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Sayfa 2’de sürüyor

Türkiye’nin ekseni!

avafl tamtamlar› bütün fliddeti ile
çalmaya bafllad›. Yeniden “s›n›rötesi
harekat” yap›l›yor, savafl uçaklar›
bombalar ya¤d›r›yor, insanlar katle-
diliyor... 

Buna karfl›n Kürt halk› ayakta.
Hergün binlerce çocuk, kad›n, genç,
sokaklara ç›k›yor, polisle çat›fl›yor.
Baflta Kürt illeri olmak üzere, bulun-
duklar› her yerde, protesto gösterile-
ri yap›yor, taleplerini hayk›r›yorlar.

Yaklafl›k bir y›l önce cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül’ün “iyi fleyler ola-
cak” diyerek bafllatt›¤› iyimserlik ha-
vas›ndan, yarat›lan pembe tablolar-
dan, bugün eser yoktur. Çok de¤il,
daha geçen Ekim ay›nda, Habur’dan
girifl yap›lm›fl ve Kürt sorununun çö-
zülece¤ine dair büyük bir beklenti
yarat›lm›flt›. Bunda egemen s›n›f söz-
cülerinin çok önemli bir rolü vard›
kuflkusuz. Fakat baflta PKK olmak
üzere, ondan etkilenen birçok dev-
rimci demokrat örgüt de buna ortak
olmufl, Kürt sorunun çözülece¤ine
dair yarat›lan havaya soluk vermifl-
lerdi.

Egemen s›n›flar›n, yüzy›llard›r
kulland›¤› bildik yönetim tarz›, bir kez
daha karfl›m›za ç›kt›. Bir yanda pa-
pazl›k, bir yanda cellatl›k... Bir yanda
reform vaadleri, bir yanda artan bas-
k› ve fliddet... 

“Demokratik aç›l›m” söylemleriy-
le 90’l› y›llar› aratmayacak uygulama-
lar atbafl› gitti. DTP kapat›ld›, “KCK
operasyonu” ad› alt›nda yaklafl›k
1500 Kürt siyasetçisi tutukland›, “tafl
atan çocuklar” diyerek yüzlerce Kürt
çocuk cezaevlerine dolduruldu, vb... 

fiimdi gerilla cesetleri bile aileleri-
ne teslim edilmiyor. Büyük gösteriler
sonras›nda al›nan cenazelerin ne ha-
le getirildi¤i görüldü. Öldürdükten
sonra bile cesetlere iflkence yapacak
kadar kudurmufl bir sald›rganl›kla
karfl› karfl›yay›z. Sözde bunlar geride
kalm›flt›, kontrgerilla yöntemlerini
uygulayanlar, “Ergenekon dava-
s›”ndan yarg›lan›yorlard›(!) 

Ergenekon’dan “demokratik aç›-
l›m”a, AKP hükümetinin son y›llarda
yayd›¤› pembe tablonun yald›zlar› bi-
rer birer döküldü, demokrasi ve bar›fl
balonlar› teker teker söndü.
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PKK’nin 1 Haziran’da bafllatt›¤› yeni eylem-
lilik süreciyle birlikte, floven histeri bir kez daha
yükseltildi. Asker cenazeleri, devlet erkan›n›n
gövde gösterisine döndü yeniden. OHAL tar-
t›flmalar› bafllad›. Sanki OHAL’den farkl› uygu-
lamalar sözkonusuymufl gibi... Ve ard›ndan
Kuzey Irak’a(Güney Kürdistan) hava harekat›
bafllat›ld›. Bunun, kara harekat› ile birlefltirile-
ce¤i, PKK’nin lider kadrosunun tutuklanaca¤›,
ABD’nin “istihbarat paylafl›m›”n›n ötesinde,
“hava koridorunu” da açt›¤› vb. söyleniyor.
Geçti¤imiz ay, Türkiye’de üst düzeyde kabul
gören Kürt lideri Barzani de, bu plan›n önemli
bir parças›. 

Genelkurmay Baflkan› ‹lker Baflbu¤, gide-
rayak yapt›¤› röportajda, “sözün bitti¤i yerde-
yiz” diyerek, yeniden topyekün bir savafl bafl-
latt›klar›n› aç›kça ilan etti. Hatta gerilla cenaze-
lerine kat›lan BTP milletvekillerini, da¤a ç›kma-
ya ça¤›rd›. “Da¤dan inip, düz ovada siyaset
yaps›nlar”dan, milletvekillerine “da¤a ç›ks›nlar”
deme noktas›na gelindi. 

Türk egemen s›n›flar›n›n “demokratik aç›-
l›m”lar›n›n gelip dayand›¤› yer buras›d›r.
PKK’nin oldukça gerileyen taleplerini bile kar-
fl›layamaz haldedirler. Burjuva klikler aras›nda
çeliflkiler ne denli fliddetli olursa olsun, toplum-
sal hareketleri bast›rmada ortak hareket ettik-
leri bir kez daha görülmüfltür. 

Bugün de savafl tüm fliddeti ile sürerken,
demokratik özerklik, Öcalan’›n muhatap al›n-
mas›, Kürtleri içine alan bir anayasa de¤iflikli¤i
gibi vaadler, yine en üst perdeden konuflulu-
yor. TÜS‹AD, bir kez daha bunun sözcülü¤ünü
üstlenmifl durumda. “Havuç-sopa” politikas›,
yeniden en uç örnekleriyle karfl›m›zda. 

Bunlar, savaflla birlikte artan toplumsal tep-
kiyi yat›flt›rma gayretleridir. Amaç, savafl› ka-
zand› göründükten sonra, bir tak›m k›r›nt›lar›
bir lütufmufl gibi sunmakt›r.

* * *

Kürt sorunu, bir kez daha baflat sorun ola-
rak gündeme otururken, egemen s›n›flar›n si-
yasi partileri dizayn etme gayretleri sürüyor.
CHP’den sonra, Saadet Partisi de bir iç dönü-
flüme zorland›. Partinin do¤al önderi Erbakan
ve ekibi, son yap›lan kongre ile tasfiye edildi.
Olas› bir “erken seçim”e haz›rl›k yap›ld›¤› anla-
fl›l›yor. Erken seçim olmasa bile, önümüzdeki
y›l, zaten seçim y›l› olacak. Tüm kartlar ona
göre yeniden kar›l›yor.

Di¤er yandan AKP hükümetinin haz›rlad›¤›
“anayasa de¤iflikli¤i” Anayasa Mahkemesi ta-
raf›ndan küçük rötufllarla geçti. Ve 12 Eylül’de

“anayasa reformu”na gidilece¤i kesinlik kazan-
d›. Bu durumdan kazançl› ç›kan AKP oldu.
AKP, referandumla kendini sa¤lama almaya
ve güçlendirmeye çal›fl›yor. Önümüzdeki aylar-
da, “anayasa referandumu” çerçevesinde klik
çekiflmeleri yeniden önplana geçecek.

T›pk› cumhurbafl-
kanl›¤› referandumun-
da oldu¤u gibi, “ana-
yasa referandumu” da
burjuva kliklerin birbir-
lerine karfl› güç ve et-
kinlik kurma savafl›d›r.
Bunu ne kadar “demok-
rasi”, “insan haklar›”,
hatta “12 Eylül’ün yarg›-
lanmas›” gibi perdele-
meye çal›flsalar da,
gerçek budur. Böyle bir
referanduma “hay›r”
oyu vermek bile, ege-
menlerin bu oyununa
düflmek, onlar›n de¤ir-
menine su tafl›mak
olur. Do¤ru tav›r, boy-
kottur. ‹flçi ve emekçi-
lerin burjuva it dalafl›n-
da figüran olmas›na
izin vermemektir. 

