bir fley ç›kmad›. 

Ve elbette en önemlisi de, kazan›n Rusya topraklar›
üzerinde gerçekleflmifl olmas›yd›. Komplo teorilerinin bir
dayana¤› olup olmad›¤› bir yana, kazadan ve Polonya'da
ortaya ç›kan yönetim bofllu¤undan yararlanacak tek taraf
Rusya'yd›. 

"Komünizmle mücadele" içinde bir yaflam
"Do¤u Bloku"nun y›k›l›fl›ndan önce, eski revizyonist

ülkelerde SB'ye ve kendi revizyonist yönetimlerine muha-
lif hareketlerin önderli¤ini yapan baz› isimler, revizyoniz-
min y›k›l›fl›nda önemli bir rol oynad›lar. Sonras›nda ise,
"milliyetçi muhafazakar" ve yine Rusya kart›fl› hareketin
bafl›n› çektiler. Rotalar›n› ise, Rusya'n›n tam tersi yöne ve
en uzak noktaya; ABD'ye çevirdiler. Slovakya'da Baflba-
kan Robert Fica, Cek Cumhuriyeti'nde Cumhurbaflkan›
Vaclav Klaus ve Polonya'da Kocynski kardefller, Orta ve
Do¤u Avrupa'da bir muhalif hareketin önde gelen isimleri
oldular. Bunlar›n içinde bayraktarl›¤› üstlenen ise Lech
Koczynski oldu. 

60 yafl›nda ölen Koczynski'nin siyaset sahnesinde ilk
ortaya ç›k›fl›, Golonsk kentindeki Lenin Tersanesi'nde
1980-81 y›llar›nda örgütlenen grevle olmufltu. Binlerce ifl-
çinin kat›ld›¤› bu grevler, devletten ba¤›ms›z bir sendika
olarak Dayan›flma Sendikas›'n›n kurulmas›yla sonuçland›.
Tersane grevinin öncülerinden ve Dayan›flma Sendika-
s›'n›n kurucular›ndan anti-Stalinist kimli¤i ile bilinen Anna
Walentynawici de Koczynski ile birlikte uçak kazas›nda
ölenlerin aras›ndayd›. 

Koczynski, 1980'lerin ikinci yar›s›nda Dayan›flma Ha-
reketi Baflkan› ve Polonya'daki karfl›devrimin önderi Lec
Walesa'ya dan›flmanl›k yapt›. Aral›k 1990'da devlet bafl-
kan› olan Walesa, Koczynsi'yi de Güvenlik Bakanl›¤›'na
getirdi. Ancak 1992 y›l›nda Koczynski görevden al›nd›.

Walesa ile aras›
giderek aç›ld›. 

2001 y›l›nda
ikiz kardefli Yo-
raslav Koczynski

ile birlikte Hak ve Adalet Partisi'ni kurdu. 2005 y›l›nda
devlet baflkan› seçildi. "Yolsuzlu¤a karfl›" görünmesi, mil-
liyetçi vurgular› yüksek-popülist söylemleri, ailesinin II.
Emperyalist Savafl s›ras›nda Nazi iflgaline karfl› direnifl
hareketinde yer alm›fl olmalar› gibi etkenler, Koczy-
nski'nin prestijini ve kitle deste¤ini yükseltiyordu. Özellikle
revizyonist dönemin bürokratik yönetimlerinden b›km›fl
kitlelerde, anti Sovyet ve anti komünist söylemler etkili ol-
mufltu. 

Revizyonizmin y›k›lmas›n›n arkas›ndan, h›zla AB'ye
entegre olmaya çal›flan Do¤u Avrupal› yöneticilerin tersi-
ne, Koczynsi AB ve Almanya'ya hep mesafeli durdu ve
tepkilerini do¤rudan ifade etti. Mesela AB'nin kurumsal-
laflmas›n› güçlendiren Lizbon Anlaflmas'n› en son imzala-
yan ülke, Koczynski'nin yönetimindeki Polonya oldu. Rus-
ya ile Almanya aras›nda inafl edilmesi planlanan ve Po-
lonya topraklar›ndan geçecek olan boru hatt›na karfl› ç›k-
t›. 2006'da Berlin'de yay›nlanan bir gazetede Koczy-
nski'den "patates" diye sözedilince, Almanya'dan resmen
özür talep etti. Almanya'n›n özür dilememesi üzerine, Po-
lonya'da düzelnene ve Mersel'in de kat›laca¤› bir zirveyi
iptal etti. Koczynski her f›rsatta Polonya'n›n Almanya ta-
raf›ndan iflgal edildi¤i dönemlerin tarihsel tepkilerini ifade
etti ve Almanya'n›n Nazi dönemine benzer bir yap›ya geri
döndü¤ünü söyledi. 

Koczynski'nin "bafl düflman›" ise Rusya idi. Rusya'ya
karfl› en büyük güvence olarak, ABD'nin flemsiyesi alt›na
s›¤›nm›flt›. Koczynski askeri anlamda da ABD flemsiyesi-
ni istiyor. Rusya'n›n tehditlerine ra¤men, ABD'nin füze
kalkan›n›n Polonya topraklar›na kurulmas› için u¤rafl›yor-
du. Ancak bir taraftan kitlelerin tepkileri, di¤er taraftan
muhalefetin engel olmas› nedeniyle, bunu hayata geçire-
miyordu. Keza, Rusya'n›n tehditleri, Koczynski için olma-
sa bile, ABD için de yavafllat›c› bir etki yarat›yordu. Son
olarak Rusya ile, ‹ran konusunda yapt›¤› pazarl›¤›n bir
sonucu olarak ABD füze kalkan› konusunu bir kere daha
ertelemifl ve Koczynski'yi hayal k›r›kl›¤›na u¤ratm›flt›. 

