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Sayfa 2’de sürüyor

srail’in, “yard›m gemileri”nesrail’in, “yard›m gemileri”ne
sald›rmas›yla birlikte, ülkeninsald›rmas›yla birlikte, ülkenin
neredeyse tek gündemi bu olneredeyse tek gündemi bu ol--
du. Ne artan iflsizlik ve yoksuldu. Ne artan iflsizlik ve yoksul--
luk, güvencesiz ve a¤›r çal›flmaluk, güvencesiz ve a¤›r çal›flma
koflullar›, madenler ve tersanekoflullar›, madenler ve tersane--
lerde yaflanan iflçi cinayetleri;lerde yaflanan iflçi cinayetleri;
ne yeniden t›rmanan sivil faflistne yeniden t›rmanan sivil faflist
sald›r›lar, Kürt halk› üzerine yasald›r›lar, Kürt halk› üzerine ya--
¤an bombalar... Hepsinin üzeri¤an bombalar... Hepsinin üzeri--
ne kal›n bir sis perdesi çekildi. ne kal›n bir sis perdesi çekildi. 

Bir süredir yükselen iflçi-Bir süredir yükselen iflçi-
emekçi hareketi ile s›k›flan AKPemekçi hareketi ile s›k›flan AKP
hükümeti, bu olaya bir can sihükümeti, bu olaya bir can si--
midi gibi sar›ld› ve derin bir nemidi gibi sar›ld› ve derin bir ne--
fes ald›. Yine ‹srail karfl›t› hafes ald›. Yine ‹srail karfl›t› ha--
maset ile, içerde-d›flarda puanmaset ile, içerde-d›flarda puan
toplamaya, sars›lan konumunutoplamaya, sars›lan konumunu
sa¤lamlaflt›rmaya çal›flt›.sa¤lamlaflt›rmaya çal›flt›.

AKP ile birlikte, sendika a¤aAKP ile birlikte, sendika a¤a--
lar› da derin bir nefes ald›. Telar› da derin bir nefes ald›. Te--
kel direniflinden bu yana, senkel direniflinden bu yana, sen--
dika a¤alar›na karfl› büyüyendika a¤alar›na karfl› büyüyen
öfke, mitinglerde konuflturmaöfke, mitinglerde konuflturma--
maya, sendika binalar›n›n iflgamaya, sendika binalar›n›n iflga--
line kadar gelip dayanm›flt›. line kadar gelip dayanm›flt›. 

Sendika a¤alar›, önce 26 MaSendika a¤alar›, önce 26 Ma--
y›s genel grev karar›n› geçifltiry›s genel grev karar›n› geçifltir--
meye çal›flt›lar. Kendileri aç›meye çal›flt›lar. Kendileri aç›--
s›ndan 1 May›s’›n rövanfl›n› als›ndan 1 May›s’›n rövanfl›n› al--
mak istediler adeta. Zaten 1 Mamak istediler adeta. Zaten 1 Ma--
y›s sonras›, hemen biraraya gey›s sonras›, hemen biraraya ge--
lerek “kürsü iflgali”ni k›namalerek “kürsü iflgali”ni k›nama
karar› ç›karm›fllard›. ‹flçi vekarar› ç›karm›fllard›. ‹flçi ve
emekçilerin sar› sendikalaraemekçilerin sar› sendikalara
tepkileri karfl›s›nda, tüm senditepkileri karfl›s›nda, tüm sendi--
ka a¤alar› ve bürokratlar›, ortakka a¤alar› ve bürokratlar›, ortak
hareket ediyordu. Bu tepkininhareket ediyordu. Bu tepkinin
bir gün kendilerinin de bafl›nabir gün kendilerinin de bafl›na
gelece¤inden duyduklar› korgelece¤inden duyduklar› kor--
kuydu bu. Bunda da haks›z sakuydu bu. Bunda da haks›z sa--
y›lmazlard›. y›lmazlard›. 

Nitekim, 26 May›s’› geçifltirNitekim, 26 May›s’› geçifltir--
me çabalar›na, iflçilerin öfkesime çabalar›na, iflçilerin öfkesi
büyük oldu. Bafl›n› Tekel iflçilebüyük oldu. Bafl›n› Tekel iflçile--
rinin çekti¤i, direniflteki iflçiler,rinin çekti¤i, direniflteki iflçiler,
baflta ‹stanbul olmak üzere, birbaflta ‹stanbul olmak üzere, bir--
çok ilde Türk-‹fl binalar›n› iflgalçok ilde Türk-‹fl binalar›n› iflgal
ettiler. Her yerde 26 May›s’›nettiler. Her yerde 26 May›s’›n
içini boflaltan sendika a¤alar›içini boflaltan sendika a¤alar›--
na tepkilerini ortaya koydular.na tepkilerini ortaya koydular.
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DEVR‹MC‹ DURUfi

Tekel iflçilerinin 3 Haziran’daki eylemi ise,
‹srail sald›r›s›n›n gürültüsü alt›nda koybolup
gitti. Sanki böyle bir buluflma tarihi, bu tarih
için al›nm›fl eylem karar› yoktu! ‹srail sald›r›s›
karfl›s›nda yaflanan infial, her fleyin üzerini ka-
pam›flt›.

* * *

‹srail’in bu kanl› sald›r›s›n› k›namak ve y›l-
lard›r Filistin halk›na çektirdiklerine tepki gös-
termek kadar, do¤al ve insani bir tutum ola-
maz. Fakat gözden kaç›r›lmamas› gereken
noktalar var.

Baflta AKP olmak üzere islami kesimler,
as›l dikkatleri Gazze üzerinden Hamas’a çeke-
rek, onu meflrulaflt›rmaya çabal›yorlar. Oysa
Filistin sorunu y›llard›r var, ve Filistin halk›, y›l-
lard›r ‹srail siyonizminin iflgalini, zulmünü, vah-
fletini yafl›yor. Son y›llarda bunun giderek artt›-
¤›, halk›n en temel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›-
na bile izin verilmedi¤i bir gerçek. Bu ihtiyaçla-
r›n›, tüneller kazarak karfl›lamaya çal›fl›yorlar.
Ama as›l sorun, Filistin yönetiminin de ikiye
ayr›lm›fl olmas›. fiu anda Filistin halk›, birbirin-
den kopuk Gazze ve Bat› fieria’da iki ayr› yö-
netim alt›nda yafl›yorlar. Bat› fieria’da El Fetih
ve Mahmut Abbas, Gazze’de ise Hamas... 

‹slamc› kesimler ise, bir bütün olarak Filis-
tin sorununu sahiplenmek ve Filistin’in tümü
üzerindeki ‹srail iflgaline karfl› ç›kmak yerine,
Hamas’›n yönetimindeki Gazze ile ilgileniyor.
Bu kesimlerin Filistin’e ilgilerinin son y›llarda
artmas›, kendi siyasal görüfllerine yak›n bir yö-
netimin güçlenmesi ve iflbafl›na gelmesiyle
bafllad›. 60’l› y›llardan bu yana süren Filistin
halk›n›n direniflinin yan›nda, hep devrimciler
vard›, devrimci gençlik önderleri bizzat Filis-
tin’e gidip savaflm›fllard›. O y›llarda bu islamc›
kesimler ise, devrimci gençleri katletme görevi-
ni yerine getiriyorlard›. 

‹slamc› kesimlerin, bugün Filistin’i sahiple-
nir görünmeleri, son derece ikiyüzlü ve prag-
matiktir. ‹flin bir yönü, emperyalizme karfl› ç›-
k›lmadan, siyonizme karfl› ç›k›lamayaca¤›d›r.
Di¤er yönü ise, bu kadar ‹srail karfl›t› yaygara-
ya ra¤men, ‹srail ile iliflkilerin kesilmemesidir.
Aksine ‹srail ile iliflkiler, en fazla bu hükümetler
döneminde artm›flt›r. Refah Partisi gibi, AKP
de, ‹srail’le iliflkileri hep korumufl, güçlendir-
mifltir. Meclis içinde “‹srail’le dostluk grubu”
içinde en fazla AKP milletvekilleri vard›r. K›sa-
cas› as›l amac›n, Filistin üzerinden Hamas’› ve
islamc› örgütleri güçlendirmek oldu¤u aç›kt›r.

Zaten Baflbakan Erdo¤an da, Hamas ile
PKK’yi karfl›laflt›r›p, “baflka bir devlet de
PKK’ye yard›m götürmeye kalkarsa, ne yapar-
s›n›z?” sorusuna, “Hamas terör örgütü de¤il ki,

bir direnifl örgütüdür” diyerek yan›t verdi. Fark
olarak da, Hamas’›n seçimle iflbafl›na gelmesi-
ni gösterdi. Sanki Kürt partilerinin meclise gir-
memesi için, ›srarla yüzde 10 baraj›n› savunan
kendisi de¤il! Sanki tüm yasaklar› delerek
meclise girmeyi baflaran Kürt milletvekillerini
yaka-paça gözalt›na
alan, partilerini kapa-
tan kendileri de¤il! Bu-
gün hala 1483 Kürt si-
yasetçisi cezaevlerin-
de tutuluyor. Birço¤u
y›llard›r mahkemeye
bile ç›kar›lmad›.

* * *

Erdo¤an, ‹srail’i “dev-
let terörü” yapmakla
suçlarken, Türkiye’de
hemen her gün, polis
ve asker kurflunuyla in-
sanlar ölüyor. En kü-
çük hak arama eyle-
minde, polis copu, bi-
ber gaz› ile karfl›lafl›-
yor, dayak yiyor, iflken-
ce görüyor. ‹srail sald›-
r›s›n›n yafland›¤› gün-
lerde, “paras›z ö¤retim
hakk›” için Ankara’ya
gelen ö¤rencilere, polis
vahflice sald›rd›. Kürt illerinde operasyonun
durmas›n› isteyen halk›n üzerine panzerler sü-
rüldü, BDP milletvekilleri hastanelik oldu.

“Devlet terörü” bu ülkede her gün yaflan›-
yor. Bu aç›k sald›r›lar›n d›fl›nda, en büyük sal-
d›r›, iflsizlik ve açl›k olarak tüm halka yap›l›yor.
Bu yüzden cinayetler ve intiharlar art›yor. En
s›radan bir do¤a olay›, felakete dönüflüyor.
Sözde “dünya baflkenti”, “megakent” ‹stanbul’a
iki gün ya¤mur ya¤›yor, binlerce ev, iflyeri su-
lar alt›nda kal›yor, belediyeye ba¤l› bir tafleron
iflçisi, dere yata¤›nda çal›fl›rken, sulara kap›l›p
bo¤uluyor...

‹flçi ve emekçiler, AKP hükümetinin ve is-
lamc› kesimlerin, bu sahte Filistin sahiplenifline
aldanmamal›d›r. Onun, ülke içindeki temel so-
runlar› unutturma, gözlerden saklama gayretle-
rine de izin vermemelidir. Kendi gündemlerini
dayatmal›, Tekel’le yükselen s›n›f kavgas›n›
daha da büyütmelidir! 

fianl› 15-16 Haziran iflçi direniflinin y›ldönü-
münü yaflad›¤›m›z bugünlerde, bir kez daha
nas›rl› eller yumruk olmal› ve inmelidir tüm sö-
mürücülerin beyine! Filistin iflgali de dahil tüm
iflgallerin, bask› ve zulmün kalkmas›, buna
ba¤ld›r.
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Merhaba,

“Haziran’da ölmek zor” demifl flair Hasan Hüseyin
Korkmazgil, 3 Haziran 1963’te Naz›m Hikmet’in ölü-
mü üzerine... 

Haziran’da Naz›m Hikmet, Ahmet Arif, Orhan Ke-
mal gibi önemli sanatç›lar› yitirdik. Sadece sanatç›la-
r› de¤il, birçok devrimciyi de Haziran ay›nda flehit
verdik.

Bunlar›n içinde ‘84 ölüm orucu eyleminde yitirdi¤i-
miz komünist önder Mehmet Fatih Öktülmüfl de var.
Ayn› eylemde flehit düflen Abdullah Meral, Haydar
Baflba¤ ve Hasan Telci ile birlikte “tek tip elbise” bafl-
ta olmak üzere faflizmin cezaevlerini teslim alma poli-
tikalar›na, bedenleriyle barikat oldular. Sadece zin-
danlarda de¤il, d›flar›da da 12 Eylül cuntas›n›n yarat-
t›¤› yenilgi ruh haline son verip, devrimin yeniden
do¤rulmas›n› sa¤lad›lar. 

Baflta Mehmet Fatih Öktülmüfl ve ‘84 ÖO flehitleri
olmak üzere, tüm Haziran flehitlerini sayg›yla
an›yoruz.

Haziran ay›, flehitler ay› oldu¤u kadar, bir direnifl
ay›d›r da. Türkiye iflçi s›n›f›n›n en büyük direnifli

olan, 15-16 Haziran baflta olmak üzere
birçok önemli direnifl yaflanm›flt›r.

fiimdi bu direniflleri yeniden yaratma
zamad›r. Tekel’le birlikte yükselen

iflçi hareketi, yeni 15-16 Haziranlar
yarat›laca¤›n›n ilk iflaretini vermifltir.
Ama daha afl›lmas› gereken çok engel,

katedilecek çok bulunmaktad›r.

Bu önemli tarihsel olaylar› ve onlar›n günümüzdeki
anlam›n›, ayr›ca gündemdeki di¤er konular› say-
falar›m›zda bulabilirsiniz. 

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

O k u r l a r a . . .
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ay›s ay› içindeki CHP kurultay›,
bafl döndürücü olaylar zinciri
ile gerçekleflti. 

Önce Baykal’›n bir kad›n mil-
letveki ile uygunsuz görüntüleri internet
sitelerine düfltü, ard›ndan istifa geldi.
Yaklafl›k bir hafta Baykal’›n geri dönme-
si için yap›lan gösteriler, dökülen timsah
gözyafllar› ile geçti. Baykal’a “geri dön”
ça¤r›lar› sürerken, Kemal K›l›çdaro¤lu,
kurultayda baflkanl›¤a aday olaca¤›n›
aç›klad›. CHP Genel Sekreteri Önder Sav
ise, hemen K›l›çdaro¤lu’nu destekleyen
bir aç›klama yapt›. Ve ibre, h›zla K›l›çda-
ro¤lu’na döndü. ‹l baflkanlar›ndan, mil-
letvekillerinden K›l›çdaro¤lu’nu destek-
leyen imzalar topland›, deklerasyonlar
aç›kland›. Bir tek MYK’dan çatlak sesler
ç›kt›. Fakat onlar›n itirazlar› da çok k›sa
sürede bo¤uldu. Daha sonra K›l›çdaro¤-
lu’na karfl› olmad›klar›n› aç›klasalar da,
kurultayla birlikte koltuklar›ndan da ol-
dular. Ve beklenildi¤i gibi K›l›çdaro¤lu,

delegelerin hemen hepsinin oyunu alarak
baflkanl›¤a seçildi.

Bütün bunlar, kurultaya 15 gün kala
yafland›. Koltu¤unu b›rakmaz denilen
Baykal, önce istifaya zorland›, ard›ndan
K›l›çdaro¤lu ile CHP’ye yeni bir yüz ve
vizyon getirilmifl oldu. CHP’ya yap›lan
bu müdahale, Türkiye’nin önümüzdeki
dönemine flekil verme anlam›n› tafl›yordu
ayn› zamanda. Anayasa referandumu ön-
cesi ve yaklaflan seçimlere bir önhaz›rl›k-
t›. Bu haz›rl›k, egemenler cephesinden
oldu¤u kadar, iflçi ve emekçiler ve dev-
rim cephesinden de irdelenmesi gereken
yeni döneme iflaret ediyor.

Burjuvazinin ahlak›
Deniz Baykal’›n CHP’deki genel bafl-

kanl›k koltu¤undan al›nmas›, burjuvazi-
nin ahlak›n› da bir kez daha gözler önüne
serdi. Hem de bir çok yönüyle...

Baykal’›n evli oldu¤u halde, yine evli
olan bir kad›n milletvekili ile olan iliflki-
si üzerinde duruldu daha çok. Esas›nda
bu, burjuvazinin “kutsal aile”sinin de,
“evlilik kurumu”nun da ne denli sahte ve
yalan üzerine oturdu¤unu gösteren mil-
yonlarca örnekten biriydi. Evli çiftlerin
birbirini aldatt›¤› ve bunun toplumsal
yozlaflmaya ba¤l› olarak giderek artt›¤›
bilinen bir gerçekti. Çürümüfllü¤ün son
geldi¤i nokta ise, aldatmak de¤il, yaka-
lanmamak olmufltu. Baykal da, eflini al-

dat›rken yakalananlar aras›na girdi.  
Bu kez “özel hayat” tart›flmalar› baflla-

d›. “Kamuya mal olmufl kiflilerin ‘özel
hayat›’ olur mu”dan, “otel odalar›n›n
‘özel’ olmad›¤›”na kadar bir dolu mide
buland›r›c› tez ortaya saç›ld›. Baykal’›n
yapt›¤›n›n m›, yoksa bunun kameraya al›-
n›p internet sitelerine servis edilmesinin
mi “daha ahlakl›” oldu¤u sorusu, temel
argüman oldu. Her ikisinin de ahlaks›zl›-
¤› ve her ikisinin de burjuvaziye ait oldu-
¤u gözlerden gizlenmeye çal›fl›ld›. Birile-
ri bir taraf›ndan, birileri de di¤er taraf›n-
dan tutup çekifltirdiler. Hele ki islamc›
kesim, her zamanki gibi en “ahlakç›” ke-
silen taraf oldu. Çok efllili¤i meflrulaflt›-
ran, erke¤in eflini aldatmas›n›, dini k›l›f-
larla maskeleyen kendileri de¤ilmifl gi-
bi...

Ahlak, sadece “namus” kavram›yla
darlaflt›r›lmamas› gereken genifl bir kav-
ram kuflkusuz. Yalan, riyakarl›k, çal›p-

ç›rpma vb. burjuva politikac›lar›n meslek
edindikleri tüm özellikler, ahlaks›zd›r.
Her fleyden önce insan›n insan taraf›ndan
sömürülmesi, ezilmesi, hor görülmesi, en
büyük ahlaks›zl›kt›r. Bu yönleriyle, dü-
zenin kendisi ahlaks›zd›r. Böyle bir düze-
nin “namus” anlay›fl›n›n da farkl› olmas›
beklenemez. 

Baykal’›n bafl›na gelenler, burjuva po-
litikas›n›n ahlak› yönünden de çok çarp›-
c›d›r. Y›llarca bafl› tac› edilen, burjuvazi-
ye büyük hizmetler sunan bir lider, yine
egemen s›n›flar›n ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda görevini b›rakmas› gerekti¤inde
ayak direrse, en mahrem yönleri bile or-
taya saç›larak, ahlaks›z yöntemlerle ala-
fla¤› edilebiliyordu. Bu sadece Baykal’›n
bafl›na gelen bir fley de de¤ildi. Dünyada
ve ülkemizde birçok politikac› bu tür
yöntemlerle gözden düflürülmüfl, koltuk-
lar›ndan olmufllard›. 

“Baykal’›n en rahat kurultay›” diye du-
yurulan, tüm muhaliflerini ezip geçti¤i,
kimsenin onun karfl›snda adayl›¤›n› aç›k-
lamaya cesaret edemeyece¤i bir s›rada,
ortaya saç›lan bu görüntülerle, onu en za-
y›f yerinden vurdular ve istifaya zorlad›-
lar. Aç›kça flantaj yap›ld›. ‹stifa etmedi¤i
durumda, kasetlerin arkas›n›n gelece¤i
söylendi. Baykal’a yapacak baflka bir fley
kalmam›flt›. O güne dek etraf›nda dört
dönen milletvekilleri ve partililer de, ye-
ni duruma hemen adapte olarak, bir hafta
içinde Baykal’› b›rak›p, K›l›çdaro¤lu

çevresine üflüfltüler. Bu da burjuva politi-
kac›l›¤›n›n ahlak›yd›!

Burjuvazi aç›s›ndan Baykal’›n “kullan-
ma de¤eri” halen sürüyor. Fakat bu art›k
CHP genel baflkanl›¤› de¤il, baflka bir yer
olacak. Süleyman Demirel gibi, devletin
en has politikac›s›, Baykal’a bofluna met-
hiyeler düzmüyor. Burjuva politikac›s›
da kolay yetiflmiyor çünkü. 

Baykal’a “gelecek dönemin cumhur-
baflkan›” da dahil bir çok fley vadedilmifl
durumda. Ancak bunlar›n hiç birinin ga-
rantisi yok. Fakat her halükarda Baykal,
burjuva politikan›n içinde olmaya devam
edecek. En kötü durumda Demirel gibi
“obusman”l›k (ak›l hocal›¤›) yaparak,
burjuvaziye hizmetlerini sürdürecek.

K›l›çdaro¤lu’ndan 
“lider” yaratma çabas›
CHP’nin bafl›na getirilen Kemal K›l›ç-

daro¤lu’nun y›ld›z›, AKP’yi yolsuzluk
dosyalar› ile s›k›flt›rmas›yla birlikte par-
lam›flt›. Yerel seçimlerde ‹stanbul Bele-
diye Baflkanl›¤›na adayl›¤›n› koyunca,
Baykal’›n K›l›çdaro¤lu’nu harcamak is-
tedi¤i söylentileri de yay›ld›. Seçimlerde
‹stanbul’un, CHP’nin Türkiye’deki oy
oran›n› aflarak yüzde 30’lar›n üzerine
ç›kmas›, K›l›çdaro¤lu ve CHP ‹stanbul il
baflkan› Gürsel Tekin ikilisinin, birlikte
an›lmas›na neden oldu ve gelece¤in li-
derleri olarak lanse edilmeye baflland›lar.
Fakat K›l›çdaro¤lu, bu yönlü gönderme-
lere hiç tevessül etmez göründü. Son ana
kadar da bu pozisyonunu korudu. Öyle
ki, Baykal’›n istifas›ndan sonra gazeteci-
lerin “aday olacak m›s›n›z” sorusuna hep
olumsuz yan›t verdi. Ve iki gün sonra
adayl›¤›n› aç›klad›! Hem de ayn› günler-
de Baykal ile görüfltü¤ü halde, bu konuda
ona hiç bir fley söylemeden... 

O “yeflil ›fl›¤›” Önder Sav arac›l›¤› ile
alm›flt›. Ve tüm tepki oklar›, Sav’›n üze-
rinde topland›. “Arkadan hançerleme”,
“Brütüs”, “hainlik”, “CIA ajanl›¤›” suç-
lamalar› aras›nda, Önder Sav, genel sek-
reterlik koltu¤unu korudu, K›l›çdaro¤lu
da baflkanl›¤a oturdu. Kurultay’da yap›l-
mas› düflünülen “tüzük de¤iflikli¤i” erte-
lendi. Bu de¤ifliklik, genel sekreterin yet-
kilerini k›s›tl›yor, baflkan yard›mc›lar›n›
öne ç›kart›yordu. Baykal’la birlikte bu
giriflim de rafa kald›r›ld›.  

K›l›çdaro¤lu, bafl›ndan beri CHP yöne-
timine karfl› sinik ve geri bir tutum içinde
oldu. Onur Öymen’in Dersim katliam›n›
öven konuflmas› sonras›nda oluflan tepki-
ler üzerine, “istifa etmeli” diye bir ç›k›fl
yapt›. Fakat sonras›nda Öymen hiç geri
ad›m atmazken, K›l›çdaro¤lu gidip onun-
la kucaklaflt›. Dersimli, Kürt ve Alevi
olarak palazland›¤› halde... Bu olaydan
birkaç ay sonra “genel af ç›kmal›” gibi
bir laf etti, Baykal, partilerinin öyle bir
düflüncesi olmad›¤›n› söyledi¤inde, yine
sesini k›s›p oturdu. 

Bu silik tutumu “Gandi Kemal” laka-
b›yla bir erdem, bir üstünlükmüfl gibi lan-
se edildi. “Sakin güç” yak›flt›rmas› yap›l-
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d›. Oysa K›l›çdaro¤lu, hep geriden alan, sözü-
nün arkas›nda duramayan zay›f bir kiflilik izleni-
mi veriyordu. Bu yönleriyle düzen partilerinin
“lider” profiline de uymuyordu. Ancak koflullar
onu bu noktaya tafl›d›. Bir kez daha toplumsal
geliflmeler belirleyici oldu ve K›l›çdaro¤lu, CHP
baflkanl›¤›na getirildi. Baykal ile k›yasland›¤›n-
da karizmatik olarak oldukça zay›f  ve hitap gü-
cü yönüyle çok acemi olan K›l›çdaro¤lu’ndan
bir “lider” yarat›lmaya giriflildi. Çünkü CHP’nin
ve Türkiye siyasetinin buna ihtiyac› vard›.

CHP’de yeni dönem
K›l›çdaro¤lu ile birlikte, CHP’nin sadece ge-

nel baflkan› de¤il, vizyonu, duruflu, söylemi de
de¤iflti. Laiklik vurgusu geriye at›ld›. Ordu ve
darbe yanl›s› görüntüsü kayboldu. Statükoculuk
yerini de¤iflime b›rakt›. ‹flsizlik ve yoksulluk,
as›l konu oldu. vb...

Elbette bu de¤ifliklik, bilinçli bir flekilde yap›-
l›yordu. Krizle birlikte artan iflsizlik ve yoksul-
lu¤a karfl› oluflan tepkiler, bunun giderek eylem-
li bir hal almas›, egemen s›n›flar› ürküttü. Geçen
y›l›n Kas›m ay›nda memurlar›n genel grevi, Te-
kel iflçilerinin büyük direnifli, 2010 1 May›s›’n›n
devasa kitleselli¤i ve Taksim zaferi, iflçi ve
emekçilerin artan hoflnutsuzlu¤unu yan› s›ra,
bunun giderek daha radikal biçimlere evrildi¤ini
gösteriyordu. Bu tepkilerin devrimci kanallara
akmas›, en büyük korkular›yd›.

AKP hükümeti y›pranm›flt›, oy oranlar› afla¤›-
ya do¤ru düflüyordu. Öte yandan varolan haliyle
CHP de kitlelere umut vermiyordu. ‹flsizlik ve
yoksulluk girdab›nda k›vranan genifl halk ke-
simleri, yeni aray›fllar içindeydi. Devrimci pro-
pagandaya daha aç›k hale geliyorlar, devrimci
örgütlere mesafeli duruflu kald›r›yorlard›. Tekel,
bunun en aç›k göstergesi oldu. Giderek yükselen
iflçi ve emekçi hareketini, sar› sendikalar arac›l›-
¤› ile kontrol etmeleri de, art›k eskisi gibi kolay
de¤ildi. ‹flçiler, bu sendikac›lar› konuflturmuyor,
üzerlerine yürüyor, binalar› iflgal ediyorlard›. 

Bu koflullarda, burjuvazi aç›s›ndan, iflçi ve
emekçilerin taleplerini sahiplenir görünecek,
onlara yeniden bir umut olacak ve beklenti yara-
tacak bir düzen partisine ihtiyaç vard›. Sosyal-
demokrasi, tam da böyle günler için haz›rlan-
m›flt›. Fakat Türkiye’de CHP’nin “sosyal-de-
mokrat parti” görüntüsü y›k›lal› çok oluyordu.
Ona yeniden bu kimlik, bu görüntü sa¤lanmal›y-
d›. 

Baykal’›n indirilip K›l›çdaro¤lu’nun iflbafl›na
getirilmesiyle gerçekleflen CHP’deki bu operas-
yon, tamamen bu ihtiyac›n ürünü olmufltur. Elle-
rinde CHP’den ve K›l›çdaro¤lu’ndan daha iyi
bir alternatif yoktu. Mustafa Sar›gül’ün TDH’si
de tutmam›flt›. Tek seçenek, CHP’yi ‘70’li y›lla-
r›n CHP’si haline getirmekti. “Bu düzen de¤ifl-
meli”, “toprak iflleyenin, su kullanan›n”, “hak-
ça-halkça düzen” söylemleriyle, tarihinin en
fazla oyunu alan Ecevit’in baflkanl›¤›ndaki
CHP, K›l›çdaro¤lu ile birlikte yeniden sahneye
sürüldü. 

K›l›çdaro¤lu, Kurultaya “devrimci Kemal”
sloganlar›yla geldi. O da konuflmas›nda,
CHP’nin alt› okundan birinin “devrimcilik” ol-
du¤unu, art›k devrimcili¤i öne ç›karacaklar›n›
vurgulad›. ‹lk gezisini “eme¤in baflkenti” Zon-
guldak’a yapaca¤›n› duyurdu. Konuflmas›n›n
ana ekseni, yine iflsizlik ve yoksulluk oldu. 

Rahflan Ecevit de
kurultaya gelerek,
70’li y›llar›n
CHP’sini yaratma
projesine destek
sundu. Partisini ka-
pat›p CHP’ye geçece¤inin mesaj›n› verdi. Bay-
kal dönemiyle birlikte partiden uzaklaflan “küs-
künler” de oradayd›. Bu dönem mecliste “tek
bafl›na muhalefet” s›fat›n› alan Kamer Genç’ten,
Altan Öymen’e, tüm eski CHP’liler, K›l›çdaro¤-
lu rüzgar›na güç verdiler. Ayn› zamanda kendi-
leri de bu rüzgardan nasiplenmek için üstüne at-
lad›lar. CHP’ye kat›l›mlar artmaya bafllad›.

Bu tabloyu, kamuoyu araflt›rma flirketleri ta-
mamlad›. Bir çok flirket, büyük bir h›zla anket
faaliyeti yürüttü ve CHP’nin K›l›çdaro¤lu ile
oylar›n› artt›rmaya bafllad›¤›n› iddia ettiler. Bu
flirketlerin, kamuoyunu yönlendirme, oluflturma
gibi bir rol üstlendikleri de biliniyor. Her seçim
öncesi, bu misyonu yerine getiriyorlar. Bu kez
K›l›çdaro¤lu için çal›flt›lar ve K›l›çdaro¤lu’nun
yelkenlerini daha da fliflirdiler.

Görev, komünist ve devrimcilerin
Egemen s›n›flar›n, CHP’yi yeniden sosyal-de-

mokrat bir kimli¤e büründürme çabalar›, devri-
min yeniden yükselifle geçti¤i tespitimizi do¤ru-
layan bir baflka geliflme oldu. Burjuvazi, kendi
aç›s›ndan bu tehlikeyi görmüfl ve hemen tedbir-
lerini almaya bafllam›flt›r. CHP’yi allay›p-pulla-
yarak piyasaya yeniden sürmektedir. Bunda ne
kadar baflar›l› olaca¤› ise, en baflta komünist ve
devrimcilerin tutumlar›na ve çabalar›na ba¤l›
olacakt›r.

CHP, bir kez daha kitlelere “umut” olarak su-
nuluyor. Sloganlar, söylemler, bu do¤rultuda
de¤ifltiriliyor. Fakat kitlelerin taleplerine, hiçbir
düzen partisinin yan›t veremeyece¤i gerçe¤i or-
ta yerde duruyor.

Öte yandan ‘70’li y›llarda ve sonras›nda ver-
dikleri vaatlerin hangisini tutuldu? CHP hükü-
metleri dönemi, her zaman katliamlar, yokluklar
dönemi oldu. S›k›yönetim, Ecevit’in Baflbakan
oldu¤u 1978 y›l›nda geldi. Marafl, Sivas, 19 Ara-
l›k, hepsi kendine sosyal-demokrat diyen hükü-
metler döneminde gerçekleflti. Sosyal-demokra-
si, faflizmin “koltuk de¤ne¤i”, “can simidi” oldu
her zaman. Burjuvazi, faflist partiler eliyle yapa-
mad›¤›n›, sosyal-demokratlar eliyle yapt›.

Kitlelerin haf›zas›n› ne kadar silmeye, çarp›t-
maya çal›flsalar da, bu gerçekler ortadad›r. Akan
suyla iki kez y›kan›lmayaca¤› gibi, ‘70’li y›lla-
r›n tekrar›yla, hatta onun kötü bir taklidiyle kit-
leler yeniden aldat›lamaz!  Bu oyunu bozmak,
görevimizdir.  Baflta CHP olmak üzere tüm dü-
zen partilerinin gerçek yüzü teflhir edilmeli, ger-
çekler ortaya dökülmelidir. Tüm düzen partileri-
nin muhalefette iken baflka konuflup, hükümet
kurulduktan sonra baflka ifller yapt›¤›, art›k y›lla-
r›n birikimi ile kan›tlanm›flt›r. Baflta iflsizlik ve
yoksulluk olmak üzere, iflçi ve emekçi y›¤›nlar›n
temel sorunlar›, bizzat düzenin kendisinin yarat-
t›¤› sorunlard›r ve ancak düzenin y›k›lmas›yla
ortadan kalkabilir. Bunun d›fl›ndaki her tür çö-
züm önerisi, yaland›r, demagojidir.

Yeniden sosyal-demokrasi dönemi gelmiflse,
toplumsal muhalefet gelifliyor, kitlelerin devrim
ve sosyalizme yöneliflleri art›yor demektir. Bu-
nun bilinci ve sorumlulu¤u ile hareket edelim! 

SOSYAL DEMOKRAS‹N‹N TAR‹H‹

Sosyal demokrasinin fikir babas› Bernstein’dir. Almanya’da o
zamanlar Marksist bir parti olan Sosyal Demokrat Parti (SDP)
üyesi olan Bernstein, serbest rekabetiçi kapitalizmin, tekelci kapi-

talizme do¤ruldu¤u bir s›rada, bu geliflmeden hareketle Marksizmin
revizyonuna giriflti. Emperyalizm dönemini “kapitalizmin çökümü”
olarak yorumlad›. Kapitalizmin eski bask›c› ve sömürücü nitel¤inin
de¤iflti¤ini, “sosyalleflti¤ini” ileri sürdü. Onun teorisini en özlü ifade
eden sözü; “hareket her fleydir, nihai amaç hiçbir fley” dir. Onun
için s›n›fs›z, sömürüsüz toplum diye bir hedefin hiç bir önemi yok-
tur. Tek önemli fley, hemen elde edilecek olan reformlar, iyilefltirme-
lerdir. Siyasal iktidar› ele geçirmeden, mülkiyet iliflkilerine dokunma-
dan, bölüflüm iliflkilerinde düzeltmeler yaparak, düzen de¤iflebilir!
Kapitalist devlet ise, parlamentoda ço¤unlu¤un elde edilmesi yoluy-
la, bar›flç›l bir biçimde sosyal devlete dönüflebilir!