12 Eylül’ün hesab›, sokaklarda görülecek-
tir. 12 Eylül anayasas› da Kürt halk›n›n, iflçi ve
emekçilerin mücadelesi sonucu kökten de¤ifle-
cektir.

* * *

Tekel iflçileri, bir kez daha Ankara sokakla-
r›n› doldurdu. Sar› sendikac›lardan hesap sor-
du. Ve bir kez daha devletin kolluk güçleriyle
karfl› karfl›ya kald›. Devletle, sendika a¤alar›-
n›n iflbirli¤i, Tekel flahs›nda en aç›k haliyle
kendini ele veriyor. ‹flçilere genel merkezi ka-
patan ve polisleri üstlerine sald›rtan Türk-‹fl
a¤alar›, Kürt halk›na karfl› iflçileri k›flk›rtmay›
sürdürüyorlar. Sözde “teröre tepki” ad›na, sar›
ve faflist sendikalar, iflçileri soka¤a dökmeye
çabal›yor. 

Burjuvazi, tüm klikleri ve iflbirlikçileri ile,
Kürt halk›na, iflçi ve emekçilere sald›r›yor. On-
lar, gayet net biçimde s›n›f tav›rlar›n› ortaya
koyuyorlar. ‹flçiler de kendi s›n›f›n›n tavr›n›
koymal›d›rlar. Burjuvazinin floven propaganda-
s›na alet olmamal›, halklar›n kardefl oldu¤unu
hayk›rmal›d›r. Savafls›z, sömürüsüz bir dünya-
y› yaratman›n yolu; iflçilerin birli¤inden, halkla-
r›n kardeflli¤inden geçiyor.

1188.. ssaayy››ddaa

‹flçiler birlik

3           Kürt halk› ayakta

4           Operasyonlara karfl› direnifl sürüyor

5           Sivas katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z

6           Tekel iflçilerinin mücadelesi sürüyor

7          Kamu emekçilerine yeni sald›r› paketi

8           ‹SK‹, Belediye iflçileri, iflçi haberleri... 

9 Direniflteki SAMKA ve UPS iflçileriyle röportaj

10        G-20 Zirvesi

11         Dünya kupas›n›n arka yüzü 

12        E¤itim sisteminde yeni icraatlar

13         Kamu Hastane Birlikleri Yasas›

14         ‘84 ÖO ve 12 Eylül’e dair hat›rlatmalar    

16 Kapitalizmde iflsizli¤e çözüm yok

18 Çocuklar nas›l “özgür”lefltiriliyor

20         Meksika Körfezi / K›rg›zistan

21         Afganistan art›k daha “de¤erli”

22 “Kutup Y›ld›z›”m›z mezar› bafl›nda an›ld›

23         Gelece¤imizin köprüsü Tarihimiz

24         Devrimci 1 May›s Platformu’na Dair

25         Türkiye’nin ekseni!

Merhaba,

Bu say›m›z› Temmuz-A¤ustos say›s› olarak birlikte
ç›kar›yoruz. O yüzden sayfa say›s›n› artt›rd›k. 

Kapitalist-emperyalist sistemin do¤a üzerinde ya-
ratt›¤› tahribat, iklimleri de de¤ifltirmeye bafllad›.
Mevsimin en s›cak ay› Temmuz da bile, sa¤anak ya-
¤›fllar görülüyor, su bask›nlar› yaflan›yor

Buna karfl›n gündem oldukça s›cak... PKK’nin “ak-
tif savunma” karar›dan bu yana, kelimenin gerçek
anlam›yla ortal›k yan›yor. Kürt halk›, yeni serhildan-
lar dönemini bafllatt›. Hemen hergün eylem halinde-
ler. Kürt gençleri ve çocuklar›, sokaklar› tutuflturu-
yor. 

Di¤er yanda ise, Türk ordusu, da¤›-tafl› bombala-
may› sürdürüyor. S›n›rötesine de geçerek Kandil’e
bomba ya¤d›r›yor. 

Bu bombalar iflçi ve emekçilerin üzerine de düflü-
yor. Hem de yerin yedi kat alt›nda çal›flanlar, baflta
gelmek üzere... Yine madenlerde patlamalar, göcük-
ler yaflan›yor ve yine madenciler ölüyor. Daha geçen
ay Zonguldak’ta yaflananlar›n ac›s› dinmemiflken, bu-

na yenileri ekleniyor. 

Tekel iflçilerine “kendi evleri”nde po-
lis sald›rd›. Sar› sendiklar, iflçinin de-

¤il, polisin kurumu durumunda.
Türk-‹fl binas›n› giden Tekel iflçileri,

karfl›lar›nda polisi buldular. Belediye
iflçileri ise grev aflamas›na dayand›.
Tüm bask›lara ra¤men birçok iflyerin-

de direnifller sürüyor.

K›sacas›, iklim de¤iflikli¤ine inat, kavgan›n s›cakl›¤›
içimizi ›s›t›yor. Bu s›cak gündemin birçok konusunu
dergimizin bu say›s›nda bulacaks›n›z. 

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

O k u r l a r a . . .
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on bir y›ld›r “demokratik aç›-
l›m” ile beklenti içine sokulan
Kürt halk›, bu beklentisi karfl›-
lanmad›¤› gibi, yeni ve kap-

saml› sald›r›lara maruz kal›nca, art›k is-
yan etti. Halk, neredeyse hergün tepki-
lerini ortaya koyuyor. Kürt illeri baflta
olmak üzere, hemen her yerde, sokak
gösterileri yap›l›yor, saatlerce polisle
çat›fl›l›yor. 

PKK’nin gerilla eylemlerinin art-
mas›yla birlikte, kitle gösterilerinde de
büyük bir art›fl yafland›. Son olarak ge-
rilla cenazelerinin teslim edilmemesi
üzerine, günler süren gösteriler yap›ld›.
Bu cenazelerin neden teslim edilmedi¤i
de anlafl›ld›. 

Cesetlere bile iflkence yaparak
Kürt halk›na öfkesini kusanlar, belli

ki, halka gözda¤› vermek, sindirmek
istiyorlar. Fakat bunu bugüne dek
baflaramad›lar, bundan sonra da ba-
flaramayacaklar. Aksine, halkta daha
fazla bilenmifllik, daha büyük bir kin ve
savaflma azmi yarat›yorlar. “Tafl atan
çocuklar” kabuslar› olmaya devam edi-
yor... 

O halk›n öfkesi ve o çocuklar hiç
bitmeyecek. Her geçen gün daha da ço-
¤alacak ve militanlaflacaklar. Son ey-
lemlerde bunun örnekleri görüldü. Bü-
yüyen bir ordular. Sadece tafl de¤il,
molotof da at›yorlar, hava-
i fiflek ve ses bombas› da... Hem kitle-
sel, hem techizat olarak gelifliyor, güç-
leniyorlar.

Kirli savafl devrede

Artan asker cenazeleriyle birlikte,
flavafl na¤ralar› daha yüksek perdeden
at›lmaya bafllad›. MHP, Kürt illerinde
yeniden “ola¤anüstü hal”in ilan edil-
mesini istedi. Sözde AKP ve CHP de
bu öneriye karfl› ç›kt›lar.