Ancak hiçbir tehdit, 2008 A¤ustos'unda Rusya ile sa-
vafl›n Gürcistan'a aç›ktan destek vermesini engelleyeme-
di. Koczynski, daha savafl sürüyorken, Gürcistan'›n Ame-
rikanc› Devlet Baflkan› Saakaflvili'ye deste¤ini göstermek
amac›yla, baflkent Tiflis'e uçtu. Ayr›ca Rusya'n›n engelle-
di¤i Gürcü internet sitelerinin haberlerini do¤rudan Polon-
ya Devlet Baflkanl›¤› sitesinde yay›nlad›. Bütün bunlar,
Rusya'ya aç›ktan meydan okuma anlam›na geliyordu. 

Bir Amerikanc›'n›n kaza sonucu ölümü
Koczynski'yi böylesine düflman oldu¤u Rusya toprak-

lar›na getiren ve kazaya vesile olan unsur ise, 2. Emper-
yalist Savafl'›n en tart›flmal› sayfalar›ndan biri olan Katin
Katliam›yd›. Faflist Alman ordusu taraf›ndan Smolensk
yak›nlar›ndaki Katin ormanlar›nda gerçeklefltirilen ancak
sosyalist SB'ye maledilen bu katliam, Polonya ile Rusya
aras›ndaki en önemli sorunlardan biriydi. 

Bu y›l ilk defa Rusya ile Polonya, katliam›n y›ldönü-
münü anma etkinliklerini birlikte gerçeklefltirme karar› al-
m›fllar, ancak Rusya bu etkinliklere sadece Polonya Bafl-
bakan› Donald Turk'u davet etmiflti. Bunun üzerine
Koczynski', Turk'un Rusya ile birlikte gerçeklefltirdi¤i an-
madan üç gün sonra alternatif  bir anma düzenleme kara-
r› ald›. "Devletin tepesi"nden Rusya karfl›t›-Amerikanc› 88
kiflinin ayn› uçakla Rusya topraklar›na varmas›n›n ve ›s-
rarla Smolensk havaalan›na inmek istemesinin nedeni
buydu. 

Ancak onun bu misilleme çabas›, sadece kendinin de-
¤il, Polonya yönetimindeki en etkili Amerikanc›lar›n haya-
t›na maloldu. Rusya düflman› Koczynski, Rus yap›m› bir
uça¤›n içinde ve Rusya topraklar›nda öldü. 

Polonya'n›n düflen uça¤› ve Koczyki'nin sonu
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Yüzy›llar, açl›kla beslenenlerin,
tokluk ad›na isyana gebe kal›fl›n›
gördü bu dünyada. Köleler ve serf-
ler, yoksul köylüler ve toprak sa-
hipleri, proletarya ve burjuva-
zi...Yani açlar ve aç b›rakanlar,
katledilenler ve katledenler... 

Ve Spartaküs’ün çocuklar› ile
ayn› çanaktan suyunu içenler, bir
tarih yazd›lar. Ne masal gibi uzun,

ne atasözü gibi k›sa; ne bafl› unutulmufl tarihin sayfa-
lar›nda, ne sonu belirsiz gelece¤in ufuklar›nda... 

Bir savafl›n tarihi bu. Ç›karlar› asla ayn› yatakta bir-
leflmeyen iki nehrin h›rç›n çarp›flmas›: S›n›f savafl›m-
lar› tarihi! 

Tezgah›nda kendi kefenini dokumas›n diye iflçiler,
sofralar›nda ölümü paylaflmas›n diye halklar, galip
gelsin diye insanl›k, bu geçmifl-gelecek kavgas›nda
asla fenersiz kalmamal›yd›lar. “Proletarya” diyordu
Marks, “Öyle bir s›n›ft›r ki, gelecek ona ait”.

Ama nas›l kazan›lacak bu gelecek? Nas›l dövüflüle-
cek zorbal›kla? ‹syan›n damarlar› nas›l patlat›lacak
tam zaman›nda ve nas›l “Komünizm Körfezi”ne vara-
cak, ezilenlerin kanlar›yla yaratt›klar› derecikler? De-
¤ifltirmek nas›l olacak bu dünyay›?

Bu dünya, nas›rl› ellerde ifllendi, ak ka¤›ttan kara
kaleme, uzay meki¤inden çay barda¤›na nas›rl› eller
üretti her fleyi. Bu eller, ne zamana kadar kand›r›la-
cak?! S›rt›nda dünyay› tafl›yanlar, ne zamana kadar
k›r›nt›larla beslenecek?! 

Güzel laflar de¤il istenilen, zaten karn› tok s›n›f›n
yalanlarla, güzel ama bofl laflarla. ‹stenilen dünyay›
de¤ifltirmenin berrakça ortaya konulmas›.

‹flte en do¤ru cevab› Marx verdi iflçi s›n›f› ve emek-

çi halklara. Sosyalizmin mutlak zaferini o kan›tlad› il-
kin ve yol gösterdi proletaryaya. 

* * *

5 May›s, Marks’›n do¤um günü. Do¤um günleri iyi
dilekler dileme günleridir. Ama biz, sadece iyi fleyler
dilemiyoruz, ayn› zamanda iyi fleyler için savafl›yo-
ruz. Bu, Marx’›n do¤um gününe sunulmufl en güzel
hediyedir. Kavgay› büyütürken sa¤lam ad›mlarla yü-
rümek, onu anman›n, bayra¤›nda adlar› yazanlar› ya-
flatman›n tek flart›d›r.