Marksist iflçi hareketi içinde burjuva ideolojisinin uzant›s› olarak
ç›kan Bernsteinci revizyonizm, süreç içinde geliflti. I. emperyalist sa-
vaflta, her biri kendi ülke burjuvazisinin hizmetine giren tüm II. En-
ternasyonal partilerinin teorisi oldu. Bu partiler, Alman ve Macar
proleter devrimlerinin bo¤azlanmas›nda bafl rolü oyad›lar. Avru-
pa’da Hitler faflizminin yolunu açt›lar. Filistin halk›na karfl› düzenle-
nen katliamda, siyonizmin k›l›çlar›ndan biri oldular.

Burjuvaziye “rüfltünü” böyle kan›tlayan sosyal-demokrasi, bu dö-
nemden itibaren egemenlerin dört elle sar›ld›¤› silah oldu. Sol söy-
lemleriyle kitlelerin devrimci kanallara akmas›n› önlemenin, devrim
mücadelelerini bo¤man›n ve burjuvazinin iktidar›n› sürdürmesinin
bafll›ca araçlar›ndan birisi haline geldi. 

As›l parlak y›llar›n› ise, ikinci emperyalist savafl sonras›nda yafla-
d›. Savafltan sosyalizmin büyük bir zafer ve prestijle ç›kmas›, dev-
rim yang›n›n dört bir yan› sarmas›, burjuvazinin sosyal-demokrasi-
ye ihtiyac›n› iyice artt›rd›. Burjuvazi, ne zaman fliddetli bir kriz alt›n-
da ç›rp›nsa ve devrim tehdidi yükselse, sosyal-demokrasiyi ortaya
sürdü. Bunlar›n geriledi¤i dönemlerde ise, sosyal-demokrasiyi, ge-
rekli oldu¤u zaman yeniden kullanmak üzere, bir kenarda tuttu.

Ülkemizde sosyal-demokrasi
Ülkemizde sosyal-demokrasi, Bat› Avrupa sosyal-demokrasisinden

tamamen farkl› biçimde ortaya ç›km›flt›r. Bunda en önemli faktör,
emperyalizme ba¤›ml›l›k ve kapitalizmin (dolay›s›yla iflçi s›n›f›n›n)
geç ve yavafl geliflmidir. Bu temel etmenler, sosyal-demokrasinin
geç do¤umuna, ayn› zamanda Bat› Avrupa sosyal-demokrasisinden
farkl› bir profil çizmesine neden olmufltur.

Türkiye’de sosyal demokrasi, 60’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren
geliflti. ‹flçi s›n›f›n›n nicel gücünün h›zla büyüdü¤ü ve dünyada sos-
yal-demokrasisinin y›ld›z›n›n parlad›¤› bu y›llarda, halk kitlelerinin
devrimci kanallara akmas›n›n önünü kesmek amac›yla ortaya sürül-
dü. Ve Avrupa’dan farkl› olarak faflist devlet partisinin renk de¤ifltir-
mesi fleklinde biçimlendi. ‹flçi s›n›f› hareketi içerisinde do¤up gelifl-
memesinin kendisine kazand›raca¤› formasyondan da hep yoksun
kald›. Daha önemli olan yan› ise, ülkemizde egemen s›n›flar›n -em-
peryalist burjuvazi ile k›yasland›¤›nda- reformcu manevra alanlar›-
n›n darl›¤›d›r. Egemen s›n›flar›n, kitleleri yat›flt›rmak için verece¤i
“sus pay›” emperyalist ülkelere göre daha s›n›rl›d›r. Dolay›s›yla sos-
yal-demokrasinin üzerine basaca¤› zemin zay›ft›r.

Sosyal-demokrasinin en parlak dönemini yaflad›¤› y›llar, 70’li y›l-
lar olmufltur. O dönem artan toplumsal muhalefet, Ecevit’in CHP’siy-
le düzene entegre edilmek istenmifltir. “Ortan›n solu” olarak politika
sahnesine at›lan Ecevit, o y›llarda “bu düzen de¤iflmeli” slogan›yla
meydanlara ç›km›fl, “toprak iflleyenin, su kullanan›n” gibi kitlelerin
taleplerine sahip ç›kar görünmüfl ve devrim alternatifini geriletmeyi
amaçlam›flt›r. Benzer bir durum, 80 sonras› için de geçerlidir. Faflist
cuntan›n ard›ndan iflbafl›na gelen ANAP hükümetine karfl› kitlelerin
artan öfkesi, bir kez daha sosyal-demokrasiye ihtiyac› artt›rm›fl, De-
mirel ile birlikte hükümet kuracak bir noktaya tafl›m›flt›r. Ad›na
“devrim program›” dedikleri bir dizi reform vaadiyle iflbafl›na gel-
mifller, kitlelerin soka¤a taflan öfkesini bu flekilde bast›rma görevini
yerine getirmifllerdir.

Tarihten bu güne, sosyal-demokrasinin üstlendi¤i misyon, en bafl-
ta sol bir söylemle ve reformcu vaatlerle kitlelerin devrimci kanallara
akmas›n› önlemektir.
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Sendika konfederasyon-
lar›n›n, Tekel iflçilerinin ey-
lemli bas›nc› sonucunda al-
mak zorunda kald›klar› 26
May›s grev karar›, sendika
a¤alar› taraf›ndan içi boflalt-
maya çal›fl›ld›. Buna en güç-
lü cevab›, yine Tekel iflçileri
verdi. 

24 May›s'ta Türk-‹fl ‹stan-
bul 1. Bölge temsilcili¤ini iflgal eden Tekel iflçileri
"Kahrolsun sendika a¤alar›" slogan›n› hayk›rd›lar.
‹stanbul'daki Tekel iflçilerine, ‹zmir, Adana, Di-
yarbak›r, Samsun iflçileri eklendi. Ankara'da Ge-
nel Merkez’e girmek isteyen iflçiler, bizzat sendi-
ka bürokratlar›n›n verdikleri talimatlar do¤rultu-
sunda gözalt›na al›nd. Baz› illerde sendikac›lar
kap›lar› kilitleyip kaçmak zorunda kald›lar. "‹flçile-
rin evi" diyerek övündükleri sendikalar›, iflçilerin
yüzüne kapatarak kaçt›lar hem de. 

‹flçinin yüzüne kap›lar› kapatanlar, alanlarda
da onlar› yanl›z b›rakt›lar. ‹flçilerin eylemli gücü-
nü boflaltamad›klar› koflullarda en yüksek perde-
den nutuklar atanlar, ifl fiiliyata gelince "koflullar
olgunlaflmad›", "koflullar de¤iflti", "herkes kendi
bildi¤ini okusun" laflar›yla sat›fl›n zemini haz›rla-
d›lar. 

Hiç kimse sorumluluktan kaçamayacak elbet-
te. Ne ifli bir saatlik ifl b›rakmaya indirgeyen
Türk-‹fl ve D‹SK, ne faflist ve gerici Kamu-Sen'le
Hak-‹fl ne de dostlar al›flveriflte görsün minvalin-
de alanlara ç›kan KESK. Hepsi iflçilerin ve emek-
çilerin tepkisini en fliddetli biçimde yaflayacakt›r. 

26 May›s eylemleri

26 May›s'ta ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana,
Bursa, Diyarbak›r gibi illerde KESK'liler baflta ol-
mak üzere iflçiler ve emekçiler, sokaklara ç›kt›.
Konfederasyonlar›n günler öncesinden bafllayan
ve ifli savsaklayan yaklafl›mlar›, eylem biçimleri-
ne de yans›d› ve kitlesel soka¤a ç›kmalar yaflan-
mad›. Ad› grev olan bir günün ve sürecin ard›n-
dan kalan tek fley, Tekel iflçilerinin ve onlara
destek veren iflçilerin emekçilerin hayk›ran ve
hedefi gösteren sesiydi: "Kahrolsun sendika
a¤alar›!"

‹stanbul'da iki eylem noktas› vard›. ‹flgalde
olan Tekel iflçilerinin bulundu¤u Taksim ve
KESK'in yürüyüfl gerçeklefltirdi¤i Beyaz›t Meyda-
n›. Taksim'deki eylem, Atatürk Kültür Merkezi
önünden saat 12'de bafllad›. Devrimci ve ilerici
kesimlerin a¤›rl›kl› oldu¤u kortejin önünde dire-
niflteki iflçiler yürürken s›kl›kla "Kahrolsun sendi-
ka a¤alar›", "Genel grev genel direnifl", "Direne
direne kazanaca¤›z", "Tekel iflçisi yaln›z de¤il-
dir", "Hain sendikac›lar hesap verecek", "Mustafa
Kumlu istifa", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep
beraber ya hiçbirimiz" sloganlar› at›ld›. Türk-‹fl
bölge binas› önüne gelindi¤inde ise, iflgalde olan
Tekel iflçileri, itfaiye iflçileri, Esenyurt iflçileri, ‹SK‹
iflçileri, ATV-Sabah grevcileri karfl›lad› kitleyi. Bu-
rada ilk önce Cevizli Tekel Tek G›da ‹fl fiube

Baflkan› Yunus Durdu, bir konuflma
yapmak istedi. Ancak kortejden yük-
selen "iflçiler kürsüye" slogan›, ko-
nuflman›n zaman zaman kesilmesine
neden oldu. Durdu, yapt›¤› konuflma-
da, "26 May›s'› satanlar hesab›n› ver-
mekten kurtulamayacaklard›r. Kumlu
derhal istifa etmelidir" dedi. At›lan slo-
ganlar›n ard›ndan sendikac›lar eylemi
bitirmek istediler, ama iflçiler Tak-

sim'e kadar yürümekte ›srar edince, tart›flmalar
yafland›. Taksim'e kadar yürüyen iflçiler, yapt›k-
lar› k›sa oturma eyleminin ard›ndan alandan ay-
r›ld›lar. Yaklafl›k bin kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfle
PDD okurlar› da flama ve dövizleriyle kat›l›m
gösterdiler. 

KESK üyeleri de Sirkeci ve Çapa'da toplana-
rak iki koldan Beyaz›t Meydan›’na yürüdüler.
Tramvay yolunu trafi¤e keserek yürüyen kitlenin
en önünde maden iflçileriyle ilgili pankartlar yer
ald›. Eylemde s›k s›k "Genel grev genel direnifl",
"Direne direne kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›. Be-
yaz›t Meydan›’nda kitlenin toplanmas›n›n ard›n-
dan, yap›lan konuflmalarda eylemin içinin boflal-
t›lmas›na izin verilmeyece¤i vurgusu öne ç›kt›.
Eyleme yaklafl›k 4 bin emekçi kat›ld›. 

Ankara'da ise iflçiler ve emekçiler, S›hhiye
meydan›nda bir miting gerçeklefltirdiler. Mitinge
binlerce iflçi ve emekçi kat›l›rken, sendika bürok-
ratlar› protesto edildi. D‹SK ve Türk-‹fl ise iflyerle-
ri önünde yapt›klar› aç›klamalarla grevi gerçek-
lefltirdiler. Kürt illeri de dahil, bir çok ilde iflçiler,
alanlara ç›kt›, 4-C’ye ve güvencesiz çal›flmaya
tepkilerini ortaya koydu.

Hesap sormaya!

26 May›s bir fleyi net olarak göstermifltir ki, ifl-
çilerin ve emekçilerin mücadele etmesi gereken
yaln›zca burjuvazi de¤il, onun içimizdeki hançer-
leri olan sar› sendikac›lar ve reformist kesimlerdir
de. ‹flçi ve emekçiler, eylemin içini boflaltmak için
en bafl›ndan beri elinden geleni ard›na koyma-
yan Türk-‹fl yönetimi baflta olmak üzere, tüm
sendika bürokratlar›n› yönetimden uzaklaflt›ra-
mad›¤› sürece bu sanc›lar› yaflamaya devam
edecektir. 

Tekel iflçileri iflgal eylemiyle öncülük misyo-
nunu üstlendi¤ini göstermifl oldu. ‹flçi s›n›f›n›n
öncü bölükleri hiçbir tart›flmaya gerek b›rakt›rma-
yacak kadar yal›n davran›yor. Eylemli gücünü
gösteriyor. Bu eylemli güçten kendisine öyle ya
da böyle bir ç›kar elde etmek isteyen Mustafa
Türkel gibiler ç›kmak isteyebilir. "Baflkanl›¤a oy-
nuyor" diyerek Mustafa Kumlu taraf›ndan Tekel
eylemlerinin hedefi karart›rlamaya çal›fl›l›yor. 

Türk-‹fl yönetimi ayn› zamanda iflçilerden 1
May›s'›n rövanfl›n› almak istemifltir. Mustafa
Kumlu'nun kaçmak zorunda kald›¤› 1 May›s alan›
korkulu rüyalar› oldu ve günlerce "intikam" duy-
gular› içinde hareket ettiler. Ancak bu ifl burada
bitmeyecektir. Barikatlar› afla afla hem burjuvazi-
den, hem hain sendikac›lardan hesap soral›m!

26 May›s’ta iflçiler hayk›rd›:
KAHROLSUN SEND‹KA A⁄ALARI! TEKEL’in öncü iflçilerinden Metin Aslan'la 1 May›s’›

ve önümüzdeki süreci konufltuk. Bu konuflma, 26 Ma-
y›s’tan önce gerçekleflti.

PDD: 1 May›s'› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Metin Aslan: 1 May›s'a izin verilmedi. Zorla al›nd›.
Mücadeleyle al›nd›. fiehitler verildi, kanla kazan›ld›. On-
lara uygun bir flekilde oray› sahiplenmek gerekli. Baflta
Türk-‹fl olmak üzere konfederasyonlar TEKEL mücade-
le sürecinde direnifli k›rmak için ellerinden geleni yapt›-
lar. 1-2 Nisan'da hükümetle anlaflt›lar. Türk-‹fl hüküme-
tin kolluk güçlerini iflçilere sald›rtt›. Bir tepki verilmesi
gerekti. Biz de iflçiler aras›nda bir çal›flma yapt›k. Di¤er
illerden de gelen arkadafllar›m›z oldu. Özellikle Türk
Metal sendikas›n›n haz›rl›k yapt›¤›n›, kürsüyü korumaya
çal›flacaklar›n› biliyorduk. Öne geçmek için çok u¤raflt›k
ve geçtik.  K›sa bir gerginlik ve çat›flma yaflad›k. Türk
Metal'in flama sopalar›n›n içerisine flifller saklam›fllar,
onlar› sonradan gördük... Kumlu kürsüye ç›kt›¤›nda tep-
ki veren yaln›zca TEKEL iflçileri de¤ildi. Yüzbinler Kum-
lu'yu protesto etti. Isl›k, yuhalamalar konuflturmuyordu
Kumlu'yu. Kumlu protestolara karfl› "dinlemiyorsan›z ni-
ye geldiniz" tavr›yla yaklafl›nca biz daha öfkelendik.
Kürsüye ç›kmaya çal›flt›k. Onlarda bizi engellemeye ça-
l›flt›. Ama baflaramad›lar. Kürsüye ç›kt›k. Kürsüde öncü
iflçilerin, devrimcilerin konuflmas› gerekiyordu. ‹flçileri
satan, ihanet edenler de¤il. 

Önceden bir haz›rl›¤›n›z var m›yd›? 

‹tfaiye, Samatya, ‹SK‹, Esenyurt belediye iflçileri ile
birlikte “Direniflteki ‹flçiler Platformu”nu oluflturmufltuk.
Bu iflin asli unsuru da TEKEL iflçileriydi. Onlara biz TE-
KEL iflçilerinin Kumlu'yu konuflturma karar›n›n oldu¤u-
nu söyledik. Bunu ortaklaflt›ral›m, önde de biz olaca¤›z
dedik. Onlar da olumlu cevap verdiler. Birlikte hareket
ettik. 

Direniflteki iflçiler Platformu devam ediyor mu?

Ediyor. Ama direnifllere destek ve dayan›flma zay›f.
Direniflteki iflçilerle dayan›flmay› büyütmek gerekiyor.
Tekel direniflinin bu noktaya gelmesi, uzun sürmesi,
halk›n deste¤ini almas›ndand›r. Platformun gücü belli.
Öyle haftal›k, ayl›k eylem takvimi yok. Zaten kendi yo-
¤unlu¤u var. ‹SK‹ kap›s›n›n önünde direniyor. Mahke-
meler oluyor, aç›klamalar› oluyor. 1 May›s, 26 May›s...
Kendi gücüyle, sürece zor yetifliyor. Panellere gidiyo-
ruz. TEKEL'in 3 Haziran Ankara haz›rl›¤› var. 

26 May›s’a TEKEL iflçileri nas›l haz›rlan›yor?

Tekel iflçilerinin önemli bir k›sm› flu anda çal›flm›yor.
Sendikalara bask› yap›yoruz. Taban da çok örgütlü de-
¤il. Dolay›s›yla fazla bas›nç oluflturulam›yor. Ama genel
anlamda çok ciddi rahats›zl›klar var. Buna karfl›n sendi-
kalarda hiçbir çal›flma yok. Bilgi Üniversitesi'nde
D‹SK'in bir eylemi vard›, iflçilere sorduk, 26 May›s'› bil-
miyorlar. Sendikal› iflçiler bilmiyorsa, di¤erleri hiç bil-
mez. 4 fiubat'›n gerisinde kal›r. Burda da en büyük et-
ken, ulafl›m›n durmasd›r. Toplu tafl›ma araçlar›n›n, tren-
lerin durmas›, Hava-‹fl'in durdurmas› ciddi anlamda gre-
vi baflar›ya ulaflt›r›r. Ama çal›flma yok, herfley belirsiz. 

Yap›lmas› gereken fludur: fiimdiden gidip konfede-
rasyonlar›n önünde oturma eylemi yap›lmal›. 26 Ma-
y›s'a kadar sürdürülmeli. 26 May›s'ta da yap›lacak yürü-
yüflte sendika a¤alar› teflhir edilmeli.

“Sendika a¤alar› teflhir edilmeli”



Tekel iflçileri iflbirlikçi sendikac›lardan he-
sap sormay› sürdürüyor. Önce Ankara mitin-
ginde kürsü iflgali, ard›ndan Türk-‹fl Merkez bi-
nas›n›n iflgali. Sonra 1 May›s’ta hain Mustafa
Kumlu’yu konuflturmama ve kürsü iflgali. Son
olarak da yine Tekel iflçilerinin bas›nc›yla al›-
nan, ayn› zamanda Tekel iflçilerine “ne haliniz
varsa görün” diyen 26 May›s bir günlük genel
grevinin bir saate düflürülmesi. Ve Türk-‹fl böl-
ge binalar›n›n iflgali.... 

* * *

Önce ‹stanbul’da direniflteki iflçilerin Türk-
‹fl 1 Nolu bölge binas›n›n iflgali gerçekleflti. Biz
de hemen iflgal yerine gittik. ‹flte yine Tekel
iflçileriyle s›cak bir kavgada beraberiz. Zaman
ilerledikçe destek güçleri de ço¤al›yor. Baflta
devrimci örgütler olmak üzere, Türk-‹fl ‹stan-
bul fiubeler Platformu, KESK ve D‹SK’ten ileri-
ci devrimci flube baflkanlar›, iflçiler ve kamu
emekçileri geliyorlar. Destek ziyaretleriyle bir-
likte “Kahrolsun Sendika A¤alar›”, “Genel
Grev Genel Direnifl” sloganlar›, daha güçlü da-
ha coflkulu at›l›yor. 

Telefon trafi¤i bafll›yor hemen. Herkes ya-
k›n›n› ar›yor, bu an› paylafl›yor. Tekel iflçileri
önce di¤er illerdeki arkadafllar›n› ar›yorlar. Se-
vinç ç›¤l›klar›n› duyuyoruz. Tebrik ediyorlar
arkadafllar›n›. “Yak›nda bizim de selam›m›z ge-
lecek” diyorlar. 

Bir taraftan telefon trafi¤i devam eder-
ken, di¤er taraftan televizyondan ve internet
sitelerinden haberleri takip etmeye çal›fl›yo-
ruz. Geçen her haber, yüksek sesle bütün
kitleye duyuruluyor. Öyle ki, iflgalin bu ilk
saatlerinde sloganlar, telefonlar, haberler,
gelen destek ziyaretleri iç içe geçmifl du-
rumda. Ama hepsi güzel duygular›n iç içe
yafland›¤› anlar ayn› zamanda. 

Saat 12’ye yaklaflt›¤›nda deste¤e gelen-
lerin bir k›sm› gidiyor. Vakit ilerledikçe iki-
flerli-üçerli grup sohbetleri daha koyulafl›yor. 

‹flgal olur da türkü, marfl olmaz m›? Hemen
türkü müdavimleri öne ça¤r›l›yor. Bafll›yor
müzik flöleni. Marfl-türkü kar›fl›k gidiyor. 

Türkülerimizi söylemeye devam ederken,
bir Tekel iflçisi arkadafl›n telefonu çal›yor.
Arayan ‹zmir Tekel iflçileri. “Sabahleyin Türk-
‹fl’e kahvalt›ya gidece¤iz” diyorlar. Telefonla
konuflan arkadafl bunu, “‹zmir iflçileri, Türk-
‹fl’te kahvalt› yapacaklar” diye anons ediyor. 

Türkü fasl› bitince, eylemcilerin bir k›sm›
koltuklarda ve yerlerde uyumaya çal›fl›yor.
Ama hiç uyumay›p sabaha kadar nöbet tutan-
lar da var, sohbet edenler de... 

En ateflli tart›flma, ara koridorda oldu, ne-
redeyse sabaha kadar sürdü. Benim de içeri-
sinde oldu¤um bu grup, sendikalar›n görevi,

bürokratik sendikac›l›k, Türk-‹fl’in ve Tek G›-
da-‹fl’in tutumu üzerine Tek G›da-‹fl fiube Bafl-
kan›n›, s›k›flt›ran bir tart›flma yürüttü.

* * *

Gün ilerledikçe di¤er illerden eylem ham-
berleri gelmeye bafllad›. Gelen eylem haberle-
rini sloganlarla karfl›l›yoruz. Telefon trafi¤i hiç
durmuyor. Gün boyu destek ziyaretleri sürü-
yor. 

‹flgalin ikinci gecesi, grup grup sohbetler
devam ediyor. Kimileri genel mücadeleden
sohbet ediyor, kimileri iflgal ve Tekel iflçileri-
nin mücadelesinden... 

Elbette an›lar da anlat›l›yor. Mesela bir
grup, 1 ve 2 Nisan çat›flmalar›n› konufluyorlar.
2 Nisan’da gözalt›na al›nan ‹SK‹ iflçisi, o gün-
den bir olay› flöyle anlat›yor. “Tekel iflçileriyle

beraber polis barikat›n›n önünde
kolkola oturuyorduk. Önlü¤üm
katlanm›fl, üzerindeki yaz› okun-
muyor. Sald›r› oldu, kendimi po-
lislerin aras›nda buldum. Kara-
kolda komiser ‘hangi örgütten-
sin’ diye sordu. ‘‹SK‹ örgütünde-
nim’ dedim. K›zd›, ‘benimle dal-
ga m› geçiyorsun’ dedi. Ben de
‘siz hangi örgüttensiniz diye so-
ruyordunuz, ben de ‹SK‹ örgü-
tündenim diyorum, ‹SK‹ iflçisi-
yim’ dedim. Bunun üzerine ko-
miser, ‘bunu ayr› koyun bu ‹SK‹
iflçisiymifl’ dedi.”  

Gece sabaha evrildi¤inde hala
hiç uyumadan doyumsuz sohbe-
tini sürdürenler vard›. Nöbet tu-
tup sabahlayanlar da. 

* * *

Sabah oldu¤unda AG’yi bitir-
me haz›rl›klar› bafllad›. Ö¤len sa-
atlerinde de iflgal eylemi bitecek. 

Bu iflgal, iflçi s›n›f›na iflbirlikçi
sendikal anlay›flla mücadelede,
önemli fleyler katt›¤› gibi, sendi-
ka a¤alar›n›n korkular›n› da bü-
yüttü. 
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‹flgalden notlar...
‹‹fifiÇÇ‹‹LLEERR HHEESSAAPP SSOORRUUYYOORR!!!!

Yaflant›m›n en güzel,
en coflkulu, en heyecan-
l›; her fleyin ‘en’lerinin
oldu¤u bir Cumartesi sabah›
uyand›m. Vakit kaybetmeden
yola ç›k›p fiiflli Meydan›’na var-
d›k. Yan›mda bulunan teyzem,
herfleye hakim bir flekilde, orada
bulunan kalabal›¤a kar›flt› he-
men. Ben oldu¤um yerde kalakal-
d›m ve etraf› izlemeye bafllad›m.
Etraf›mdaki kalabal›k, daha da
gelmekte olan insanlar, her birinin yüzündeki ayr›
tebessüm, ama gözlerinden okunan tek bir düflün-
ce... Ayn› amaç için toplanm›fl ve tek bafl›na kurtulu-
flun olmayaca¤›n› biliyorlar.

‹lk andaki flaflk›nl›¤›m›, sloganlar, marfllar ve ha-
laylar aras›nda att›m. Di¤er tüm fikirler gibi, o anki
kayg›lar›m da kaybolup gitti.

Henüz emekçi de¤ildim belki, çok da ezilmemifl-
tim, ama orada olmak, o duygular› paylaflmak ve
hissetmek, her fleyi unutturmufl, oraya büründürmüfl-
tü beni. 

Bir süre sonra yürüyüfl
bafllad›. Ön saflarda pan-
kart tutmay› çok istiyordum.

Ve nihayet pankart› al›p ön saflar-
da yürümeye bafllad›m. Bu benim
ilk 1 May›s’›md› ve ilk kez Tak-
sim’de olacakt›m. Hem de böyle
bir günde ve bu flekilde... 

Merakl› gözler ve alk›fllar eflli-
¤inde bir saat kadar sonra Tak-

sim’e vard›k. Alana girdi¤imizdeki,
alk›fllar ve o büyük topluluk, yoldafllar›n o coflkulu
sloganlar›, heyecan›m› daha da artt›rd›. Bak›fllar›n
bana çevrildi¤ini görünce, önce kendimi süzdüm,
sonra elimdeki pankarta bakt›m, duruflumu, yürüyü-
flümü daha bir diklefltirip öyle girdim Taksim’e...

Ve iflte Taksim’deyim... Bize ayr›lan yere geçtik,
pankart› baflka bir yoldafla devredip coflkulu kala-
bal›¤a kar›flt›m. Sloganlar hiç susmuyordu:

Kurtulufl yok tek bafl›na! YA HEP BERABER,
YA H‹Ç B‹R‹M‹Z!

Liseli PDD okuru

“‹lk 1 May›s’›m”
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Dört konfederasyon taraf›ndan yaklafl›k üç
ay önce al›nan genel grev karar›, yine bu kon-
federasyonlar taraf›ndan (KESK, zevahiri kur-
tarmaya çal›flt›) “koflullar uygun de¤il” gerekçe-
siyle bir saatlik ifl b›rakmaya düflürüldü. Asl›nda
ifl b›rakma da denilemez, ö¤le paydosuna denk
getirilen ve bir mentin okunmas›na indirgenen
“dostlar al›flveriflte görsün” eylemiydi. 

Hat›rlanacakt›r, 26 May›s genel grev karar›,
Tekel iflçilerinin Ankara’da çad›r direnifli sürer-
ken al›nm›flt›. Daha fiubat ay›nda, üç ay sonra-
s› için böyle bir karar al›nmas›, ciddiyetten uzak
oldu¤u gibi, sorumluluktan da kaçmakt›. Bu ka-
rar›, Tekel iflçilerinin bas›nc›yla ald›lar. ‹flçilerin
tepkileri üzerine, “4 fiubat gibi olmas›n, daha
haz›rl›kl› girmek için üç ay süre koyduk” yalan›-
na baflvurdular. Üç ay sonra ise, “koflullar uy-
gun de¤il” diyerek s›yr›lmaya kalkt›lar.

Oysa 4-C ortada duruyordu, milyonlarca kifli
güvencesiz çal›fl›yordu, tafleronlaflt›rma h›zla
art›yordu. Madenlerde, tersanelerde ifl cinayet-
leri artarak devam ediyordu. Zonguldak’ta 30
madenci katledilmiflti, bir hafta kadar önce. Öte
yandan iflçi ve emekçiler 1 May›s’› 32 y›ldan
sonra ilk kez Taksim’de yüzbinlerle kutlam›flt›.
Hem güç ve moral olarak, hem de taleplerin ya-
k›c›l›¤› ile, konfederasyonlar›n iddialar›n›n aksi-
ne, 26 May›s’ta genel grev için koflullar son de-
rece elveriflliydi. As›l bu yüzden geçifltirilmek is-
tendi. Ve 1 May›s’ta kürsüden konuflturulmam›fl
olman›n rövanfl›n› almak istediler adeta. 

Ama yine baflaramad›lar! Tekel iflçileri baflta
olmak üzere direniflteki iflçiler, ‹stanbul’da bafl-
layan Türk-‹fl binas›n›n iflgalini, di¤er illere de
yayd›lar. 26 May›s eylemine damgas›n› vuran,
Türk-‹fl iflgalleri oldu.

Tekel’le birlikte sendika a¤alar›n›n s›k›flmas›

Tekel direnifli, iflçi ve emekçilerde büyük bir dö-
nüflüm yaratt›. Çok güzel dayan›flma örnekleri ve-
rildi. Ayn› zamanda sendika bürokrasisini de vur-
maya bafllad›. ‹flçiler, genel grev talebini yükselttik-
çe, iflbirlikçi sendikac›lar, bundan kaçman›n yollar›-
n› arad›lar. Önüne çeflitli biçimler koyarak sürekli
ertelediler. Almak zorunda kald›klar›nda ise, onu en
pasif, en etkisiz biçimde geçifltirmeye çal›flt›lar. 4
fiubat grevi, bu flekilde geçifltirildi. Üstelik “genel
grev yapt›k da ne oldu, bir fley de¤iflmedi” diyerek
iflçilere karfl› tersten koz olarak kullanmaya kalkt›-
lar. Ayn› zamanda suçlar›n› gizlemeye...4 fiubat’ta
zaman s›k›nt›s› yaflad›klar›n›, 26 May›s’ta güçlü bir
genel grev yapacaklar›n› belirtip, 12 Eylül’den son-
ra ilk kez genel grev karar› ald›klar›n› da büyük bir
övgüyle anlatt›lar. 

26 May›s geldi¤inde ise, onu 4 fiubat’›n da ge-
risine çektiler. Son günlere kadar belirsiz b›rakt›lar.
“Koflullar›n uygun olmad›¤›” gibi kimseyi ikna etme-
yen bir yalana baflvurdular. Bir kez daha ihanetçi,
iflbirlikçi yüzlerini sergilediler.

Burjuvazinin sald›r›lar› artarak devam ediyor.

Krizin tüm yükü iflçi ve emekçilere bindiriliyor. ‹flsiz-
lik ve yoksulluk had safhada. Buna karfl›n iflçi ve
emekçilerin direniflleri de art›yor. ‹flten atmalara,
örgütsüz ve güvencesiz çal›flmaya, hak gasplar›na
karfl› direnifller yay›l›yor. En s›k at›lan slogan ise,
“genel grev, genel direnifl” oluyor.

S›n›f mücadelesinde en etkili silahlardan biri
olan genel grevin örgütlenmesi, hayata geçirilmesi,
sendikalar›n görevidir. Ama iflbirlikçi sendikalar, b›-
rakal›m bu görevi yerine getirmeyi, onu etkisizlefltir-
meyi, gözden düflürmeyi kendilerine görev edinmifl-
ler. 

Devrimci, demokrat flube yönetimleri de, konfe-
derasyonlar›n bu karar›na karfl› durmada yetersiz
kald›lar. Belirsizli¤i ortadan kald›rmay› ve konfede-
rasyonlar üzerinde bas›nç oluflturmay› fazla zorla-
mad›lar. Genel merkezlerin bu tavr›na karfl›, ortak
bir tav›r gelifltiremediler. Oysa hem konfederasyon-
lar›n tutumunu teflhir edebilir, hem de grev silah›n›
gerekti¤i gibi kullanabilirlerdi.

Devrimci iflçiler sendika yönetimine!

Tekel iflçileri, iflbirlikçi sendikalar›n 26 May›s’›
geçifltirebileceklerini öngörüyorlard›. Haz›rl›klar›n›
buna göre yapt›lar. Ve Türk-‹fl binalar›n› iflgal eyle-
mini bafllatt›lar. ‹stanbul’da bafllayan eylem, k›sa
sürede di¤er illere de yay›ld›. Genifl bir kamuoyu

da olufltu, destek ve dayan›flma eylemleri
bafllad›. 

‹flgalin önünü alamayan Türk-‹fl bürokrat-
lar›, eylemi, devlet eliyle bast›rmay› göze ala-
mad›lar. Olas› bir polis sald›r›s›n›n, eylemleri
daha da büyütece¤inden çekindiler. Fakat
birçok yerde Türk-‹fl binas›n›n önüne polis
barikatlar› kuruldu, iflgal bafllamadan engelle-
meye çal›flt›lar. Ankara’da kendilerini Türk-‹fl
binas›n›n önüne zincirlemeye çal›flan kad›n
iflçilere, polis azg›nca sald›rd›. 

‹flgal edilen veya giriflimde bulunup bafla-
r›lamayan yerlerle, 26 May›s’a damgas›n› vu-
ran, iflçilerin Türk-‹fl flahs›nda iflbirlikçi sendi-
kac›lara karfl› ortaya koydu¤u tepki oldu. Te-
kel direniflinden itibaren eylemli biçimlere bü-
rünen ve giderek büyüyen bu tepki, iflçi ve
emekçi hareketi aç›s›ndan gelifltirici, ileri bir
ad›md›r. 

Bu eylemlerde özel olarak Türk-‹fl’in ve
onun baflkan› Kumlu’nun hedef al›nmas› da
anlafl›l›r bir durumdur. Politikada, hedefi

somutlama ve daraltma önemlidir. “Okun sivri
ucu”nu yöneltece¤in bir kifli ya da kurum ola-
bilir. Fakat bu, genel sorunu gözden kaç›rmak
gibi bir tehlikeyi de içinde bar›nd›r›r. Buna
dikkat etmek gerekir. Kimi sendikac›lar, bu
durumu kendi koltuk kavgas›na alet etmek
isteyebilir. Bunlara karfl› uyan›k olmal›,
mücadelenin Kumlu flahs›nda tüm sendika
a¤alar›na karfl› verildi¤i unutulmamal›, unut-
turulmamal›d›r. 