OHAL, 1987 y›l›nda ilan edildi ve
2002 y›l›na kadar sürdü. Bu süre zarf›n-
da 3500 köy boflalt›ld›, say›s›z iflkence

ve tecavüz olay› gerçekleflti, bir mil-
yondan fazla kifli, zorunlu göçe tabi tu-
tuldu vb... Fakat OHAL sonras› döne-
min de bundan pek fark› oldu¤u söyle-
nemez. “Demokratik aç›l›m” diye
bafllat›lan son bir y›l içinde bile,
1500’ü aflk›n kifli tutukland›.
OHAL’in uyguland›¤› y›llardan çok
daha fazla Kürt çocu¤u, cezaevlerine
dolduruldu. Keza o y›llar› aratmaya-
cak flekilde gazeteler kapat›ld›, gaze-
teciler a¤›r cezalara çarpt›r›ld›. Dola-
y›s›yla bölgede OHAL gerçekte hiç
kalkmad›.

MHP’nin, “yeniden OHAL getiril-
sin” ç›k›fl›, asl›nda kirli savafl›n dizgin-
siz bir flekilde sürdürülmesidir ki, geril-
lalar›n cesetlerine yap›lanlar, bunun za-
ten uyguland›¤›n› gösteriyor. Asker,

büyük bir rahatl›kla herkese atefl aç›-
yor. En son, Hatay’da kekik toplayan
iki köylü öldürüldü. Geçti¤imiz dö-
nemde, birçok Kürt çocuk ve çoban da
bu flekilde öldürülmüfltü. 

Buna karfl›n, son karakol bask›nla-
r›nda, çok say›da askerin ölmesi, “hal-
ka zarar vermemek” gibi soylu bir dav-
ran›flla aç›klanm›flt›! Güya gerillay›
“çoban” san›p atefl etmemifller! Hemen
ard›ndan Hatay’da yaflananlar, bu ya-
lanlar›n› çok geçmeden yüzlerine çarp-
t›. Askerin öldürdü¤ünü gizleme çaba-
lar›, bu kez baflar›l› olamad›. 

Askeri baflar›s›zl›klar 

gizlenemez durumdad›r

Her büyük askeri baflar›s›zl›ktan
sonra oldu¤u gibi, suç yine s›n›rlar›n
flekilsizli¤ine at›ld›. “S›n›rlar›m›z”, kö-
tü çizilmiflti, da¤l›k bir bölgeydi ve
kontrolü imkans›zd›! Bir kez daha s›-
n›rlar›n geniflletilmesi, “tampon bölge”
kurulmas› tart›flmalar› ortal›¤› kaplad›.
Ayr›ca, ABD’nin yeterince istihbarat
vermedi¤i, ‹srail’in insans›z savafl uça-
¤› Heron’lar› teslim etmedi¤i vb. bir
dolu gerekçe s›raland›.

Genelkurmay Baflkan›, bu baflar›s›z-
l›¤› kapatmak istercesine, toplam 43
bin kiflinin yaflam›n› kaybetti¤i bu sa-
vaflta, en büyük zaiyat›n Kürt taraf›nda
oldu¤una at›fta bulunarak, (yaklafl›k 35
binin Kürt olmas›) kendilerinin “befl
kez galip geldikleri”ni söyleyebildi per-
vas›zca. Belli ki öldürdükleri Kürt say›-
s›yla teselli bulmak istiyorlard›. Bu bü-
yük katliama ra¤men, gerillan›n say›-
s›ndaki art›fl ve her yerde aya¤a kalkan
Kürt halk›n›n artan eylemleri ortaday-
ken; yani gerçekte yenildikleri apaç›k
görülüyorken, bu tür floven demagoji-
lerle durumu kapatabilmeleri mümkün
de¤ildir.

Fakat bu durum, öfkelerini daha
fazla artt›r›yor, floven propaganday› da-
ha da yükseltmelerini getiriyor. Öyle
ki, Genelkurmay Baflkan› ‹lker Baflbu¤,
meclisteki BTP’li milletvekillerini bile
“da¤a ç›ks›nlar” diyerek tehdit edebil-
di. 25 y›ld›r süren mücadeleyi bast›ra-
maman›n verdi¤i tahammülsüzlük ve
acz içinde...

Savafl t›rmand›r›l›yor

“Sözün bitti¤i yerdeyiz” diyordu
‹lker Baflbu¤. Bu, aç›kça savafl ila-
n›yd›. Hemen ard›ndan ABD’nin “is-
tihbarat paylafl›m›” ile kalmay›p, hava
sahas›n› açt›¤› haberi yay›ld›. Bir ay
önceki ‹srail karfl›tl›¤›, yerini “ak›lc›
politika”lara b›rakm›flt›. D›fliflleri Baka-
n› Davuto¤lu ve ‹srail Ticaret Bakan›,
Brüksel’de görüflmüfller, samimi pozlar
vermifllerdi. Düne kadar “afliret reisi”
diye küçümsedikleri, Kürt Bölgesel
Yönetimi Baflkan› Barzani, el üstünde
tutuluyor, iyi iliflkiler gelifltirmek ge-
rekti¤i üzerine söylevler art›yordu.

Baflbu¤’un aç›klamalar›, bu gelifl-
melerin üzerinden oldu. ABD’nin için-
de bulundu¤u durumdan en iyi flekilde
yararlanmak isteyen Türkiye,
ABD’den önemli tavizler koparma pe-
flindeydi. Son geliflmeler, bunda belli
bir yol al›nd›¤›n› da gösteriyor. Tabi ki,
en ciddi geri ad›mlar› Türkiye’nin at-
mas› kofluluyla... 

Barzani de ilk kez PKK’nin ismini
anarak, son eylemleri k›nad›¤›n› aç›kla-
d›. Böylece ABD-Irak-Türkiye üçlü
mekanizmas›, yeni bir sald›r›n›n start›-
n› vermifl oldu. Türk savafl uçaklar›, ar-
t›k hiçbir engele tak›lmaks›z›n s›n›rlar›
geçip da¤lar› bombalayacakt›. Hava ha-
rekat›n›, yak›n zamanda kara harekat›
izleyecekti. 

Son aylarda bir yan-
dan savafl tamtamlar›
yükselirken, bir yan-
dan da bugüne dek gö-
rülmemifl genifllikte
tart›flmalar yürütülü-
yor. 

Bugüne dek, Kürt
sorununda ileri do¤ru
at›lan her ad›m, Kürt
halk›n›n verdi¤i müca-
delenin sonucu olmufl-
tur. Bugün tart›flma
konusu edilen noktalar
da, yükselen mücade-
lenin bas›nc›yla yap›l-
maktad›r. Bu haklar›n
elde edilmesi kuflkusuz
önemlidir. Fakat bun-
lar, gerçek kurtuluflun
önünü kapatmamal›-
d›r. 

s

Kürt halk› ayakta
Egemenler savafl haz›rl›¤›nda
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Hat›rlanacakt›r; iki y›l önce Türk ordusu, büyük
tantanalarla s›n›rötesi kara harekat› bafllatm›flt›. Fakat
bir hafta içinde hem de büyük bir bozgunla geri dön-
mek zorunda kalm›flt›. fiimdi arkas›na ABD’yi ve Kürt
Yönetimini de alarak yeniden sald›rmaya haz›rlan›yor. 

Türk egemenleri, s›rt›n› dayad›¤› emperyalist ve gerici
güçlere ra¤men, Kürt halk›n›n mücadelesini bitiremedi,
bundan sonra da bitiremeyecek. O yüzden fliddetin yan›n-
da bolca demagoji ile süslenmifl k›r›nt›lar da vaadediyor-
lar. 

Vaadleri geniflliyor

Son aylarda bir yandan savafl tamtamlar› yükselirken,
bir yandan da bugüne dek görülmemifl genifllikte  tart›flma-
lar yürütülüyor. Nazl› Il›cak gibi kaleminden kan damla-
yan “mehmetçik gazeteciler” bile, Öcalan’›n muhatap al›-
nabilece¤ini söylüyor. Bir yandan Erdo¤an ve K›l›çdaro¤-
lu sipere gidip poz veriyorlar. Bir yandan da “demokratik
aç›l›m”›n devam edece¤i söyleniyor. “Tafl atan çocuk-
lar”›n çocuk mahkemelerinde yarg›lanmas› için meclis ça-
l›flt›r›l›yor, iki üniversitede Kürt kürsüsü açl›yor vb...