O, yaln›zca yorumlamakla kalmam›fl, “aslolan dün-
yay› de¤ifltirmektir” demiflti. “De¤ifltirmek” için sava-
flanlara bugün kat be kat daha fazla ihtiyac› var dün-
yan›n. “Yaflad›m” diyebilmek için iç rahatl›¤›yla, in-
sanlaflmal› kavgan›n ortas›nda. 

Emperyalist-kapitalist sistemin yeniden ve fliddetli
bir krize girmesiyle birlikte, Marks yeniden keflfedildi!
90’l› y›llardan sonra “elveda proletarya” diyenler,
emperyalist-kapitalist sistemi kutsay›p, onun açmaz-
lar›n› çözdü¤ünü vaaz edenler, bir kez daha flapa
oturdu. Yeniden Marks’›n Kapital’ini okumaya baflla-
d›lar.

Fakat sadece okumakla, hatta Marks’›n tüm sözle-
rini hatmetmekle Marksist olunmaz! Marks, y›llar ön-
ce “bugüne dek filozoflar hep dünyay› yorumlad›, be-
nim fark›m, yorumlamakla kalmay›p de¤ifltirmektir”
demiflti.  

O, kapitalist barbarl›¤a son verecek olan proletar-
yan›n yol göstericidir. Kapitalist barbarl›¤›n ömrünü
uzatmaya hizmet eden, bilip de susan, görüp de dav-
ranmayanlar›n ise düflman›d›r. Dünyay› yorumlayan-
lar›n de¤il, “büyük bir amac›n do¤urdu¤u büyük bir
enerjiyle” ve sars›lmaz bir inançla, de¤ifltirmek için
savaflanlar›nd›r Marks.

Tarihin dalgalar› sand›k
Bizi sürükler bir bafl›na 
Bulundu¤umuz cehennemden
Ifl›¤›m›z› karartan gizemin
Hala sise bo¤du¤u 
Komünizm körfezine.
Marks gösterdi bize 
En derin yasalar›n› tarihin, 
Proletaryay› bafla getirecek. 
Hay›r!
Marks’›n kitaplar› 
Mürekkep ve ka¤›t de¤ildir yaln›z, 
Kasvetli rakamlarla dolu
Tozlu yaz›lar de¤il.
Onun kitaplar› düzene koydu
Da¤›lm›fl ordusunu eme¤in
Ve ileriyi gösterdi ona
Güçle dolu inançla...

Mayakovski
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Bayra¤›m›zda adlar› yazanlar› yaflatmak...

Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan, Hüseyin ‹nan... Da-
ra¤ac›nda üç fidan... Ölümlerinin üzerinden 38 y›l geç-
ti. Ama hiç unutulmad›lar. Davalar› u¤runa genç yaflta
ölümün üzerine korkusuzca yürüdüler. Bafllar› dimdikti
her aflamada... Sloganlarla ç›kt›lar idam sehpas›na ve
iskemleyi kendileri devirdiler... 

Kendilerinden sonra gelenler için, devrimci bir ge-
lenek b›rakt›lar. Boyune¤mediler, k›r›ld›lar. Diz çöke-
rek yaflamaktansa, ölmeyi ye¤lediler. Dövüflerek ye-
nildiler... 

O yüzden de ölümlerinin üzerinden birkaç y›l geç-
meden devrimci hareket, eskisinden çok daha güçlü
ve kitlesel bir flekilde büyüdü. 12 Eylül faflizminin
idamla yarg›lad›¤› devrimciler, Denizleri örnek ald›.
Onlar gibi ç›kt›lar sehpalara. Hepsi devrim inançlar›n›
hayk›rarak flehit düfltü. Onun içindir ki, Denizler, onu-
run, bafle¤memenin, yi¤itli¤in, devrimin sembolleri ol-
dular ve hep yaflad›lar. Bundan sonra da yaflayacak-
lar.

Peki ya katilleri? Kalem k›ran kara cüppeli
cellatlar?

Denizlere idam hükmünü veren mahkeminin
baflkan› Ali Elverdi, san›lmas›n ki, geçen ay öldü.
O, Denizlere idam verdi¤i an ölmüfltü. Y›llarca kor-
kuyla ve saklanarak yaflad›. Öyle ki, gazetelere
çok önceleren ölüm ilan› verdirerek, yaflarken öldü-
¤ünü resmilefltirdi. Fiziki ölümü ise, yemekten oldu.
Tam kendine yak›flan biçimde. fiairin dedi¤i gibi “Yiyin
efendiler yiyin/›ks›r›ncaya t›ks›r›ncaya kadar yiyin/bu
saltanat sizin!” Elverdi de, ›ks›r›ncaya, t›ks›r›ncaya,
geberinceye kadar yedi. 

Ölümünün ard›ndan, hakk›nda iyi fley söyleyen
kimse olmad›. Cenazeyi kald›ran imam bile “merhumu
nas›l bilirdiniz” diye sormad›. Belli ki, “iyi bilirdik” sözü-
nü duymak istemedi. Adet yerini bulsun diye söyleye-
cek olanlar›n ikiyüzlülü¤ünü görmek istemedi. Cena-
zesi son derece sönüktü. Bir dönem milletvekilli¤i de
yapm›fl olmas›na ra¤men meclisten kimse kat›lmad›.

Kara
bir tabutla
girdi mezara...