Daha da önemlisi, sendika a¤al›¤›na ve bü-
rokrasisine karfl› mücadelenin, s›n›f sendikac›l›¤›
perspektifi ile yürütülmesidir.  Türk-‹fl iflgali s›ras›n-
da at›lan sloganlardan biri de “‹flçiler Sendika Yö-
netimine” dir. Oysa do¤rusu “Devrimci ‹flçiler Sen-
dika Yönetimine!” olmal›d›r. Y›llard›r da böyle
at›lmaktad›r. Çünkü s›n›f bilinci almam›fl bir iflçi,
sendika yönetimine geldi¤inde varolan durumu de-
¤ifltiremez. fiimdinin sendika baflkanlar› da geçmifl-
lerinde iflçiydiler. Marks, “iflçi s›n›f› ya devrimcidir,
ya hiç” demifltir. O yüzden kimse, iflçi kuyrukçulu¤u
yapmamal›d›r. Bu iki slogan aras›ndaki fark, s›n›fa
ve sendikal mücadeleye bak›flta, devrimcilikle,
reformculuk (ekonomizm) aras›ndaki temel
yaklafl›m› ortaya koyar.

“Kahrolsun Sendika A¤alar›!” slogan› “Devrimci
‹flçiler Sendika Yönetimine!” slogan› ile tamamlan-
mal›d›r. Bunlar birbirlerini bütünleyen ve sendikalar›
gerçek anlamda s›n›f›n ç›karlar›n› savunan bir ku-
rum haline getirecek taleplerdir. Sendikalar, s›n›f
bilinçli iflçilerin yönetime gelmeleriyle ve proleter
demokrasinin, denetimin yaflama geçmesiyle an-
cak, s›n›f›n önünü açan mücadele araçlar› haline
gelirler.

Tekel direnifli ile bafllayan sendika a¤alar›na
karfl› yükselen eylemli tepkiler, devrimci bir pers-
pektif ve sloganlarla birleflmeli, do¤ru hedeflere yö-
nelmelidir. S›n›f sendikac›l›¤›n›n önünü açacak olan
budur.  

26 May›s ve iflçilerin öfkesi
SEND‹KA ‹fiGALLER‹

Tekel direnifli ile bafllayan sendika
a¤alar›na karfl› yükselen eylemli tepkiler,

devrimci bir perspektif ve sloganlarla
birleflmeli, do¤ru hedeflere yönelmelidir.

“Kahrolsun Sendika A¤alar›!” slogan›
“Devrimci ‹flçiler Sendika Yönetimine!”

slogan› ile tamamlanmal›d›r. 



Kad›nlar beklefliyor oca¤›n bafl›nda. 

Biri o¤luna sesleniyor: “Gel art›k!”

O¤lu cevap vermiyor. O¤lu topra¤›n alt›n-
da. Tam 540 metre. Tam 540 metre var o¤-
luyla aras›nda. 540 metrelik bir toprak ve
kömür y›¤›n›. 

Hergün 540 metrelik bir kuyunun dibine
iniyor o¤lu, orada günefl yok. Orada temiz
hava yok. Baretlerinden ç›kan solgun ›fl›k
tek yaflam belirtisi, motorla yerin yedi kat al-
t›na pompalanan hava, tek yaflam kayna¤›.
8 saat, 10 saat, 12 saat çal›fl›yor orada. Ye-
me¤ini orada yiyiyor, tuvalete orada gidiyor.
Süre dolmadan d›flar› ç›kmak yok! Süre
do¤ldu¤unda asansör kuyudan yukar› t›rma-
n›yor; 540 metre. 

Yukar› ç›kan o¤lu de¤il; o¤luna benzeyen
kapkara bir gölge. Bir gözlerinin ak›, bir de
diflleri var beyaz olan. Gün›fl›¤› gördü¤ü an-
da kocaman ve bembeyaz gülen. Onun d›-
fl›nda, vücudunun her taraf›, tüm gözenekle-
ri, t›rnaklar›n›n içi, kula¤›n›n deli¤i, ci¤erleri-
nin odac›klar›... Her taraf› kömür tozu dolu.
Siyaha kesmifl bir gölge o¤lu. Y›kanacak,
temizlenecek, yeniden o¤lu olacak. 

Sars›nt›y› hepsi duydu. Hepsi birden do-
nup kald› oldu¤u yerde. Sonra neyse yapt›k-
lar› ifl, bir kenara b›rakt›lar, yürümeye baflla-
d›lar oca¤a do¤ru. Ad›mlar› a¤›r, yorgun,
ac›l›; kalpleri ç›rp›nt›l›, telafll›, ürkek... 

O¤lu kuyunun içinde kald›; o, kuyunun
kenar›nda. Bekliyor... Bir umut, bir haber.
Beklefliyorlar kuyunun kenar›nda. Hepsi de
içinden, yüre¤inin derinliklerinden koparta-
rak sesleniyorlar: “Gel art›k!”

Baflbakan bir aç›klama yap›yor: “Onlar bu
ölümlere al›flk›n. Madencinin kaderi bu.”

Yüre¤inin derinliklerinden kopan bu defa
bir öfke, bir isyan: 

“Sen hiç bekledin mi bu kuyunun bafl›nda
Baflbakan! Senin hiç o¤lun öldü mü yerin
yedi kat dibinde! Senin hiç kardeflin öldü mü

kapkara kömüre bulanm›fl bir halde! Sen hiç
derinin gözeneklerine yerleflen kömürü kat›k
ettin mi ekme¤ine? Sen hiç sevdi¤ini u¤ur-
larken evden ‘acaba dönecek mi’ korkusunu
yaflad›n m›? Ocaktaki patlaman›n ‘artç› sar-
s›nt›lar›’ dövdü mü hiç senin benli¤ini?” 

* * *

“Onlar ölümlere al›flk›n” diyor Baflbakan.
“Onlar›n kaderi bu.”

Amerika k›tas›n› iflgal ederken, binlerce
y›ll›k uygarl›klar› ya¤malay›p yerlileri y›¤›nlar
halinde öldüren ‹spanyon korsanlar›; K›z›l-
derilileri kitleler halinde k›r›mdan geçiren ‹n-
giliz ve Frans›zlar; Avusturalya’da Aborjinle-
rin yaflam alanlar›n› ya¤malayan çocuklar›n›
çalan ‹ngilizler; ormanlardan çald›klar› Afri-
kal›lar gemi ambar›nda açl›ktan, havas›zl›k-
tan ve pislikten öldüklerinde “zarar ettik” di-
ye yak›nan köle tacirleri, “demokrasi götürü-
yoruz” diye baflka ülkeleri iflgal eden, ya¤-
malayan, direniflle karfl›laflt›¤›nda flafl›ran
ABD’liler... 

“Onlar ölümlere al›flk›n” diyorlar, “onlar›n
kaderi bu.”

* * *

Tarih kitaplar›na “ilk demokrasi örne¤i” di-
ye kaydedilen Yunan flehir devletlerinde
“demokrasi” sadece mülk sahibi erkekler
için vard›; kad›nlar ve yoksul erkekler “va-
tandafl” olarak kabul edilmiyor, onlara “de-
mokrasi” ifllemiyordu. 

ABD’de Afrikal› köleler “çiftlik halk›”n›n
içinde de¤il, “çiftlikteki hayvanlar ve tar›m
araçlar›” kategorisinde say›ma tabi tutulu-
yordu. 

Dünyan›n her taraf›nda, esirler pazarlar-
da t›pk› atlar gibi difllerine ve ç›plak vücutla-
r›na bak›larak sat›l›yordu. 

Dünyan›n her taf›nda kitleler “da¤daki ço-
ban ile benim oyum bir olabilir mi” diye afla-
¤›lan›yordu. 

‹lk insanlar, kendilerinin d›fl›ndaki di¤er
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KADINLAR BEKLEfi‹YOR!

Kad›nlar beklefliyor bu akflam
Maden oca¤›n›n bafl›nda

Dehfletten kalpleri ha durdu, ha duracak...
Ayaklar alt›ndaki kuyularda az önce
Kayal›klar aras›ndaki kömür damarlar›nda
Yanan ve parlayan gaz birdenbire
Ölüm saçt› dört bir yana...
Bir mücize kurtar›r onlar›

Kurtarsa, kurtarsa
Böyle geldiydi kad›nlara haber
Ama kad›nlar dönmeyecekler yuvalar›na
Kad›nlar ocaklar›n›n bafl›na dönmeyecek
Bekleyecekler safak sökene dek.
Bafllay›ncaya dek dönmeye çarklar yeniden
getirilceye dek sedyeler içinde buraya 

sevdikleri, ba¤land›klar› erkekleri...
Saatinden tan›yacaklar kimini,
Kimini bir dü¤meden,
Kimini bir sezgiyle sadece...
Ve üç gün sonra bütün bu ölüler
Hep birlikte gömülecekler büyük bir çukura...
Sevgilerini ve üzüntülerini gönderecek kral hazretleri
O milletvekili de orada olacak, hani flu bilinen kifli
Son grevde madencilerir karfls›na 

“asker ç›karal›m” diyen
görünecek çok kederliymifl gibi...
Oca¤›n sahibi de orada olacak, 
O herif ki, belki yüz kere demiflti,
“anam avrad›m olsun madencilere at eti yedirmezsem”
Papaz efendi de orada olacak
dua edecek a¤lamakl› a¤lamakl›
yüreklerini parça parça edecek
sevdiklerini yitirenlerin.
Say›p dökecek tehlikelerini maden oca¤›n›n
Ve madencilerin de¤erlerini say›p dökecek

Ve yi¤itli¤ini...
Ve bütün gazeteciler,
Zehirlemek için kamuyu
Mürekkep hacam›fllard› hani, denizler dolusu
“endüstrinin y›k›c›lar›na” veryans›n etmifllerdi hani,
kimbilir flimdi ne ac›kl› öyküler döktürecekler...
ve halk üzelecek:
“Ne ac›” diyecek “ne ac›”
unutulacak ama herfley haftas›na varmadan.
Ve milletvekili
Ve maden oca¤› sahibi
Ve papaz efendi
Ve gazeteciler
Ve beyni y›kanm›fl kamu,
Devam edecekler zehirlerini,
Kinlerini depo etmeye,
Gelecek ilk büyük maden grevinde

boflaltmak için...
Bu akflam kad›nlar oca¤›n bafl›nda beklefle dursun
Tanr› bile görmüyor, tanr› bile
‹kiyüzlülü¤ünü ve utanc›n› bu oyunun.

Joe CORRIE

““ GG EE LL  AA RR TT II KK !! ””““ GG EE LL  AA RR TT II KK !! ””
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canl›lardan daha ak›ll› olduklar›n› gördüklerinde,
bu “ayr›cal›¤›n” kendilerine “tanr›sal bir lütuf” ol-
du¤unu düflündüler. Ve kendi yaflamlar›n› daha
iyi hale getirmek için do¤adaki canl›lar› bir araç
olarak kullanma, onlar›n üzerinde bir hakimiyet
kurma çabas›na girifltiler. Hayvanlar› evcillefltirdi-
ler, topra¤› ifllediler, g›dalar› stoklad›lar vb. 

‹lk insanlar, kendilerini do¤adaki di¤er canl›lar-
dan üstün görüyorlard›. Sömürücü toplumlardaki
egemen s›n›flar ise, “üstün”lüklerini daha yükse-
¤e al›p, afla¤›da gördükleri ve “hizmetlerinde kul-
land›klar› canl›lar” kategorisini genifllettiler. Daha
güçsüz gördükleri yoksul insanlar›, kad›nlar› ve
çocuklar› da “evcillefltirdikleri hayvanlar-kullan-
d›klar› araçlar” aras›na itiverdiler. Kendi zorbal›k-
lar›n›, sömürü sistemlerini “tanr›n›n iste¤i” diye
isimlendirerek meflrulaflt›rd›lar. Tanr› onlar›n üs-
tün olmas›n› istemifl(!) öyle yaratm›flt›(!); öyleyse
geride kalan tüm varl›klar, onlara faydal› olmaya,

onlar› memnun etmeye, onlar›n daha
iyi yaflamas›n› sa¤lamaya görevlen-
dirilmifllerdi. Kendileri herfleyin en iyi-
sine lay›kt›. Geride kalan insanlar
için ise, ac› çekmek, ölmek, afl›r› ça-
l›flmak, aç kalmak, so¤ukta donmak,
en a¤›r zorluklara katlanmak do¤ald›,
“kader”di. Tanr› onlar› öyle yaratm›fl-
t›. Bunun d›fl›na ç›kmay› düflünmek
bile Tanr›’n›n buyruklar›na, yaflam›n
do¤al kurallar›na karfl› ç›kmak anla-
m›na gelirdi ki, en a¤›r biçimde ceza-
land›r›l›rd›. 

Bir kere insan›n insan› sömürme-
si, insan›n insan› küçük görmesi bafl-

lay›nca, her kesim, kendinden daha geride ve
daha güçsüz gördü¤ü kesimlere karfl› benzer
egemenlik ve küçük görme iliflkisni kurmaya bafl-
lad›. Zenginler yoksullar›, büyük tekeller fason
flirketleri, emperyalistler sömürgeleri, sömürgele-
rin iflbirlikçi yöneticileri kendi halk›n›, ezen ulus
ezilen ulusu, flirketin müdürü çal›flan elemanla-
r›... küçük görmeye, üzerinde bask› ve sömürü
kurmaya yöneldi. Herbiri kendisinden afla¤›da
gördü¤ünü hiçlefltirirken, kendisinden yukardaki-
ne biat etti. Kendi bulundu¤u yeri “tanr›sal bir
hak” daha afla¤›daki insanlar›n ac›lar›n› “tanr›sal
bir sorumluluk” olarak yaftalad›.        

* * * 

“Onlar ölümlere al›flk›n” dedi Baflbakan. “Bu
onlar›n kaderi!”

Ne bir dil sürçmesiydi bu söz, ne de yanl›fll›kla
söylenmiflti. 

Koyunun kesilip, piflirilip sofrada önüen kon-
mas›; ya da at›n üzerine binerek ge-
zintiye ç›kmas›; ya da kömür ocakla-
r›nda grizu patlamas›; ya da tersane-
de “Bilal’in gemici¤ini” tamir eden iflçi-
nin düflüp ölmesi; ya da 12 bin Tekel
iflçisinin 4-C kapsam›nda açl›k koflul-
lar›nda çal›flmas›; ya da varofllarda
insanlar›n “ev” denemeyecek delikler-
de yaflamas›... 

Egemenlerin gözünde, bunlar›n
aras›nda bir fark yoktur. “Onlar›n ka-
deri”dir, “onlar al›flk›n”d›r. Bu nedenle
bu sözler Baflbakan’›n a¤z›ndan son
derece do¤al bir gerçe¤i ifade eder-
cesine rahat ve fütursuzca ç›k›vermifl-
ti. 

Onlar “insan”d›rlar. Ne hayvan, ne
alet, ne de bir meta. Sevinçleriyle,
coflkular›yla, ac›lar›yla, öfkeleriyle,
ba¤l›l›klar›yla, insana dair her türden
de¤erleri ve erdemleriyle “insan”d›rlar. 

“Onlar toprakta kar›nca, suda bal›k,
havada kufl kadar çokturlar” demifl
flair. 

Ve onlar ac›yla “Gel art›k” demek-
ten vazgeçmeyip “Yeter art›k” deme-
ye bafllad›klar›nda... 

“Ve onlar  korkunç a¤›r ellerini top-
ra¤a bast›r›p aya¤a kalt›klar›nda...” bu
“kader” denilen fley, sona erecektir.

G R ‹ Z U
Grizu, 1600 derece s›cakl›k demek. Dinamit kullan›lmas›-

n›n grizu patlamas›n› tetikledi¤i söyleniyor. Ölümlerin genel-
de bu ilk patlama esnas›nda oldu¤unu, geri kalanlar›n ise
zehirli gazla öldü¤ü biliniyor. Buna ra¤men birçok maden
iflçisi gaz maskesinden bile yoksun. 

Türkiye ifl cinayetleri s›ras›nda Avrupa’da birinci, dünya-
da da üçüncü s›rada. Maden Mühendisleri Odas›n›n yapt›¤›
araflt›rmaya göre, madenlerdeki ölü say›s›, her y›l katlanarak
art›yor.  Odan›n aç›klamas› flöyle: “Özellikle 80‘li y›llar›n
bafl›ndan itibaren uygulamaya konulan özellefltirme, ta-
fleronlaflma, rodövans vb yanl›fl uygulamalar; kamu ma-
dencili¤ini küçültmüfl, kamu kurum ve kurulufllar›nda
uzun y›llar sonucu elde edilmifl olan madencilik bilgi ve
deneyim birikimini da¤›tm›flt›r. Yo¤un birikim ve deneyi-
me sahip olan kurum ve kurulufllar yerine üretimin, tek-
nik ve alt yap› olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaflma-
n›n olmad›¤› kifli ve flirketlere b›rak›lmas›, buna ek ola-
rak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde
yap›lamamas›, ifl kazalar›n›n artmas›na neden olmakta-
d›r”

Oda yetkilileri, ‹fl Kanunu’nda dahi maden ocaklar›yla il-
gili yeterli düzenlemelerin yap›lmad›¤›n›, mühendis çal›flt›r-
man›n en asgari seviyede tutuldu¤unu söylüyorlar. Cinayetle-
re “kader” diyenler, iflçilerin ihmaline verenler, tafleronlafl-
mayla birlikte daha da artan a¤›r çal›flma koflullar›n›, iflçi
sa¤l›¤› ve iflçi güvenli¤inin, kar amac›yla ortadan kald›r›ld›-
¤›n›, bütün bunlarlar birlikte sendikas›zlaflt›rman›n dayat›ld›-
¤›n› gözlerden saklamaya çal›fl›yorlar. 

‹STAT‹ST‹KLERDE 
MADEN ‹fiÇ‹LER‹N‹N DURUMU

Türkiye’de madencilik tarihi 1800’lü y›llara kadar
uzan›yor. Osmanl› döneminde, emperyalist ülkelerin
hegemonyas›nda bafllayan bu sektörde çal›flmak
için, köylüler zorla toplan›p madenlere getiriliyor.
Kaçan madenciler öldürülüyor. Zorla çal›flt›r›lanlar
ise, göcük alt›nda kalarak can veriyor. 

Resmi kay›tlara göre, 1941 y›l›ndan bu yana
maden cinayetlerinde, toplam 3 bin 712 kifli
hayat›n›n kaybetti. 373 bin 484 kifli de yaraland›.
Tafleronlaflmayla birlikte ölü say›s› daha da artt›.
2006 ve 2007 y›llar›nda üçer ölümlü kaza mey-
dana gelirken, 2008 y›l›nda 22 ayr› ilde 38 ölümlü
kaza yafland›, 43 iflçi hayat›n› kaybetti. 2009
y›l›nda 24 ilde 92 iflçi  öldü. 2010 y›l›n›n ilk 5
ay›nda ise 15 ilde meydana gelen patlamalarda 37
iflçi hayat›n›n kaybetti.

* Ülkemizde gerçekleflen maden kazalar›n›n yüz-
de 95’i önlenebilir niteliktedir.

* Zonguldak’ta 3 bin tafleron maden iflçinin çal›fl-
t›¤› tahmin ediliyor. Ama hem Zonguldak’ta hem de
Türkiye genelinde toplam kaç tafleron maden iflçinin
çal›flt›¤› bilinmiyor. 

* Tafleron flirketlerin çal›flt›¤› ocaklarda denetim
yapan görevliler, ücretlerini tafleron flirketlerden al›-
yor. 

* TTK (Türkiye Taflkömürü Kurumu) rakamlar›na
göre 1955-2009 y›llar› aras›nda maden kazalar›n-
da 2 bin 687 iflçi öldü. ABD’de 1950 y›l›ndan bu
yana meydana gelen kazalarda ölenlerin say›s›
713. Ayn› dönemde Polonya’da yaflanan ölüm say›-
s› 439.

Genç Komünarlar, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak-Kozlu’da
bir grizu patlamas›nda 463 madencinin ölmesi üzerine 9 Mart
günü Bo¤aziçi Üniversitesi Rektörlü¤ü’nü iflgal etmifl ve tam 3
gün boyunca bu iflgali sürdürerek, katliam›n gerçek sorumlu-

lar›n› teflhir etmifllerdi. Onlar, “Katledilen madencinin
hayk›ran solu¤u” oldular. Sonras›nda yay›nlad›klar› kitaba

da bu ismi verdiler.



Beledi-
ye-‹fl üyeleri

‹stanbul Bü-
yükflehir Beledi-

yesi'yle yaflanan ve
uyuflmazl›kla sonuçlanan

T‹S görüflmelerini protesto etmek
için bir yürüyüfl düzenledi. 

Belediye-‹fl ana binas› önünde
toplanan kitle, buradan Büyükflehir
belediyesine yürüyerek, 100 gün ge-
çen görüflmelerin sürüncemede b›ra-
k›lmas›na tepki gösterdiler. "Genel
grev genel direnifl", "Yaflas›n s›n›f
dayan›flmas›", "‹nsanca yaflamak is-

tiyoruz", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya
hep beraber ya hiçbirimiz" sloganla-
r›n› atan kitle, ayr›ca Zonguldak'ta
maden iflçilerinin katledilmesini "Ma-
denler iflçiye mezar olmas›n" sloga-
n›yla protesto ettiler. 

Belediye ‹fl ad›na 5 Nolu flube
baflkan› Nihat Altafl bir konuflma
gerçeklefltirdi. Altafl, uyuflmazl›k sü-
recinin ard›ndan grev karar›n› asa-
caklar›n› belirterek, madenlerdeki ifl-
çi ölümlerinin sorumlusunun da tafle-
ronlaflt›rma, güvencesiz çal›flt›rma
sistemi oldu¤unu belirtti. 
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‹flçilere, bas›na ve sendikalara, 
Biz direniflçi Akkardan iflçileri, patronun haks›z sald›r›s›na karfl› ortak irade-

mizle bafllatt›¤›m›z direniflimizi, sendikam›z BM‹S’in flube ve merkez yöneticile-
rinden bekledi¤imiz deste¤i göremedi¤imiz için bitirmek zorunda kald›k. Ancak
bu durum mücadelemizin sona erdi¤i anlam›na gelmiyor. Gerek patronlar s›n›f›-
na, gerekse de sendikal bürokrasiye karfl› mücadelemiz sürecektir. 

Bizler direniflimizi sonland›r›rken, yaflad›¤›m›z sürece ve ç›kartt›¤›m›z dersle-
re iliflkin bir de¤erlendirmeyi kamuoyuyla paylaflmak istiyoruz. Bildi¤iniz gibi di-
reniflimiz, krizi bahane eden Akkardan patronunun haks›z bir tensikat uygulama-
s› sonras›nda bafllam›flt›. Fakat direniflçi iflçiler olarak bu süreçte yaflad›¤›m›z
kimi olaylar, olumsuzluklar›n yaln›zca içinden geçmekte oldu¤umuz kriz döne-
minden veya patronun tutumundan kaynaklanmad›¤›n› bizlere apaç›k gösterdi.
Sendikam›z›n flube ve genel merkez yöneticilerinin, patronla daha önceden an-
laflarak at›lmam›za onay verdi¤i direnifl süreci içinde ortaya ç›kt›. 

‹zne ç›kar›lmam›zdan önce oturup iflverenle pazarl›k yapanlar ve bu suça or-
tak olanlar bu ifllerin sakl› kalaca¤›n› düflünüyorlard›. Biz onurlu ve hakk›n› ara-
yan iflçilerin d›fl›nda, bürokrat sendikac›lar ve patron bizlerin birkaç günden fazla
direnemeyece¤ini hesapl›yorlard›. Ama yan›ld›lar, bizler ortaya koydu¤umuz ka-
rarl› tutumla onlar›n bu oyununu bozduk. Bu sayede, ifli gece vakti direnifl çad›-
r›n› ve pankart›n› kald›rtmaya kadar vard›ran sendika yöneticilerinin de gerçek
yüzü aç›¤a ç›kt›. Ulaflt›¤›m›z bütün duyarl› iflçilere, temsilcilere ve kurumlara ya-
flad›¤›m›z gerçekleri aktard›k ve onlar› bu tür anlay›fllara karfl› mücadeleye da-
vet ettik. 

Aç›kt›r ki, flube ve genel merkez yöneticilerinin gerek direnifl öncesinde ve
gerekse direnifl bafllad›ktan sonraki olumsuz tutumlar›, direniflimizi zay›flatan bir
etken olmufltur. Sendika bürokratlar›n›n iflçi s›n›f›na olan güvensizliklerinin, ce-
saretsizliklerinin, moralsizliklerinin ve ifl bilmezliklerinin bedelini sonunda bizler
ödemifl olduk. Sendikac›lar›n bu ve benzeri yanl›fl tutumlar› devam etti¤i sürece,
Akkardan’da hâlâ çal›flmakta olan iflçiler de ayn› tehlike ile yüzyüze bulunmakta-
d›rlar. Bilinmeli ki, iflçilerin mücadele örgütleri olmas› gereken sendikalarda bu
tür bürokratik anlay›fllar›n hüküm sürmesine izin verdi¤imiz sürece, patronlar kri-
zin faturas›n› biz iflçilere ödetmeye devam edecekler. 

Taksim 1 May›s›nda sendika bürokrasisinin önde gelen temsilcilerine karfl›
TEKEL iflçileri öncülü¤ünde yap›lan protesto eylemi, iflçiler ile bürokrat sendika-
c›lar aras›nda nas›l mesafelerin olufltu¤unu tüm dosta düflmana göstermifltir. Bu
yaflananlardan herkes gereken dersleri ç›karmal›d›r. Sendikalar biz iflçilerin mü-
cadele örgütleridir. Fakat sendikalar›n bafl›na çöreklenen bürokrat anlay›fll› sen-
dikac›lar, hak mücadelemizin önündeki esas engeller haline dönüflmüfllerdir. An-
cak, iflinin, ekme¤inin ve onurunun sahibi olan biz iflçileri hesaba katmadan,
masa bafl› pazarl›klarla ve bürokratik usullerle iflleri yürüten bu bürokrat sendi-
kac›lar ve sendikal anlay›fl eninde sonunda mahkûm olacakt›r. 

Biz direniflçi Akkardan iflçileri, direniflimiz boyunca bizlere destek veren bü-
tün s›n›f dostlar›m›za, sunmufl olduklar› desteklerden dolay› içtenlikle teflekkür
ediyoruz. Bizler bilinçli iflçiler olarak, eninde sonunda bürokratik anlay›fllar› sen-
dikalardan süpürüp ataca¤›m›za ve s›n›f›m›z›n ç›karlar›n› temel alan mücadeleci
bir sendikal anlay›fl› sendikalar›m›zda hâkim k›laca¤›m›za inan›yoruz. 

Yaflas›n S›n›f Mücadelemiz! 
Direniflçi Akkardan iflçileri  

Direniflçi Akkardan iflçilerinden aç›klama

Belediye iflçilerinden
T‹S PROTESTOSU

Krizle birlikte yoksullaflman›n gün geç-
tikçe artt›¤› koflullarda, toplumun iflçi ve
emekçi bölüklerinin yan› s›ra, küçük üre-
ticiler, esnaflar da tepkilerini sokaklarda
göstermeye bafllad›lar. Belirlenen taban
fiyatlar›n›n düflük olmas›, tarlada yetifltiri-
len ürünlerin ellerinde kalmas› ve çok
ucuz maliyetle devletin kapatmak iste-
mesi, çiftçileri harekete geçirdi. 

Mersin'de domates ve biber üreticile-
ri, ürünlerinin para etmemesini protesto
etmek için 14 May›s Dünya Çiftçiler Gü-
nü'nde domateslerini ve biberlerini yollara dö-
kerek çi¤nediler. Akdeniz ‹lçesi Kazanl› Hali'nden konvoylarla Mersin Top-
tanc› haline gelen çiftçiler, pankartlar ve dövizlerle Mersin Yafl Sebze ve
Meyve Komisyoncular› Derne¤i önüne kadar yürüyüfl gerçeklefltirdi. Burada
Ziraat Odas› Baflkan› Cengiz Gökçel, "ürünlerimiz para etmiyor ve çok ucu-
za al›nmak isteniyor" diyerek maliyetlerin azalt›lmas›n› istedi. Yap›lan aç›k-
laman›n ard›ndan, çiftçiler yanlar›nda getirdikleri domates, biber vb. sebze-
leri yollara döktü. Eylemde çiftçiler  “WC 1 lira biber 30 kurufl”, “Çiftçi flehrin
efendisi de¤il kölesi oldu” yazan pankartlar tafl›d›. 

Ayn› tarzda eylemler Silifke'de de gerçeklefltirildi. 
Erdemli'de gerçeklefltirilen eylemde ise üreticiler, büyük flehirlerde doma-

tesin 3 TL'ye sat›ld›¤› halde, kendilerinden 50 kurufla satamad›klar›n› belirt-
tiler. Meyve ve Sebze hali önünde konuflma yapan Karakeflli Köyü Muhtar›
Ayhan Ayd›n "Çiftçiyi kim sömürüyor? ‹nsanlar domates almak için ç›rp›n›-
yor, biz satmak için ç›rp›n›yoruz. Biz domatesi 50 kurufltan satar›z, tüketici
3 TL'den al›r. Bizi sömüren kim? Bir an önce buna çözüm bulunsun. Çiftçi-
nin tenceresinde art›k çorba kaynamaz oldu" dedi. Yap›lan eylemin ard›n-
dan domates fiyat› 60 kurufla ç›kar›ld›. 

‹flçiler, emekçiler, ö¤renciler, çiftçiler... Emekçi kesimler krizin faturas›n›
ödemek istemiyor. Çiftçiler ise emek harcayarak ürettikleri ürünlerini yollara
dökmek zorunda kal›yor. Devlet taban fiyatlar›n› düflük belirliyor ve mallar›
ucuza kapatmaya çal›flan özel iflletmeler üflüflüyor çiftçilerin bafl›na. Çiftçi-
ler ise aç kalmakla karfl› karfl›ya. Çiftçiler ve küçük üreticiler, iflçi ve emekçi-
lerle birlikte “krizin faturas›n› ç›karanlar ödesin” diyerek, ortak mücadeleyi
yükseltmeli

Çiftçiler ürünlerini yollara döküyor

Tuzla Tarsanesi'nde 27 May›s'ta
bir iflçi katliam› daha gerçekleflti. 

‹flçileri filikada kum torbas› ola-
rak kullanarak katleden tersane
patronlar›, bu kez de iflçileri vinç
yerine kullanmak isteyince katlia-
ma sebep oldular. 

Selahattin Arslan Tersanesi’nde
meydana gelen olayda, k›zak kal-
d›rma s›ras›nda 15 iflçinin vince
yard›mla görevlendirilmesinin ar-
d›ndan halat koptu. Halat›n kop-
mas›yla bafl›na parça isabet eden
23 yafl›ndaki Metin ‹nan›r adl› iflçi
öldü, bir iflçi de omuzundan a¤›r
yaraland›. 

Tafleronlaflt›rman›n, güvencesiz,
düflük ücretlerle çal›flman›n en a¤›r
yafland›¤› alanlardan biri olan ter-
sane iflçileri, t›pk› maden iflçileri gi-
bi "kader"lerine terk edilm durum-

da. Bakanlar "güzel ölüyorlar" di-
ye buyuruyor. Tersane patronlar›
da iflçileri de¤iflik yöntemlerle “gü-
zel öldürüyor”lar! Gaz zehirlenme-
si, boya zehirlenmesi, vinçten düfl-
me vb. ölümlerin yan›na, kum tor-
bas› olarak, ya da vinç olarak kul-
lan›l›p ölmek de eklendi. 

Yaflanan son ölümle birlikte Tuz-
la'da ölenlerin say›s› 134'e yüksel-
di. Bu iflçi cinayeti eylemlerle pro-
testo edildi. Katliam›n meydana
geldi¤i tersanenin önünde 28 Ma-
y›s'ta Limter-‹fl sendikas› bir eylem
gerçeklefltirdi. Aç›klamada sorum-
lunun devlet ve patronlar oldu¤u
belirtildi. Ayn› gün saat 19'da ise
Herkese Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek
Platformu ile Direniflteki ‹flçiler Plat-
formu da bir eylem gerçeklefltirdi-
ler.
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Yakaland›¤› kanser hastal›¤›ndan sonra
devrmicilerin oluflturdu¤u “Güler Zere'ye
Özgürlük” platformunun yapt›¤› eylemler
ve bas›nç sonucu tahliye edilen Güler Zere
flehit düfltü. 7 May›s'ta saat 16 civar›nda
Küçük Armutlu'daki evinde sonsuzlu¤u ku-
caklayan Güler Zere, tecritin k›r›lmas›nda
bir umut ve bir simge olmufltu. 

Gerilla mücadelesi verdi¤i s›rada rahat-
s›zlanan Güler, tedavi için geldi¤i flehirde
yakalanm›fl ve DHKP-C üyesi olmak iddi-
as›yla ömürboyu hapis cezas›na çarpt›r›l-
m›flt›. 14 y›l içeride kald›¤› süre boyunca
devrimci kimli¤ini koruyan Güler Zere, kanser
hastal›¤›na yakaland›ktan sonra, devletin imha
sald›r›s›na maruz kalm›fl, tedavisi geciktirilmifl ve
engellenmiflti. 

Hastal›¤›n son aflamas›na gelinmesi beklendik-
ten sonra tahliye ifllemleri gerçeklefltirilen Güler
Zere'ye devlet adeta "d›flar›da ölme özgürlü¤ü"
verdi. Bu tahliye ifllemini gerçeklefltiren ise, ne
devletin kendisi oldu, ne de Güler bir af diledi. D›-
flar›da devrimcilerin önderli¤inde örgütlenen ey-
lemler sonucunda, binlerce kiflilik yürüyüfller, otur-
ma eylemleri, bas›n aç›klamalar› gerçeklefltirildik-
ten sonra, oluflan bask›y› karfl›layamayan devlet,
Güler'i serbest b›rakmak zorunda kald›. 

Tahliye olduktan sonra Güler Zere, evinde ziya-
retçileri kabul etti, onlara umut afl›lad›. Tedavi ola-
naklar›n›n tamamen tükendi¤i noktada ise, ölümü
vakur bir flekilde karfl›lamas›n› bildi. 

Güler'i, yine binlerce kifli sonsuzlu¤a u¤urlad›.
fiehit düfltü¤ü 7 May›s günü Hasta Tutsaklara
Özgürlük Platformu Taksim'de bir yürüyüfl ger-
çeklefltirerek "Güler Zere Öümsüzdür" pankart›n›
tafl›d› ve sloganlar›n› hayk›rd›. "Katil devlet hesap
verecek", "Devrim flehitleri ölümsüzdür", "Bedel
ödedik bedel ödetece¤iz" sloganlar›yla Galatasa-
ray'a kadar gerçeklefltirilen yürüyüflün ard›ndan,

yap›lan aç›klamada “Güler'i katleden devlettir” de-
nildi. 