Tabi bu konuda bafl› yine TÜS‹AD çekiyor. Geçti¤imiz
günlerde toplanan TÜS‹AD Yüksek ‹stiflare Kurulu,
“Öcalan’›n muhatap al›nmas›, bölgesel özerklik, Kürtlerin
TC’nin kurucu unsuru oldu¤una dair anayasal de¤ifliklik”
gibi, bugüne dek kesin karfl› ç›k›lan konular› gündemleri-
ne alabildi. Daha önceki y›llarda oldu¤u gibi TÜS‹AD, bir
kez daha “papaz” rolünü oynuyor. 

Elbette, TÜS‹AD’›n as›l derdi, elde edece¤i karlara
helal gelmemesi. Ayn› toplant›da patronlar, “olaylar›n
turizm sektöründeki negatif etkilerini hemen gördük”
diyerek, gerçek s›k›nt›lar›n› ortaya koydular. Benzer
bir durum, Irak Kürt Yönetimi ile bir dizi ekonomik
iflbirli¤i yapan patronlar için de geçerli. Türk burjuva-
zisi, bu bölgeye “yeni pazar” olarak bak›yor ve önemli
yat›r›mlar yap›yor. Kürtlerle yaflanan her sorun, bu
ekonomik ç›karlar› tehdit ediyor. 

Bütün bunlar, önümüzdeki dönemde bir yandan savafl›
t›rmand›r›rken, bir yandan da kimi k›r›nt›larla bu mücade-
leyi bast›rma çabas›na gireceklerini gösteriyor.

* * *

Öncesi bir yana, son bir y›ldaki geliflmeler, Türk ege-
menlerinin, b›rakal›m Kürt sorununu çözmeyi, en temel
kültürel-demokratik haklar› bile tan›yacak güçte olmad›¤›-
n› ortaya koydu. “Demokratik aç›l›m” diyerek Habur’dan
girifl yapan gerillalar, bugün cezaevindeler. T›pk› Öca-
lan’›n yakalanmas›ndan sonra gelen “bar›fl gruplar›” gibi...

Bugüne dek, Kürt sorununda ileri do¤ru at›lan her
ad›m, Kürt halk›n›n verdi¤i mücadelenin sonucu olmufltur.
Bugün tart›flma konusu edilen noktalar da, yükselen müca-
delenin bas›nc›yla yap›lmaktad›r. Bu haklar›n elde edilme-
si kuflkusuz önemlidir. Fakat bunlar, gerçek kurtuluflun
önünü kapatmamal›d›r. 

Son geliflmeler bir kez daha göstermifltir ki, Türküyle
Kürdüyle burjuvazi birleflmekte ve halka sald›rmaktad›r.
Kürt ve Türk iflçi ve emekçileri de birleflmeli, burjuvaziye
karfl› ortak hareket etmelidir. Bu topraklardaki tüm halkla-
r›n kurtuluflu, devrim ve sosyalizmdedir çünkü.

Operasyonlara karfl› direnifl yükseliyor
Son aylarda devletin Kürt bölgelerine operasyonlar› artt›. Onlarca

gerilla flehit düfltü. Birçok gerilla cenazesi ailelerine teslim edil-
medi. Cenazesini almak isteyen ailelere ve kitleye sald›r›lar dü-
zenlendi. Ancak halk, cenazeleri almakta büyük bir kararl›l›k
gösteriyor ve neredeyse hergün protesto yürüyüflleri ve çat›fl-
malar yaflan›yor. 

Kürt sorununu çözmenin tek yolunu imha olarak gören dev-
let, göstermelik aç›l›mlar›n›n da teflhir olmas›yla zor durumda
kalman›n h›nc›yla sald›r›yor. Da¤lar›, ovalar› vb. bombard›mana tu-
tuyor. Yeni  silahlar ve uçaklar alarak mücadelenin önüne geçmek isti-
yorlar. Ancak, savaflanlara ve direnenlere diz çöktürmek kolay olmuyor. Dev-
letin gerillalar› imhaya dönük çabalar›, her yerde direniflle karfl›lafl›yor. Asker
cenazelerini flovenizmi yükseltmek için bir araç olarak kullanmak isteyen dev-
lete, asker aileleri de tepki göstermeye bafllad›lar

Köyleri bombalayarak ve boflaltarak, ormanlar› yakarak, köylüleri katlede-
rek gerilla mücadelesini bast›rmaya çal›flan devlet, bir yandan da tutuklama-
lar ve gözalt›lar› yo¤unlaflt›r›yor. Köylüler iflkencelerden geçirilirken, evler
jjjjbas›l›yor, taran›yor. Son bir ay içinde Erzincan’da hücre evi bask›n›nda iki
PKK gerillas› daha katledildi. 

29 Haziran’da Dersim’in Ovac›k ilçesi K›z›l Köyü ve Kurdefli mezras› k›rsal›nda askerlerle
TKP/ML T‹KKO gerillalar› aras›nda meydana gelen çat›flmada, Çi¤dem Y›lmaz ve Ferdi Gö-
züpek isimli iki gerilla daha flehit düfltü. Binlerce askerin, son teknoloji helikopterlerin ve
bombalar›n  karfl›s›na saatlerce süren bir direnifl göstererek, devrime olan inançlar›n› hayk›r-
d›lar.

‹flkenceler, katliamlar, gözalt›lar....
> Halkal›’da 5 askerin ölmesiyle sonuçlanan bombal› sald›r› sonras› devletin bafllatt›¤›

gözalt› operasyonlar›nda onlarca kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar “bombay› haz›r-
layanlar ve patlatanlar” diye lanse edilirken, birço¤u serbest b›rak›ld›, 10’dan fazla kifli de
tutukland›. 

> ‹zmir Tecrite Karfl› Mücadele Platformu 18 Haziran’da yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla Er-
can Y›ld›z ve Raflit Dörtyol adl› tutsaklar›n zorla Tokat ve Bafra T Tipi hapishanelerine gö-
türülmesini protesto etti. Sürgün sevkler 15 Haziran tarihinde gerçekleflirken, K›r›klar F Ti-
pi’nde bulunan tutsaklar açl›k grevi gerçeklefltirdiler. 

> Metris Cezaevi’nde cinayet davas›ndan hükümlü olarak kalan Erçin Ertafl’›n intihar
etti¤i öne sürüldü. 22 Haziran’da ailesini arayan cezaevi yetkilileri “o¤lunuz intihar etti” flek-
linde haber verdiler. 6 y›ld›r hükümlü olan Ertafl’›n cenazesi adli t›ptan al›narak topra¤a ve-
rildi. Devlet, tutuklular› ve hükümlüleri katletmeye devam ediyor. Adli tutuklular hücre siste-
minde genelde intihara sürüklenirken, devrimci tutsaklar ise dövülerek ve iflkenceyle katle-
diliyor. 

> Hasta Tutsaklara Özgürlük eylemleri  50 haftay› geride b›rakt›. Taksim Tramvay dura-
¤›ndan Galatasaray’a kadar yap›lan yürüyüfllerde kanser hastas› Abdullah Akçay’›n ser-
best b›rak›lmas› istenirken, son dönemde cezaevlerinde meydana gelen “intihar” ad› alt›n-
daki katliamlar›n da devam etti¤ine, f tiplerinde bask›lar›n artt›¤›na vurgular yap›l›yor. 