“12 Mart paflalar›/sermayenin uflaklar›” diye baflla-
yan eski bir marfl vard›r. Denizleri asanlar›, Mahirleri
katledenleri, ‹brahim’e k›yanlar›, “toprak bile almaya-
cak” diye devam eder. Elverdi ve onun gibi cellatlar,
hep lanetle an›lacaklar. Denizler ise, her zaman yafla-
yacak. Çocuklar›m›za isim, bayra¤›m›zda dalgaland›r-
d›¤›m›z sembol olmaya devam edecekler...

Denizler yafl›yor! Katilleri bin kez öldü!
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! 3 May›s 1962-Ankara'da "Açlar Yürüyüflü"
yap›ld›

Yap›-‹fl Sendikas›'n›n düzenledi¤i yürüyüfle 5 bin
iflçi ve iflsizler kat›ld›. Yoksullu¤a ve iflsizli¤e karfl›
gerçeklefltirilen yürüyüflte hedef, Meclis'ti. Yürüyü-
fle sald›ran polis 300 kifliyi gözalt›na ald›. Eylem
'60'l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren yükselifle geçen
s›n›f hareketinin önemli eylemlerinden biriydi. 

! 5 May›s 1818-Bilimsel sosyaliz-
min kurucusu ve proletaryan›n ön-
deri Karl Marx do¤du

! 5 May›s 1981-IRA militan› Boby
Sands Ölüm Orucu'nda öldü.

‹rlanda’n›n ba¤›ms›zl›¤› için müca-
dele eden ‹rlanda Kurtulufl Ordu-
su(‹RA) militan› Boby Sands ve yol-
dafllar›, siyasi tutsakl›k hakk›, tek tip
elbisenin kald›r›lmas› ve yaflam koflullar›n›n iyilefl-
tirilmesi talepleriyle ölüm orucuna bafllad›lar. Ma-
ze Cezaevi'ndeki eylem 217 gün sürdü ve Boby
Sands ile 9 IRA militan› yaflam›n› yitirdi. Sands,
bu eylem içindeyken yap›lan seçimlerde, ‹rlanda
halk› taraf›ndan milletvekili seçildi. ÖO boyunca,
hem kitlesel ve meflru eylemler hem de silahl› ey-
lemler çok yo¤un bir flekilde yap›ld›. Dönemin ‹n-
giltere Baflbakan› “Demir Layd” lakapl› Thaetcher,
tutsaklar›n talepleri konusunda geri ad›m atmad›.
Buna ra¤men, eylemin önemli politik kazan›mlar›
oldu ve eylem tüm dünyada yank› getirdi. Boby
Sands ve arkadafllar›n›n cenazeleri, onbinlerce kifli-
nin kat›ld›¤› ve silahl› IRA militanlar› taraf›ndan
yönetilen törenlerle kald›r›ld›.

! 9 May›s 1974-Almanya'da K›z›l Ordu Frak-
siyonu (RAF) önderlerinden Ulrike Meinhof,
Stutgart'ta Stemmheim Cezaevi'nde hücresinde
katledildi.

! 13 May›s 1974-Leyla Qa-
s›m idam edildi

1974 y›l›nda Irak'ta Baas yöne-
timi Kürtler üzerindeki bask›lar›-
n› protesto etmek için, Leyla Qa-
s›m ve arkadafllar› uçak kaç›rma
eylemi planlad›lar. Ancak eylemi
gerçeklefltiremeden 24 Nisan
1974'te yakaland›lar ve h›zl› bir

yarg›lama sonras› 13
May›s 1974'te 4 arka-
dafl›yla birlikte idam
edildiler. Leyla Qas›m,
yarg›lama s›ras›nda "...
Ben Kürdistan'›n öz-
gürlü¤ü için can›m› fe-
da etti¤imden dolay›
sevinç ve gurur duy-
maktay›m" dedi.  

! 18 May›s 1973- ‹brahim
Kaypakkaya katledildi.

Do¤u Perinçek'in T‹‹KP'sinin
oportünist görüfllerine karfl› ç›kan
Kaypakkaya, TKP-ML'yi kurdu.
Mao'nun fikirlerinden etkilendi.
"Yar› feodal yar› sömürge" tespi-
tinden yola ç›karak, devrimin
"k›rlar›n kentleri kuflatmas›" flek-
linde bafllayacak "halk savafl›" ile gerçekleflece¤ini
düflünüyordu. Bu do¤rultuda gerilla savafl›n› bafllat-
mak için k›rlara çekildi. Köylüler içinde çal›flma
yürüttü. Polisle girdi¤i bir çat›flmada yaral› olarak
ele geçirildi. Diyarbak›r'da gördü¤ü yo¤un iflkence-
lere ra¤men ser verdi, s›r vermedi. Ülkemizde ifl-
kencede direniflin simgesi oldu. 12 Eylül y›llar›nda
ihtilalci komünistler bu gelene¤i daha da ileri tafl›-
d›lar. 

! 18 May›s 1982- Diyarbak›r ceza-
evinde dörtlerin gecesi

PKK savaflç›lar› Ferhat Kurtay, Mahmut
Zengin, Necmi Öner ve Eflref Any›k, Di-
yarbak›r cezaevindeki faflist terör ve iflken-
celeri protesto etmek için bedenlerini atefle
verdiler. 