8 May›s'ta ise, Küçük Armutlu Cemevi’nde bir
anma töreni düzenlendi. Anma törenine aralar›n-
da PDD'nin de bulundu¤u birçok devrimci kurum
kat›ld›. Anmada, Güler için sayg› duruflu yap›ld›. 

Güler Zere'yi, yoldafllar› ve dostlar› 9 May›s'ta
memleketi Elaz›¤”a u¤urlad›lar. Saat 12'de Armut-
lu Cemevi’nde toplanan devrimciler, Güler Ze-
re'nin naafl›n› ziyaret ettiler. Cemevi bahçesinde
gerçeklefltirilen anmada, Güler Zere'nin mücade-
lesi yoldafllar› taraf›ndan anlat›ld›. Grup Yo-
rum'un söyledi¤i marfllar›n ard›ndan Küçük Ar-
mutlu mahallesinde yürüyüfl düzenlendi. Güler'in
çiçeklerle süslenmifl tabutunun en önde ve ka-
d›n yoldafllar› taraf›ndan tafl›nd›¤› yürüyüflte
"Güler Zere ölümsüzdür", "Katil devlet hesap ve-
recek", "Bedel ödedik bedel ödetece¤iz" slogan-
lar› at›ld›. Son aylar›n› geçirdi¤i mahalleyi bir
kez de yoldafllar› ve dostlar›n›n omuzlar›nda ge-
zen Güler, Elaz›¤'a u¤urland›. 

Elaz›¤'da 10 May›s'ta düzenlenen törenle top-
ra¤a verilen Güler Zere, flehit düfltükten sonra,
di¤er illerde de selamland›. Ankara, ‹zmir, Ada-
na, Mersin, Bursa, Tekirda¤, Çanakkale, Sam-
sun, Malatya'da bas›n aç›klamalar› ve yürüyüfl-
ler yap›ld›.

Güler Zere'yi öldüren devlettir. Devrimci
tutsaklar üzerinde uygulad›¤› fliddeti her
daim sürdüren devlet, idamlar› bu flekilde
uyguluyor. Devrimci tutsaklar›n tedavileri
engellenerek ölüme sürüklüyorlar. "Has-
tanede kalamaz" raporlar›na ra¤men, on-
larca y›l cezaevlerinde tutuluyorlar ve
tahliyelerini ancak ölümleri yaklaflt›¤› an-
da yap›l›yor. 

Cezaevlerinde hala tedavi olmay› bek-
leyen hasta tutsaklar bulunmakta ve ya-
p›lan tüm baflvurulara, haz›rlanan rapor-
lara ra¤men hiçbir önlem al›nmamakta-

d›r.. Al›nmad›¤› gibi, hastal›¤›n ilerlemesi için her
fley yap›l›yor. Devletin cellatl›¤›n› ise Adli T›p Ku-
rumu yap›yor. Kurumun bafl›na koyduklar› doktor
Mengeleler, generalleri "hapfl›r›yorlar" diye tahliye
ederken, kanser olan, sakat olan devrimcileri ra-
porlara ra¤men tutmaya devam ediyorlar. 

Güler'in flahs›nda k›r›lan, tecrit halkas›ndan bir
parçayd›. Tüm devrimci tutsaklar›, bu tecritten
kurtarmak için mücadeleyi yükseltmeliyiz! Güler,
ölümü yüzünde gülüflüyle karfl›lad› ve k›z›l karan-
fillerle sonsuzlu¤a u¤urland›.. 

Güler’in katili devlettir!

Düzeltme ve özür
May›s 2010 tarihli 16. say›m›z›n 8. sayfas›nda ya-

y›nlanan “Hasta tutsaklara özgürlük“ bafll›kl› yaz›da,
"DTP üyesi Abdullah Akçay yaflam›n› yitirdi" ibaresi
yer alm›flt›r. Do¤rusu Osman Yi¤it olacakt›r. Düzeltir,
tüm devrimci kamuoyundan, okurlar›m›zdan ve Ak-
çay’›n yak›nlar›ndan özür dileriz. Abdullah Akçay ,
tahliye olmas› gereken hasta tutsaklar içindedir.

Osman Yi¤it, DTP Toroslar ilçe sayman›yken 6 ay
önce tutuklanm›fl ve cezaevine konmufltu. 34 yafl›n-
daki Osman Yi¤it, daha önce kalp kapakç›¤› sorunun-
dan ameliyat olmufltu. Tutukland›ktan sonra tedavisi-
nin yap›lmas› için baflvuruda bulunmas›na ra¤men,
bu iste¤i dikkate al›nmad›. Yap›lan ameliyat›n ard›n-
dan girdi¤i yo¤un bak›mdan ç›kamayarak, 27 Ni-
san'da Adana Balcal› hastanesinde yaflam›n› yitirdi.

11 May›s'ta Mu¤la'da
sivil faflistlerin sald›s›n›n
ard›ndan polis kurflunu-
ya yaralanan fierzan
Kurt, tedavi gördü¤ü ‹z-

mir Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Hastanesi'nde 24 Ma-

y›s'ta flehit düfltü. fierzan,
Mu¤la Üniversitesi ‹ktisadi ve

‹dari Bilimler Fakültesi 2. S›n›f ö¤-
rencisiydi.
11 May›s'ta gece yar›s›, Kürt ö¤rencilere önce
sözlü tacizde bulunan faflistler, sonras›nda sat›rlar-
la ve sopalarla ö¤rencilere sald›r›nca çat›flma ç›kt›.
Gece 3'e kadar süren çat›flmada, polis hedef gö-
zeterek devrimci ve yurtsever ö¤rencilerin üzerine

atefl açt›. fierzan’da, Güntekin fiahin adl› polisin
açt›¤› atefl sonucu bafl›ndan a¤›r yaralanm›fl ve
hastaneye kald›r›lm›flt›. 
Faflist sald›r›n›n ard›ndan Mu¤la'da devrimci ve
Kürt ö¤renci av›na ç›kan polis, onlarca ö¤renciyi
gözalt›na ald›. Faflistler her zamanki gibi ellerini
kollar›n› sallayarak gezmeye devam ederken, Kürt
halk›n›n yo¤un olarak oturdu¤u mahalleleri polis
abluka alt›na ald›. Artan tepkiler ve eylemler üze-
rine fierzan Kurt'u vuran polis Güntekin fiahin’i tu-
tuklanmak zorunda kald›lar, döret faflist de olay
gecesi cezaevine kondu. 
fierzan Kurt'un ölümünün ard›ndan do¤du¤u yer
olan fi›rnak'ta binlerce kifli cenaze töreni düzenle-
di. fierzan’›n babas›, çocu¤unu okutmak için Mu¤-
la’ya gönderdi¤ini, fakat ölüsünü ald›¤›n› söyledi

ve “AKP hükümetinin Kürt aç›l›m›,
daha fazla ölüm anlam›na m› ge-
liyor” diye sordu. Annesi, yeni do-
¤an çocuklara fierzan isminin

konmas›n›, fierzan’›n yaflat›lmas›n› istedi. 
Cenaze töreninin ard›ndan polisle çat›flan ö¤renci-
ler, gözalt›na al›nd›. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Ada-
na, Bursa illerinde de ö¤renci gençlik taraf›ndan
eylemler düzenlendi. 
Devlet, teslim alamad›¤› Kürt halk›n›, floven-milli-
yetçi linç kampanyalar›yla y›ld›rmak istiyor. Üni-
versitelerde okuyan Kürt ö¤renciler, yo¤un bir ab-
lukayla karfl› karfl›ya. Kald›klar› yurtlar faflistler ve
resmi kolluk güçleri taraf›ndan sürekli taciz edili-
yor, evleri bas›l›yor, sald›r›lara u¤ruyorlar. S›rf
Kürtçe konufltuklar› için öldüresiye dövülüyorlar.
fierzan Kurt da bu flekilde hayat›n› kaybetti. Basit
bir adli olay derekesine indirilmek istenen Mu¤la
olaylar›, asl›nda devletin floven politikalar›n›n gel-
di¤i boyuttur.

fierzan Kurt polis kurflunuyla katledildi



"Demokratiklefl-
me" yalanlar› alt›nda
kitleleri yan›ltmaya
devam eden burjuva-
zi, 19 Aral›k Katlia-
m›'yla ilgili operasyo-
na kat›lan askerler
hakk›nda iddianame
haz›rlad›. 

13 May›s 2010'da Bak›rköy Cumhuriyet
Savc›l›¤›, Bayrampafla'da 19 Aral›k 2000'de
gerçeklefltirilen askeri operasyonda 12 dev-
rimci tutsa¤›n katlediliflinin üzerinden, 10 y›l
geçtikten sonra bir iddianame haz›rlad›. Söz-
de "adalet" yerini bulsun diye, operasyonlar-
da görev yapan ve ald›klar› emirleri uygula-
yan 39 er hakk›nda 12'fler kez a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet hapis cezas› istedi. "Görev s›n›rlar›-
n› aflarak adam öldürmek" iddias›yla suçla-
nanlar aras›nda, dönemde rütbeli olan hiçbir
subay›n ad› geçmiyor. Suçlanan erler ise, da-
ha önce ça¤r›lan mahkemelere dahi gelme-
yen, adreslerinde "bulunamayan" kifliler…

Bayrampafla'da katledilen ve diri diri yak›-
lan devrimci tutsaklar, Eyüp Savc›l›¤› taraf›n-
dan yarg›lanmaya bafllanm›fl ve katliamdan
kurtulanlar adeta suçlu ilan edilerek, "devlete
isyan ettikleri" gerekçesiyle onlarca y›ll›k ha-
pis ve a¤›r para cezalar›na çarpt›r›lmak isten-
miflti. Hatta ölen devrimci tutsaklara dahi da-

valar aç›lm›fl, devlet kendi katliam›n›n sorum-
lulu¤unu devrimci tutsaklar›n üzerine atmaya
kalkm›flt›. Tüm bunlar ortadayken burjuvazi,
39 eri yarg›layarak zevahiri kurtarmak derdin-
de. 

O dönem görev alan generalinden astsu-
bay›na kadar tüm askeri kademenin içinde
yer ald›¤› Genel Kurmay, ‹çiflleri, Adalet,
Sa¤l›k Bakanl›klar› baflta olmak üzere ,devle-
tin tüm kurumlar› bu katliamdan sorumludur.
Yarg›lanmas› gereken dönemin tüm görevlile-
ridir. Ergenekon kapsam›nda generallere dar-
be girifliminde davalar açmaya çekinmeyen
AKP hükümeti, ifl devrimci tutsaklar›n katle-
dilmesine gelince, tek ad›m atmamaktad›r.   

19 Aral›k ve hücre sald›r›s›, devletin stra-
tejik sald›r›s›yd› ve haz›rl›klar buna göre ya-
p›lm›flt›. Planlar, y›llar önce belirlenmifl, pro-
valar› Ulucanlar, Burdur gibi cezaevlerinde
yaflama geçmiflti 2000 tarihinde ise  "hayata
dönüfl" ad›yla uyguland›. O gün devrimci tut-
saklar› "hayata döndürmek" ad›na katleden-
lerle, bugün "adalet da¤›t›yoruz, 19 Aral›k'›
yarg›l›yoruz" diyenler, ayn› sistemin temsilci-
leridir. Havuç-sopa politikas›yla gerçekleri
gizlemeye çal›flmaktalar. Bilinen fludur ki, bu
katliam›n sorumlusu 39 er de¤il, devletin ken-
disidir. Adalet elbette ki yerini bulacak, iflçi s›-
n›f› ve emekçi hareketi güçlendikçe katiller
hesap vereceklerdir.
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19 Aral›k iddianamesi haz›rland› 
suçlu: 39 er A¤r›'da ücretli ö¤retmenlik yapan 23 yafl›ndaki fiahin

Demir, 26 May›s'ta evinde intihar etti. Bunal›ma giren
ö¤retmeni, okula gelmemesi üzerine flüphelenen ö¤ren-
cileri evinde buldular. 

Kadrolu ö¤retmen eksikli¤i had safhada olmas›na
ra¤men, sözleflmeli ö¤retmenleri, ucuz ve güvencesiz bir
flekilde çal›flt›rmaya devam eden devlet, atama yap›lma
süreci geldi¤inde de adeta "g›d›m g›d›m" hareket edi-
yor. 250 bin ö¤retmen aç›¤›ndan bahsedilirken, yaln›z-
ca 10 bin ö¤retmen atamas›n›n yap›laca¤›n› aç›kl›yor.
Üstelik her y›l üniversitelerden mezun olan on binlerce
ö¤retmen aday› oldu¤u ve iflsiz ö¤retmenlerin say›s› mil-
yonlara yaklaflt›¤› halde... 

Atanmas› yap›lmayan ö¤retmenler ya dersanelerde
çok düflük ücretlerle azg›nca çal›flt›r›l›yor, ya da okullar-
da birkaç derse sokularak açl›¤a mahkum ediliyor. Söz-
leflmeli ö¤retmenlerin atand›klar› yerler ise genelde uzak
yerler oluyor ve hem kiralar hem sosyal ortam, bunal›-
ma girmelerine zemin haz›rl›yor. Devlet ise ölümlere
"kader" demeye devam ediyor. 

Son aylarda intihar eden sözleflmeli ö¤retmenlerin sa-
y›s›nda meydana gelen art›fl, e¤itim sisteminin kendisiyle
de birebir ba¤lant›l›. Bugün hala sistemin oturmam›fll›¤›
üzerine nutuk çekenler, düz liseleri kapatarak kendileri-
ne yeni rant alanlar› yaratman›n pefline düflüyorlar.
Emekçi çocuklar›na okullar›n kap›s›, iyice kapan›yor ar-
t›k. ‹ntihar  yafl› da gün geçtikçe düflüyor. 

‹ntihar çözüm de¤il elbette ki. Ö¤retmenlerin bunal›-
ma girmek yerine yapmas› gereken örgütlenmek ve mü-
cadele etmektir. Mücadele edenler her zaman kazan-
mazlar, ama kazananlar her zaman mücadele edenler
olmufltur.

Bir ö¤retmen "intihar" etti

Tutuklamalar, işkenceler, cezalar…
* Azadiya Welat gazetesinin tutuklu eski yaz› iflleri
müdürü Vedat Kurflun 166 y›l 6 ay hapis cezas›na
çarpt›r›ld›. Mahkeme Diyarbak›r 5. A¤›r Ceza Mahke-
mesi'nde görüldü. 

* Baran Tursun'un annesi Berrin Tursun, san›k polis-
lerden Oral Emre Atar'›n tahliye edilmesine gösterdi¤i
isyan ve tepkiden dolay› 5 ay hapis cezas›na çarpt›r›l-
d›. ‹zmir Karfl›yaka'da görülen duruflmada, aile birey-
lerine ayr› ayr› hapis cezas› istendi. Bir baflka mahke-
me ise, Tursun ailesinin bireylerine 10 y›la varan ha-
pis cezalar› istiyor. Katil polisleri, yarg›lamadan ser-
best b›rakan mahkemeler, buna itiraz eden herkesi
suçlu ilan ediyor. 

* Erzincan'da 15 May›s'ta Erzincan Gençlik Derne¤i
üyelerine yönelik yap›lan ev bask›nlar›nda gözalt›na
al›nan 8 kifliden, 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.
Tutuklamaya gerekçe olarak 8 Mart, 1 May›s vb. mi-
tinglere kat›lmak, ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için
imza toplamak gösterildi. 

* 8 May›s'ta Okmeydan›'nda gerçeklefltirilen Dev
Genç'in 40. kurulufl y›ldönümü etkinli¤ine sald›ran çe-
vik kuvvetin sald›r›s›na karfl› direnen kitleden, gözalt›-
na al›nan 6 kifli iflkence gördü. Gözalt›na al›nanlardan
4'ü tutukland›. 

* 25 May›s'ta Edirne'den girifl yaparken gözalt›na al›-
nan 3 kifli, DHKP-C üyesi olduklar› iddias›yla tutuk-
land›. Baflbakana suikast düzenleyecekleri ve bombal›
eylemler gerçeklefltirecekleri iddia edilen kiflilere yar-
d›m etti¤i gerekçesiyle gözalt›na al›nan kifliyle birlikte
tutuklananlar 4 kifli oldu. 

Engin Çeber’in iflkenceyle öldürülmesi üzerine
aç›lan dava, 17 ay sonra karara ba¤land›. Metris
Cezaevi ikinci müdürü ile iki infaz koruma memuru-
na “iflkence ile adam öldürme” suçundan müebbet
hapis cezas› verildi. 21 san›k da de¤iflik cezalara
çarpt›r›ld›lar. Duruflma sonunda Bak›rköy Adliyesi
önünde aç›klama yapan avukat Taylan Tanay, “ifl-
kenceciler ilk kez bu kadar a¤›r hapis cezalar› al›-
yorlar” dedi. 

Engin Çeber’in iflkenceyle öldürülmesi üzerine,
yükselen tepkiler ve olay›n üzerine gidilmesi sonu-
cunda ilk kez iflkence suçundan böyle a¤›r cezalar›
getirdi. Fakat hiç bir ceza, Engin gibi bir devrimciyi
kaybetmenin ac›s›n› dindiremez

“80’lerde tarihte tek tip
elbiselere karfl› 12 Eylül
cuntas›na karfl› direnifllerle
sözedilen, tarih sayfalar›na
geçen yerdeyim, Metris’deyim”
diye yaz›yordu, mektubunda yoldafllar›na. Metris
direniflini bugünlere tafl›yarak kendisi de devrim ta-
rihinin sayfalar›na geçti.

O, yeni kufla¤›n seçkin bir devrimcisi olarak
ölümüsüzleflti. Kavgam›zda daima yaflayacak!

“Ben bu uzun yolu bildim bileli
Kalbim özgürlük için ç›rp›nd›
Düzenin kötü gidifline
Ellerimi aç›yorum
Gö¤sümü siper ediyorum
Nice zalimler vurdu bedenime
Y›lmadan
Elimde bir pankart
Dald›m emekçilerin
Ezilenleri aras›na...
‹nsanlar ölüyor
Mapus denen yerde
Birileri duymal›
Bunca yaflanan gerçekleri
Ölüm nas›lsa elbet bir gün gelecek
Vars›n özgürlük için aks›n kan›m”

28 A¤ustos 2008-Engin Çebe

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn kkaattiilllleerriinnee
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‹srail Chomsy’e de izin vermedi

Dünyaca ünlü Musevi as›ll› Amerikal› yazar No-
am Chomsky, May›s ay› içinde Bat› fieria’da kon-
ferans vermek için Filistin’egitmek istedi, fakat ‹sra-
il devleti girifl izni vermedi. Ürdün s›n›r›n›n geçifl
noktas›nda Chomsky’nin ‹srail yetkililerince sorgu-
land›¤› ortaya ç›kt›. Sorgucular, “‹srail hükümetinin
hofluna gitmeyen fleyler söyledi¤i” için izin verme-
diklerini söylediler. “Neden bir israil üniversitesinde
de¤il de, Filistin’de konuflma yapt›¤›” sorguland›.
‹ki Kadima milletvekili ise, Comsky’e “Filistin topra-
kalar›na girmek için Refah’taki tünellerden birini
denemesini” önerdi!

Ambargo alt›nda bulunan Gazze’ye yard›m götür-
mek amac›yla Akdeniz’e aç›lan “yard›m gemileri”ne
‹srail’in sald›r›s› ve bu sald›r› sonucu 9 ölü ve onlar-
ca yaral›n›n olmas›, baflta Türkiye olmak üzere tüm
dünyada ‹srail siyonizmine karfl› öfkeyi sokaklara ta-
fl›d›. 

34’ü yabanc›, 50 gazetece, 25’i yabanc› milletvekili
toplam 680 kiflinin gemilerle ambuluka alt›ndaki Gaz-
ze’ye, çeflitli inflaat malzemeleri, t›bbi malzeme, g›da
ve tekstil ürünlerini kapsayan “yard›m filosu” Akde-
niz’in uluslararas› sular›nda ‹srail’in sald›r›s›na u¤ra-
d›. 

Toplam 7 gemi bulunuyordu. Bu gemilerin bafl›nda
da “amiral gemi” olarak adland›r›lan Mavi Marmara
vard›. Mavi Marmara, içinde Türklerin a¤›rl›kl› oldu¤u
ve ‹HH-‹nsani Yard›m Vakf›’n›n organize etti¤i bir
yard›m gemisiydi ve Türk bayra¤› tafl›yordu. 

En büyük sald›r› da bu gemiye oldu. ‹srail askerleri
havadan ve denizden ablukaya ald›¤› gemiyi, önce
plastik, sonra gerçek mermilerle kurflun ya¤muruna
tuttu. Ve en fazla ölü ve yaral› bu gemide yafland›.
Bunda, Mavi Marmara’da bulunan gönüllülerin, ‹srail
askerlerine karfl› direnmesinin de rolü vard›. Di¤er
gemiler, kuflatma sonras› hemen tesli olurken, Mavi
Marmara, ‹srail askerlerine sopalar ve bilyelerle di-
rendi.

* * *

‹srail, uzun süredir Gazze’yi iflgal alt›nda tutuyor.
Gazze’nin d›fl dünya ile olan tüm ba¤lar›n› kesiyor.
Karadan tek ç›k›fl olan M›s›r’daki Refah kap›s› da
M›s›r hükümetince kapal› tutuluyor. M›s›r, daha önce
Refah’tan yard›m götürmek isteyen gönüllülere sal-
d›rm›fl, orada da bir kifli ölmüfltü. Bunun üzerine gö-
nüllüler, denizden yard›m götürme karar› ald› ve 7
gemi Akdeniz sular›na aç›ld›.

‹srail, bafl›ndan beri gemileri Gazze’ye yanaflt›rma-
yaca¤›n› aç›klad›. Gemilerin, ‹srail’in Afldot limana
yanaflmalar›n›, yard›mlar›n ‹srail yetkililerince ince-
lendikten sonra Gazze’ye ulaflt›r›laca¤›n› söyledi.
Gemidekiler ise, bu flart› kabul etmediler, yard›mlar›
kendi elleriyle ulaflt›racaklar›n› bildirdiler. Akdeniz’de
dört gün boyunca gerilimli bir bekleyifl yafland›. Ge-
milerin limana yanaflmamaktaki kararl›l›¤› üzerine ‹s-
rail, kanl› bir operasyon düzenledi. 

Uluslararas› su-
larda böyle bir sal-
d›r› ve bu kadar ölü
ile yaral›n›n olmas›,
büyük bir infale yol
açt›. ‹srail’in gemile-
re müdahalesi bek-
leniyordu fakat,
böylesi beklenmi-
yordu. ‹srail’in sal-
d›rgan tutumu bir
kez daha gözler
önüne serildi. Ayn›
zamanda Gazze
üzerindeki ablukas›,
tüm dünya kamuo-
yu taraf›ndan bilinir
oldu. Bu yönleriyle

“yard›m filosu” amac›na ulaflt›. Bu kanl› sald›r›-
ya karfl› yükselen öfke üzerine, M›s›r hükümeti
de Refah kap›s›n› geçici olarak açt›¤›n› duyur-
du.

* * *

‹srail, Filistin iflgalini en insanl›k d›fl› yöntem-
lerle sürdürmeye devam ediyor. Bat› fieria ve Gazze
olarak bölünmüfl durumdaki Filistin’i, hem kendi için-
de, hem de d›fl dünya ile ba¤›n› kopartmaya çal›fl›-
yor. Duvarlar örüyor, sahil fleridini askerlerle dolduru-
yor, yar›-aç›k cezaevi haline getiriyor. Bu iflgale ve
ablukaya direnen herkesi de “düflman” ilan ederek
sald›r›yor, katlediyor. Geçti¤imiz y›llarda Amerikal›
bar›fl eylemcisi, Rachel Corrie’yi de bir y›k›m› engel-
lemek isterken, buldozeri üzerine sürerek öldürmüfl-
lerdi.

Gemilere yap›lan kanl› bask›na ra¤men, bu eylem-
lerin sürdürülece¤i bildirildi. “Özgürlük Filosu” ad›n›
verdikleri gemilerle Akdeniz’e aç›lanlar aras›nda
Rachel Corri’nin ismini verdikleri ‹rlanda gemisi de
bulunuyor.  Bu gemi, sald›r›dan sonra Akdeniz sula-
r›na aç›ld›. ‹srail, buna da izin vermeyeceklerini du-
yurdu.

* * *

Gemilerin amac›n›n, sadece Gazze’ye “insani yar-
d›m” olmad›¤›, as›l olarak ‹srail’in Gazze’deki abluka-
s›n› teflhir etmeyi amaçlad›¤› ortaya ç›kt›. Her ne ka-
dar, bu ifli organize edenler “devletler d›fl›” “sivil top-
lum örgütleri” olarak görünse de, devletlerle ba¤lant›-
l› ve siyasi bir hedef gözettilerek hareket etti¤i orta-
dad›r. ‹srail’in gemilere sald›r›s› üzerine tüm devletler
iflin içine girmifl ve yo¤un bir diplomasi bafllam›flt›r.

Bugüne dek ‹srail, s›rt›n› ABD’ye dayayarak Orta-
do¤u’da terör estiriyordu. ABD’deki gerileme ile bir-
likte ‹srail’in konumu da, yapt›klar› da daha yüksek
sesle tart›fl›lmaya bafllad›. Ortado¤u’da de¤iflen den-
geler, ABD’yi yeni hamleler yapmaya zorluyor. Irak
iflgalinin baflar›s›zl›¤› üzerine ABD’nin bir “Sünni
blok” yaratma çabas›, ‹srail’in ç›karlar›yla örtüflmü-
yor. Böyle olunca, ‹srail’in att›¤› her yeni ad›m,
ABD’nin Ortado¤u plan›n› bozuyor.  Mart ay›nda ‹s-
rail, Do¤u Kudüs’teki yerleflim yerlerine sald›rm›fl ve
yeniden Filistin halk› ayaklanm›flt›. Bu sald›r›n›n,
ABD Baflkan Yard›mc›s›’n›n ziyareti s›ras›nda ger-
çekleflmesi, ABD-‹srail iliflkilerini de gerginlefltirmiflti.
Geçen say›m›zda “‹srail Nereye” bafll›kl› yaz›da, ‹s-
rail’in son dönemdeki hamleleri, ABD-‹srail iliflkilerin-
deki çat›rdama ve bunun nedenleri üzerine durmufl-
tuk.

Gemilerin tam da böyle bir zamanda Akdeniz’e
aç›lmas›, ABD’yi ‹srail konusunda daha fazla zorla-
ma amac› tafl›yor. Nitekim ‹srail sald›r›s› üzerine bü-
tün gözler ABD’ye çevrildi ve ABD’nin olay› k›namas›
istendi. ABD ise, hala ‹srail’i karfl›s›na almak istemi-
yor. Fakat BM’de al›nan k›nama karar›na karfl› ç›k-
mayarak, bir ad›m atm›fl oldu. Ard›ndan Türkiye’nin,
cenazelerin ve yaral›lar›n hemen gönderilmesi, tut-
sak edilenlerin serbest b›rak›lmas› talepleri, ABD’nin
onay› ile ‹srail taraf›ndan yerine getirildi.

Türkiye, kendi vatandafllar›n› öldüren, yaralayan,
tutuklayan ‹srail’e karfl›, maç için ‹srail’de olan genç
milli tak›m› ça¤›rmak ve yaz aylar›nda yap›lacak olan

ortak tatbikat› ertelemek d›fl›nda ciddi bir yapt›r›m
karar› almad›. Hatta mecliste haz›rlanan ortak dekle-
rasyonda yeralan, “‹srail’le her tür ekonomik, siyasi,
kültürel iliflkiler gözden geçirilecektir” mealindeki bir
cümleyi bile AKP milletvekilleri ç›karmak istediler.
Sonra, böyle bir atmosferde zor durumda kalmamak
için vazgeçtiler. 

* * *

‹srail, iyice köfleye s›k›flmaya bafllad›. S›k›flt›kça
da daha fazla sald›rganlafl›yor. Arkas›ndaki en güçlü
destek olan ABD’nin de sars›lmas› ve eskisi gibi ar-
kas›nda duramamas›, bu sald›rganl›¤› artt›r›yor. Fa-
kat son gemi bask›n›yla zaten varolan ‹srail karfl›t›
tepkiler, iyice artt›. ‹srail’in ifli, bundan sonra daha
zor olacak. Baflta Gazze olmak üzere Filistin üzerin-
de kurdu¤u ablukay› gevfletmek zorunda kalacak. 

Hiç kuflkusuz bunda temel faktör, Filistin halk›n›n
y›llard›r süren direniflidir. Bu direnifl, etraf›nda yard›m
ve dayan›flma a¤›n› da büyütmüfltür. Bugün ‹slami
kesimlerin, Hamas üzerinden Filistin davas›n› sahip-
leniyor görünmesi de aldat›c›d›r. Filistin direnifli, Ha-
mas ortaya ç›kmadan çok önce bafllam›flt›r ve o dö-
nem bu kesimler, Filistin iflgali için parmaklar›n› oy-
natmam›flt›r. Bugün de yap›lan, bir bütün olarak Fi-
listin sorununun çözümüne yönelik de¤il, Hamas’›n
yönetti¤i Gazze’deki ablukaya dönüktür.

Filistin direniflinin bafllad›¤› 60’l› y›llarda, içinde
Türkiye devrimci hareketinin önderlerinin de bulun-
du¤u, devrimci güçler, sadece destekçi olmakla kal-
mam›fl, bizzat gidip savaflm›fllard›. Ezilen halklar›n
mücadelesi, ancak devrim ve sosyalizm hedefiyle,
gerçekleflebilir. Aksi durumda flu ya da bu emperya-
list gücün kulland›¤› ve hegemonyas›n› kurdu¤u bir
ülke olmaktan kurtulamaz.

Bir kez daha Filistin sorununun güncelleflti¤i bu
günlerde, Filistin halk›n›n ve direniflinin yan›nda ol-
du¤umuzu göstermek gerekir. Bununla birlikte ‹slam-
c› kesimlerle aradaki fark› koymak ve bu sorunun
emperyalistler aras› kap›flman›n bir parças› haline
getirilmesine karfl› durmak, büyük önem tafl›makta-
d›r.   

‹srail’in kanl› sald›r›s›



Komünist bir örgütün kurusucu,
bir direnifl virtüözü, bir döneme
damgas›n› vurmufl; dahas›, yenilen
bir devrimi, ezilen bir devrimci kufla-
¤› diriltmifl, son eylemi ölüm orucu-
na önderlik ederek, sadece zindan-
larda de¤il, ülke genelinde yenilgi
dönemini kapat›p, yeniden toparlan-
ma dönemini bafllatm›fl bir komü-
nist önder için, “nas›l bir zeka me-
flalesi söndü / nas›l bir yürek dur-
du” denmez de ne denir? 

Fatih’in ölümünün ard›ndan
Orak-Çekiç’in manfleti “Fatih öldü
yoldafllar, BAfiLAR YURARI!” idi.
Biliniyordu ki, Fatih’in ölümü hepi-
mizde büyük bir ac›, derin bir s›z›
b›rakm›flt›. Sadece bizde de de¤il,
onu tan›yan tüm devrimcilerde, iflçi
ve emekçilerde...

Fatih deyince, mütevaz›l›k akla
gelir. Onun en belirgin özelli¤idir bu.
Son mektubundan ak›lda en çok ka-
lan ve en yayg›n biline sözü; “arka-
m›zdan bizi çok çok övüp, yeralt›n-
da yüzümüzü k›zartmay›n olmaz
m›”d›r. O, yaflam›nda oldu¤u gibi,
ölüme giderken de son derece al-
çakgönüllüdür... 

Örgütüne ve yoldafllar›na verdi¤i
de¤erle, kendisine de¤er katm›fl,
mütevaz›l›¤› ile büyümüfltür. Ve bu
yaklafl›m›, tüm yoldafllar›n›n, tüm
devrimcilerin gözünde, onu daha da
yüceltmifl, daha büyük de¤er kazan-
d›rm›flt›r...

Fatih, iflkencede direniflin simge-
sidir. Ülkemizde iflkencede direnifl
deyince, Kaypakkaya’dan sonra
onun ismi an›l›r. Bugün hala iflken-
ceciler, direnen devrimcilere, “Fatih
gibi” diyorsa, onu unutam›yorlarsa,
yaratt›¤› efsanevi direnifl yüzünden-
dir. Ama Fatih, bu efsaneyi birden-
bire yaratmad›...

Fatih’in direniflçi ve mütevaz›
özelli¤i daha yayg›n bilinir de, örgüt-
çü yöne, özellikle iflçi s›n›f› içindeki
çal›flmas› pek bilinmez. Oysa Fatih,
grup dönemi dahil, tüm devrimci ya-
flam› içinde iflçi çal›flmas› baflta ol-
mak üzere örgütçü özellikleriyle öne

ç›kar. Özellikle Çukurova bölgesinde
bir çok iflçi direniflini, grevleri örgüt-
lemifl ve iflçi kadrolar yetifltirmifltir.
Çukurova iflçilerinin sendikalaflma-
s›nda önemli bir rol oynar. ‹flçiler
aras›nda k›sa sürede sevilip say›lan
bir önder haline gelir.

Bunu nas›l baflar›r? Her fleyden
önce sade ve alçakgönüllü kiflili¤i
ile... Onlardan biridir o. Birlikte yiyip
içer, birlikte yat›p kalkar. Hiçbir bi-
çimde üstünlük taslamayan ama
fark›n› hep hissettirendir. Çalflmada
›srarl› ve sebatkard›r. Bafllad›¤› bir
fleyin sonunu mutlaka getirir. ‹stedi-
¤i ‘son’a ulaflmak için tüm enerjisini
ve yarat›c›l›¤›n› seferber eder. Bu-
gün de Fatih’in s›n›f içindeki çal›fl-
mas›ndan ve genel olarak örgütçü
özelliklerinden alaca¤›m›z çok fley
var.

Fatih, gelece¤imizin  insan›n›n
günümüze düflmüfl halidir. Bu ta-
n›m, belki de onu en iyi anlatan
cümledir. O, yeni tipte insan›n, sos-
yalist insan›n bir izdüflümüdür ade-
ta. ‹nsan iliflkilerinde ve örgütsel ça-
l›flmalarda bu dünyan›n de¤il, “gele-
ce¤in insan›”n› buluruz....

(...)