> 15 Haziran’da Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’da evleri bas›lan TAYAD ve Halk Cephesi
üyelerinden 28 kifli gözalt›na al›nd›. “DHKP-C operasyonu” diye lanse edilen gözalt›larda,
“hasta tutsaklar eylemine kat›lmak”, “K›z›ldere’de Mahir Çayan anmas›na kat›lmak”, “New-
roz’a kat›lmak” devlet taraf›ndan suç olarak say›ld›. Operasyonlar sonucu gözalt›na al›nan-
lardan ço¤u TAYAD’l› ailelerden 15 kifli tutuklanarak cezaevine konuldu. 

> 1 Temmuz’da Mersin ve ‹stanbul’da evleri bas›lan 8 ‹flçi Köylü okuru gözalt›na al›nd›.
Ayr›ca ‹flçi Köylü dergisinin son say›s› örgüt propagandas› yap›ld›¤› gerekçesiyle toplat›ld›. 

> Güneflli’de arkadafl›yla birlikte gözalt›na al›nan Resul Gür’ün karakolda intihar etti¤i
iddia edildi. Daha önce cezaevinde kalan ve BDP’de de faaliyet yürüttü¤ü ö¤renilen Gür’ün
ölümü polis cinayetlerinin son örne¤i oldu. 

> Demokratik Özgür Kad›n Hareketi Üyesi K.S. adl› kad›n, 17 Haziran’da Ba¤c›lar’da
sivil kifliler taraf›ndan kaç›r›larak tecavüze u¤rad›. 21 Haziran’da ‹HD’de bas›n aç›klamas›
gerçeklefltiren DKÖH ve BDP milletvekilleri, olay›n geliflimini anlat›rken, tecavüzün ayd›n-
lat›lmas›n› istediler. Yap›lan aç›klamada son 14 y›lda tecavüz olaylar›n›n yüzde 90’›n›n
Kürt kad›nlar›na yönelik gerçeklefltirildi¤ine dikkat çekildi.
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2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yak›-
larak katledilen ayd›n ve sanatç›lar›
anmak için mitingler düzenlendi. Mer-
kezi miting Sivas’ta yap›l›rken, ‹stan-
bul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Dersim ve
Mersin’de anmalar gerçekleflti. 

Sivas’taki mitingden önce devlet ba-
kanlar› da Mad›mak’› ziyaret ederek “timsah
gözyafllar›” döktüler. Y›llard›r Alevilerin taleplerini
görmezden gelen kendileri de¤ilmifl gibi, nutuk-
lar çekip kendilerini övdüler. Bugün oy deposu
olarak gördükleri Alevi kitlesine yaranmak için bir
tak›m söylemleri bolca tekrarl›yorlar. Fakat Sivas
katliman›n y›ldönümünde bir kez daha lanetlen-
diler. Sivas’›n hesab› soruldu, katillerin yarg›lan-
mas› hayk›r›ld›.

Sivas

2 Temmuz’da Avrupa Alevi Dernekleri Fede-
rasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i ve di-
¤er Alevi dernekleri taraf›ndan bir miting düzen-
lendi. 37 ayd›n ve sanatç›n›n yak›larak katledildi-
¤i Mad›mak Otel’inde düzenlenen mitinge, 25
bin kifli kat›ld›. Ethem Bey Park› önünde kortejler
oluflturularak yürüyüfle geçildi. Arama noktala-
r›nda zaman zaman polisle kitle aras›nda sopa-
lar yüzünden tart›flmalar ç›kt›.

Mad›mak Oteli’nin önünde sayg› durufluyla
bafllayan anmada, ölenlerin isimleri tek tek
okundu. Oteli’nin müze olmas› talebinin yan› s›-
ra, zorunlu din derslerinin kald›r›lmas› da temel
taleplerden biri olarak öne ç›kt›. “Katil devlet he-
sap verecek”, “Sivas’›n hesab› sorulacak”, “Ya-
flas›n halklar›n kardeflli¤i”, “Faflizme karfl› omuz
omuza”, “Sivas’›n ›fl›¤› sönmeyecek” sloganlar›
at›ld›. Proleterce Devrimci Durufl okurlar›n›n
da “Asla unutmayaca¤›z asla ba¤›fllamayaca-
¤›z” pankart›yla kat›ld›¤› mitingde, yap›lan ko-
nuflmalarda katliam›n aç›¤a ç›kar›lmas› ve so-
rumlular›n yarg›lanmas› istendi. Miti, müzik din-
letisinin ard›ndan son buldu. 

‹stanbul

1 Temmuz’da Kad›köy’de miting düzenlen-
di. PDD’nin de örgütleyicileri aras›nda yer ald›¤›
miting, Tepe Natilius önünde, saat 16’da kortej-

lerin oluflturulmas›yla bafllad›. En önde Sivas
flehitlerinin foto¤raflar›n›n yer ald›¤› pankart›n
tafl›nd›¤› yürüyüfle PSAKD derneklerinin yan›
s›ra, Kald›raç, Devrimci Alevi Komiteleri, ESP,
Mücadele Birli¤i, SODAP, SDP, Devrimci Hare-
ket, BDSP ve di¤er kurumlar kat›ld›lar. Yürüyüfl
boyunca “Katil devlet hesap verecek”, “Sivas fle-
hitleri ölümsüzdür”, “Sivas’› unutma unutturma”,
“Faflizme karfl› omuz omuza”, “Devrim flehitleri
ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›. Dövizlerde a¤›rl›kl›
olarak Diyanet ‹flleri’nin la¤vedilmesi, zorunlu din
dersinin kald›r›lmas› ve Mad›mak Otelinin müze
yap›lmas› talepleri dillendirildi. 

Proleterce Devrimci Durufl okurlar› da mitin-
ge “Asla unutmayaca¤›z, asla ba¤›fllamayaca-
¤›z” yaz›l› pankart ve dövizlerin yan› s›ra flama-
larla kat›ld›lar. “Sivas
katliam›n›n hesab›n›
soraca¤›z”, “Katil dev-
let hesap verecek”,
“Kahrolsun faflist dik-
tatörlük”, “Faflizmi
döktü¤ü kanda bo¤a-
ca¤›z”, “Sivas flehitleri
ölümsüzdür”, “Kurtu-
lufl yok tek bafl›na ya
hep beraber ya hiçbi-
rimiz”, “Kurtulufl devrimde sosyalizmde”, “De-
mokrasi, özgürlük, ba¤›ms›zl›k, sosyalizm için
tek yol devrim”, “Yaflas›n devrim ve sosyalizm”,
“Biz çelikten biz Bolflevik müfrezeyiz” sloganlar›-
n›n at›ld›. 

Miting sayg› durufluyla bafllad›. Mitingi örgüt-
leyenler ad›na yap›lan aç›klamada, katillerin yar-
g›lanmas› istendi. ‹nançlara özgürlük sa¤lanma-
s›, Diyanet ‹flleri’nin la¤vedilmesi, zorunlu din
dersinin kald›r›lmas›, Mad›mak Oteli’nin müze
yap›lmas› talepleri bir kez daha yinelendi. Se-
mah gösterisinin ard›ndan Nesimi Çimen’in efli
Makbule Çimen bir konuflma yapt›. Konuflmas›n-
da; “aradan 10 de¤il 500 y›l geçse de bu katlia-
m›n unutulmayaca¤›n›” söyledi. P›nar Sa¤ ve
Önder Babat Müzik Toplulu¤u’nun müzik dinleti-
sinin ard›ndan sona eren mitinge yaklafl›k 1500
kifli kat›ld›. Mitingden sonra Sivas’taki merkezi
mitinge kat›lmak üzere gidenler u¤urland›.