! 19 May›s 1895- Kübal› devrimci ve
flair Jose Marti Öldürüldü

Küba’n›n ‹spanya’ya karfl› ba¤›ms›zl›k
mücadelesinin simgesi olan Jose Marti, Kü-
ba Devrimci Partisi’nin kuruluflunda
yer ald›. Ayn› zamanda “partili sa-
natç›” olan ve fliirlerinde yal›n
bir dil kullanan Marti, çat›flmada
öldü. Türkçeye de çevrilen “Ay-
n› yal›nl›kla ölmek isterim” adl›
fliirin dizeleri flöyledir:“Ayn› ya-
l›nl›kla ölmek isterim /K›rda bir
çiçek gibi sakin, gösteriflsiz / Mum

yerine y›ld›zlar parlas›n üzerimde / Yeryüzü uzans›n
alt›mda sessiz / Ben ayd›nl›k ve özgürlük delisiyim /
Vars›n hainleri saklas›nlar so¤uk bir tafl alt›nda /
Dürüstçe yaflad›m ben / Karfl›l›¤›nda / Yüzüm do¤an
günefle dönük ölece¤im.” 

! May›s 1968-Fransa'da '68 Eylemleri
ABD’nin Vietnam iflgaline karfl› tüm dünyada anti-

emperyalist kitlesel gösteriler yap›ld›. “68 bahar›”
olarak tarihe geçen bu eylemlerin en etkilisi, Fran-
sa’da gerçekleflti. Fransa’n›n hemen bütün kentlerin-
de, gençler, iflçiler ve emekçiler, genel grevlerden
okul ve fabrika iflgallerine, barikat savafllar›ndan si-
lahl› çat›flmalara kadar, yayg›n kitlesel ve militan ey-
lemler gerçeklefltirdiler. ‘68 May›s›, bu eylemlerin en
üst düzeye ç›kt›¤› ay oldu. 10 May›s'ta Paris'te kuru-
lan barikatlara polis ve faflistler sald›rd›. Bunu üzerine
iflçiler, ö¤rencilere destek için genel greve gitti. Yap›-
lan mitinglere 1 milyon iflçi ve emekçi kat›ld›. Eylem-
lerin yükselifli burjuvaziyi oldu¤u kadar reformizmi
de rahats›z etti ve Frans›z Komünist Partisi eylem k›-
r›c› rolü oynayarak eylemleri sönümlendirdi. 

! 31 May›s 1971 Nurhak Direnifli
20 kiflilik THKO grubu, Malatya-Küre-

cik’te bulunan ABD radar üssüne sald›r›
düzenlemek üzere hareke geçtiler. Asker-
ler taraf›ndan kuflat›ld›klar›nda girdikleri
çat›flma sonucu THKO önderlerinden Si-

nan Cemgil, Kadir Manga, Alpaslan Özdo-
¤an flehit düfltü.  

8 May›s 1945, ‹kinci Emperyalist Paylafl›m Sa-
vafl›n›n resmen bitti¤i gündür. 

Birinci emperyalist savafltan yenik ç›kan Alman
burjuvazisi, biraz palazlan›nca, faflist Nazi Parti-
si’ni iflbafl›na getirdi ve yeni bir dünya savafl›n›
bafllatt›. Almanya’n›n Polonya’ya sald›r›s›yla bafl-
layan savafl, as›l olarak sosyalist Sovyetler Birli-
¤i’ni hedefliyordu. Di¤er  emperyalistlerin de des-
te¤iyle Almanya, 22 Haziran 1941 tarihinde  Sov-
yetler Birli¤i'ne sald›rd›. 

Sovyet iflçi ve emekçileri, faflizme karfl› destans›
bir direnifl gerçeklefltirdiler. 20 milyon ölü pahas›na faflizmi gerilet-
meyi baflard›lar. "Stalingrad'dan bir ad›m daha geri gitmek yok"tu.
Nazi ordusunu Moskova önlerinde püskürttükten sonra, Stalin önder-
li¤inde Almanya'ya do¤ru ilerlemeye bafllad›lar. Tüm ezilen halklar›-
n›n yüre¤i, Sovyet halk›yla birlikte çarp›yordu. Alman faflizmine kar-
fl› birçok yerde gösteri ve eylemler yapt›lar, Sovyet halklar›na, iflçi ve
emekçilerine olan inançlar›n› hayk›rd›lar. Onlar da bu inanc› ve bek-
lentiyi bofla ç›karmad›. 

1945 bahar›nda Berlin'de Meclis binas›n›n tepesine k›z›l bayrak di-
kildi¤inde, sosyalizmin gücü bir kez daha görüldü. Stalin, "bizim de
topraklar›m›za bahar gelecek" demiflti. Ve o bahar, 8 May›s’ta fafliz-
min büyük yenilgisi ile geldi. Savafl sonras›nda, dünyan›n üçte biri
emperyalist boyunduru¤u parçalayarak, devrimlerini gerçeklefltirdi.
Sosyalist sistem, emperyalist-kapitalist sistemi önemli oranda gerilet-
mifl oldu.

Ve 8 May›s 1945, insanl›¤›n yüre¤ine savafl›n bitimi, faflizmin ye-
nilgisi ve sosyalizmin kazan›m› olarak kaz›nd›. Emperyalist devletle-
rin resmi tarihi, 8 May›s’› hangi k›l›fa sokmaya çal›fl›rsa çal›fls›n, kit-
lelerin bilincinde 8 May›s, hep Berlin’de dalgalanan k›z›l bayra¤› ak-
la getirir. Stalin ve k›z›l ordu, emperyalist iflgale karfl› direniflin sem-
bolleri olarak bilinçlere kaz›lm›fl durumdad›r. Bu gerçe¤i, hiçbir ya-
lan ve demagoji gölgeleyemez.

May›s ay›nda flehit düflen ihtilalci komünistler

18 May›s 1976-Fevzi Aslansoy
12 Mart sonras›nda Ankara üniversite gençli¤i içinde fa-

aliyetlerde bulunan militanlardan biriydi. K›sa sürede polisin
dikkatini çekti. Polis, sivil faflistleri devreye soktu ve Fevzi,
kurflunlanarak öldürüldü.