Bir eylemin içindeyken, o an› ya-
flarken, onun bir “dönüm noktas›”
olaca¤›n› ve tarihe damgas›n› vura-
ca¤›n› anlayabilmek kolay de¤ildir.
Fatih ve yoldafllar› bunu görmüfltür.
Hem de faflizmin ve oportünizmin
topyekün sald›r›lar›n› gö¤üsleye-
rek... Fatih, ’84 ÖO eyleminin kal-
bidir. Eylemin baflar›s›, onun varl›¤›
ile somutlaflm›flt›r adeta... Çünkü
bilirler ki, Fatih’in yer ald›¤› hiçbir
direnifl yenilmemifltir. O da yoldafl-
lar›n›n ve devrimcilerin bu inançlar›-
n› bofla ç›karmaz. Zaferin ölümle
gelece¤ini bildi¤i için, tüm ekipte
ölüme do¤ru bir koflu bafllat›r; “ipi
ilk kim gö¤üsleyecek” yar›fl›d›r bu.
Ve di¤er ÖO flehitleriyle birlikte
buzk›ran olur, zaferin yolunu düz-
ler... Ve ’84 ÖO’daki “Biz Kazana-
ca¤›z” sözü, tüm ÖO’lar›n slogan›
olur, ÖO’larla özdeflleflir...

Lenin, Sverdlov’un ölümünün ar-
d›ndan “her insan›n yeri mutlaka
doldurulur, ama Sverdlov’un yerini
doldurabilmek, onun tek bafl›na
yapt›¤› iflleri yapabimek için, en az
on kifli gerekiyor.” diyor. Yoldafllar›
da Fatih’in ard›ndan “o hepimizin
toplam›d›r” demifllerdi. Örgütçü Fa-
tih, asker Fatih, direniflçi Fatih...

Fatih, bizim önderimizdir. ‹htilalci
komünist hareketin kurucusudur.
Ama sadece bizim önderimiz, bizim
flehidimiz de¤ildir. O, Türkiye dev-
rimci hareketine mal olmufl bir dev-
rim flehidi ve önderidir. ‘70’li y›llara
damgas›n› vuran ve tüm TDH’nin sa-
hiplendi¤i Deniz, Mahir, Kaypakkaya
gibi Fatih de tüm devrimci haretin
sahiplendi¤i bir de¤erdir. Bundan ayr›
bir onur duymal›y›z. (...)

O, gerçekten de bir “kutup y›ld›z›”
olarak bize yol gösteriyor, ›fl›k saç›-
yor. Bunu anlamak ve de¤erlendirme
ise bize kal›yor... Fatih’in örgütçü ye-
teneklerini, iflçi ve emekçilerle kurdu-
¤u ba¤lar› ve onlar› kadrolaflt›rma
ustal›¤›n›, örgütü ve yoldafllar›n› her
fleyin üzerinde tutan yaklafl›m›n›, yol-
dafllar›na ve halk›na duydu¤u derin
sevgi ve güveni; buna karfl›l›k düfl-
manlar›na olan büyük nefreti ve bü-
tun bunlar›n alt›nda yatan özü iyi an-
lamal› ve anlatmal›y›z. 

Yeni Fatihler olabilmek ve bir dö-
nemi arkam›zda b›rakabilmek, bura-
dan geçiyor. 

*”Kutup Y›ld›z›” kitab›ndan al›nm›flt›r.

Fatih’i anman›n anlam›...

“Direnen Filistin Halk›na
KAN VERMEK ‹ST‹YORUZ!”(*)

‹srail’li siyonistlerin Lübnan’da
ABD emperyalistleri ile birlikte
planlad›klar› iflgal hareketi sürüyor. 

Bugüne dek 34 bini aflk›n Filis-
tinli ve Lübnanl› öldürüldü, onbin-
lercesi yaraland›. Amerikan tekno-
lojisinin en son silahlar› ile flehirler-
de tafl üstünde tafl b›rak›lm›yor.
Kimyasal silahlar kullan›l›yor, ka-
d›n-çocuk demeden insanlar katle-
diliyor. 

Bu sald›r› Filistin halk›na yönel-
tilmifl bir soyk›r›m hareketidir. ABD
emperyalistleri ve ‹srailli siyonistler
taraf›ndan yürütülen bu sald›r›lar,
Filistin halk›n›n hakl› davas›n›n er-
geç zafere ulaflmas›n› engellemeye-
cektir. Benzerlerini Nazi Almanya-
s›’nda gördü¤ümüz Filistin halk›na
karfl› griflilen bu soyk›r›m hareketi-
ni nefretle k›n›yoruz.

Ony›llard›r “özgürlük bahfledil-
mez, kanla kazan›l›r” ilkesinin bilin-
ciyle hareket eden ve tüm bir ulus
olarak savaflan Filistin halk›, müca-
deleyi kazanacak; özgür, ba¤›ms›z,
demokratik Filistin gerçekleflecek-
tir! Bu, tarihin durdurulmaz ak›fl›d›r!
Filistin halk›n›n mücadelesi, baflta
iki süper devlet olmak üzere emper-
yalistlerin, ‹srailli siyonistlerin, geri-
ci Arap yönetimlerinin köhnemifl
kalelerine vura vura, önüne dikilen
engelleri y›karak zafere ulaflacakt›r!

Filistin halk›n›n
siyasi ve askeri var-
l›¤›n› sürdürme, ya-
flama savafl› verdi¤i
bugün, buna inanc›-
m›z› bir kez daha
belirtiyoruz. Fafliz-
min zindanlar›nda
tutsak olan bizler,
bugün Filistin siperlerinde omuz
omuza siyonist iflgalcilere karfl› sa-
vaflabilme olanaklar›ndan yoksu-
nuz. 

Katledilen yi¤it evlatlar›n›n yan›
s›ra, onbinlercesi de yaralanan Fi-
listin halk›n›n yaralar›n› sarmada
katk›da bulunmak için KAN VER-
MEK ‹ST‹YORUZ! ‹stiyoruz ki, kan›-
m›z yaral› Filistin savaflç›lar›na güç
versin! Onlar, soylu birer intikam
meflalesi olarak, emperyalistlerin ve
siyonist iflgalcilerin karfl›s›na yeni-
den dikilsinler!

Zafer, direnen Filistin halk›n›n
olacakt›r!

15.7.1982

Mehmet Fatih Öktülmüfl

(*)Fatih ve ortak savunma yapan
yoldafllar›n›n, mahkemeye gönderdik-
leri dilekçedir. Devam›nda Filistin so-
runu üzerine ayr›nt›l› de¤erlendirmeler
de yer almaktad›r.-Yarg›layan Savun-
ma sf:270
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BER‹VAN...
Berivan Sayaca... Cezaevlerine doldurulan binler-

ce Kürt çocu¤undan biri. Polise tafl atmakla suçlan›-
yor. Hiçbir delil olmad›¤› halde... Çok baflar›l› bir
ö¤renci olmas›na ra¤men, aylard›r okuluna gidemi-
yor. Egemenlerin Kürt çocuklar›na reva gördükleri
yaflam bu!

Kürt aç›l›m› diye “tafl atan çocuklar›n cezalar›n›
indirmeyi” -kald›rmay› de¤il!- vaadeden AKP hükü-

meti, aylard›r bunu bile yapamad›. ‹kiyüzlüce Filistin halk› ve çocuklar›n›n
dram›n› dilinden düflürmezken,, Kürt çocuklar›n› y›llarca hapislerde tutu-
yor, kolununu k›r›yor, katlediyor... Bu çocuklar büyüyecek! Ve yap›lanlar›
unutmaycak, hisab›n› soracak!

Son aylarda Kürt
bölgelerine dönük
operasyonlar iyice
artt›. Birçok Kürt böl-
gesi “insans›z alan“
haline getirildi. Ordu
güçleri ve özel kuv-
vet birlikleri, da¤› ta-
fl› bombal›yor. 

* * *

Uzun bir aradan
sonra yeniden “s›n›-
rötesi operasyon”lar
bafllad›. Türk Silahl›
Kuvvetleri, Irak s›n›-
r›n› aflarak baflta
Kandil olmak üzere Kürt bölgelerine
bomba ya¤d›r›yor. Benzer bir flekil-
de ‹ran da s›n›ra y›¤›nak yap›yor ve
PKK kamplar›n› hedef al›yor. Geçti-
¤imiz günlerde ‹ran, 7 PJAK üyesini
idam etti. 

Bütün bunlar›n, ABD-Irak-Türkiye
üçlü ittifak› içinde gerçekleflti¤i bilini-
yor. Buna son zamanda Türkiye-‹ran
iflbirli¤i de dahil oldu. 

* * *

Geçti¤imiz günlerde Irak’taki Kürt
Bölgesel Yönetimi Baflkan› Mesut
Barzani, 6 y›l aradan sonra Türki-
ye’ye geldi. Cumhurbaflkan› Abdul-
lah Gül de dahil olmak üzere en üst
düzeyde karfl›land›. Ziyaret, tam da
‹srail’in “yard›m gemisi”ne sald›rd›¤›,
ayn› gece ‹skenderun deniz kuvvet-
lerine PKK’nin sald›rd›¤› ve “‹srail ile
Kürtler aras›nda bir yak›nlaflma m›
oluyor” sorular›n›n tart›fl›ld›¤› bir s›-
rada gerçekleflti. 

Bu üst düzeyde a¤›rlama, Türki-
ye’nin Güney Kürdistan’daki Kürt
Bölgesi ile iliflkilerini giderek artt›¤›-
n›n göstergesiydi. Ayn› zamanda
Barzani’ye, PKK’ye karfl› mücadele-
de verdi¤i deste¤in bir ödülü gibiydi.
fiimdiye kadar “afliret reisi” diyerek
afla¤›lad›klar› Kürt liderleri Talabani
ve Barzani’yi, arka arkaya Türki-
ye’ye davet etmeleri, kendi ç›karlar›
do¤rultusunda ald›klar› mesafeyi
gösteriyor.

* * *

Artan operasyonlara kar-
fl› “canl› kalkan” eylemi
yapmak isteyen Kürt halk›-
na ve onun vekillerine yö-
nelik sald›r›lar ise sürüyor.
Son olarak fi›rnak-Silopi’de
askeri operasyonu protesto
etmek için yürüyüfle geçen
halk›n önüne barikat kur-
dular ve üzerlerine tazikli
su s›karak da¤›tt›lar. 

Yürüyüfl kolu-
nun en önünde
bulunan BDP
milletvekillerin-
den Sevahir
Bay›nd›r, üzeri-
ne s›k›lan tazik-
li suyun etkisiy-
le yere düfltü
ve kalça kemi¤i
k›r›ld›. Hasta-
neye kald›r›p›
ameliyat edilen
Bay›nd›r, “beni
hedef alarak ta-
zikli su s›kt›lar,
kemik iyileflir,

önemli olan yüreklerin kananamas›”
dedi. 

Devlet bir yandan da¤›-tafl› bom-
balarken, bir yandan da Kürt siya-
setçilerini hedef almaya devam edi-
yor. Toplam 1483 Kürt siyasetçinin
halen tutuklu oldu¤u bildiriliyor.
Önemli bir k›sm›, bir y›l› aflk›n süre-
dir, mahkemeye bile ç›kart›lmadan
tutuluyor. Keza tafl atan çocuklara
yine astronomik cezalar ya¤›yor.
Kürt çocuklar› may›nlarla, kurflunlar-
la katlediliyor.    

* * *

AKP’nin “Kürt aç›l›m›” daha fazla
operasyon, daha fazla katliam ve
bask› olarak kendini ortaya koydu.
Onlar “aç›l›m›” iflbirlikçi Kürt liderleri
Barzani ve Talabani ile gerçeklefltiri-
yor. Kürt Bölgesel Yönetimi ile baflta
ekonomik olmak üzere çok yönlü bir
iflbirli¤i içine giriyor.   

Buna karfl› PKK de 1 Haziran’dan
itibaren savafl› büyütece¤ini aç›kla-
d›. Son aylarda arka arkaya karakol
bask›nlar› gerçekleflti. ‹ki ay içerisin-
de 34 askerin öldü¤ü söyleniyor.

Kürt halk› giderek artan biçimde
mücadelesini yükseltiyor. Katliamla-
ra, iflkencelere, sürgünlere, zindan-
lara ra¤men büyük bir dirençle ta-
leplerini hayk›r›yor. “Örgütlü halk ye-
nilmez” gerçe¤ini bir kez daha kan›t-
l›yor.
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Çouklar ölmeye devam ediyor. Üstelik pervas›zca ve aç›kça katledili-
yorlar. Daha önceki y›llarda çocuklar›n el bombalar›yla oynarken öldü-
¤ü, may›na basarak sakat kald›¤›, seken kurflunlardan vuruldu¤u fleklin-
de aç›klamalar yap›l›yordu. fiimdi ise,Van'da oldu¤u gibi el bombalar›
at›larak öldürülüyorlar. 

26 May›s'ta Van'›n Özalp ilçesindeki Mustafa Mu¤lal› K›fllas› Poligo-
nu’nun arkas›nda çocuklar›n üzerine el bombas› at›ld›. Belki de “e¤itimi”
canl› hedefler üzerinde yapmak istediler. Çocuklardan 4'ü yaraland›, 13
yafl›ndaki O¤uzcan Akyürek ise öldü.

Emirleri verenler her zamanki gibi ifli birkaç erin iflbilmezli¤ine atma-
ya çal›flsa da, gerçekler gün gibi ortada. T›pk› Van'da 1943 y›l›nda 33
kiflinin kurfluna dizilmesi emrini veren Mustafa Mu¤lal› gibi ard›llar› da
çocuklar› bombalarla, roketatarlarla katlediyorlar. 

O¤uzcan Akyürek'in cenazesi onbinlerin kat›l›m›yla gömülürken,
Van'da hayat durdu. Katillerin yarg›lanmas›, k›fllan›n flehirden kald›r›l-
mas› istendi.

Mahallenin ortas›nda katil bir generalin ad›n› tafl›yan k›fllada bir ço-
cuk el bombas›yla katledildi, 4'ü yaraland›. Görgü tan›klar› bombay› bir
askerin at›p kaçt›¤›n› söylüyorlar. 

Kürt halk› üzerinde psikolojik savafl›n bir malzemesi olarak kullan›lan
bu k›fllay› birgün mutlaka kald›racak ve katilleri yarg›layacakt›r!

Kürt halk›na, vekillerine sald›r›

‹ran'da PJAK'l›lar idam edildi
‹ran ordusunun düzenledi¤i operasyonlarda ve ç›kan çat›flmalar-

da, Bahman Murtezai isimli örgüt sorumlusunun da bulundu¤u, 9
PJAK üyesi öldürlürken, 6 PJAK'l› ise h›zl› bir flekilde yarg›lanarak
idam edildiler.  

‹damlar 10 May›s'ta gerçeklefltirildi. ‹dama giden PJAK üyeleri
yürekli ve dik bir durufl sergileyerek Kürt halk›na mesaj verdiler. Bu
idamlarla birlikte ‹ran'da 25 PJAK üyesi idam edilmifl oldu. 

Kürt halk› ‹ran'›n bu sald›r›lar›n› protesto etmek için sokaklara
döküldü. Hakkari Yüksekova'da bir araya gelen kitle, yolu trafi¤e
keserek polisle çat›flt›

33 Kurflun!..

Ve O¤uzcan eklendi fliire...
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Gençlerin hiç okumad›¤›, ders çal›flmak
d›fl›nda, hiçbir kitab›n kapa¤›n› açmad›¤›
çokca söylenir. Fakat son dönemde bir de-
¤ifliklik göze çarp›yor. Her ne kadar isteni-
len düzeyde olmasa da, bir önceki döneme
göre, giderek artan bir okuma iste¤i ve ça-
bas› görülüyor. 

Okuyorlar! Hatta “tu¤la” gibi kitaplar›,
“sular seller gibi” okuyanlar var. Ancak bu
defa sorun, okuduklar› kitaplar›n niteli¤i ve
içeri¤i… 

Da Vinci fiifresi, Yüzüklerin Efendisi,
Olas›l›ks›z, Alacakaranl›k serisi gibi, çok kal›n ki-
taplar› gençlerin elinde görmek mümkün. Televiz-
yonlardaki popüler dizilerle ba¤lant›l› olarak Bin-
birgece Masallar›, Aflk-› Memnu ya da Elif fia-
fak’›n Aflk adl› kitaplar da bu listeye eklenebilir.
Yafl› daha küçük okurlar için de, Harry Potter seri-
si türünden tu¤la kitaplar var. Basit bir hikaye ki-
tab›n› okumak için bile bin dereden su getiren kü-
çük çocuklar, bu kitaplar› yutarcas›na okuyorlar. 

Bunlar›n ortak noktas›;“abur cubur” niteli¤inde
olmalar›. Edebi de¤eri olmayan, k›sa, basit cüm-
lelerle derdini anlatan kitaplar bunlar. Çok h›zl› bir
aksiyon temposuna ve merak uyand›ran bir hika-
yeye sahipler. Zeka düzeyi ve düflünme kapasitesi
daha düflük okurlar›n da ilgisini çekebilecek dü-
zeyde bir anlat›m dilleri var. Popüler kültürün son
ürünleri diyebiliriz. 

Genç devrimcilerde de son dönemde okuma
oran›nda bir art›fl görülüyor. Ancak ne yaz›k ki,
dönemin genç kufla¤›na benzer bir okuma tarz›yla
karfl›laflabiliyoruz. Okuduklar› kitaplar elbette ki
s›radan gençlerden farkl›. Daha politik, belli bir id-
dias› olan kitaplar seçiliyor. Ancak bu farkl›l›k,
okunan kitaplar›n yanl›fl seçildi¤i, okuyana bir fley
vermekten ziyade, tahribat yapt›¤› gerçe¤ini de-
¤ifltirmiyor. Abur-cubur yemek, nas›l mide bulan-
d›r›rsa, abur-cubur okumak da kafalar› buland›r-
maktan baflka bir ifle yaram›yor.  

Okuduklar›m›z› kim tavsiye ediyor
Herkes hayata kendi penceresinden bakar.

Komünistlerin hayata bakt›¤› pencere, Marksizm-
Leninizm biliminin penceresidir. Önüne ç›kan bü-
tün sorunlar›, ML’nin mihenk tafl›na vurur, ML’nin
teorisi içinde bir yan›t arar. Güncel bütün konula-
r›, ML kitaplar üzerinden yapt›¤› e¤itim çal›flmalar›
içinde yorumlar, perspektif koyar, taktik belirler.
Bu nedenle, kolektif bir tarzda yap›lan okumalar
ve tart›flmalar, çok daha verimli olur. Ayaklar›
sa¤lam bir zemine basar. Bireysel okumalar da
kolektif yönlendiricilik içinde ve ona hizmet etti¤i
oranda faydal› olacakt›r. Bireyin geliflimi, kolekti-
fin geliflimidir çünkü. 

Sorulmas› gereken ilk soru, okudu¤umuz kita-
b›, bize kimin tavsiye etti¤idir. 

‹nsan, savundu¤u bir düflüncenin, yapt›¤› bir
iflin, sevdi¤i bir fleyin do¤rulu¤unu kan›tlamak,
karfl›s›ndaki kiflinin görüfllerini yönlendirmek
amac›yla kitap tavsiye eder. Zaten tam da bu ne-
denle, tavsiye edilen kitab›n içeri¤i ile, bize tavsi-
ye eden kiflinin kimli¤i-kiflili¤i aras›nda do¤rudan
ve kopmaz bir ba¤ bulunur. Aradaki iliflki öylesine
nettir ki, “bana arkadafl›n› söyle, sana kim oldu-
¤unu söyleyeyim” sözünde oldu¤u gibi, “bana
okudu¤un-sevdi¤in kitab› söyle, sana kim oldu¤u-
nu söyleyeyim” demek son derece kolayd›r. 

Mücadelenin içinde bir dönem yer alm›fl, ama
sonra devrim saflar›n› terketmifl birisi, mücadele-
nin do¤rulu¤unu ve gereklili¤ini anlatan bir kitab›
tavsiye edebilir mi? Böyle bir kitaptan söz etse,
kendisinin neden mücadelenin d›fl›nda kald›¤›n›
aç›klamakta zorlanmayacak m›d›r? Ya de refor-
mist parti veya kurumlarda yer alan biri, kendi
durumunu meflrulaflt›rmaya çal›flmayacak m›d›r?
Ço¤unlukla “bu iflin bir sonunun olmad›¤›n›”, “ön-

ce sosyalizmin neden y›k›ld›¤›n› çözmek gerekti-
¤ini”, “fliddet kullanarak bir yere var›lamayaca¤›-
n›”, “devrimcilerin güçlenmesine devletin izin ver-
meyece¤ini”, vb. savunacak, bunu pekifltirecek
kitaplar tavsiye edecektir. 

Bu sözlerin her biri, burjuvazinin ideolojik
bombard›man›d›r. Devrim saflar›ndan kopmufl ki-
fliler, yaflamlar›yla ne kadar düzene entegre olur-
larsa, düflünceleriyle de düzenin bir parças› olur-
lar, bu nedenle de burjuvazinin düflüncelerini sa-
vunurlar. 

Ya da troçkist biri, Stalin’in yapt›klar›n› öven
bir kitab› tavsiye edebilir mi? Stalin, sosyalizmin
inflas›n› gerçeklefltirmifl, emperyalist sistemin tüm
çabalar›na ra¤men sosyalizmi yok edemeyece¤ini
göstermifl, faflizmi dize getirmifl bir ML önderdir.
Yaflam› ve savunduklar›yla Troçkizmin panzehiri
olmufltur. Troçkist birinin onun hakk›nda söyleye-
bilece¤i tek fley, yalan-demagoji ve karalamad›r. 

K›sacas›, genel olarak herkes, kendi yaflam
tarz›n›n, kendi düflüncelerinin, kendi hata ve
olumluluklar›n›n savunusunu yapan kitaplar›
okurlar ve tavsiye ederler.

Devrime, sosyalizme aç›ktan sald›ranlara kar-
fl›, genç devrimcilerin savunma refleksi güçlüdür.
Ama “ba¤r›na basarak bo¤mak” diye niteledi¤i-
miz yöntemler karfl›s›nda, teorisi ve prati¤i sa¤-
lam olmayanlar, kendilerini ve devrimi savunmay›
baflaramazlar. Bu yöntemi kullananlar; bir taraf-
tan devrimcili¤i överken, di¤er taraftan, teorik ya
da pratik cephede, ya da do¤rudan kiflisel yaflam-
da güvensizlikler yaratacak fleyler söylerler, ya da
bu mesajlar› içeren kitaplar tavsiye ederler. 

Örgütsüz devrimcilik diye bir fley yoktur. Dev-
rimci olmak isteyen, mutlaka bir örgütün çat›s› al-
t›nda mücadele eder, etmek zorundad›r. Bu ne-
denle, devrimi y›pratmak isteyenlerin en sinsi sal-
d›r›lar›, örgüte ve önderli¤e güvensizlik yaratma
amac›n› güden sald›r›lard›r. 

Oysa devrimci yaflam ile savunulan düflünce-
ler bir bütündür. Do¤ru teoriler, yanl›fl yaflamlar-
dan ç›kmaz. Bir insan›n yaflam›ndaki yanl›fll›klar
ne kadar fazla ise, onun savundu¤u görüfller, or-
taya koydu¤u düflünceler de o kadar yanl›flt›r.
Çünkü insanlar yaflad›klar› gibi düflünürler. Dev-
rim ve sosyalizm savunucular› da, sosyalist dün-
yan›n günümüzdeki nüvesi olarak yaflarlar. Onlar,
gelecekten bugüne ›fl›nlanm›fl gibidirler. S›n›fs›z
ve sömürüsüz bir dünyan›n savunucusu olarak, s›-
n›fs›z ve sömürüsüz dünyay› kendi yaflamlar›nda
somutlaflt›rarak varolurlar. E¤er gelece¤in nitelik
ve erdemleriyle donanm›fl biçimde yaflayam›yor-

larsa, yaflamlar›nda ciddi hatalar, eksiklik-
ler, hatta suç kapsam›ndaki sorunlar bulu-
nuyorsa, onlar gerçekten devrim ve sosya-
lizm savunucusu olamazlar.  

Bu nedenle akl›m›zdan ç›karmamam›z
gereken en önemli unsur, yanl›fl yaflamlar
sürdüren insanlar›n bize do¤ru kitaplar tav-
siye edemeyece¤idir. Di¤er taraftan, komü-
nistlerin, hem yaflamlar›nda hem savun-
duklar› düflünceler ve okuduklar› kitaplar-
da, devrim ve sosyalizmin ideallerini baz al-
d›klar›n›, bu idealler do¤rultusunda hem

pratik, hem de teorik önderlik yapt›klar›n› iyi bil-
mektir.  

Seçimlerimizi gözden geçirelim
Karfl›m›zdakilerin bize dönük amac›, hedefi ne

olursa olsun, her devrimci, kendi durufluna, kendi
konumlan›fl›na bakmal›d›r. 

Birinci unsur, mücadelenin içinde ve özel ya-
flamda, devrimci, örgütlü ve kararl› durmay› bafla-
rabilmektir. Sa¤lam durdu¤umuzda, devrim ve
sosyalizme yap›lan sald›r›lar yerine ulaflmaz. 

Di¤er taraftan, mücadeleden geriye düflmüfl,
ya da yanl›fl düflünceleri savunan insanlarla iyi bir
iliflki kurabilmenin en etkili yolu, onlar›n olumsuz-
luklar›ndan ve yönlendirmelerinden etkilenmek
de¤il, onlara kendi do¤rular›m›z› anlatabilmektir.
Kurdu¤umuz iliflkinin do¤ru ve verimli olabilmesi,
bizim duruflumuzun daha sa¤lam ve kararl›, on-
larla iliflki tarz›m›z›n daha siyasi, konuflmalar›m›-
z›n daha bilgi dolu olmas›na ba¤l›d›r. Yani onlar
bize yanl›fl kitaplar› tavsiye edece¤ine, biz ayn›
konuda onlara ML kaynaklar sunabilmeliyiz. Bunu
yapabildi¤imiz oranda,üzelerinde bir sayg›nl›k
oluflturabilir, sözlerimizin ciddiye al›nmas›n› sa¤la-
yabiliriz. Hatta, düflünceleriyle bize zarar vermesi
bir yana, biz onlar› mücadelenin flu ya da bu dü-
zeyde bir parças› haline getirebiliriz. Bunu baflara-
m›yorsak, bofla zaman ve enerji harc›yoruz de-
mektir. Ve bu iliflkiyi noktalamak en do¤rusudur.

‹kincisi ise, okumak, çok okumak, kolektifin
yönlendiricili¤inde okumakt›r. Kimi zaman, “ama
içinde iyi ve do¤ru fleyler de var” diyerek, bu tür
kitaplar›n okunmas›n› meflrulaflt›ranlar olabilmek-
tedir. Oportünizm zaten bu demektir. Sadece kötü
fleyler söylense, bir devrimci o kitab›n befl-on
sayfas›n› okuduktan sonra f›rlat›r atar, kendisine o
kitab› tavsiye eden kifliye de k›zar. 

Kötü bir kitab›n içindeki iyi fleyler, hamburge-
rin içindeki marul parças› gibidir. Hamburgerin
ekme¤inden etine, mayonezinden ketçab›na ka-
dar, içindeki her fley sa¤l›¤› öylesine zararl›d›r, in-
san vücudunda öylesine büyük tahribatlar yarat›r
ki, içindeki bir parçac›k marul için, o hamburgerin
yenmesini savunmak, anlafl›lmaz bir fleydir. 

Bir kitab›n özünde mücadeleye karfl› düflünce-
ler varsa, birkaç bilgi k›r›nt›s›n›n do¤ruyu ifade et-
mesi, o zararla k›yaslanamayacak bir durumdur.
Kald› ki, iyi düflünceleri ö¤renmek isteyenler,
do¤rudan ML eserlere, kolektifin kaynaklar›na ve
tavsiye etti¤i kitaplara yönelmeleri gerekir.

* * *
Az okunuyor, baflka ifller okuman›n önüne ge-

çiyor, ya da ona gerekçe yap›l›yor... 
Gençlerin, özellikle genç devrimcilerin, daha

çok okumas›n› istiyoruz. Ama dönemin modas›na
uygun biçimde, düzenin öne sürdü¤ü popüler ki-
taplar› de¤il! Ya da devrim kaçk›n› insanlar›n tav-
siye etti¤i kitaplar› hiç de¤il!  Veya biraz ondan,
biraz bundan abur-cubur okumak da de¤il! Kolek-
tif yönlendiricilik alt›nda planl›-programl› okumak!
Teoriyle prati¤i birlefltirerek okumak! E¤itim ça-
l›flmalar›yla, faaliyetleri iç içe geçirerek, birbirinin
karfl›s›na koymadan, aksine birbirinin önünü aça-
cak flekilde okumak!

Ne okuyoruz
Nas›l okuyoruz?
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Yunanistan’›n adeta iflas›n efli¤ine gelmesi,
atlat›ld›¤› iddia edilen ekonomik krizin gerçekte
tüm h›z›yla sürmekte oldu¤unu bütün çarp›c›l›¤›y-
la ortaya sermifl oldu. Bir taraftan “avro çöküyor
mu?” tart›flmalar›, bir taraftan sokaklar› dolduran
Yunanl› iflçi ve emekçiler, geride b›rakt›¤›m›z ay›n
en önemli tart›flma konusuydu. 

Yunan tragedyas›

PASOK lideri Papandreu seçimleri kazanarak
Baflbakanl›k koltu¤una oturduktan sonra önceki
hükümet dönemindne Yunanistan’da ciddi bir aç›k
ve borçlanma oldu¤unu, ancak hükümetin rakam-
larla oynayarak, yunan ekonomisinin durumunu ol-
du¤undan daha iyi gösterdi¤ini aç›klad›¤›nda, bü-
yük bir çalkant› yaratm›flt›. Yunanitan’›n ekonomisi-
ni düzeltmek için önemli miktarda d›fl yard›ma ihti-
yaç oldu¤u duyurulmufltu. ‹lk tart›flma da buradan
bafllad›. Yunanistan’› “kurtarmak” için gereken
maddi yard›m› emperyalistler gerçeklefltirecekti. 

Fransa’n›n dayatmas›, AB’nin kendi içinde bu
sorunun halledilmesi ve AB ülkelerinin Yunanis-
tan’a kredi açmas› yönündeydi. Ancak Alman Bafl-
bakan Merkel buna karfl› ç›k›yordu. 

Merkel’in itiraz›n›n iki önemli sebebi vard›. Bi-
rincisi, Yunanistan’a kredi verilecek olmas›n›n Al-
man kamuoyunda yaratt›¤› tepki. May›s ay› bafl›n-
da Almanya’da gerçekleflecek seçimlerde Merkel’in
partisi CDU’nun (Hristiyan Demokrat Parti) oy kay-
b›na neden olabilirdi. ‹kincisi, Yunanistan’daki kriz
Avro’nun de¤er kaybetmesine yol aç›yor; bu da ih-
racata dayal› bir ekonomiye sahip olan Almanya
için avantaj oluflturuyordu. 

Yunanistan’›n durumu biraz sürüncemeye b›ra-
k›lm›flken, Nisan ay›n›n son günlerinde, yeniden ve
daha fliddetli olarak patlad›. Önce Standart and
Poors adl› kredi kuruluflu Yunanistan’›n notunu üç
kademe birden düflürdü ve “yat›r›m yap›lamaz” de-
¤erlendirmesini aç›klad›. Ayn› zamanda, Yunanis-
tan ka¤›tlar›n› ellerinde tutanlar›n büyük zarar ede-
bilecekleri uyar›s›nda bulundu. Hemen arkas›ndan,
Eurostat (Avrupa ‹statistik Kurumu), Yunanistan’›n
2009 y›l›nda gerçekleflen bütçe aç›¤›n›n öngörü-
lenden daha kötü olaca¤›n›n tahmin edildi¤ini du-
yurdu. Böylece Yunanistan krizi, bir anda günde-
min ortas›na bomba gibi düfltü. 

“Biz çalmad›k, biz ödemeyece¤iz”

Uzun tart›flmalar›n, borsada sert inifl ve dalga-
lanmalar›n arkas›ndan 3 May›s günü Almanya, Yu-
nanistan’a kredi verilmesini kabul etti. 

Ancak tart›flman›n fliddetlendi¤i andan itibaren
Yunanl› iflçi ve emekçiler de kendi sözlerini söyle-
meye, sokaklara dökülerek seslerini yükseltmeye
bafllad›lar. 

Alman faflizmine karfl› kah-
ramanca savaflan, kendi ül-
kelerindeki faflist Albaylar
Cuntas›’n› direniflleriyle
yerle bir eden, ‘90’l› y›l-
larda ülkelerine gelen
ABD Baflkan› Clinton’un
uçaktan inmesine bile izin
vermeyen yi¤it Yunan iflçi ve
emekçileri, IMF’yi de ayn› di-
rengenlik ve mücadele ruhu ile kar-
fl›lad›lar. Kendilerine dayat›lan açl›k reçete-
sine karfl› “Biz çalmad›k, biz ödemeyece¤iz” dedi-
ler. 

Bu koflullarda gerçekleflen 1 May›s gösterileri,
her zamankinden daha kitlesel ve daha öfkeli oldu.
Önceki y›llara göre daha yayg›n ve çok güçlü bir
kat›l›mla kutland› “iflçinin emekçinin bayram›” 1
May›s. 

5 ve 6 May›s günleri ise, Yunanistan’›n en bü-
yük iki sendikas›, Kamu Çal›flanlar› Federasyonu
(ADEDY) ile ‹flçi Sendikalar› Federasyonu (GSEE)
genel grev gerçeklefltirdiler. Grev, Yunanistan’da
bütün sektörlerde hayata geçirildi ve yaflam› felç
etti. Havalanalar›, limanlar çal›flmad›, radyo ve te-
levizyonlardan haber bültenleri yay›nlanmad›: dev-
let daireleri, bakanl›klar, okullar, belediyeler kapan-
d›. Taksi floförlerinden, toplu tafl›ma araçlar›na, es-
naflardan özel sektör çal›flanlar›na kadar bütün
alanlarda grevler baflar›ya ulaflt›. Gösteriler sadece
baflkent Atina’da de¤il, ülkenin pekçok kentinde
gerçeklefltirildi. Yüzbinlerce emekçi sokaklara dö-
küldü. Eylemin sembolü ise, Akrapolis’e as›lan “Av-
rupa halklar› aya¤a kalk›n” pankart› oldu. 

6 May›s günü, ayn› zamanda Yunanistan için
IMF ve AB taraf›ndan haz›rlanan yard›m paketinin
onaylanaca¤› gündü. Parlamento bu tart›flmay› yü-
rütürken, parlamento binas›n›n önünde 5 saat sü-
ren gösteriler gerçeklefltirildi. 