2 Temmuz Sivas mitingine 1 Temmuz’daki Ka-
d›köy mitingine giderek bafllad›k. Kad›köy’de pan-
kart›m›z›, flamalar›m›z›, dövizlerimizi açarak kortej
oluflturup yürümeye bafllad›k. Yürüyüfl kolunda
“Sivas Katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z”, “Faflizmi
döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z”, “Kahrolsun faflist dik-
tatörlük”, “Kürdistan faflizme mezar olacak”, “Yafla-
s›n devrim ve sosyalizm” sloganlar›n› atarak alana
geldik. Alanda kürsüden yap›lan konuflmalarda
katliam k›nand›, hesab›n›n sorulaca¤› belirtildi. Mi-
tingten sonra Sivas’a gitmek için Kartal’a geçtik.
Ordan yola koyulduk. 

Sivas’›n yollar›nday›z. Dilimizde marfllar›m›z.
Dostlar›m›zla beraber marfllar›m›z›
söyleyerek yol al›yoruz. 12-13 saat
sonra Sivas’a vard›k. Ama biraz geç
kalm›flt›k. Hemen iner inmez alana
h›zl› bir flekilde geldik. Ve arama
noktas›ndan geçtikten sonra pankar-
t›m›z› açarak gür bir sesle sloganlar›-
m›z› atmaya bafllad›k. “Sivas katli-
am›n›n hesab›n› soraca¤›z”, “Sivas
faflizme mezar olacak”, “Kahrolsun
faflist diktatörlük”, “Yaflas›n devrim

ve sosyalizm” sloganlar›n› s›k s›k at›yoruz. “AAssllaa
uunnuuttmmaayyaaccaa¤¤››zz aassllaa bbaa¤¤››flflllaammaayyaaccaa¤¤››zz”” sloganl›
pankart›m›z ilgi oda¤› oluyor. Yürüyüfl güzergah›n-
da ve alanda birçok iflçi-emekçi pankart›m›z› be-
¤endiklerini ifade ettiler, bize sempatiyle bakt›lar. 

Mitingde birçok Alevi derne¤i ve kuruluflunun
yan› s›ra ESP, Partizan, DHF, Halk Cephesi, BDSP,
Mücadele Birli¤i, BD, TKP, Kald›raç vard›. Onbin-
ler, faflizme karfl› öfkesini hayk›rd›. “Sivas’› unut-
mad›k, unutturmayaca¤›z”, “Sivas katliam›n›n he-
sab›n› soraca¤›z”, “Mad›mak müze olsun”; “Devle-
tin Alevisi olmayaca¤›z” sloganlar›, en s›k at›lan
sloganlar oldu. Alevi Federasyonu Baflkan› Ali Bal-
k›z, kürsüden yapt›¤› konuflmada “AKP’nin oyunu-
na gelmeyece¤iz. Mad›mak müze olacak. Bunu bir
lütuf gibi önümüze sunmaya çal›flmas›nlar. fiehit-
lerimizin an›s›n› yaflataca¤›z” diyerek katliam› k›-
nad›, flehitleri and›. Miting bittikten sonra tekrar
sloganlarla otobüs kalk›fl yerine geri döndük. 

Yaklafl›k üç saat bekledik. Bekleme esnas›nda
Sivasl› birçok aile bizi evine davet ederek çay ve
yemek ikram ettiler. S›cak bir sohbet ortam›nda
yemeklerini paylaflt›lar bizle. Yine baflka bir ailede
saz çalarak türküler söyledik, halaylar çektik. DS’li
dostlar›m›z da yan›m›zdayd›. Oldukça s›cak bir or-
tam olufltu. Ayn› s›cakl›kla bizleri u¤urlad›lar.

Sivas katliam›n›n hesab›n› soraca¤›z!

2 Temmuz’da Nurtepe ve Güzeltepe’de  bir yü-
rüyüfl düzenlendi. 

Saat 20’de Nurtepe Cemevi önünden bafllayan
yürüyüflte “Sivas’› unutma, unutturma! Katil devlet
hesap verecek” pankart› ve Sivas’ta ölenlerin re-
simlerinin yer ald›¤› pankart aç›ld›. Kurumlar›n
kendi dövizlerini açt›¤› yürüyüfl boyunca “Katil
devlet hesap verecek”, “Yaflas›n halklar›n kardefl-

li¤i”, “Sivas’›n ›fl›¤› sönmeyecek” sloganlar› at›ld›. Güzeltepe meydan›na kadar süren yürüyüfle
yaklafl›k 150 kifli kat›l›rken, yap›lan aç›klamada sorumlular›n yarg›lanmas›, Alevilerin taleplerinin
dikkate al›nmas› istendi. Yürüyüflü, PDD, SODAP, ESP, DHF, TÖP, EMEP, DKÖH, SDH dü-
zenlerken, Sosyalist Parti de destek verdi. 

Nurtepe’de Sivas anmas›

2 Temmuz’da Sivas’tayd›k



Tekel iflçileri, 2 Temmuz’da Türk-‹fl Genel
Merkezi binas›na gelerek yöneticilerle görüflmek
istedi. ‹flçiler, yine özel güvenlik ve polislerin sal-
d›r›s›na u¤rad›lar. 

Güvencesiz çal›flmaya karfl› mücadelelerini
sürdüren Tekel iflçileri, ‹stanbul, Adana, Hatay,
Tokat, ‹zmir gibi illerden seçtikleri temsilcileriyle,
yaklafl›k 100 kifli, 2 Temmuz günü Ankara’ya
geldiler. Direnifli satan Türk-‹fl ve Tek G›da-‹fl
bürokratlar›ndan hesap sormak ve fiubat ay›nda
al›nan eylem kararlar›n› hayata geçirmek için ifl-
gal eylemine baflvurdular. Türk-‹fl Genel Merkez
yöneticileriyle görüflmeye çal›flan Tekel iflçilerine
binan›n özel güvenli¤i engel olmak istedi. Ard›n-
dan polisler, Tekel iflçilerine sald›rd› ve iflçileri
darp ederek d›flar› ç›kard›lar. 

‹flçilerin, iflbirlikçi sendika yöneticileriyle gö-
rüflme ›srar›n› sürdürmesi üzerine, polisler bir
grup Tekel iflçisini gözalt›na almaya çal›flt›. ‹flçi-
lerin tepkisi sonucu gözalt›na almaktan vazgeçti.
D›flar› ç›kar›lan iflçiler, görüflme talebini dilek-
çeyle iletmek istediler. Ancak polisler dilekçenin
verilmesine de izin vermediler. Bunun üzerine ifl-
çiler “Kumlu istifa” slogan›n› atarak tepkilerini
gösterdiler. ‹flçiler; “Bu binalar bizim aidatlar›-
m›zla kuruldu, niçin giremiyoruz?” diyerek otur-
ma eylemi bafllatt›lar. 

Oturma eylemi sürerken KESK’e ba¤l› sendi-
kalar›n merkez ve flube yöneticileri, Petrol-‹fl An-
kara fiube Baflkan›, iflçileri ziyaret etti. Anka-
ra'daki devrimci ve ilerici kurumlar da eyleme
destek verdiler. ‹flçiler oturma eylemi boyunca
s›k s›k "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber
ya hiçbirimiz", "Kahrolsun sendika a¤alar›", "Za-
fer direnen emekçinin olacak", "‹flçilerin birli¤i
sermayeyi yenecek" sloganlar›n› att›lar. 