May›s 1980-Serdar Y›lmaz
Örgütçü özellikleriye öne ç›kan Serdar, iflçi ve

emekçilerle rahat iliflki kuran ve onlar› örgütle-
yen bir yap›ya sahipti. Alçakgönüllü, fedakar ve
çal›flkand›. ‹stanbul’un Kartal ilçesinde çal›fl›yor-
du. 1961 do¤umlu olan Serdar, genç yaflta bir
y›ld›r›m düflmesi sonucunda yaflam›n› yitirdi.

8 May›s 1945-Büyük anti-faflist zafer

Sinan Cemgil

Leyla Qas›m 
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“Akflamleyin 1 May›s ça¤r›s› yap›ld›. K›sa
bir konuflma ve ard›ndan Enternasyonali söy-
ledik. Tüm dünyada kutlamalar yap›l›yor bu-
gün. Tüm dünyada ayn› anda, k›sa ama çok
önemli konuflmalar yap›l›yor. Ancak tarihte

bugüne kadar Enternasyonal bu derece de¤ifl-
mifl, bu kadar trajik koflullar alt›nda, bir hal-

k›n yok edildi¤i bir yerde söylenmemiflti. Söz-
ler ve Enternasyonal, yak›lm›fl harabelerden
yank›lan›yor ve bu sefer gettodaki sosyalist

gençli¤in savafl›na ve ölümün karfl›s›nda bile
bu günü unutmad›¤›na tan›kl›k ediyor.”(*)

“Bizi almaya geldiklerinde, hayvanlar gibi
bo¤azlanarak öldürülmek istemiyorduk. Yani bi-
zim için sorun sadece nas›l ölmek istedi¤imiz-
deydi.” diyor Yahudi direniflçisi Edelmann.

16 Nisan 1943'de Polanya'da Varflova Getto-
su'nda bafllayan ve 8 May›s 1943'de kahraman-
ca savaflarak yenilen, faflist Almanya'ya karfl›
gerçekleflen ayaklanman›n önderlerinden Bund-
cu Edelmann'›n niçin ayakland›klar›na verdi¤i
cevapt›r bu. Ayaklanma yenildi, ancak Nazi Al-
manya's›na karfl›, 1944'de gerçekleflen Varflova
flehrinin ayaklamas›na, Fransa, Belçika ve tüm
Avrupa'daki direniflçi gruplara örnek oldu. 

Nazilerin Varflova iflgali ve gettolar

1 Eylül 1939'da Polonya, Nazi Almanya's› ta-
raf›ndan iflgal edildi. Nazi ordular› k›sa bir süre
sonra Varflova'y› ele geçirdi. Her iflgal ettikleri
ülkede oldu¤u gibi, burada da ilk olarak Yahudi-
leri hedef ald›lar. ‹flbirlikçi Polonya hükümetin-
den ilk talepleri ise, Yahudilerin Varflova'da bir
gettoya yerlefltirmeleri oldu. 

Buna karfl› Yahudiler, iflgal edilmifl Polon-
ya'da ilk gösteriyi düzenlediler. Ancak bir y›l
sonra 1940 sonunda yaklafl›k 300 bin Yahudi,
Varflova halk›n›n yüzde 30'u ve dünyadaki en
büyük Yahudi toplulu¤u, Varflova'n›n yüzde 3'lük
büyüklü¤ündeki bir alan›na, gettoya yerlefltirildi.
Getto aç›lana kadar Yahudilere birçok meslek

yasaklanm›fl, “Davud y›ld›z›” tafl›ma zo-
runlulu¤u getirilmifl, mal varl›klar›na el
konulmufltu. 

Gettoda yaflam ise, kat ve kat da-
ha zordu. Getto’nun etraf› k›sa süre

içinde dikenli tel örgüler ve du-
varla çevrildi. Yahudilerin ek-
mek piflirmesi yasakt›. Amaç,

Yahudi halk›n›n iradesini k›r-
mak, onlar› aç-
l›k ve hastal›kla
yok etmekti.
Dünyan›n ikinci
buyük Yahudi
toplulu¤unu yok
etmek için, Na-
ziler kendileriyle

iflbirli¤i yapan bir “Yahudi meclisi” ve “Yahudi
polis birli¤i” kurdu. Bunlar verilen görev, Nazile-
rin koydu¤u “yasalara” uymayan Yahudileri ih-
bar etmekti. Daha sonra direniflçiler, bu polis
birli¤i içine s›zarak onlarca fafliti öldürmeyi, iflbir-
likçileri öldürerek halk›n güvenini kazanmay› ve
onlardaki paralar› kamulaflt›rarak silah almay›
baflard›lar. 

1940 y›l›, Polonya'da yaflayan Yahudilere
karfl› Polonyal›lar›n Nazi deste¤iyle yapt›¤› pog-
romlar(Yahudilere karfl› düzenlenen sald›r› ve
katliamlar) y›l› oldu. Naziler, her dövülen Yahudi
için 4 Zlotsi (Polonya para birimi) verdikleri bir
y›l...

1941 y›l›nda gettoya, Litymann ve Pommern
flehrinden 40'ar bin Yahudi'nin gaz odalar›nda
yok edildi¤i haberi ulaflt›. Lublin'deki gettonun
tamamen yok edildi¤i Varflova Gettosu’nu sarssa
da, direnifl örgütlenemedi. 