Genel olarak eylemlere kat›l›m çok güçlüydü,
çünkü “kurtarma paketi” ad› verilen sald›r›n›n as›l
hedefi Yunan iflçi ve emekçileriydi. Pakette yer
alan “bütçe aç›¤›n›n azalt›lmas›” için “kamu harca-
malar›n›n k›s›lmas›” ifadesi ile, iflçi ve emekçilerin
bo¤az›ndan yap›lacak kesinti kastediliyordu. 2.5
milyondan fazla emekli ve 2 milyona yak›n memur,

sald›r›lar›n ilk hedefiydi. Maafllar›ndan kesinti yap›l-
mas›, ikramiyerin azalt›lmas›, “açl›k yard›m›” alan-
lara bir maafl ödenmemesi, emeklilik yafl›n›n yük-
seltilmesi, yaklafl›k 40 bin kiflinin iflten ç›kart›lmas›,
benzin baflta olmak üzere zam ya¤muru, KDV ora-
n›n›n artt›r›lmas› vb. Önlemler, kitlelerin ciddi biçim-
de yoksullaflmas› anlam›na geliyordu. Devlet bu
kadar pervas›zca sald›r›rken, özel sektörün bunun
d›fl›nda kalmas› elbette ki mümkün de¤ildi. Özel
sektör de bütün bunlara ek olarak asgari ücretin

düflürülmesi, iflten atma durumunda k›-
dem tazminatlar›n›n azalt›lmas›

gibi birçok yeni sald›r›y› “ta-
sarruf” paketine yerlefltirdi.

Üstelik bunlar, ilk
etapta kitlelerin üzerine
boca edilen sald›r›lar.
Bir kere bafllad›ktan

sonra arkas›n›n çok flid-
detli biçimde gelece¤i, bili-

nen bir gerçektir. Pakette yer
alan bir madde, bunu aç›kça iti-

raf etmektedir zaten. Hem kredi anlafl-
mas›ndan hem de parlamentoya sunulan tasar›da,
10 milyar avrodan büyük bir miktar için, “henüz be-
lirlenemeyen tasarruf ve ek gelir tedbirleri” ifadesi
kullan›l›yor. 

Yunanl› kamu çal›flanlar›n›n ücret ve maafllar›
y›lbafl›ndan bu yana zaten yüzde 8 civar›nda geri-
letilmifl durumda. Yeni pakette, ücret ve maafllar›n
yüzde 30 civar›nda daha eriyece¤i hesap ediliyor.
Pakette “henüz belirlenemeyen” ifadesiyle yer alan
maddenin, Yunan emekçilerinin bo¤az›na bir dü-
¤üm daha at›lmas› anlam›na geldi¤i ortadad›r. Bü-
tün bu kesintilerin ise, kitellerin açl›ktan ölmekle
karfl› karfl›ya b›rak›lmas›ndan baflka bir anlam›
yoktur.

Silahlanma kriz dinlemiyor

Oysa bütçe aç›klar›n›n ve boürç yükünün bu
kadar artmas›n›n nedeni, Yunanl› emekçilerin ma-
afllar› de¤ildir. Tüm kapitalist ülkelerde oldu¤u gibi
Yunanistan’da da devlet gelirlerinin tekel patronla-
r›na hortumlanmas›, kamu ihalelelerinin tekellere
peflkefl çekilmesi, milletvekillerinden ordu mensup-
lar›na kadar bütün bürokrasi kademesinin süper
lüks harcamalar›d›r. Devletin tüm gelirleri, birilerinin
zenginli¤ine zenginlik katmak için ya¤malanmakta,
bu nedenle oluflan borçlar, yeniden kitlelerin ceple-
rinden toplanmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Devletin borç yükünü büyüten bir baflka etken
ise, silahlanma harcamalar›d›r. Bütçelerin en büyük
masraf kalemi silahlanmad›r. 

NATO’ya ba¤l› bir kurulufl olan SIPRI’n›n (‹s-
veç Bar›fl Araflt›rmalar› Enstitüsü) verilerine göre,
Avrupa’da ve OECD içinde en yüksek askeri har-

Krizin ikinci perdesi
Yunanistan bat›yor mu?
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camay› yapan iki ülke Yunanistan ve Türkiye’dir. ‹ki
ülke birbirleriyle yar›flmakta, bazen biri, bazen di-
¤eri öne ç›kmaktad›r. Özellikle 2003-2009 döne-
minde iki ülkenin silahlanma harcamalar›nda büyük
bir art›fl vard›r. Bu dönemde Yunanistan’›n askeri
silah ithalat› 8.4 milyar dolard›r. Yunanistan vergi
gelirlerinin yar›s›n› silahlanmaya ay›rmaktad›r. Son
on y›lda topblam savunma harcamas› 85 milyar
dolar civar›ndad›r. Nüfusa oranland›¤›nda y›lda kifli
bafl›na askeri harcama 7 bin 709 dolard›r. Bu ra-
kam, Yunanistan’›n GSMH’sinin yüzde 2.5 civar›n-
dad›r. 

Yunanistan’a yard›m etmekte ayak sürüyen Al-
manya ve Fransa, mali krize ve Yunanistan’›n iflas
tehlikesine ra¤men, silah satmaya devam ediyor-
lar. Kriz, ne silahlanma harcamalar›n› ne de tekel-
lere ak›t›lan karlar› durduruyor. 

IMF tarihinde ilk defa, kredi anlaflmas›n›n bir
koflulu olarak Yunanistan’›n askeri haracamalar›na
s›n›rlama getiriyor. Bunun gerekçesini de, bütçe
aç›¤›n›n denklefltirilmesi için kamu harcamalar›n›n
k›s›lmas›n›n bir parças› olarak aç›kl›yor. Oysa bu
koflulun ileri sürülmesinin iki ayr› ynedeni var. Bi-
rincisi, Yunanl› emekçilerin IMF anlaflmas›na dö-
nük tepkilerini azaltmak istiyor. ‹kincisi, Yunanis-
tan’›n en büyük silah sat›c›lar› olan Almanya ve
Rusya’n›n silah ticaretine ve bununla ba¤lant›l› ola-
rak kurulan iliflkilerine bir s›n›rlama getirmeyi
amaçl›yor. 

Kriz dalgalar› Avrupa’y› sall›yor

Yunanistan’›n iflas noktas›na geldi¤inin an›t›
olarak gösterilen unsur, borçlar›n›n ulaflt›¤› boyut-
tur. Ancak bugün sadece Yunanistan de¤il, Avru-
pa’n›n pekçok ülkesi borç batakl›¤› içinde. Hatta
baz› ülkelerin borçlanma düzeyi, Yunanistan’dan
çok daha fazla ve ürkütücü durumda. Yunanistan
11 milyon nüfuslu küçük bir ülke iken, AB içinde
daha etkili ve büyük ekonomilere sahip ülkeler de
krizden etkilenmektedir. 

Mesela AB’nin dördüncü büyük ekonomisine
sahip olan ‹spanya, krizden en çok etkilenen ülke-
lerden biridir ve ekonomik göstergeleri Yunanis-
tan’dan daha vahimdir. ‹spanya’n›n milli geliri 1.5
trilyon dolar civar›ndayken, d›fl porcu 1.1 trilyon do-
laar dayanm›fl durumda. Yunanistan’›n d›fl borcu-
nun sadece 300 milyar dolar civar›nda oldu¤u dü-
flünülürse, ‹spanya’n›n durumu daha iyi anlafl›labi-
lir. Keza ‹spanya’n›n 2009 y›l› bütçe aç›¤›,
GSMH’sinin yüzde 11.2’sini buluyor. ‹flsizlik ise
2010’un ilk çeyre¤inde, yüzde 20 s›n›r›n› da aflarak
yüzde 20.5’e ulaflt›. Yunanistan’›n iflsizlik oran› ise
bunun yar›s› kadar; Ocak 2010’da yüzde 10.2 ola-
rak tespit edildi. 

Ad› Yunanistan’la birlikte en riskli ülkeler ara-
s›nda an›lan Portekiz’de de, geçen y›l›n son çeyre-
¤i itibar›yla d›fl borç miktar› 548.4 milyar dolar› bul-
du. ‹flsizlik oran› ise yüzde 10.3.

Avrupa ülkeleri içinde riskli ülkeler kapsam›nda
‹zlanda, ‹rlanda, Bulgaristan, Makedonya gibi bir-
çok ülkenin ad› geçiyor. Ancak 2 trilyon 595 milyar
dolar civar›ndaki borçu GSMH’sinin yüzde 11.7’si-
ne ulaflan ‹talya; Krize ilk giren ve daha hala etkile-
rini tafl›maya devam eden ‹ngiltere; 1.7 trilyon avro
borcu ile tarihinin en büyük borçlanma düzeyine
ulaflan ve iflsizlik sorunu giderek büyüyen, üstelik
“dünyan›n bir numaral› ihraacatç›s›” ünvan›n› Çin’e
kapt›rarak ihraacat üstünlü¤ünü kaybeden Alman-
ya, krizin etkilerini giderek daha fazla hissediyorlar.
Ayr›ca, krizden etkilenen di¤er Avrupa ülkelerinin
ka¤›tlar›n› ellerinde bulundurduklar› için, bu ülkele-
rin yaflayacaklar› dalgalanmalardan da do¤rudan
etkileniyorlar. Mesela bugün “iflas” tehlikesi yaflad›-
¤› söylenen Yunanistan’›n d›fl borcunun önemli bir
k›sm› Alman ve Frans›z bankalar›na olan borçlar
oluflturuyor. 

Burjuva ekonomisinin yasalar› iflliyor

Yunanistan’daki kriz için haz›rlanan yard›m pa-
keti, Almanya ve Fransa parlamentolar›n›n onay›n-
dan geçti. Bu arada AB; IMF’nin de katk›s›yla borç
sorunuyla bo¤uflan ülkelerin kullan›m›na açmak
üzere, 750 milyar avroluk Acil Yard›m Fonu olufl-
turma konusunda anlaflma sa¤lad›. Bu, avro tarihi-
nin en büyük yard›m fonu olma özelli¤ini tafl›yor ve
yard›m için Yunanistan’a belirlenen kriterleri esas
al›yor. Yani fondan yararlanmak isteyen ülke, bü-
yük bütçe kesintilerine gitmek ve flart koflulan eko-
nomik reformlar› gerçeklefltirmekle karfl› karfl›ya
kalacak. 

Yunanistan’›n ekonomik krizi üzerinden yürütü-
len taflt›rmalar ise, iki temel gerçe¤in alt›n› kal›nca
çizmemizi gerektiriyor. 

Birincisi, burjuva ekonomistler bile, bu paketin
Yunanistan’daki krize çare olmayaca¤›n›, uygula-
nacak yöntemlerle bütçe aç›¤›n› kapatman›n ve
borçlar› ödemenin mümkün olmad›¤›n› söylüyorlar. 

Bu söylemleri yanl›fl de¤il, baflka türlüsü de
mümkün de¤il. Kapitalizmin bafllang›c›ndan bu ya-
na, her ekonomik kriz sonras›nda kapitalistler,
“krizlere çareler bulmak” ya da “yeniden kriz ç›k-
mas›n› önlemek için ders ç›karmak” gibi büyük
söylemlerle toplant›lar gerçeklefltirdiler, kararlar al-
d›lar. Ancak al›nan kararlar hangi do¤rul-
tuda olursa olsun, ekonomi ken-
di yasalar›n› iflletti; zaman›
doldu¤unda, yeni krizler
patlak verdi. Çünkü
burjuva ekonomik
sisteminin kendi do-
¤as› krizler üret-
mektedir; bu kaç›-
n›lmazd›r ve burju-
vazi buna bir “çare”
bulmaya muktedir de-
¤ildir. Bu nedenle, bun-
dan sonra da krizler yafla-
maya devam edecektir. 

‹kincisi, Yunanistan’›n iflas› tehlikesi oldu¤unu
bile bile, AB emperyalistleri kredi vermeye de silah
satmaya da devam etmektedir. Burada da yine ka-
pitalist ekonominin azami kar h›rs› kendi yasalar›n›
iflletmektedir. Kredi de¤erlendirme kurulufllar› not
düflürdükçe, ülkenin borçlanma faizi yükselmekte-
dir. Bugün Alman ve Frans›z bankalar›, yüzde 1 fa-
izle toplad›klar› kredileri,  yüzde 5 ya da daha yük-
sek tefeci faiziyle Yunanistan’a borç verecekler.
Uzmanlar›n hesaplamalar›na göre, AB’nin Yunanis-
tan’a sa¤lad›¤› borçlar›n tefeci faizinden Fransa
160 milyon, Almanya 240 milyon kredi veren ülke-
lerin tümü ise yaklafl›k 700 milyon avro getiri sa¤la-
yacaklar. Ve bunun faturas› da Yunan emekçilerine
kesilecek. Dahas› “tasarruf” paketiyle hayata geçiri-
lecek ola¤anüstü sald›rgan bütçe kesintilerine ra¤-
men, borç verme kriterlerinin ve fazilerin niteli¤i ne-
deniyle üç y›l içinde Yunanistan’›n borç stokunun
ulusal gelire oran›n›n yüzde 150’ye t›rmanaca¤›
tahmin ediliyor. 

Burjuvazi her türlü krizi kendisi için bir f›rsata,
bir kar  kap›s›na çevirmek için u¤rafl›r. Yunanis-
tan’da yaflanan “yard›m” rezaletinin ve IMF batakl›-
¤›n›n nedeni budur. AB’li emperyalist ülkeler Yunan
ekonomisini düzeltmek de¤il, kitlelerin cebindeki
son k›r›nt›lar› da çekerek zenginliklerini büyütmek
istemektedirler; bu arada Yunan ekonomisinin bir
enkaza dönüflmesi onlar› ilgilendirmez. 

* * * 

2007’de ABD’de bafllayan, 2008’de bütün dün-
yay› saran ekonomik krizin birinci dalgas›ndaki en
önemli unsur, batman›n efli¤ine gelen banka ve te-
kellerin devletler taraf›ndan kurtar›lmas› oldu. Bu
flirketlerin kimisi devletlefltirilerek, kimisi belli dü-
zeyde, devlet ifltiraki haline gelerek kurtar›ld›. ‹flas-
lar önlendi. 

Bu “kurtarma” süreci, “karlar›n özellefltirilip
borçlar›n kamulaflt›r›ld›¤›” bir evre olarak yafland›.
Bu sayede “bat›yoruz” ç›¤l›klar› atan banka ve te-
keller, 2009 y›l›n› büyük karlar vurarak kapatt›lar.
Ancak bu arada iflsizlik devasa boyutlara ulaflt›,
çal›flma koflullar› a¤›rlaflt›r›ld›, kitleler yoksullaflt›,
yaflam koflullar› kötüleflti. 

Di¤er taraftan flirketlerin borçlar› devletlerin s›r-
t›na binmifl oldu. Devletler, devasa borçlar, bütçe
aç›klar› ve ekonomik daralma ile karfl› karfl›ya kal-
d›lar. Ve burjuva devletin bildi¤i tek düzeltme yön-
temi olarak bu borcu kitlelerin cebinden ç›karmak
üzere hareket geçtiler. Yüksek iflsizlik ve zaten kri-
zin bafl›ndan itibaren a¤›rlaflan yoksullaflma orta-
dayken, daha pervas›z sald›r›lar gerçeklefltirmeye

çal›fl›yorlar, çal›flacaklar. 

Krizin ikinci dalgas›, iflte bu çelifl-
ki üzerinden patl›yor, patlayacak.

Bugün Yunanistan’da yaflanan,
bunun hayata geçirilmesidir. Yu-
nan iflçi ve emekçileri ise diren-
me geleneklerinin gücü ve ken-
dini koruma refleksi ile harekete
geçtiler, bu sald›r›y› durdurma-

ya çal›fl›yorlar. Onlar›n kurdu¤u
barikat, tüm dünya iflçi ve emekçi-

lerini de daha azg›n sald›r›lardan ko-
ruyan bir siperdir.
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Deniz Gezmifl, Hüseyin ‹nan ve Yusuf Aslan
idam edilifllerinin y›ldönümünde an›ld›. Binlerce ki-
fli Karfl›yaka mezarl›¤›na akarken, gün boyunca
ziyaretler eksik olmad›. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Adana, Mersin baflta olmak üzere birçok ilde ey-
lemler ve yürüyüfller gerçeklefltirildi. Üniversitelerde
yap›lan etkinliklerde devrimci gençlik önderleri
marfllarla, sloganlarla an›ld›. 

‹stanbul'da 6 May›s'ta devrimciler, Taksim
Tramvay dura¤›ndan Galatasaray'a bir yürüyüfl
gerçeklefltirdiler. Proleterce Devrimci Durufl, Emek
ve Özgürlük Cephesi, Demokratik Haklar Federas-
yonu, Partizan, Kald›raç, Devrimci Hareket, Ba-
¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu ve SODAP taraf›n-
dan gerçeklefltirilen yürüyüflte, 3 devrimci önderi-
nin resminin yer ald›¤› "Kavgam›zda Yafl›yorlar"

pankart› tafl›nd›. Her örgütün kendi flamas›yla kat›ld›¤›
yürüyüfl boyunca "Emperyalistler, iflbirlikçiler 6. filo-
yu unutmay›n", "Katil devlet hesap verecek", "Dev-
rim flehitleri ölümsüzdür" sloganlar› at›ld›. Galasata-
ray Lisesi önünde eylemi örgütleyen örgütler ad›na ya-
p›lan aç›klamada, Denizlerin, ‹brahimlerin, Mahirlerin
mücadele gelene¤inin ve u¤runa canlar›n› verdikleri
kavgalar›n›n  yükseklerde tutulmaya devam edildi¤ine
vurgu yap›ld›. Ayn› gün ‹stanbul'da ö¤renci gençlik ve
reformist partiler de Dolmabahçe'ye yürüyüfller düzen-
lediler. 

Ankara'da ise 6 May›s günü Karfl›yaka mezarl›¤›
ziyaretçi ak›n›na u¤rad›. Anmalara kat›lan binlerce kifli
devrimci önderleri unutmayacaklar›n› gösterdiler. 

‹brahim Kaypakkaya ise ölümünün 37. y›l›nda an›l-
d›. 18 May›s'ta Çorum'daki mezar›na giden devrimci
kurumlar, burada bir yürüyüfl ve mezar anmas› gerçek-
lefltirdiler. Ayr›ca çeflitli semtlerde yürüyüfl ve bas›n
aç›klamas› yap›ld›. 

20 May›s'ta Yunanistan'da bu y›l›n dördüncü ge-
nel grevi gerçekleflti. Parlamento'da emeklilik için
çal›flma süresi, 37 y›ldan 40 y›la yükseltilirken, bin-
lerce iflçi, iflsiz, emekçi ve ö¤renci sokaklardayd›.  

Yunanistan'da 24 fiubat ve 11 Mart genel grevle-
rinden sonra en yüksek ve en militan kat›l›m 5 Ma-
y›s genel grevinde gerçekleflti. Yap›lan onlarca mi-
ting ve iflgal eylemlerinin yan›nda 5 May›s genel
grevi, hem tarihi say›da bir kat›l›mla gerçekleflti,
hem de militan ve dövüflken yap›s›yla bugüne ka-
dar gerçekleflen genel grevlerin doruk noktas›n›
temsil etti. 

5 May›s genel grevinde ilk defa Aral›k 2008 isya-
n›n›n baflaktörleri iflçi ve emekçilerle yan yana gel-
di, öfke ve militanl›k genel kitleyi sard›. Eylemcile-
rin elinde balka, çekiç, molotof, tafl, sopa herfley
vard›. Parlamentoya yürüyüflte at›lan sloganlar
aras›nda “Parlamento genelevdir, yakal›m” slogan›-
n› hayata geçirmek için saatlerce polisle çat›fl›ld›.
‹flçiler öbek öbek parlamentoya girip iflgal etmek
için çat›flt›, geri çekildi tekrar çat›flt›. 

5 May›s genel grevi bankaya at›lan molotofdan
ölen üç banka çal›flan›n›n haberiyle sars›ld›. Böyle-
ce 6 May›s eylemi daha sönük geçti. Devlet bu ka-
zay› en kötü biçimde eylemcilere karfl› kullanmaya
çal›flt›. Bir taraftan kitleyi bölme sald›r›s› sürerken,
di¤er yandan anarflistlerin, anti-otoriterlerin, dev-
rimcilerin evi bas›ld›, 20 May›s genel grevi öncesi
de siyah giyinen herkes “önleyici tedbir” olarak gö-
zalt›na maruz kald›. 

Aylard›r Yunanistan, özellikle Avrupa iflçi ve
emekçi hareketinin umudu oldu. Bir yandan soka-
¤a ç›kanlar›n bileflimine duyulan flaflk›nl›k, di¤er
yandan durgunlu¤un bu halkadan k›r›laca¤› bek-
lentisi ile, aylard›r Yunanistan tart›fl›l›yor. 

Hareketin zay›f halkas› nerede?
Yunanistan devleti sald›r› paketini aç›klad›ktan

sonra genel grevler arka arka geldi. Genel grev ka-
rarlar›n›n al›nmas›nda as›l etkili olan komunist parti

KKE'nin sendikas› PAME (‹flçi Cephesi). Di¤er iki
sendika konfederasyonlar› GSEE (özel sektör)
ve ADEDY (kamu sektörü) hükümete yak›nl›¤› ile
bilinen sendikalar. Ancak PAME'nin genel grev
ça¤r›lar› karfl›s›nda soka¤a ç›kmak zorunda kal›-
yorlar. GSEE kitleler içinde de teflhir oldu¤u için,
hem 11 Mart genel grevinde, hem de 5 May›s gre-
vinde yuhalanmaktan konuflamad›. Bu üç büyük
sendikan›n yan›nda daha radikal gruplar›n hakim
oldu¤u küçük sendikalar var, ancak etki güçleri za-
y›f. 

5 May›s genel grevine kadar en önemli sorun,
Aral›k 2008 isyan›na kat›lan a¤›rl›kl› gençlik kesimi-
nin ve anarflist gruplar›n genel grevlere uzak kal-
mas›, kendi hallerinde eylemlerine devam etmele-
riydi. Bu halka 5 May›s'ta k›r›ld›, ancak üç banka
çal›flan›n›n at›lan molotofla ölmesi, gruplar aras›n-
da “fliddet” tart›flmalar›n› yeniden alevlendirdi. Yu-
kar›da sayd›¤›m›z üç sendika, PAME, sürekli aksini
iddia etmeye çal›flsa da, kapitalist sistem içinde
çözüm aray›fllar›n› sürdürdükleri için, hareketi de
bu sistemin çevçevesinde tutma çabas› içindeler.
PAME'nin att›¤› “‹MF defol, emperyalist AB üyeli¤i-
ne hay›r, AB'nin yeni sömürgesi olmaya hay›r” vb.
sloganlar›, ya da bakanl›klar› iflgal etmeleri, sald›r›
oklar›n› sistemin kalbine saplamaktan uzak. Em-
peryalizme karfl› mücadelesin tarihsel  olarak çok
büyük boyutlarda yafland›¤› Yunanistan'da, öfkeyi
sadece AB'ye de¤il, kapitalist sistemin kendisine
yöneltmek gerekiyor. Örne¤in 5 May›s genel gre-
vinde de iflçiler parlamentoya girmeye çal›fl›rken,
kitlesini alandan çekmeye çal›flan yine PAMEydi.
Kendisine ra¤men kalanlar› da “benim üyelerim de-
¤ildi” diye aç›klad›. 

Anarflist gruplarda ise, uzun süreden beri genel
kitlenin taleplerinden ve eylem flekillerinden uzakl›k
var. Bankalar›n yak›lmas›, Aral›k isyan›ndan bu ya-
na oluflan “flehir gerillalar›n›n” bombal› eylemleri,
kitlelerde belli bir sempati uyand›rsa da genelin ta-
lepleri ile birleflmifl de¤il. Militanl›ktaki k›r›lganl›k

kendini 5 May›s eyleminde de göstermifl oldu. 
Ancak as›l önemli olan ve Aral›k 2008 isyan›nda

da kendisini gösteren, iflyerlerinde flalterlerin inme-
mesi. Bir günlük genel grevde, a¤›rl›kl› olarak ka-
mu çal›flanlar› yer ald›, özel sektör çal›flanlar›, üre-
timi durdurmad›. Zaten Yunanistan'›n sorunu, güçlü
bir sanayiye sahip olmamas›, hizmet sektörünün
temel ekonomik sektör olmas›. Özel sektörde 10
ila 50 aras›nda iflçi çal›flt›ranlarlar ço¤unlukta. Bu
sektörlerde iflten at›lma korkusu çok yo¤un yaflan›-
yor. Kamu sektöründe çal›flanlar›n, özel sektörde-
kilerine oranla hem çal›flma hem de gelir durumla-
r›n›n daha iyi olmas›, birleflik hareketin yarat›lma-
s›nda, en büyük engel oluyor. 

Di¤er yandan bir günlük genel grev, karfl› karfl›-
ya olunan sald›r›n›n h›z›n› kesecek güçte de¤il.
Tüm AB'li emperyalistlerin arkas›nda durdu¤u bu
boyuttaki bir sald›r›n›n önünü kesebilmek için, ge-
nel grevin süresizli¤i ve tüm sektörleri kapsamas›
önemli. Buna da sendikalar yanaflm›yor. 

Halk›n hala flok etkisi yaflad›¤› görülüyor. Öfke-
nin soka¤a taflt›¤› belli ancak hedef net de¤il. Yu-
nanistan iflçi ve emekçileri için al›fl›lagelen tepki ve
eylemler, sald›r›y› püskürtmeye yetmiyor. Hele de
Avrupa'da flu an kendileriyle soka¤a ç›karak daya-
n›flan iflçi kardefllerinin say›s›n›n henüz az oldu¤u
düflünülürse... 

* * *
Yunanistan'daki hareket flu ana kadar sald›r›lar›

geri püskürtmeyi baflaramam›fl olsa da görkemli bir
direnifl sergiliyor ve öfkeyi büyütüyor. Sald›r›n›n
tüm a¤›rl›¤›n› daha henüz yaflamadan harekete
geçen Yunanistan iflçi ve emekçilerinin zay›f nokta-
lar›n›, gelecekte hareketin nas›l güçlenebilece¤ine
dair dersler olarak görmek gerekiyor. 

SINIRLARI
AfiMAK !Yunanistan’d

a

Devrimci gençlik önderleri an›ld›
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‹ngiltere; Kuzey ‹r-
landa, ‹skoçya ve Gal-
ler bölgelerinden olu-
flan, Birleflik Krall›k’ta
45 milyonu aflk›n seç-
men, ‹ngiliz Parlamen-
tosu’nun alt kanad› olan Avam
Kamaras›’nda yer alacak 650
milletvekilini belirlemek üzere
sand›klara gitti. 

6 May›s’ta gerçekleflen se-
çimler, 13 y›ll›k, ‹flçi Partisi dönemini kapat›rken hiç-
bir parti tek bafl›na hükümeti kuracak ço¤unlu¤u sa¤-
layamad›. 

Seçimlerde Muhafazakar Parti yüzde 36 ile 306,
‹flçi Partisi yüzde 29 ile 258, Liberal Demokrat Parti
yüzde 23 ile 57 sandalye kazand›. Kuzey ‹rlanda’da
ise, Britanya’dan ayr›lmaya karfl› ç›kan Demokrat
Partisi 8, ba¤›ms›zl›k yanl›s› Sinn Fein ise 4 vekil ç›-
kard›. 

Britanya seçim yasalar›na göre, hükümet kurabil-
mek için 650 sandalyeli Meclis’te 326 vekilin (yar›dan
bir fazla) oyu gerekiyor. Her seçim bölgesinde sade-
ce en fazla odyu alan kiflinin vekil seçilmesine ola-
nak sa¤layan dar bölgeli sistem nedeniyle. Seçimler
as›l olarak iki büyük parti aras›nda yaflan›yor ve biri
ço¤unlu¤u sa¤layabiliyor. 

Ancak bu defa, süprizlerle fazla yer b›rakmayan
bu seçim sistemi ifle yaramad›. ‹ki büyük parti, ço-
¤unlu¤u sa¤lamay› baflaramad›. Bu nedenle,
1930’lardaki “Büyük Buhran” ve 2. Emperyalist Pay-
lafl›m Savafllar› döneminde kurulan “milli birlik” hükü-
metleri ve 1974’teki ancak 8 ay dayanabilen koalis-
yon hükümeti d›fl›nda koalisyon tecrübesi olmayan
Britanya’da yine ola¤and›fl› bir dönemde ola¤and›fl›
bir koalisyon kurulmas› gündeme geldi. 

Ola¤and›fl› bir seçim
Bu seçimlerin ola¤and›fl›l›¤›, daha seçim çal›flma-

lar› sürerken ortaya ç›km›flt›. Mesela ‹ngiltere tarihin-
de ilk defa, parti liderleri Amerikanvari televizyon top-
lant›lar›na kat›ld›lar ve karfl›l›kl› tart›flt›lar. 

Bir baflka ola¤and›fl›l›k ise, Liberal Demokrat Par-
ti’nin 2007’de seçilen genç baflkan› Nick Clegg üze-
rinden kopart›lan f›rt›nayd›. ‹ngiltere’nin geleneksel iki
parti yap›s› Clegg taraf›ndan bozuldu. Parlamentoda
Afganistan savafl›n› aç›kça elefltiren ilk politikac› olan
Cregg, karizmatik görünümü “çokuluslu” aile yap›s›,
dinamik ve “ayk›r›” imaj›yla birden ortaya ç›kt› ve “Bri-
tanya’n›n Obamas›” lakab›n› da alarak seçim planla-
r›nda kendine yer açt›. Öyle ki seçim öncesi kamuo-
yu yoklamalar›nda Liberal Demokrat Parti’nin de di-
¤er iki partiye denk oy alaca¤› öngörülüyordu. Baflta
The Guardian gazetesi olmak üzere Britanya’n›n “sol”
kesimleri Clegg’e destek verdiklerini aç›klam›fllard›.
Öncesinde ortaya ç›kan bir iyimser tablo, her ne ka-
dar seçim sonuçlar›na çok fazla yans›mam›fl olsa da,
Clegg hem bir rüzgar estirmeyi baflard›, hem de hü-
kümetle koalisyon orta¤› olarak önemli bir rol oynaya-
ca¤›n› gösterdi. 

Seçim sonras›nda hükümet kurulmas› aflamas›,
sonuçlar›n yaratt›¤› karmafl›k tablodan beklenmeye-

cek biçimde h›zl›
afl›ld›. Hükümet
kurma görevi, tea-
müller gere¤i önce
‹flçi Partisi Baflka-
n› Gordon
Brown’a verildi.
Ancak Brown da-
ha görüflmelere
bafllamam›flken,
Cleg hükümeti

kurma görevinin en çok oyu alan Muhafazakar Barti
Baflkan› David Cameron’a verilmesi gerekti¤ini söyle-
yince, Brown, önceli¤i bu iki partiye b›rakt›¤›n› aç›kla-
yarak hemen geri çekildi. 

Sonuçta seçimlerden sonraki bir hafta içinde, Mu-
hafazakarlar ile Liberal Demokratlar’›n koalisyonun-
dan oluflan yeni hükümet kurulmufl oldu. 

Krize ve savafla karfl› tepki
Yeni hükümet, yaflad›¤› bütün sanc›lara ra¤men,

alland›r›l›p pulland›r›larak, kitlelere sunulmaya çal›fl›-
l›yor. Çünkü burjuvazinin giderek daha yo¤un biçim-
de öfke biriktirmekte olan kitlelere umut da¤›tmaya
ihtiyac› var. Bu nedenle yeni hükümet cilalan›yor ve
bir beklenti oluflturmaya u¤rafl›l›yor. Ancak bu politi-
kan›n ne kadar hayata geçebilce¤i son derece belir-
siz. 

‹flçi Partisi (‹P) hükümeti, ‘80’li y›llara damgas›n›
vuran ve Theatcher’de simgeleflen sald›rgan politika-
lara karfl› yükselen kitle tepkisi üzerinden, ’97 y›l›nda-
ki seçimleri kazanarak hükümet kurmufltu. Ancak ‹P
politikalar›, önceki Muhafazakar hükümetten çok fark-
l› olmad›, tüm dünyada estirilen neoliberal sald›r›lar,
‹P taraf›ndan ‹ngiltere’de de uygulanmaya devam
edildi. Üstelik kitlelerin üzerindeki ekonomik ve siyasi
terör daha fazla güçlendirilerek. 

2001-11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan, ‹ngiltere,
ABD’nin savafl arabas›na ba¤l› olarak harekete geçti.
ABD’yi tam anlam›yla destekleyen az say›daki ülke-
lerden biri olarak, ABD ile birlikte önce Afganistan,
arkas›ndan Irak savafl›na kat›ld›. Ancak ‹ngiltere, ay-
n› zamanda savafl karfl›t› hareketin en güçlü oldu¤u
ülkelerden biriydi. Savaflta asker cenazeleri, psikolo-
jik hastal›klar, iflkence görüntüleri artt›kça, ‹ngiliz hal-
k›n›n savafl karfl›tl›¤› da büyüdü. Önce Irak, arkas›n-
dan Afganistan, iflgal ordular› için batakl›¤a dönüfltü;
iflgalci ülkelerin halklar›nda savafla tepkiler de artt›.
‹spanya, Avusturalya gibi ülkelerin arkas›ndan ‹ngilte-
re de bu tepkiler karfl›s›nda yönetim de¤iflikli¤ine git-
mek zorunda kald›. Y›pranan ve kitle deste¤ini kay-
beden Tony Blair, 2007 y›l›nda hem baflbakanl›¤›,
hem de parti baflkanl›¤›n› Gordon Brown’a b›rakarak
istifa etmek zorunda kald›. 

Baflbakan›n de¤iflmesi, elbeteki ‹ngiltere’nin siya-
si çizgisini de¤ifltirmemiflti. Brown, Blair’in b›rakt›¤›

yerden savafl bayrak-
tarl›¤›na devam etti.
Ancak Brown’›n u¤rafl-
mas› gereken sorun ar-
t›k Afganistan’la s›n›rl›
de¤ildi. Dünyay› sarsan

ekonomik kriz ‹ngiltere’yi de vur-
mufltu. Üstelik ‹ngiltere, krizden en
çok etkilenen üklerden birisiydi.
Banka iflaslar›, devasa bütçe aç›k-
lar›, h›zla t›rmanan iflsizlik, karfl›-

l›ks›z çeklerde yaflanan patlama, yoksullaflman›n
h›zla yayg›nlaflmas›, en zengin kesimlerin daha da
zenginleflmesi; krizin bütün belirtileri, son derece flid-
detli biçimde ‹ngiltere’de kendini göstermiflti. Danny
Darling’in “Adaletsizlik” adl› kitab›na göre, toplumun
en zengin yüzde 1’lik kesimi, 1930’lar›n bafl›ndan
beri ulusal gelriin bu kadar büyük bir k›sm›n› hiç ele
geçirmemiflti. (The Guardian gazetesinden çeviren
Radikal, 5 May›s 2010)

‹P dönemi, siyasi bask›n›n da üst düzeye ç›kt›¤›
bir dönem oldu. 11 Eylül sald›r›lar›ndan, bütün dün-
yada estirilen “korku” havas› içinde “terörle mücade-
le” ad›na kitleler üzerinde bask› ve terörü güçlendi-
ren bir yasa, ‹ngiltere’de de yürürlü¤e kondu. Dünya-
n›n en fazla sokak kameras›na sahip ülkesi olan ‹n-
giltere’de tutuklu say›s› ‹P döneminde yüzde 41 artt›,
yasada 3 bin 500 yeni suç tan›m› yap›ld›, yarg›lama
ve ceza koflullar› a¤›rlaflt›r›ld›; göçmenlere dönük
bask›lar artt›. 