Sendika a¤alari ise, iflçileri yaln›z b›rakt›klar›
ve satt›klar› yetmiyormufl gibi, eylemden sonra
yay›nlad›klar› aç›klamalarda iflçileri hedefe çakt›.
Türk-‹fl ve Tek G›da ‹fl Genel Merkezleri taraf›n-
dan yay›nlanan iki aç›klamada, öncü iflçilerin
isimleri verilerek ihbar edildiler. 1-2 Nisan eylem-
lerinde Tekel iflçilerini sokak ortas›nda dövdü-
ren, genel merkeze sokmayan sendika a¤alar›,
bu tav›rlar›n› 1 May›s iflgalinden sonra örgütlü
ve daha sald›rgan bir hale getirdiler. Fakat baflta
Tekel olmak üzere iflçilerin direnifllerini k›rama-
d›lar.

Tekel iflçilerinin ›srar› üzerine, Türk-‹fl Genel
Sekreter Yard›mc›s› sendika uzman› Naci Ünsal-
d›, iflçilerin oluflturdu¤u heyetle görüfltü. Türk-‹fl
yöneticilerinin binada olmad›¤›n› belirten Ünsal-
d›’n›n, “Türk-‹fl’in yap›lmas› gerekeni yapt›¤›n›,
aksini iddia edenlerin Türk-‹fl’in kap›s›ndan gire-
meyece¤ini” söyledi¤i belirtildi. 

‹flçiler ad›na konuflan ‹stanbul Tekel iflçisi
Metin Arslan; “Sesimize kulak vermesi gereken
Türk-‹fl yönetimi ve Mustafa Kumlu karfl›m›za 1
ve 2 Nisan’da oldu¤u gibi yine polisleri ç›kartt›
ve sald›rtt›” diyerek polislerin ve iflbirlikçi sendi-

kac›lar›n tutumunu k›na-
d›. Arslan; “‹fl güven-
cesi, yeterli ücret,
sendikal haklar”
istediklerini
belirtti. Türk-
‹fl yöneticile-
riyle görüfl-
me sa¤lan›n-
caya kadar
oturma eyle-
mini sürdüre-
ceklerini söyledi. 

Oturma eylemini 5
Temmuz’a kadar sürdüren
iflçiler, Tek G›da-‹fl genel merkezine gittiler. Bu-
rada da muhatap bulamayan iflçiler, binay› iflgal
ettiler. 2 Temmuz günü Türk-‹fl binas›nda polisin
sald›r›s›na u¤rayan iflçiler için “provokatör” ve
“sendika inisiyatifini tan›m›yorlar” diye aç›klama-
lar yapan Türk-‹fl ve Tek G›da-‹fl genel merkez
yöneticileri, ortada görünmezken, iflçilere dev-
rimci ve ilerici kurumlar destek verdiler.

Türk-‹fl yönetimini ve sendika bürokratla-
r›n› protesto etmek için  Türk-‹fl önüne

siyah çelenk b›rakan Tekel iflçileri, 6
Temmuz’da  sloganlarla Meclis’e

yürüdü ve CHP grup toplant›s›na
kat›ld›.Meclis’te grubu bulunan
di¤er partilerle yap›lan konufl-
malar›n ard›ndan, Meclis kap›s›
önünde iflçiler ad›na Kenan As-
lantafl aç›klama yapt›. Polisin

kendilerini Türk-‹fl’ten zorla uzak-
laflt›rd›¤›n› anlatan Aslantas, A¤us-

tos ay›nda 5 koldan yürüyerek geri
dönnemek üzere Ankara’ya gelecekleri-

ni belirtti. D‹SK ve KESK’le görüflen iflçiler,
elefltirilerini ve tepkilerini ilettiler. 

‹flçilerin sendika a¤alar›na tepkileri eylemli bir
hal ald›kça, egemenlerin ve sendika a¤alar›n›n
korkular› ve sald›rganl›klar› art›yor. Fakat baflta
Tekel olmak üzere iflçilerin eylemleri sürüyor.
Egemen s›n›flara karfl› oldu¤u kadar, sendika
a¤lar›na karfl› da mücadele büyüyor.
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MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR!

15-16 Haziran flanl› direniflinin y›ldönümünde, D‹SK, Kartal Meydan›’nda bir miting gerçeklefl-
tirdi. PDD’nin de kat›ld›¤› miting, coflkulu geçti. 

D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi ve direniflteki iflyerlerinden iflçiler konuflmalar yapt›lar. Konufl-
malarda 15-16 Haziran eyleminin önemine vurgu yap›ld›. Son y›llarda krizle birlikte iflçi ve
emekçilere pervas›zca sald›ran burjuvaziye karfl› yeni 15-16 Haziran’lar›n yarat›lmas› gerekti¤i
üzerinde duruldu. Bu sistemli  sald›r›lara karfl› birlikte mücadelenin ve örgütlenmenin flart oldu¤u
söylendi. 

Konuflmalar›n ard›ndan sahneye Bandista grubu ç›kt›, hareketli müzikleriyle kitleyi coflturdu.
Ard›ndan sahneyi Onur Ak›n ald›. Söylenen flark›lar ve çekilen halaylarla miting son buldu.

Oksam'da 15-16 Haziran etkinli¤i 
15-16 Haziran büyük iflçi direniflinin 40. y›ldönümünde, Osman Akgün Kültür ve Sanat Merke-

zi'nde bir etkinlik düzenlendi. 20 Haziran'da gerçeklefltirilen etkinli¤e, sayg› durufluyla bafllad›.
Yap›lan sinevizyon gösteriminde 15-16 Haziran  direniflinin görüntülerinin yan› s›ra, günümüzde
yaflanan direnifl karelerine yer verildi.

Ard›ndan15-16 Haziran'la ilgili anlat›mlara geçildi. Anlat›mlar, bir müddet sonra karfl›l›kl› soh-
bet ortam›na dönüfltü. A¤›rl›kl› olarak 15-16 Haziran'›n büyük bir direnifl oldu¤u ama onu afla-
cak izlerin bugünlerde kendini gösterdi¤i, devrimci ve komünistlerin bu bilinçle hareket etmesi ge-
rekti¤i belirtildi. 

Konuflmalar›n ard›ndan “Gece Tutufltu” müzik dinletisi verdi.

15-16 Haziran’da Miting



7Temmuz-A¤ustos 2010
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

AKP, yeni bir sald›r› paketini daha kamuoyu-
na aç›klad›. 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanu-
nu’nda de¤ifliklikler yap›lacakt›. Devlet Bakan›
Hayati Yaz›c›, bu de¤ifliklik kamuyona duyurdu.

1965 y›l›nda ç›kar›lan ve iflbafl›na gelen hü-
kümetler taraf›ndan ufak de¤iflikliklerle bugüne
tafl›nan Devlet Memurlar› Kanunu’nda yeni dü-
zenlemede; esnek ve güvencesiz çal›flma, di-
siplin cezalar› gibi de¤ifliklikler öngörülüyor.
Ayn› zamanda kamu alanlar›n› ticarethaneye
dönüfltürmeyi içeriyor.

Burjuvazi ve hükümetleri, her yasa tasar›-
s›nda; “iyilefltirme”, “kaliteli hizmet” gibi ya-
lan ve demogojilere baflvurlar. Ama ç›kan
bütün yasal düzenlemeler, burjuvazi lehine
iyilefltirme, kaliteli hizmet getirmifltir. ‹flçi
emekçilere ise, yeni bir sald›r›, hak gasp›
olarak geri dönmüfltür. Devlet Memurlar› Ka-
nunu’nda de¤ifliklik yasa tasar›s›n›n da ru-
hu, mantalitesi; emekçi memurlara daha fazla
sald›r›, burjuvaziye daha fazla kar sa¤lamakt›r.