Temmuz 1942'de Naziler, Yahudi meclisinden
a¤›r iflte çal›flamayan tüm Yahudilerin meydanda
toplanmas› buyurdu. ‹ki gün içinde 60 bin kifli
Treblinka'ya gaz odalar›na tafl›nd›. Trene binme-
yen Yahudiler, makineli tüfekle taranarak bir k›s-
m› orada öldürüldü, bir k›sm› ise zorla bindirildi.
Eylül 1942 tarihine gelindi¤inde, açl›ktan, hasta-
l›ktan ve gaz odalar›nda öldürülen Yahudilerden
geriye kalan, 60 bin kifliydi. 

Ayaklanma nas›l örgütlendi?

Nazi Almanya's› Polonya'y› 1 Eylül 1939'da
iflgal etti¤inde onbinlerce Yahudi, Partizanlar›n
saflar›nda savafla girmiflti. Di¤er yandan Yahudi
toplulu¤unun örgütlülü¤ünü oluflturan burjuvalar
ve ayd›nlar›n ço¤u, 8 Eylül'de Polonya'y› terk et-
mifllerdi. Geriye, aras›nda bir elin parma¤› kadar
zengin kalm›flt›. Küçük burjuva kesim azd›, ka-
lanlar›n ço¤unlu¤u iflçilerdi. Önderlerin yoksun
kalan iflçiler... Yahudi örgütlenmelerden geriye
kalan ise, direnifli örgütlenmeye çal›flanlar sol si-
yonistler ve kendilerini sosyalist gören, Yahudi
milliyetçisi Bund'culard›. Daha sonra tüm genç-
lik gurplar›n›n içinde yer ald›¤› anti-faflit cephe
oluflturuldu. Ekim 1942'de (ZOB) Yahudi Savafl
Örgütü kuruldu. ZOB ayaklanma için, silah te-
min etmeye bafllad›. 

Gettoda bafl›ndan itibaren savafl birlikleri
oluflturmaya çal›fl›ld›. Bunlar, günlük yaflamda
insanlar›n açl›ktan ölmemesi için yiyecek temin
ediyor, günlük yaflam› örgütlüyordu. Gettoda ya-
flayanlar›n ço¤u, ayakland›klar›nda topyekun im-
ha edileceklerini, hayatta kalmak için bu sefalete
direnmeleri gerekti¤ini düflünüyorlard›. 

1941'de gaz odalar›ndan gelen haberlerle di-
renifl yanl›lar› güç kazanmaya bafllad›. Bu örgüt-
lerde savaflç› say›s› gittikçe artt›. Ancak makineli
tüfeklerle taranarak gaz odalar›na götürülen, a¤›r
çal›flma koflullar› içinde açl›ktan ölenlerle hep
yeniden bafllamak zorunda kal›yorlard›. Tüm

getto henüz
ayaklanmaya ha-
z›r de¤ildi. Elle-
rinde silah yoktu.
Yahudi Savafl Ör-
gütü ilk kuruldu-
¤unda, elinde sa-
dece bir tane uzun
namlulu silah› vard›. Ör-
güt, Polonya Yeralt› Di-
renifl Örgütü'ne ulafl-
maya çal›fl›yordu, bu
da getto koflullar›n-
da çok zordu. Aral›k
1942'de ZOB Polon-
ya Direnifl Örgütü'nden 10 tane silah elde ede-
bildi sadece. 

Nazilerin hedefi, 20 Nisan'a kadar, -yani Hit-
ler'in do¤um gününe kadar- Varflova'y› Yahudisiz
bir Varflova haline getirmekti. Buna karfl› ZOB,
22 Ocak'ta ilk büyük eylem plan›n› haz›rlad›.
Ancak Naziler, gettoya 12 Ocak'ta sald›rd›. Nazi-
lerle savaflan ZOB savaflç›lar›, onlar› geri püs-
kürtmeyi baflarsa da, neredeyse tamamen imha
edildi.

Bundan ders ç›karan ZOB, gerilla takti¤ini
geçti ve bu çat›flma, Polonya Direnifl Örgütü'nü
harekete geçirdi. Savaflç›lara 50 silah ve 55 el
bombas› gönderdiler. ZOB savaflç›lar›, tüm güç-
lerini molof yapmaya verdiler. Adeta molotof
fabrikalar› kuruldu. 

Geri çekilen Naziler, 16 Nisan'da gettoyu yok
etmek için sald›r›ya geçti. O gün, tüm getto, Na-
zilere karfl› ayakland›. Binlerce Nazi askeri ve
panzerine ve Polonyal› polise karfl›, 50 silah, 55
el bombas›, 1 makineli tüfekle... Getto halk› elin-
de ne varsa baltay›, b›ça¤› silaha çevirdi, bu
ayaklanmada... Naziler 200 SS'i kaybedince,
gettoyu panzerlerle ele geçiremeyece¤ini anlaya-
rak geri çekildi. Art›k hedefleri tüm gettoyu yak-
makt›. Onbinlerce insan yanarak öldü bu sald›r›-
da. 

8 May›s'a kadar ev ev direndi savaflç›lar, da-
ha önce kazd›klar› tünellerde sakland›lar. Ayak-
lanma ölümüneydi. Edelmann'›n dedi¤i gibi,
kimse hayatta kalaca¤›na inanm›yordu, tek so-
run nas›l ölünüce¤indeydi, ayakta ve onurlar›yla
savaflarak... “Örnek olmak istiyorduk” diyor
Edelmann, “tüm dünyaya Yahudilerin koyun gibi
bo¤azlanan de¤il, onurlar› için savaflarak ölenler
oldu¤umuzu göstermek istiyorduk.” 8 May›s'a
kadar Nazi ordusunun gettoyu ele geçirememesi
bu sözlerin flahidiydi.