‹ngiliz iflçi ve emekçilerinin Afganistan ve Irak sa-
vafllar›na, bu savafllar›n ülke içindeki yans›mas› olan
siyasi bask›lardaki art›fla ve ekonomik kriz nedeniyle
artan yoksullaflmaya duydu¤u tepki, ‹P hükümetinin
ve Gordon Brown’un sonunu getirdi. 

Yeni hükümet eskinin cilal›s›
Yeni hükümetin, ‹ngiltere’de resmi devlet politika-

lar›nda bir de¤ifliklik yaratmayaca¤›n›n ilk göstergesi,
hükümet kurulur kurulmaz, ABD Devlet Baflkan› Oba-
ma’n›n arayarak kutlamas› oldu. Yeni hükümetin ilk
icraat› da, ‹ngiltere’de daha önce olmayan Amerikan
tarz› “Ulusal Güvenlik Konseyi” (NSC) oluflturulup,
Afganistan-Pakistan-Irak konulu ilk toplant›s›n› yap-
mas›; ve yine Amerikan tarz› yeni bir görev olan “Ulu-
sal Güvenlik Dan›flmanl›¤›”n›n kurulmas› oldu. Arka-
s›ndan yeni hükümet, Afgasintan’›n d›fl politikada ön-
celi¤i oldu¤unu aç›klad›. 

Ekonomik cephede ise, en çarp›c› bafllang›c› yeni
hükümetin Hazireneden Sorumlu Baflkan Yard›mc›s›
yapt›. Masas›nda buldu¤u, kendinden önceki ‹P’li ba-
kan›n yazd›¤› “hiç param›z kalmad›¤›n› söylemekten
üzündü duyuyorum” cümlesini kamuoyuna aç›klaya-
rak, alacaklar› kararlar› meflrulaflt›rma çabas›na girifl-
ti. Hemen arkas›ndan hüükmet de ‹ngiltere’nin 163
milyar sterlinlik bütçe aç›¤›n› giderebilmek için kamu
hizmetlerinde kesinti yap›lacca¤›n›, yani sa¤l›k, e¤i-
tim, konut, ulafl›m, belediye hizmetleri gibi kitleleri
do¤rudan ilgilendiren kalemlerde k›s›nt› yap›laca¤›n›
duyurdu. 

* * *  
Yeni hükümetin kitleler için daha a¤›r ekonomik

ve siyasi bask›lar haz›rlad›¤›, yaflam koflullar›n› daha
da a¤›rlaflaca¤› flimdiden görülebilmektedir. Ancak
‹ngiliz iflçi ve emekçileri, krizin ve savafl›n fliddetine
karfl› büyük bir tepki biriktirmektedir. Ne Muhafazakar
Parti’nin vaatleri, ne Liberal Demokratlar›n cilas›, kit-
leleri kand›rmaya yetmemifltir. ‹flçi Partisi’nin bütün
y›pranm›fll›¤›na ra¤men, oy kayb›n›n s›n›rl› olmas›
bunun göstergesidir. Seçim sonuçlar› yeni sald›r›lar
ile birlikte, kitel hareketinin, s›n›f mücadelesinin yük-
selme dinamiklerini de güçlendirecektr.

‹‹nnggiilltteerree’’ddee hhüükküümmeett yyeennii;;
POL‹T‹KA DE⁄‹L!
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Kal›n sopalar› ellerinde on binlerce el kalkt›
gökyüzüne. Kocaman, mücadeleci on binlere yürek
att› ayn› anda. “Savafl Bafllad›” pankart›yla on bin-
lerce ad›m düflmana korku sald›. Panzerler, coplar,
tanklar, umurunda de¤ildi onlar›n. Biraz sonra
düfleceklerdi belki kurflun ya¤murunun alt›nda
kavga alanlar›nda. Ama bedenlerindeki kurflun
delikleriyle yürüyeceklerdi düflman›n inad›na.
Çünkü onlar, kölece yaflama dur demifllerdi. Çünkü
onlar gelece¤in sahipleriydiler. Bunun için de
gözüpektiler, kararl›yd›lar, militand›lar. ‘Ben’ yoktu
onlar›n aras›nda, ‘biz’ vard›; bölünmüfllük uzakt›
onlardan, bütünlük vard›; yaln›zlaflma yoktu,
dayan›flma vard›. Çünkü onlar flunu iyi biliyorlard›:
Bizi bizden sonrakine ba¤layan zincirin eksik
kalmamas› için, sonuna kadar gitmek gerekir. 

Bu yeryüzüne s›¤mayan günler, 15-16 Haziran
direnifliydi. Türkiye iflçi s›n›f› tarihinde bir dönüm
noktas›yd›.

* * *

1940'l› y›llar›n sonundan itibaren kabu¤unu
k›rmaya bafllayan iflçi s›n›f› hareketi, burjuvaziyi
s›k›flt›rmaya bafllam›flt›. Gerek burjuvazinin kendi
içindeki çeliflkileri, gerekse iflçi s›n›f›n›n giderek bil-
inçli bir eylemlili¤e dönen hareketlili¤i, s›n›rlar›

parçalamaya bafllam›fl, 27 May›s 1960 askeri
darbesinden sonra haz›rlanan 1961 anayasas›nda,
iflçi ve emekçilerin örgütlenmesi yönünde maddeler
yer alm›flt›. 

Burjuvazinin vermek zorunda kald›¤› kimi hak ve
özgürlükler, yeterli olmam›flt›. ‹flçi s›n›f›, direnifller,
iflgaller ve eylemlerle, grevli-toplu sözleflmeli
örgütlenme haklar›n› da kazand›. Devletin,
Amerikanc› sar›-gangster sendika fleklinde
düflündü¤ü Türk-‹fl de iflçi s›n›f›n›n önünde duramaz
hale gelmiflti. Artan iflsizlik, düflük ücret dayatmas› ve
birbiri üzerine kat kat eklenen zamlar, kitlelerin
öfkesini ve aray›fllar›n› büyütüyordu. 1967 y›l›nda
Türk-‹fl'ten ayr›lan iflçiler, D‹SK'i kurarak
mücadelelerinde yeni bir mevzi kazand›lar. 

Ama bu arada burjuvazi de bofl durmuyordu,
büyümekte olan toplumsal dinamikleri bast›rmak için
yeni yöntem ve aray›fllar içine girmiflti. "Özgürlükçü"
ve "eflitlikçi" diye sunulan anayasal haklar›n budan-
mas›n›n zaman› gelmiflti. AP hükümeti, haz›rlad›¤›
anti-demokratik yasalar› birer birer gündeme getirdi.
Ancak 1968 konjonktüründe bu yasalar› hayata
geçirmesi mümkün de¤ildi. Öyle ki, 1963'te yürürlü¤e
giren 274 ve 275 say›l› yasalar› budamak için de
uygun bir zaman› kolluyorlard›. 

1969-1970 yasama y›l›nda AP ve CHP taraf›ndan
yeni bir yasa tasar›s› Meclis'e sunuldu. Bu tasar›n›n
oluflmas›nda da yine bir dönem Türk-‹fl'te görev
alm›fl, sendikac› milletvekillerinin imzas› vard›.
Yasadaki as›l amaç, iflçi s›n›f›n›n örgütlülü¤ünü

da¤›tmak, grev ve
toplu sözleflme hak-
lar›n› elinden alarak
silahs›z b›rakmakt›. 

‹flçiler yasan›n
derhal geri çek-
ilmesini istediler.
D‹SK, iflçilerden
gelen tepkiler üzer-
ine bildiriler
yay›nlama gere¤i
duydu. ‹flçilerin

içinde yasaya karfl› Eylem Komiteleri oluflturulmufltu.
Yasan›n derhal geri çekilmemesi halinde her türlü
meflru direnifl hakklar›n› kullanacaklard›. 

11 Haziran'da oluflturulan heyet, Ankara'ya
giderek Demirel'le görüflmek istemifl, ama Demirel bu
heyeti kabul etmemiflti. Heyet, Ecevit'le de görüflmüfl,
Ecevit "yasan›n bu kadar a¤›r maddeler içerdi¤ini
bilmedi¤ini" söylemiflti. Ancak heyet görüflme yapt›¤›
gün tasar› Meclis'te kabul edildi.

14 Haziran günü s›n›f›n kabaran öfkesi dizginlen-
emez bir hale geldi. 1000’e yak›n iflyeri temsilcisi 14
Haziran’da toplanarak D‹SK yönetimini s›k›flt›rd›lar.
D‹SK, alttan gelen bu bask› karfl›s›nda çaresiz kald›
ve 15 Haziran günü için bir yürüyüfl karar› ald›. K›sa
ve göstermelik bir yürüyüfl planlam›fllard›. Ancak bek-
ledikleri gibi olmad›, öfke bütün s›n›rlar› parçalad›. 

* * *

15 Haziran'da ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve
Kocaeli'nde eylemlere bafllad›lar. Fabrikalar› boflaltan
iflçiler, caddeleri trafi¤e keserek flehir merkezine
do¤ru akmaya bafllad›lar. Alibeyköy, Ka¤›thane,
Levent, Topkap›, Kartal, Pendik gibi iflçi semtleri de
ayaklanm›fl, iflgaller bafllam›flt›. Polis ve asker
barikatlar› birer birer afl›l›yor, hedefe yürünüyordu.
Polisin müdahale etmeye çal›flt›¤› yerlerde çat›flmalar
sonuna kadar devam ediyordu. 

15 Haziran'da Eyüp'te gözalt›na al›nan dört iflçi,
iflçilerin karakolu basmas› sonucu b›rak›lmak zorun-
da kal›nd›. "Zinrcirlerimizden Baflka Kaybedecek Bir
fieyimiz Yok", "‹flçiyiz Güçlüyüz" sloganlar›n›n yaz›l›
oldu¤u pankartlar tafl›n›yordu iflçilerin ellerinde. 

Direnifl Komiteleri gün içinde 10 bin protesto tel-
graf›n› çekti hükümete. Ankara ve ‹zmir'de iflçiler
iflyerlerini iflgal etmiflti.

‹lk gün Türk-‹fl'e ba¤l› iflçiler de eylemlere kat›l›m
göstermifl, s›n›f kardefllerini yaln›z b›rakmam›fllard›.
EAS, Mutlu, Koruma Tar›m ‹laçlar›, Chreysler, Cibali
Tekel Kutu fabrikalar›ndan akan iflçiler Demirdöküm,
Sungurlar, Tekfen'den ç›kan iflçilerle omuz omuza
vermifllerdi. 

16 Haziran günü, iflçiler yine ayn› güzergahlardan
yola ç›karak çat›flmaya bafllad›lar. Ankara'da
Sanayi'ye yürümek isteyen iflçilerin ve ö¤rencilerin
önünü kesen polis, onlarca kifliyi gözalt›na ald›. ‹stan-
bul'da hedef, Taksim meydan›yd› ve iflçiler her
koldan Taksim'e akmaya çal›fl›yordu. Devlet, birinci
günden ders alm›fl ve Unkapan› köprüsüyle Galata
köprüsünü kald›rm›flt›. ‹flçiler sandallarla, kay›klarla
geçiyordu Taksim yakas›na. Levent ve Mecdiyeköy
hatt›ndaki yürüyüfller, ‹stinye'deki Kavel
fabrikas›ndan bafllayarak büyümüfltü. Eylemler,
bütün yollar› kapatm›fl, hayat› durdurmufltu. 

Anadolu yakas› ise çat›flmalar›n en sert geçti¤i
yerler oldu. Polis ve jandarma yollara barikat
kurmufltu. ‹flçiler, yan› bafllar›nda ölen arkadafllar›n›n
öfkesini de kuflanarak afl›yorlard› tüm engelleri. Polis
ve asker arabalar›n› parçalayarak hedefe do¤ru yol
al›yorlard›. 

Gebze'de AEG, Çivi, T›rpan, Timas, Demir
Çekme ve Arçelik'te çal›flan 10 bin iflçi, Ankara
asfalt›na ç›k›p yürüyüfle geçti. ‹zmit'teki iflçiler de
tekrar Pirelli fabrikas›na yöneldiler. Lastik-‹fl'in tüm
engellemelerine ra¤men buradaki iflçiler de eylemlere
kat›ld›. ‹flçilerin ‹zmit'e sokulmamas› yönünde asker
ve polise talimat verilmesine ra¤men, tüm barikatlar›
ezerek geçtiler. 

16 Haziran'daki eylemlere 168 iflyerinden 150 bin
iflçi kat›lm›fl ve önceki günün aksine bu sefer Türk-‹fl
üyesi iflçiler a¤›rl›¤› oluflturmufltu. 

* * *

Bu eylemlerde 5 iflçi öldü, 200'den fazla iflçi yara-
land› ve yüzlercesi de gözalt›na al›nd›. Devlet ise
çözümü s›k›yönetim ilan etmekte bulmufltu. Ve
reformist sendikac›lar›, bu büyük direnifli durdurmak-
la, iflçileri evlerine göndermekle görevlendirmifllerdi. 

D‹SK Baflkan› Kemal Türkler, radyodan yapt›¤›
konuflmada, iflçilere direnifli b›rakmalar› yönünde
ça¤r›larda bulundu. ‹flçiler bu iflbirlikçi tutuma
ra¤men, eylemlerini devam ettirme karar› alarak
evlerine döndüler. Ama hükümet ayn› gün s›k›yöneti-
mi meclise sundu ve kabul ettirdi. S›k›yönetim karar›
uyar›nca eyleme kat›lan tüm iflyerleri askerler
taraf›ndan kuflat›ld›. ‹flçilerin d›flar›ya ç›kmas›na izin
verilmedi. Ard›ndan evler bas›larak, sendikac›lar,
öncü iflçiler ve devrimciler gözalt›na al›nd›. Auer,
Vita, Pirelli, Good Year, Türk Demir Döküm,
Sungurlar gibi büyük fabrikalarda askerler, iflçilerin ifl
yavafllatmas› üzerine içeriye girerek zorla
çal›flt›rmaya kalkt›. Patronlar da direnifli k›ramaya-
caklar›n› anlay›nca, binlerle ifade edilen iflçi ç›kart-
malar›na bafllad›. 

‹stanbul ve ‹zmit'teki s›k›yönetim ilan›n›n
ard›ndan, direnifli ‹zmirli iflçiler devralm›fl ve 18
Haziran'da yapt›klar› eylemlerle devleti protesto
etmiflti. ‹stanbul ve ‹zmir'deki s›k›yönetim 17 Eylül'e
kadar sürdü. S›k›yönetime ra¤men direnifller, dalga
dalga ülkenin her taraf›na yay›lmaya devam etti. 

* * *

15-16 Haziran Büyük ‹flçi Direnifli, burjuvazinin
bugün de kabusudur. Türkiye devrimci hareketi ve
iflçi s›n›f›, öyle iki gün yaflatm›flt›r ki, flehitler
pahas›na mücadelenin nas›l yürütülece¤ini göster-
mifltir. 15-16 Haziran'›n deneyimini tafl›yan iflçi s›n›f›,
gerek sendikal bürokrasinin, gerekse burjuvazinin
eylemler karfl›s›nda nas›l etkisizleflti¤ini görmüfltür.
Ve onun birikimiyle ‘70’li y›llar boyunca mücadeleleri-
ni daha da yükseltmifl, bir çok temel hakk› kazanmay›
bilmifltir.

‹flçi s›n›f›, krizle birlikte daha ciddi sald›r›larla
karfl› karfl›ya kald›. Her gün yüzlerce iflçi iflten
at›l›yor, güvencesiz ve çok düflük ücretle çal›flmak
zorunda kal›yorlar. Baflta tersaneler ve madenlerde
olmak üzere befler-onar ifl cinayetlerinde ölüyor. Bu
sald›r›lar› püskürtmek, yeni 15-16 Haziran'lar› yarat-
maktan geçiyor. Türkiye iflçi s›n›f› gücünü ve
kararl›l›¤›n› ortaya koydu¤unda bu sald›r›lar›
püskürtecektir.  Ankara’n›n göbe¤inde aylarca dire-
nen Tekel iflçileri yeni bir iflçi hareketini bafllatt›.
Sadece devleti de¤il, sendika a¤alr›n› da köfleye
s›k›flt›rd›. Tekel direniflini yaratanlar, 1 May›s'ta
yüzbinlerle Taksim’e ç›karak, kürsüyü özgürlefltiren-
ler, yeni 15-16 Haziran'lar› da yaratabilecektir.
Burjuvazi,  bunun korkusuyla yaflamaktad›r.  

fiimdi yine "Savafl Bafllad›"" hayk›r›fl›yla sokak-
lar› zaptetmeye! Yeni 15-16 Haziranlar yaratmaya!

15-16 Haziran Direnifli
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! 1 Haziran 1971- Hüseyin Cevahir 
‹stanbul-Maltepe’de çat›flmada flehit düfltü.

! 2 Haziran 1991-Ahmed Arif Öldü
Baflta Kürt halk› olmak üzere, halk›n ac›lar›n›, umut-

lar›n› etkili bir dille fliire döktü. fiiirlerini ‘Hasretinden
Prangalar Eskittim’ adl› kitapta toplad›. fiiirlerinden
dolay›, bask› gördü, hapis yatt›. 

! 3 Haziran 1949-Mikhail Kalinin Öldü
"Partinin o¤lu" Kalinin, 1889 y›l›nda devrimci müca-

deleye at›ld›. A¤›r illegalite flartla-
r›nda mücadelesini yürüten Kali-
nin, birçok kez gözalt›na al›nd› ve
iflkencelerden geçti. 1912 y›l›nda
MK yedek üyeli¤ine seçildi. Ekim
Devrimi'nin ard›ndan Petrograd
Belediye Baflkanl›¤› yapt›. 1922
y›l›nda Komünist Partisi Merkez
Yürütme Üyeli¤i'ne getirildi. 3
Haziran 1949'da yakaland›¤› has-
tal›k sebebiyle hayata gözlerini

yumdu. Kalinin, devrim mücadelesinde her türlü göre-
vi üstlendi ve baflar›yla yerine getirdi. Sosyalist insan›n
yetifltirilmesi için yaz›lar yazd›. Bu yaz›lar 'Devrimci
E¤itim, Devrimci Ahlak' ismiyle ülkemizde de yay›n-
land›. 

! 3 Haziran 1963-Naz›m Hikmet Öldü
Naz›m Hikmet, genç bir devrimci olarak Sovyetler

Birli¤i’ne ilk gitti¤inde, orada gördü¤ü sosyalist infla-
dan ve kültürel çal›flmalardan çok etkilendi. Ülkesine
geri döndükten sonra pekçok defalar soruflturmaya u¤-
rad›, y›llarca hapis yatt›. fiiirlerinde toplumsal sorunla-

r› büyük bir coflku ve umutla iflledi.
Hapisteyken de üretmeye devam et-
ti. Orhan Kemal ve ‹brahim Bala-
ban’› hapiste tan›d› ve onlar›n büyük
sanatç›lar olmas›nda önemli rol oy-
nad›. Hapisten ç›kt›ktan sonra, öldü-
rülece¤ini anlayarak yurtd›fl›na kaç-
t›. Kendi ülkesinde yasakl› olan Na-
z›m, bir dünya flairi olarak 1963 y›-
l›nda Sovyetler Birli¤inde öldü.

! 8 Haziran 1844-Silezyal›
Dokumac›lar›n Ayaklanmas›
Silezya'da binlerce iflçi kölece çal›fl-

ma koflullar›na karfl› sokaklara dö-
küldü. Ayaklanmay› bast›rmak için
Prusya gericili¤inin askerleri iflçile-
rin üzerine atefl açt›. 11 iflçi öldü,
yüzlercesi yaraland›. Silezya ayak-
lanmas› iflçi s›n›f›n›n kapitalizme
karfl› gerçeklefltirdi¤i önemli ayak-
lanmalardan biriydi. 

! 13 Haziran 1969-
Alpagut ‹flgali

Çorum Özel ‹daresi'ne ait Alpagut
Linyit ‹flletmesi iflçileri, iflletmeyi ifl-
gal ederek yönetime el koydu. 786
maden iflçisi, bir ‹flçi Konseyi kura-
rak fabrikay› ifllettiler. Direnifl jan-
darman›n sald›rmas›yla bitirildi, an-
cak iflçiler de haklar›n› kazand›lar.
‹flgal 34 gün sürdü ve bu süre içinde
üretim yüzde 50 oran›nda artt›. 

! 14 Haziran 1984-
ÖO direniflçilerinden
Abdullah Meral ilk
flehit oldu. Ard›n-
dan Mehmet Fatih
Öktülmüfl, Haydar
Baflba¤ ve Hasan
Telci flehit düfltü-
ler.

! 18 Haziran 2005-
Dersim’de aralar›nda Cafer
Cangöz, Ayd›n Hambayat gibi önderlerinin de
oldu¤u 17 MKP militan› kaledildi.

! 20 Haziran 1933-Clara Zetkin Öldü
Alman Sosyal Demokrat Parti üyesi olan Zetkin,

emekçi kad›n›n özgürleflmesi mücadelesinde
önemli katk›larda bulundu. 8 Mart'›n Dünya
Emekçi Kad›nlar günü olarak kutlanmas›n› II. En-
ternasyonale öneren de Zetkin'di. 
! 25 Haziran 2005- Laz müzi¤ini genifl kitle-

lere sevdiren Kaz›m Koyuncu kansere yenik
düfltü.

! 27 Haziran 1905-Potemkin Ayaklanmas›
Dünyada ilk kez düzenli bir ordunun gemisinde ya-

flanan ayaklanmad›r. 1905 Devrimi'nin bafllang›c› oldu.
Devrimin yenilgisinin ard›ndan mürettabat›yla birlikte
Romanya'ya s›¤›nan gemi, ancak 1917 devriminden
sonra geri dönebildi.

! 28 Haziran 1926- Cerjinski öldü 
Sovyetler Birli¤i'nde devrimin ard›ndan karfl› dev-

rimcilerle mücadele etmek için kurulan ÇEKA'n›n ba-
fl›nda görevlendirildi ve iç savafl s›ras›nda önemli bafla-
r›lar elde etti. 

! 30 Haziran 1925-fieyh Sait idam edildi

! 30 Haziran 1980-Çorum olaylar› bafllad›
Gün Sazak'›n öldürülmesini bahane eden faflistler,

alevilerin yo¤un oldu¤u mahallelere sald›rd›lar. Katli-
am boyunca yine devlet ortada yoktu. 26 kifli öldürül-
dü, yüzlerce kifli yaraland›. 600 aile de Çorum'u terk
etmek zorunda kald›.

Sovyetler Birli¤i’nin ‹kinci Emperyalist Payla-
fl›m Savafl›'ndan zaferle ç›kmas› üzerine ABD,
ülke içinde komünistlere karfl› bir cad› av› bafl-
latt›. Hedef,1929 krizinden sonra üye say›s›n›
sürekli art›ran ve eylemlerini büyüten Komünist
Partisiydi. McCarthycilik diye isimlendirilen bu
dönemde, on binlerce kifli, komünist olmalar›
gerekçesiyle tutukland›, a¤›r hapis cezalar›na

çarpt›r›ld›, ifllerinden at›ld›. Ethel ve
Julius Rosenberg de bu cad› av›n›n
kurbanlar› aras›ndayd›.

Julius, Yahudi ve orta gelirli bir
ailenin o¤luydu, ailesi Çarl›k Rus-
ya's›nda göç edip ABD'ye yerleflmifl-
ti. Ethel ise, yoksul bir ailenin çocu-
¤uydu. Julius, mühendislik okudu,
Ethel, liseyi bitirebildi. Çal›flt›¤› ifl-
yerinde komünist ve devrimci iflçi-
lerle tan›flt›. Julius ise, okurken genç
Komünistler Birli¤i'yle tan›flt› ve
üyesi oldu. Bu karar›nda, Avrupa'da
Yahudilere karfl› uygulanan faflist
bask›lar etkili olmufltu. 1939'da Ko-
münist Partisi'ne üye oldu. Julius ve
Ethel, 1936'da bir grev toplant›s›nda

tan›flt›lar ve 1939'da evlendiler. ‹ki çocuklar› oldu.
’49 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin atom bombas› denemesi yapma-

s›, ABD’yi daha da sald›rganlaflt›rd›. Atom bombas›n›n mutlaka
ABD’deki casuslar› arac›l›¤›yla ö¤rendi¤ini iddia ederek casus av›-
na ç›kt›. “Amerikan Karfl›t› Faaliyetler”i araflt›rmakla yükümlü se-
natör McCarty’nin 9 fiubat 1950’de haz›rlad›¤› “titiz araflt›rma gös-
tergesi” say›lar›na göre, 57 milyon 205 bin 081 “y›k›c›” kifli saptan-
m›flt›. Rosenbergler de bu listedeydi. Onlara dönük suçlama, KGB
ajan› olmak ve atom bombas› casuslu¤u yapmakt›. Mahkemeler
göstermelikti. Cezalar önceden belirlenmiflti. Dava boyunca sansür,
savunma hakk›n›n tan›nmamas›, delillerin karart›lmas› da dahil her
türlü devlet bask›s› uyguland›. 

Büyük bir kamuoyu oluflur onlar› kurtarmak için. Dünya genelin-
de çeflitli kampanyalar gerçeklefltirildi. Bu kampanyalar, idamlar›n
infaz›n›n dört kere ertelenmesine neden oldu, ama idamlar› durdur-
maya yetmedi. ‹damlar› durduracak bir baflka fley de “suçlar›n›”,
“itiraf” etmeleriydi. Ancak Rosenbergler bunu kendilerine inanan
kitlelere ihanet olarak gördüler ve reddettiler. Çocuklar›na, birgün

kendilerini anlayacaklar›n› söyledikleri bir mektup b›rakt›lar ve
elektrikli sandalyeye oturdular.May›s ay›nda flehit düflen ihtilalci komünistler

21 Haziran 1978-Muzaffer Mutlu
Amasya Taflova Lisesi’nde ö¤renci iken ihti-

lalci komünist hareketin kurulufl döneminde,
saflara kat›ld›. 1978’de ‹stanbul’da faflistler
taraf›ndan katledildi. Amasya ve ‹stanbul’da
devrimci gösterilerle kald›r›ld› cenazesi. 

30 Haziran 1980-Songül Kayabafl›
15-16 Haziran'›n

y›ldönümünde,1980 y›l›nda
Kartal-Karl›ktepe’de silahl› korsan gös-
teri gerçekleflti. Ç›kan çat›flmada bir
aste¤men, iki er öldü. Bunun üzerine
bölgede yüzlerce kifliyi gözalt›na ald›lar.
Songül’de aralar›ndayd›. Henüz 18
yafl›ndayd›. Vahflice iflkencelerden geçir-
ildi. TKP-ML sempatizan› Aziz Aras’la birlikte
iflkencede katledildi. 

17 Haziran 1984- Mehmet Fatih Öktülmüfl, 

19 Haziran 1953-Rosenberg'ler Katledildi

Neredeyse gün do¤acakt›
Herkes gibi kalkacakt›n›z

Belki daha uykunuz da vard›
Geceniz geliyor akl›ma

...
Nice aflklar arkadafll›klar gördüm

Kahramanl›klar okudum tarihte
Ça¤›m›za yak›fl›r vakur, sade
Davran›fl›n›z geliyor akl›ma

Bir çift güvercin havalansa
Yan›k yan›k koksa karanfil
De¤il bu unutulur fley de¤il

Çaresiz geliyor akl›ma

Melih Cevdet Anday
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SSCB, siyonistlerin büyük
‹srail kurma çabalar›n›

hiçbir zaman desteklemedi,
bölgeye silah sevkiyat› yap-
mad› ve Sovyet Yahudileri-
nin göçünü kolaylaflt›rma-

d›. 
Hiçbir flekilde Yahudi

Sovyet vatandafllar›n›n, ne
dünyan›n herhangi bir bafl-

ka bölgesine, ne de Filis-
tin’e göçlerini teflvik etti.

Ve SSCB, 1940’l› y›llar›n
ikinci yar›s›nda Ortado¤u

sorunu yak›c›yken, bu böl-
gedeki herhangi bir partiye

silah sevkiyat› yapmayan
tek güçlü ülkedir. 

Bu gerçekler Sovyetler
Birli¤i’nin, ‹srail sorunun-
da kendi ç›karlar›ndan ha-

reket etmeyen, ba¤›ms›z ba-
k›fl aç›s› oldu¤unu kan›tla-

maktad›r.

u sorun, 1923 y›l›nda
BM’den manda hakla-
r› alan ‹ngiltere’nin

sömürgesel egemenligi ile geliflmifltir.
1919 Bar›fl Konferans›, Versay ant-

laflmas› ve Milletler Cemiyeti’nin ku-
ruluflu üzerine, bu antlaflmay› gerçek-
lefltirmifltir. Buna karfl›n, az geliflmifl
ülkeler karfl›s›nda daha geliflmifl ülke-
lerin sorumluluklar› üzerine ve de on-
lar›n kendi kaderlerini tayin etme hak-
lar› üzerine, kula¤a hofl gelen bir çok
laf›n d›fl›nda, Ortado¤u’daki duruma
düzenleme getirmemifltir. 

‹flgal ordular›, savafl›n bitiminde
orada kald›lar. ‹ngilizler; M›s›r, Filis-
tin, Suriye ve Mezopotamya’y›, iç
Arabistan’dan Damaskus’a kadar olan
bölgeyi kontrol alt›nda tutuyorlard›.
Bundan k›sa bir süre sonra Frans›zlar
ve ‹ngilizler bölgenin politik kart›n›,
sonraki gerilim ve patlamalar› kaç›n›l-
maz k›lacak flekilde, (Filistin sorunun
yak›c›l›¤› olmasa bile) de¤ifltirdiler. 

1919 y›l›n›n sonlar›nda, ‹ngilizler,
Beyrut’u ve Lübnan k›y›lar›n› Frans›z
kuvvetlerine devrettiler. Müttefiklerin
denetimindeki Suriye de Fransa’ya b›-
rak›ld›. Araplar, müttefiklerin, bol laf-
larla inkar ettikleri paylafl›m amaçl›
“Sykes Picot” antlaflmas›n›, uygulana-
ca¤›n› ö¤rendiler. Ve ayakland›lar. 

Bunun d›fl›nda Kudüs ve Hayfa’da
da, anti-Yahudi huzursuzlu¤u geliflti. 

Damaskus'da yap›lan Arap Ulusal
Kongresi, Faysal’› Suriye’ye, kardefli
Abdullah’› da Irak Krall›¤’›na seçti.
Yaln›z bu de¤ifliklikler, ‹ngiliz ve
Frans›zlar›n kararlaflt›rd›klar› oyunun
uygulanmas›n› engelleyemedi. 

Bu ülkeler, San Remo’da bir kaç ay
önce, antlaflmay› nas›l uygulayacakla-
r› konusunda hem fikir olduktan son-
ra, A¤ustos 1920’de, Suriye’nin, Me-
zopotamya’n›n, Arabistan’›n ve M›-
s›r’›n Türklerden ayr›lmas›n› içeren
Sevr antlaflmas›n›, Osmanl› ‹mpara-
torlugu'na imzalatt›r›yorlard›. Bütün
bu düzenlemeler (önemsiz degifliklerle
birlikte) bir kez daha, 1923 Lozan ant-
laflmas›yla onaylanm›flt›r.

‹ngiltere, M›s›r’› himayesine, Ba¤-
dat, Basra ve Musul bölgelerinden
oluflan Irak’› da mandas› alt›na ald›.

Fransa, (Eylül 1920’de bölünen
Lübnan ile birlikte) Suriye’yi mandas›
alt›na ald›. 

Böylece Faysal ve onun Arap ve Su-
riye Krall›¤›n›, fliddet yoluyla ortadan
kald›rabilecek bir strateji için ortam
olufluyordu. Mart 1921 tarihinde (o
zamanlar, Winston Churchill sömürge
bakan›yd›) ‹ngilizler tertiplerini ta-
maml›yorlard›.  

‹ngilizler, Frans›zlar›n kovdu¤u fla-
mar o¤lan› eski yard›mc›lar› ve silah
arkadafllar› olan Faysal’›, Irak’ta Ba¤-
dat Kral› yapmakla, “zarar›” telafi edi-
yorlard›. 

Ama buras›, esasen Abdullah’›n
hakk›yd›, zaten o Arap Ulusal Kon-
gresi taraf›ndan buraya kral seçilmiflti.
fiimdi ise, Abdullah için yeni bir taht
bulmak zorunluydu. ‹ngiltere, Ür-
dün’ün do¤usundaki bölümü Filis-
tin’den kopard› ve Abdullah’› böyle-
likle oluflturulan Transürdün’e kral
ilan etti. En son olarak da Eylül 1923
tarihinde, Filistin mandas› yürürlü¤e
girdi. 

Sadece bu bir kaç gerçek dahi, sö-
mürgeci emperyalist güçlerin bölge-
de nas›l kirli bir oyun oynad›klar›n›
ve onlarla birlikte hareket eden
gruplar› dahi dikkate almaks›z›n
gelecekteki çat›flmalar›
alevlendirme pahas›na, hükümetleri
ve krallar› istedikleri gibi olufltu-
rup, görevlerinden ald›klar›n› ka-
n›tlamaktad›r.

Filistin’deki bölgelerde Yahudi
az›nl›¤›n artmas›yla bu çat›flma orta-
m›, radikal bir flekilde gelifliyordu.
Özellikle Araplar›n aleyhine geniflle-
yen büyük bir ‹srail devletinin inflas›
için mücadele eden siyonist gruplar,
yüzy›l›n bafl›ndan beri bu yönlü propa-
ganda  yap›yorlard›. 

‹ngiliz sömürgeci devleti, 1917’deki
Balfour Deklarasyonunda bir Yahudi
devletinin meflruiyetini kabul ediyor-
du. ‹ngilizler için böyle bir süreçte,
devlet içerisinde devlet organize etme-
ye bafllayan siyonist hareketin varl›¤›,
Araplar›n anti-sömürgeci hareketleri-
ne karfl› oldukça sevindirici ve yar-
d›mc› bir güçtü.