8 May›s'da gettoda geri kalan 120 savaflç›
son mevziyi koruyordu tünelde. Naziler buraya
gaz bombalar› ile sald›rd›. Nazilerin kurflun ya¤-
murunda ölmeyenler, onlar›n eline geçmemek
için intihar ettiler. Bir avuç direniflçi kanalizas-
yondan kaçmay› baflard›. Hayatta kalanlar or-

Varflova Gettosu’nda Ayaklanma ve 
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manlardaki partizanlara ulaflmaya çal›flt›,
Edelmann gibileri, 1944 Sonbahar›’nda Na-
zilere karfl› gerçekleflen Varflova Ayaklan-
mas›'nda sahneye tekrar ç›kt›lar.

Getto’da 1 May›s

Varflova gettosundaki ayaklanma, yi¤itli-
¤i, direngenli¤i ve “ölümse onurlu olsun” di-
yen durufluyla, tarihe kaz›nd›. Ayaklanma,
kendinden sonrakilere yol gösterdi. 

Savafl›n içinde 1 May›s'› kutlamak,
ayaklanan iflçi s›n›f› olarak, tüm dünyadaki
s›n›f kardeflleriyle tek bir yürek olup bu
günde buluflmak ve sosyalizm umudunu,
ölümün gözüne baka baka hayk›rmak...

1 May›s günü, ayaklanan Varflova Getto-
su’nun iflçileri, 1 May›s'›n anlam›na, özüne
yak›fl›r bir flekilde kutlamak için önce bir
birlikte sabahleyin getto d›fl›na ç›k›p bir
grup faflisti cezaland›rd›lar. Sonra...

Sonra, yukar›da aktard›¤›m›z gibi, k›sa
bir konuflma yap›ld› ve ard›ndan enternas-
yonal söylendi. O anda tüm dünyada iflçi ve
emekçiler, 1 May›s’› kutluyor, marfllar söy-
lüyordu. Ama Edelmann’›n da belirtti¤i gibi,
“tarihte bugüne kadar Enternasyonal, bu
derece de¤iflmifl, bu kadar trajik koflullar al-
t›nda, bir halk›n yok edildi¤i bir yerde söy-
lenmemiflti.” Yak›lm›fl harabelerin aras›nda
yank›lanan bu marfl, “gettodaki sosyalist
gençli¤in savafl›na ve ölümün karfl›s›nda bi-
le bu günü unutmad›¤›na tan›kl›k edi-
yor”du. T›pk› ayn› y›llarda tutsak düflen Çek
devrimcisi Julis Fuçik’in 1 May›s günü ha-
valand›rmada vücut hareketleriyle orak-çe-
kiç yaparak 1 May›s’› kutlad›¤› gibi... T›pk›
‹spanya’da dünyan›n dört bir yan›ndan ge-
len direniflçilerin kendi dillerinde ama hep
birlikte enternasyonali söyleyerek 1 May›s’a
gerçek anlam›n› vermeleri gibi... Ve t›pk›
Türkiye’nin dört bir yan›nda, iflkencehanele-
rinde, hücrelerinde, dün oldu¤u gibi bugün
de 1 May›s’› kutlad›klar› gibi...

Nerede ve hangi flartlar alt›nda olursa ol-
sun, yüre¤i emekten yana atanlar, 1 May›s’›
bir biçimde ama mutlaka kutlad›lar... Var-
flova Getto’su bunun en çarp›c› ve en güzel
örneklerinden biriydi.

* Edelmann, “Getto Savafl›yor”
kitab›ndan

Varflova Gettosu
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›llard›r verilen mücadele, bu
y›l zaferle taçland›. ‹flçi ve emek-
çiler, 32 y›l sonra yeniden yüz-
binlerle Taksim Meydan›’n› dol-
durdular... 

Sadece 50’li, 60’l› yafllarda
“ihtiyar delikanl›”lar yoktu. Aksi-
ne gençli¤in ve özellikle de ka-
d›nlar›n kat›l›m›, oldukça yüksek-
ti. 7’den 70’e herkes, bu büyük
tarihsel günde, orada olmak iste-
miflti.

Ellerinde bayraklar, dillerinde
sloganlarla doldurdular meydan›.
1 May›s kitlesi ve Taksim, y›llar
sonra birbirleriyle kucaklaflt›lar.
U¤runa verilen kavga ve hasret
büyük olunca, kucaklaflma da
muhteflem oldu. ’77 1 May›s›’n›
aratmayacak bir kitleselllik ve
coflkuyla bulufltular. Meydan,
gerçek kimli¤ine büründü. Tak-
sim, 1 May›s alan›yd› art›k... 

* * *

Hiç flüphe yok ki, bu zafer,
1 May›s’› Taksim’de kutlama ›sra-
r› ve kararl›l›¤› gösteren, bu
u¤urda flehitler, yaral›lar, tutsak-
lar veren komünist ve devrimci-
lerindir. 1 May›s duyarl›l›¤›-
n› yitirmeyen ve bunu Taksim’de
kutlamak için sokaklara dökülen,
öncü iflçi ve emekçilerindir. Ala-
na damgas›n› vuran da bu ol-
mufltur. 

Burjuva medya, “renk cümbü-
flü”, “her renkten insan var” diye
verdi, 1 May›s Taksim görüntüle-
rini. Ancak 1 May›s alan›nda bas-
k›n olan renk, k›z›ld›. Böyle olma-
s› do¤ald› da. Çünkü o, 1 May›s-
lar› yaratanlar›n, Komün savaflç›-
lar›n›n, Ekim’le birlikte bafllayan
proleter devrimlerinin rengiydi. 

Y

“Böyle bir ‹stanbul gördü”