Bu politika daha sonralar›, manda-
n›n oluflumu s›ras›nda da korunmufl-
tur. “Manda Yönetimi”, Balfour Dek-
larasyonu metninin önsözüne dahil
ediliyordu.

Madde 2’de, ülke içerisinde siyonist
ulusal flehirlerin oluflumunu garantile-
yen, ekonomik, politik ve kurumsal
koflullar›n yarat›lmas› için, sorumlu-
luk ‹ngiltere’ye devrediliyordu. 

Madde 4’de, kurumsal bir Yahudi
temsilcili¤inin “resmi organ” olarak
tan›nmas› tedbiri al›n›yordu ki, bu ku-
ruma, ekonomik, sosyal ve di¤er alan-
larda Filistin kurumlar›yla birlikte ça-
l›flma hakk› veriliyor ve yine Yahudi
ulusal flehirlerinin kurulabilmesini de
içerecek konularda karar verme yetki-
si yükleniyordu.

Madde 11’de, tüm kamu iflleri ve
hizmetlerini eflit ve adaletli bir zemin-
de planlamak, hayata geçirmek ve ül-
kenin tüm do¤al  yard›m kaynaklar›n›
kullan›l›r hale getirmek için, bir Yahu-
di temsilcili¤inin kurumlaflmas› karar
olarak eklenmiflti.

Manda Yönetimi, Milletler Cemi-
yetinin 22. Maddesinde öngörülen,
bir Manda devletinin kendi ayakla-
r› üzerinde durabilece¤i zamana ka-
dar, yönetimsel yard›m ve tavsiyele-
re ba¤l› olan  Filistin’in -ayr›ca
Lübnan, Suriye ve Irak’›n- ba¤›m-
s›z devlet olarak “geçici tan›nmas›”
prensiplerini ihmal etmifltir. Ve
müttefikler, Araplar›n ba¤›ms›zl›k-
lar›n›n desteklenmesine iliflkin ola-
rak önceden yapt›klar› anlaflmalar›,
ya da  ‹ngilizlerin 1922’deki
(Churchill-Memorandumu)  karar-
namesinde Manda Yönetimine ver-

Filistin sorununa
komünistlerin

yaklafl›m›

B
Bu yaz›, Yediveren yay›n-

lar› taraf›ndan yay›nlanan
“Stalin Üzerine Gerçekler”

adl› kitaptan al›nm›flt›r.
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di¤i sözleri, yerine getirmemifltir. 
Yani pratik olarak Filistin’de üç

güç etkiliydi: ‹ngiliz sömürgeci gü-
cü, Yahudi temsilcili¤i ve Filistinli-
ler.

Yahudilerin Filistin’e göçü ve onla-
r›n rolleri flu flekilde bir geliflme gös-
termekteydi: Mandan›n yürürlü¤e geç-
mesiyle birlikte “Filistin Manda bölge-
sinin” s›n›rlar›, 26.322 km2’lik tam bir
ulusal bölge ile s›n›rland›r›l›yordu.

Buna, Huleh Gölü (13 km2), Tiberi-
as veya Genezarth Gölü (161 km2) ve
Ölü Denizin yar›s›n› kapsayan 704
km2’lik iç sulama alan› eklenmifltir.
Tüm yüzölçüm bununla 270.26 km2
tutmaktad›r.

1918’de müttefikler ülkeyi iflgal et-
ti¤inde, Filistin nüfusu 700 bin idi.
Bunlardan 644 bini Arap (574 bin
Müslüman ve 70 bin Hiristiyand›r)
ve 56 bini Yahudiydi. 1922 y›l›nda
yap›lan nüfus say›m›na göre, toplam
nüfus 757 bin 182’di. (590 bin Müslü-
man, 83 bin 794 Yahudi, 73 bin 14 Hi-
ristiyan ve 9 bin 474 di¤er az›nl›klar)
1931’de ikinci nüfus say›m› yap›ld›,
bu say›ma göre tüm nüfus toplam ola-
rak bir milyonun üzerine yükselmiflti
(759 bin 712 Müslüman, 174 bin 610
Yahudi, 91 bin 398 Hiristiyan ve 10
bin101 di¤erleri.)

Filistin Hükümeti, 1944 y›l›nda top-
lam nüfusu, 1 milyon 764 bin olarak
tahmin ediyordu (1 milyon179 bin
Arap, 554 bin Yahudi ve 32 bin di¤er-
leri) Filistin Hükümetinin ayn› tahmin
metodlar›na göre, May›s 1948 ortas›n-
da Araplar›n ve Yahudilerin say›s› 2
milyon 65 bine ulaflm›flt›. (1 milyon
415 bin Arap ve 650 bin Yahudi.)

Yahudilerin toplam nüfusa oran›
1918’de yüzde 8’den, 1922 y›l›nda
yüzde 12’ye; 1931 y›l›nda yaklafl›k
yüzde 17’den,  May›s 1948 ortalar›n-
da yüzde 31’e yükseliyordu. 

Filistin’deki Araplar›n do¤al art›fl
oran›, Filistin’deki Yahudilerden (yüz-
de 3,2-yüzde 2,2), yaklafl›k yüzde 50
daha fazla oldu¤u gerçe¤i göz önünde
bulunduruldu¤unda, Yahudi toplulu-
¤unun art›fl›ndaki h›zl› temponun fla-
fl›rt›c› oldu¤u görülür. Toplam nüfus
içerisinde Yahudilerin oran›ndaki
bu h›zl› art›fl, büyük ölçüde göçle
gerçekleflmifltir. 

Yahudiler, 1918 y›l›nda, tüm tar›m
alanlar›n›n (2.5 milyon hektar›n üze-
rinde) yaklafl›k yüzde2’sine (65 bin
764 hektar) sahiptiler ve daha sonraki
30 y›l içerisinde ek topraklar sat›n ala-
rak, toplam toprak mülkiyetlerini,
1948 May›s’›ndan mandac›l›¤›n biti-
mine kadar, 143 bin 853 hektar’a ya da
yaklafl›k olarak yüzde15’e yükselttiler. 

Filistin Hükümeti 1946 y›l›nda, Ya-
hudilerin Filistin’deki ifllenebilir top-
raklar›n›n yüzde15’in üzerinde bir ora-

40’l› y›llarda Filis-
tin hareketinde orta-
ya ç›kan zay›flama-
n›n her fleyden önce
iki tayin edici nedeni

vard›r: 
‹lki, Yahudilerin

toprak al›mlar›n›n
oldukça genifl olma-
s›d›r. Onlar bu top-
raklar›, Filistin’deki
egemen afliretlerden
al›yorlard›. Gerici

olan bu güçler, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u

ile de iflbirli¤i yap-
m›fllard›, Filistin’de-
ki Arap halk y›¤›nla-
r›n›n ulusal kurtulufl
hareketine destek ol-
mak  yerine, emper-
yalistlerle ve bizzat

Siyonistlerle iflbirli¤i
yapt›lar.

‹kinci neden ise,
‹ngiliz sömürgecile-
rin 1936 y›l›nda, Fi-

listin’deki genel
grevden sonra yap-

t›klar› korkunç kanl›
terördü. Üç y›l içeri-

sinde, on binlerce
aktif Filistin'li katle-
diliyor ve bir kaç bini
de “kaybediliyordu”

na sahip oldu¤unu tahmin ediyordu. 
40’l› y›llarda Filistin hareketinde -Ya-

hudi hareketine göre daha az örgütlüy-
dü- ortaya ç›kan zay›flaman›n, her fley-
den önce iki tayin edici nedeni vard›r: 

‹lki, yukar›da an›lan Yahudilerin top-
rak al›mlar›n›n oldukça genifl olmas›d›r.
Genifl Arap y›¤›n› içerisinde, Yahudi-
lere toprak sat›m›na karfl› yayg›n bir
tepki oldu¤u halde, özellikle zengin si-
yonist çevrelerden büyük miktarlarda
toprak sat›n alabildiler. 

Onlar bu topraklar›, Filistin’deki ege-
men afliretlerden al›yorlard›. Bu afliret-
lerden olan Hüseyin ile Nahasibi, Hadi
ve Dayani afliretleri, Osmanl› ‹mparator-
lu¤u döneminde de imtiyazl› bir yere sa-
hiptiler. Gerici olan bu güçler, Osmanl›
‹mparatorlu¤u ile iflbirli¤i yapm›fllard›,
sonras›nda da Filistin’deki Arap halk y›-
¤›nlar›n›n ulusal kurtulufl hareketine
destek olmak  yerine, emperyalistlerle
ve bizzat siyonistlerle iflbirli¤i yapt›lar.

‹kinci neden ise, ‹ngiliz sömürgecile-
rin 1936 y›l›nda, Filistin’deki genel
grevden sonra yapt›klar› korkunç kanl›
terördü. Üç y›l içerisinde, on binlerce
aktif Filistin'li katlediliyor ve bir kaç bi-
ni de “kaybediliyordu”

Bu yenilgi, feodal afliretlerin, “efen-
dilerin” rollerini güçlendirmekle kal-
mad›, ayn› zamanda onlar›n bütün Fi-
listin partilerini ve 1942 y›l›nda yeni
oluflturulan “Arap Yüksek Konse-
yi”ni kontrollerine almalar›na yol aç-
t›. 

Buna karfl›n ayn› y›llarda Siyonist ha-
reket bütün olanaklar›, kendi durumunu
düzeltmek için kullan›yordu. Onlar böy-
lece 1936 y›l›ndaki genel grevi, ekono-
mik giriflimlerini güçlendirmek amac›y-
la kulland›lar. 

‹ngilizler, 1947 y›l›n›n ilk bahar›nda,
manda bölgesi için BM’ye baflvurdu-
¤unda, genel durum bu flekildeydi. Ya-
hudi az›nl›k da sömürgecili¤e karfl› yö-
neliyordu. O s›ra herkes BM’den yard›m
isteyen ‹ngiltere’ye karfl›yd›. 

‹ngiltere mandac› devlet olarak, 2 Ni-
san 1947’de BM Genel Sekreterinden,
gelecek genel kurul toplant›s›n›n oturu-
munda, Filistin sorununun gündem
maddesine konulmas›n› talep etti. 

BM genel kurul toplant›s›, Filistin’i
ziyaret edecek ve incelemelerde bulu-
nacak bir Özel Komisyon (Un-SCOP)
belirledi. Bu komisyon taraf›ndan 31
A¤ustos 1947’de verilen rapor, iki
plandan olufluyordu: ‹lki ekonomik
birli¤i kapsayan ve bölünmeyi  öngö-
ren “ço¤unluk” plan›,  ikincisi “az›n-
l›k” plan› olan bir Federal Devlet ön-
görüsü.

Bölme karar›, -öneri olarak vurgulan›-
yordu- Filistin’i alt› temel bölgeye ay›r›-
yordu. Bunlardan üçü (toplam bölgele-
rin yüzde 56’s›) bir siyonist devlet için,
di¤er üç bölge ise Hayfa ile (yüzde

43’ü) bir Arap devleti için ayr›l›yordu.
Jarusalem ve çevresinin (yüzde 65’i)
BM denetimi alt›nda “Uluslararas› Böl-
ge” olmas› öngörülüyordu.

Siyonist devlet s›n›rlar›, Yahudilerin
kendilerine ait topraklar› veya Yahudi
halk›n oturdu¤u tüm bölgeleri kaps›yor-
du. Araplara ait olan, onlar›n oturdu¤u
ve siyonistlerin ifltah›n› kabartan  genifl
alanlar da, bu devletin s›n›rlar› içerisin-
de gösteriliyordu.

Örne¤in; Filistin bölgesinin yar›s›n›
kapsayan ve içine yüzde1,2’den az Ya-
hudi mülkiyetinin girdi¤i Güney Filistin
(Necef) de Siyonist devlet için önerilen
bölgelere dahil ediliyordu. Di¤er yandan
“Arap Devleti”nin çok az miktarda Ya-
hudiyi ve yine o kadar az Yahudi top-
raklar›n›n bulundu¤u bölgeyi kapsamas›
öngörülüyordu. Siyonist devlet, 498 bin
Yahudi ve 497 bin Arap nüfusundan;
buna karfl›n Arap devleti, 725 bin
Arap ve 10 bin Yahudiden oluflacak
flekilde planlanm›flt›. Geri kalan Arap
ve Yahudinin ise “Uluslararas› Bölge”
olan Kudüs'te yaflamas› gerekiyordu.

Araplar bu bölüflüm karar›n›, bir hal-
k›n kendi kaderini tayin hakkini belirle-
yen BM flart›n› ihlal etti¤i gerekçesiyle
reddediyorlard›.

Araplar›n bu reddi, “halk›n yüzde
50’sinin Yahudi ve yüzde 50’sinin
Araplardan olufltu¤u -bu arada topra¤›n
sadece yüzde10’u Yahudilere aitti- “Ya-
hudi Devletinde”, yönetim rolünün Ya-
hudilere verilmesi ile temellendiriliyor-
du.

Bu planlar›n tart›fl›ld›¤› dönemde, Ka-
s›m 1947’de Sovyet delegesi flunlar›
söylüyor: 

“Hiç bir Bat› Avrupa ülkesi, Yahudi
halk›n temel haklar›n›n savunusunu ga-
ranti alt›na almaya ve bu halk› faflist
cellatlar›n fliddet hareketlerinden koru-
maya yetenekli de¤ildir. Yahudilerin
‹kinci Dünya Savafl› sürecinde yaflad›k-
lar› dikkate al›nd›¤›nda bu hak, Yahudi
halktan al›namaz.

Yahudi halk›n meflru haklar›n› dikkate
almaks›z›n, bir ba¤›ms›z Arap devletinin
kurulmas›n›, di¤er yandan Arap halk›-
n›n meflru haklar›n› dikkate almaks›z›n
bir Yahudi devletinin kurulmas›n›, (Fi-
listin sorununun tek tarafl› böylesi bir
çözümü) ne tarihsel ne de bugünkü ko-
flullar hakl› ç›karamaz. 

Yaln›z eflit flekilde, ba¤›ms›z ve de-
mokratik bir Arap-Yahudi devletinin
kurulmas›yla, Yahudilerin ve Filis-
tin’deki Araplar›n ç›karlar› belirli çer-
çevede korunabilir. E¤er bu çözüm Ya-
hudi ve Araplar aras›nda varolan sü-
rekli gerilimli iliflkilerden dolay› ger-
çekleflmezse -Özel Komisyonun bu nok-
ta üzerindeki düflüncesinin ö¤renilmesi
oldukça önemlidir- bu durumda ikinci
çözümün incelenmesi gerekir; iki ba-
¤›ms›z devlet aras›nda ülkenin bölüflü-
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münü içeren bir çözüm: Bir Yahudi ve
bir Arap devleti. Tekrarl›yorum: E¤er
bu çözümde Filistin’deki Araplar›n ve
Yahudilerin aras›ndaki gergin iliflkiler
dikkate al›nd›¤›nda, Araplar ve Yahudi-
lerin bar›flç›l birli¤inin garanti alt›na
al›nmas› olanakl› de¤ilse, ikinci çözüm
devreye girebilir.”

Sovyet Heyeti, 1947 ilkbahar›nda -yu-
kar›daki pasajdan da ç›kar›labilece¤i gi-
bi- ulusal gerginlikleri ortadan kald›ra-
cak demokratik karakterde bir Yahudi-
Arap devletinin oluflturulmas›n› öngören
bir öneri sunuyordu.

Bu, bizim baflka durumlarda da göz-
lemleyebildi¤imiz gibi, Stalinist d›fl po-
litik çizgiye uygun bir öneriydi. Yaln›z
bu öneri için, ço¤unluk sa¤lanamad› ve
her fleyden önce toplant›ya kat›lanlar za-
ten bu öneriye karfl›yd›lar. 

Sovyet Heyeti her fleye ra¤men bir çö-
züme varmak için, ekonomik birli¤e
ba¤l› iki devletin oluflum  yolunu öneri-
yordu. Avrupa’daki Yahudilerin kor-
kunç trajedisinden hareketle bunu vur-
guluyordu. 

Sovyet önerisi, ilerideki süreçte ol-
du¤u gibi esasen bir flarta dayan›yor-
du: ‹ngiliz kuvvetlerinin tamamen çe-
kilmesi. 8 fiubat 1947 tarihli ‘‹zvesti-
ya’ gazetesinin konuyla ilgili yaz›s›n-
da, bu talep “Bar›flç›l bir çözüm için
temel flart” olarak nitelendiriliyordu.

Ve BM’nin kararlaflt›rd›¤› Bölüflüm
Plan›, siyonistlerin ‘Büyük ‹srail’ plan-
lar›na uymuyordu. SSCB, siyonizmi de-
¤il, aksine Avrupa’dan kaçan ve ‹ngiliz
iflgaline karfl› yönelen Yahudileri des-
tekliyordu. Bölüflüm Plan›, nesnel du-
rumdan do¤an bir antlaflmayd›.

Araplar ve Yahudiler için do¤ru çö-
züm, ortak bir demokratik Filistin
devletiydi, ama emperyalist entrika-
lar bunu engelliyordu. ‹ngiliz sömür-
gecileri, çevredeki devletlerin Arap feo-
dallerini -bunlar›n ordular› ‹ngilizlerin
denetimindeydi- sürekli tahrik ediyordu.
Bu alanda yeni emperyalist güç olan
ABD, bir kaç dolambaçl› hareketten
sonra, Siyonist hareketi desteklemek-
te karar k›ld›. Sonuçta Filistin'liler ve
Yahudiler aras›nda afl›r› körüklenen ulu-
sal farkl›l›klar egemen olmufltu. 

Bunun için BM’deki Araplar›n hiçbir
flekilde meflru temsilcisi olmayan Arap
feodallerinin, plan›n reddedilmesinin se-
bepleri hakk›nda yapt›klar› aç›klama
do¤ru de¤ildir. fiimdi ise bunlar, Filis-
tin’lilerin kendi kaderini tayin hakk›
üzerinde duruyor ve tahrik ediyorlar.
Yahudilere ne olaca¤› konusu üzerine
ise do¤rusu hiçbir fley söylenmiyorlar.

Nazilerin Yahudileri imhas›, siyonist
olmayan Yahudilerin y›¤›nlar halinde,
Filistin’e gelmelerine yol açt› ki, bundan
hiç bahsedilmemifltir. Bir yandan Siyo-
nist yönetim, Filistin’deki Arap hal-
k›n haklar›n› aç›kça inkar etmekte,
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di¤er yandan da Arap Yüksek Konse-
yi ve Arap Birli¤i, 1939’dan sonra Fi-
listin’e göç eden Yahudilere, seçim
hakk›n›n verilmesine karfl› ç›kmak-
tayd›lar. 

Böylesi kar›fl›k bir durumda, her iki
kesimden ayn› düflünceye sahip çok az
güç vard›. Arap ve Yahudilerin ortak
üyeleri olduklar›, tek büyük örgüt
olan Filistin Komünist Partisi’ydi.
Buna ra¤men bu parti içerisinde bile
dalgalanmalar yafland›. Bu durum,
farkl›l›klar›n derinli¤ini gösterir. 

BM’in 29 Kas›m 1947 tarihli karar›n-
dan sonra; iki devlet, tarafs›z bölünme-
yi kabul eden Kudüs ve her iki devletin
ekonomik birli¤i ki bu, durumu daha da
karmafl›klaflt›rm›flt›r.

BM’nin Eylül 1947 karar›ndan sonra
Araplar, Ahmet Hilmi Pafla önderli¤in-
de bir Filistin Hükümeti oluflturdular.
Bir kaç ayl›k sessizlik ortam›ndan son-
ra, siyonist askeri örgütlerden Haganah
ve ‹rgun, dünya kamuoyunun bask›s›n›n
zorlamas›yla, Araplar taraf›ndan hiçbir
zaman tan›nmayan, gelecekteki ‹srail
topraklar› üzerinde bulunan Arap birlik-
lerine karfl› 1948 Nisan’›nda bir siyonist
askeri operasyon bafllatt›. Buna cevap
olarak, komflu Arap devletlerin kuvvet-
leri de -Arap Birli¤i- ‹srail’in ba¤›ms›z-
l›k günü olan 15 May›s 1948 tarihinde
Filistin’e girdiler. 

Arap Birli¤i kuvvetlerinin Filistin’e
ilerlemesinden bir gece önce, Arap Bir-
li¤i Genel Sekreteri Azam Pafla, Kahi-
re’de flöyle  bir aç›klamada bulunuyor-
du: “Bu, Mo¤ollar ya da Haçl› seferle-
rine benzer katliam› and›ran bir imha
savafl› ve fliddetli bir savafl olacakt›r.”

Bugün ‹srail’in ›rkç› ve sald›rgan
politikas›na hakl› olarak karfl› ç›kan-
lar, bunun karfl›s›nda yine Araplar›n
aç›k ›rkç› ç›k›fllar›n› önemsiz gö-
rebilmektedir. Bu kötü ›rkç› milliyet-
çili¤in arkas›nda, gerçekte nas›l bir
durumun var oldu¤u, Arap Birli¤i
kuvvetlerinin hareketlerinden çok
net bir flekilde görülür. Ama onlar
buna ra¤men Yahudileri katletmedi-
ler.

El Fetih örgütü önderlerinden Abu
‹had, Arap Birli¤inin sald›r›s› üzerine
flöyle yaz›yor:

“15 May›s 1948 tarihinde, Filistin’e
sald›ran Arap Birli¤i ordular›, Kas›m
1947’de BM genel kurulunun kararlafl-
t›rd›¤› Bölüflüm Plan›n›n uygulanmas›n›
garanti alt›na alacak bir durumda bu-
lunmuyorlard›. fiu faydac› nedenden do-
lay›: Cisürdün’de gözü olan Ürdün
Kral› Abdallah, ilk olarak bu bölgeyi ifl-
gal etti. Kral Faruk ise Gazze fleridini
M›s›r yönetimi alt›na ald›. Eylül ay›nda
Ahmet Pafla baflkanl›¤›nda oluflturulan
Filistin Hükümeti, zaten ölü do¤an bir
çocuktu, çünkü hiç bir hükümet onlar›
destekleme rizikosunu üzerine almak is-

temiyordu.”
Filistin’in sözüm ona bu yard›mc›-

lar›n›n, Filistin’in her bir parças›n›
kendileri için sa¤lama almaktan bafl-
ka hiç bir u¤rafllar› yoktu. Yoksa on-
lar, güçlü ‹srail birlikleri taraf›ndan ça-
bucak yenilgiye u¤rat›l›rlard›. Ve ilk
kez siyonistler, kendilerinin büyük düflü
olan “Büyük ‹srail” için ilk ad›m› atabi-
ldiler. Onlar toprak genifllemesini talep
ediyorlar ve Arap feodalleri de, onlar›n
bu isteklerine raz› oluyorlard›. BM’nin
‹srail için öngördü¤ü Filistin bölge-
sindeki yüzde 56,45’lik oran yerine,
‹srail flimdi bölgelerin yüzde 77,4'üne
sahip oldu. Ben Gurion, Siyonistlerin
istedikleri bu bölge genifllemesinin,
hiçbir fley oldu¤unu, çünkü bu bölge-
lerin “ülkenin yaln›zca bir k›sm›n›
oluflturdu¤unu” ifade ediyordu. 

Sonuç olarak,Arap Birli¤i  feodalleri-
nin gerici, macerac› davran›fllar›, siyo-
nistlere, kendi planlar›n› gerçeklefltir-
menin ve büyük at›l›mlar yapman›n yo-
lunu açt›. Arafat, Araplar›n bu tutumu
üzerine flöyle söylüyordu: 

“Onlar›n en büyük hatalar›, hiç bir
fleyi kabul etmemeleriydi. Onlar böyle-
likle siyonistlerin giriflimlerine yard›m-
c› oluyorlard›. Bu Filistin halk› için, y›l-
lar içerisinde yeni bir halk›n yerlefltiril-
mesiyle kendi ülkelerinin gaspedilmesi
ve ülkenin büyük bir k›sm›n›n kendile-
rinden al›nmas› anlam›na geliyordu.
Gerçi B. Milletler'in 1947’de üzerinde
çal›flt›¤› Bölüflüm Plan›n›n kabul edile-
mez oldu¤u do¤rudur, ama o zamanlar
Filistin’in önderleri olanlar, siyonist
önderlerin yapt›¤›n› yapmad›lar.
BM’nin kabul etti¤i ulusal bir toprak
parças› üzerinde, bir devletin kurulmas›
olan, geçici çözüm önerisini kabul et-
mediler.”

Bu, Filistin'lilerin yeni önderlerinden
birinin, geçmifle iliflkin durum üzerine
de¤erlendirmesidir. 

Varolan karmafl›k durumda, Sovyetler
Birli¤i Bölüflüm Plan›n›n bu anlay›fl›na
raz› oldu. Dahas›; Sovyetler Birli¤i bu
anlaflma için, bafllang›çta bu plan› des-
tekleyen, daha sonralar› süreç içerisinde
baflka bir çözüme e¤ilim gösteren ABD
örne¤inde oldu¤u gibi, di¤er ülkelere
karfl› savafl›m yürütmek zorundayd›. 

ABD’nin çözüm önerisi ise, yeni bir
manda yönetimi anlam›na gelecek olan
bir ABD garantörlü¤ünü öngörüyordu.

14 May›s 1948 tarihinde, ‹srail devle-
tinin ilan edildi¤i belgede, flu sözler yer
almaktad›r:

“‹srail devleti, 29 Kas›m 1947’de ge-
nel toplant› karar›n› gerçeklefltirmesi ve
ekonomik birli¤in uygulanmas›na etkide
bulunmak için, BM temsilcileriyle bir-
likte çal›flmaya haz›rd›r.”

Siyonistler, çok çabuk bir flekilde,
20 y›l içerisinde 40 milyar dolardan
daha fazla bir miktar› bu ülkeye yat›-
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ran ABD emperyalistlerinin Ortado-
¤u’daki köprü bafl›, gerici bir dayana¤›
haline geldiler. 1952 y›l›n›n sonlar›nda,
‹srail’in bu rolü netleflti¤inde Sovyetler
Birli¤i Hükümeti, ‹srail’le olan diploma-
tik iliflkilerini kesti. 

Yap›lan giriflim baflar›s›zl›¤a u¤ram›flt›.
Bu giriflim, uzun zamandan beri gerilimlerin
varoldu¤u bir bölgede, halklar›n eflitli¤ine
ve bar›fla yönelen bir giriflimdi. 

SSCB hiçbir zaman, siyonistlerin büyük
‹srail kurma çabalar›n› desteklemedi, bölge-
ye silah sevkiyat› yapmad› ve Sovyet Yahu-
dilerinin göçünü kolaylaflt›rmad›. Dahas›,
Do¤u Avrupa halk demokrasisi ülkelerinde,
içerisinde siyonistlerin de oldu¤u düflman
guruplar›n maskelerinin inmesi için yap›lan
mahkemeleri selamlam›flt›r. 

Çekoslovakya’daki Slansykys, Macaris-
tan’da Rajk ve Romanya’da Pauker grupla-
r›na karfl› yap›lan mahkemeler, Siyonistlerin
büyük ‹srail planlar›na karfl› mücadelenin
bir parças›yd›.

Sovyetler Birli¤i hiçbir flekilde Yahudi
Sovyet vatandafllar›n›n, ne dünyan›n her-
hangi bir baflka bölgesine ne de Filistin’e
göçlerini teflvik etti. Ve SSCB, 1940’l› y›lla-
r›n ikinci yar›s›nda Ortado¤u sorunu yak›-
c›yken, bu bölgedeki herhangi bir partiye si-
lah sevkiyat› yapmayan tek güçlü ülkedir. 

Bu gerçekler Sovyetler Birli¤i’nin, ‹srail
sorununda kendi ç›karlar›ndan hareket et-
meyen ba¤›ms›z bak›fl aç›s› oldu¤unu kan›t-
lamaktad›r. 

ML partiler ve komünistler, dün oldu-
¤u gibi bugün de halklar›n bar›flç›l birli-
¤inden, sömürgeci ve sald›rganlara karfl›
mücadele anlay›fl›ndan hareket etmekte-
dirler. 

Arnavutluk Emek Partisi’nin, genel sekre-
teri Enver Hoca’n›n 1978 y›l›nda komünist-
ler ad›na söyledikleri, Ortado¤u’daki Stali-
nist d›fl politikan›n bir devam› niteli¤inde-
dir:

“Amerikan emperyalizminin kanl› aleti,
Arap halklar›n›n ilerlemesinde büyük bir
engel olan ‹srail’e karfl› mücadele, bu halk-
lar›n ortak sorunudur. Bu gerçe¤e ra¤men,
Arap devletleri pratikte, ‹srail’e karfl› müca-
dele ve ortak düflmana karfl› yürütülecek bu
mücadelenin karakteri üzerine ayn› düflün-
ceyi paylaflmamaktad›rlar.  Bu mücadele s›k
s›k, baz›lar› taraf›ndan dar milliyetçi bak›fl
aç›s›yla de¤erlendirilmektedir. Böylesi bir
davran›fl› kabul edemeyiz. Biz ‹srail’in ken-
di alan› içerisinde kalmas›n› ve Arap devlet-
lerine karfl› flovenist, provakatif, ifltahl› sal-
d›rgan hareketlerine son vermesinden yana-
y›z. 

Biz ‹srail’in Araplara ait bölgelerden ta-
mamen geri çekilmesini ve Filistinlilerin
kendi tüm ulusal haklar›n› kazanmalar›n›
talep ediyoruz. 

Tabi ki hiç bir zaman, ‹srail halk›n›n imha
edilmesinden yana de¤iliz.”

Bu 30 y›l önce oldu¤u gibi bugün de ko-
münistlerin enternasyonal olan ve öyle ka-
lan tavr›d›r.
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Sayfa 2’de sürüyor

srail’in, “yard›m gemileri”nesrail’in, “yard›m gemileri”ne
sald›rmas›yla birlikte, ülkeninsald›rmas›yla birlikte, ülkenin
neredeyse tek gündemi bu olneredeyse tek gündemi bu ol--
du. Ne artan iflsizlik ve yoksuldu. Ne artan iflsizlik ve yoksul--
luk, güvencesiz ve a¤›r çal›flmaluk, güvencesiz ve a¤›r çal›flma
koflullar›, madenler ve tersanekoflullar›, madenler ve tersane--
lerde yaflanan iflçi cinayetleri;lerde yaflanan iflçi cinayetleri;
ne yeniden t›rmanan sivil faflistne yeniden t›rmanan sivil faflist
sald›r›lar, Kürt halk› üzerine yasald›r›lar, Kürt halk› üzerine ya--
¤an bombalar... Hepsinin üzeri¤an bombalar... Hepsinin üzeri--
ne kal›n bir sis perdesi çekildi. ne kal›n bir sis perdesi çekildi. 

Bir süredir yükselen iflçi-Bir süredir yükselen iflçi-
emekçi hareketi ile s›k›flan AKPemekçi hareketi ile s›k›flan AKP
hükümeti, bu olaya bir can sihükümeti, bu olaya bir can si--
midi gibi sar›ld› ve derin bir nemidi gibi sar›ld› ve derin bir ne--
fes ald›. Yine ‹srail karfl›t› hafes ald›. Yine ‹srail karfl›t› ha--
maset ile, içerde-d›flarda puanmaset ile, içerde-d›flarda puan
toplamaya, sars›lan konumunutoplamaya, sars›lan konumunu
sa¤lamlaflt›rmaya çal›flt›.sa¤lamlaflt›rmaya çal›flt›.

AKP ile birlikte, sendika a¤aAKP ile birlikte, sendika a¤a--
lar› da derin bir nefes ald›. Telar› da derin bir nefes ald›. Te--
kel direniflinden bu yana, senkel direniflinden bu yana, sen--
dika a¤alar›na karfl› büyüyendika a¤alar›na karfl› büyüyen
öfke, mitinglerde konuflturmaöfke, mitinglerde konuflturma--
maya, sendika binalar›n›n iflgamaya, sendika binalar›n›n iflga--
line kadar gelip dayanm›flt›. line kadar gelip dayanm›flt›. 

Sendika a¤alar›, önce 26 MaSendika a¤alar›, önce 26 Ma--
y›s genel grev karar›n› geçifltiry›s genel grev karar›n› geçifltir--
meye çal›flt›lar. Kendileri aç›meye çal›flt›lar. Kendileri aç›--
s›ndan 1 May›s’›n rövanfl›n› als›ndan 1 May›s’›n rövanfl›n› al--
mak istediler adeta. Zaten 1 Mamak istediler adeta. Zaten 1 Ma--
y›s sonras›, hemen biraraya gey›s sonras›, hemen biraraya ge--
lerek “kürsü iflgali”ni k›namalerek “kürsü iflgali”ni k›nama
karar› ç›karm›fllard›. ‹flçi vekarar› ç›karm›fllard›. ‹flçi ve
emekçilerin sar› sendikalaraemekçilerin sar› sendikalara
tepkileri karfl›s›nda, tüm senditepkileri karfl›s›nda, tüm sendi--
ka a¤alar› ve bürokratlar›, ortakka a¤alar› ve bürokratlar›, ortak
hareket ediyordu. Bu tepkininhareket ediyordu. Bu tepkinin
bir gün kendilerinin de bafl›nabir gün kendilerinin de bafl›na
gelece¤inden duyduklar› korgelece¤inden duyduklar› kor--
kuydu bu. Bunda da haks›z sakuydu bu. Bunda da haks›z sa--
y›lmazlard›. y›lmazlard›. 

Nitekim, 26 May›s’› geçifltirNitekim, 26 May›s’› geçifltir--
me çabalar›na, iflçilerin öfkesime çabalar›na, iflçilerin öfkesi
büyük oldu. Bafl›n› Tekel iflçilebüyük oldu. Bafl›n› Tekel iflçile--
rinin çekti¤i, direniflteki iflçiler,rinin çekti¤i, direniflteki iflçiler,
baflta ‹stanbul olmak üzere, birbaflta ‹stanbul olmak üzere, bir--
çok ilde Türk-‹fl binalar›n› iflgalçok ilde Türk-‹fl binalar›n› iflgal
ettiler. Her yerde 26 May›s’›nettiler. Her yerde 26 May›s’›n
içini boflaltan sendika a¤alar›içini boflaltan sendika a¤alar›--
na tepkilerini ortaya koydular.na tepkilerini ortaya koydular.

“Kutup
Y›ld›z›”m›z
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Y›ld›z›”m›z

Yolumuzu
Ayd›nlat›yor!

Yolumuzu
Ayd›nlat›yor!
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