Disiplin cezalar› ile

güvencesiz çal›flma dayat›yor

Tasar›n›n 13. maddesi, mevcut 657 Say›l› Ya-
sa’n›n 125. maddesinde yeralan uyar› veya k›nama
cezas› öngören fiillere, maafltan kesme, kademe
ilerlemesinin durdurulmas› gibi daha a¤›r cezalar
getiriyor. Ve iki kez kademe ilerlemesi cezas› alan
kamu emekçisi görevden al›n›yor. Yani iflten kovu-
luyor. Öyle ki, bas›n aç›klamas› yapan sendika
temsilcisi, mitinge kat›lan kamu emekçisi, disip-
lin suçuna tabi tutulacak ve kademe ilerlemesi
durdurulacak. Esasen bu madde ile, kamu emek-
çisine söylenen; “Amirine itaat et, amirinin karfl›s›n-
da elpençe divan dur, herhangi bir haks›zl›¤a ses
ç›karma, eylemlere kat›lma”d›r. 

Örne¤in “görev s›ras›nda amirine söz ile sayg›-
s›zl›k etme” kamu emekçilerinin kaderini amirin in-
saf›na b›rak›yor. Bu fiile s›rt›n› dayayan amir, kamu
emekçisinin her hareketinde suç unsuru bularak di-
siplin soruflturmas› açabilir. Yine ayn› maddede
“verilen emirlere itiraz etmek, görevleri tam ve za-
man›nda yapmamak, hizmetin yürütülmesinde ve
görevin yerine getirilmesinde kurumlar›nca belirle-
nen usul ve esaslara uymamak” fiili, emekçi me-
murlar› tam bir cendere alt›na almay› hedefliyor.
Yani amirlerin özel isteklerine bile itiraz edemiyor-
sunuz. Ayr›ca iflyeri temsilcisi veya sendikac› olan-
lar, sendikal faaliyet yürütmelerinde “görevlerini
tam ve zaman›nda yapmak” engeliyle karfl›lafl›yor
ve disiplin soruflturmas› getiriliyor. Daha da önem-
lisi, iflyeri sendika temsilcilerinin, sendikal faali-
yet gere¤i karfl› durduklar›, dile getirdikleri iti-
razlar, disiplin konusu ediliyor. 

Tasar›da öyle ileri gidilmifl ki, mesleki bir aç›kla-
ma bile disipline tabi tutulabiliyor. Örne¤in ameliyat
sonras› aç›klama yapan bir cerrah, bu eylemi nede-
niyle kademe ilerleme cezas›na çarpt›r›lacak, tekra-
r› durumunda ise, iflten ç›kar›labilecek. 

Tasar›n›n 5. maddesi ile 657 say›l› kanunun
100. maddesi de¤ifltiriliyor. “Çal›flma saat ve süre-
leri ile görev yerlerine ba¤l› olmaks›z›n çal›flabilme-
leri mümkündür” denilerek, esnek çal›flma biçimleri
dayat›l›yor. Herhangi bir kamu emekçisi, bir gün
baflka bir yerde, ikinci günü baflka bir yerde ça-
l›flt›r›labilir. Sabit mekan› yok ediliyor. Böylece
yeri ve çal›flma saatlerini sürekli de¤ifltirere;
yerleflik bir hal almas›n›, arkadafll›k, dostluk
edinmesini, örgütlenmesini engellemeyi amaçl›-
yorlar.

Tasar›da performans sistemi uygulamas› fiilleri-
ne de yer verilmifl. Baflar› ve ödül sistemi ile, kamu
emekçilerini birbiriyle rekatebe sokmay› hedefliyor-
lar. Hem daha fazla sömürüyü gerçeklefltirmek,
hem de kamu emekçilerinin birlikte hareket etmesi-
ni önlemeye çal›fl›yorlar. 

Grevsiz sendika

Kamu emekçileri y›llard›r toplu sözleflme ve
grev hakk› için mücadele ediyor. Onlar›n büyük bir
›srar ve inaçla yürüttükleri mücadele sonucunda,
devlet, sendikalar›n› tan›mak zorunda kald›. Fakat
T‹S ve grev hakk› olmayan sendika! 

AKP hükümeti kendince kurnazl›k yapmaya ça-
l›fl›yor. Tasar›yla anayasa de¤iflikli¤inin onaylan-
mas› halinde, “kamu emekçileriyle toplu sözleflme
dönemi bafllayaca¤›n›” söylüyor. Mevcut uygulama-
da sözleflmeli personel, sendikaya üye olam›yor.
Tasar›da bu hüküm ç›rak›lm›fl. Yani sözleflmeli per-
sonel de sendikaya üye olabilecek. Ancak madde-
nin devam›nda, daha önce yer almayan grev yasa-
¤› getirilmifl. 

‹‹flflttee mmaanntt››kk:: SSeennddiikkaall›› oollaabbiilliirrssiinn aammaa ggrreevv yyaappaa--
mmaazzss››nn!! TT‹‹SS hhaakkkk››nn vvaarr,, aammaa ggrreevv hhaakkkk››nn yyookk!! YYaannii
TT‹‹SS ggöörrüüflflmmeelleerriinnddee hhüükküümmeett nnee ddeerrssee,, nnee kkaaddaarr
üüccrreett vveerriirrssee,, oonnaa rraazz›› ooll!! 

Oysa T‹S hakk›, grev hakk›yla bir bütündür.
Bunlar birbirinden ayr›ld›¤›nda herhangi bir hükmü
olmaz. Y›llard›r gerçekleflen “toplu görüflme” oyu-
nuyla bunu somut olarak yaflad›k, gördük...

Kamu hizmeti ticarilefliyor

Tasar›da, özel flirket ve holdinglerden yöne-
ticiler (CEO’lar) transfer etme hükmü de bulu-
nuyor. Yani herhangi bir hastane sahibi veya
yöneticisi, Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda yönetici olabile-
cek. Veya herhangi bir dershane sahibi, Milli
E¤itim Müdürlü¤ü’nde görev alabilecek.

Özel sektör yöneticisinin kamu kuruluflu-
na yönetici olmas›, kamu hizmetlerinin ta-
mamen azami kar mant›¤›yla iflletilmesi an-
lam›na geliyor. Çünkü özel sektörde baflar›-
n›n k›stas›, karl›l›k oran›d›r. Böylece kamu
kurulufllar› birer flirket olacak, kamu hizmeti
alan iflçi ve emekçiler de müflteri. 

Di¤er yandan AKP’nin kamuda kadrolaflma-
s› daha rahat olacak. Özel sektörden transfer
etti¤i yandafllar›na, devletin kurumlar›n› daha
fazla peflkefl çekecek ve en alt birimlere kadar
ahtapot gibi her taraf› kuflatacak. 

Gerçekte kamu hizmeti, devlet taraf›ndan bir
karfl›l›¤› beklenmeden verilmesi gereken bir hiz-
mettir. ‹flçi ve emekçilerden bu yüzden vergiler ke-
silir. Fakat kapitalist sistemde, kamu hizmetlerine
de bir kazanç olarak bak›l›r. ‹flçi ve emekçilerden
kesilen vergiler, onlara hizmet olarak geri dönmez.
Aksine her kamu hizmeti için ayr›ca para al›n›r.
Sa¤l›¤›m›zdan, e¤itimimizden para kazan›l›r.

‹flçi ve emekçiler, mücadeleri sonucu k›smen de
olsa kamu hizmetlerinden yararlanma hakk›n› elde
etmifllerdi. Son y›llarda “sa¤l›kta dönüflüm” fleklin-
de bu haklar giderek küçüldü. Bu tasar›yla son k›-
r›nt›lar da al›nmaya çal›fl›l›yor.

Burjuvazi, kamu emekçilerine sald›r› kapsam›n›
geniflletmifl durumda. Tafleronu artt›rmas›, esnek
çal›flma biçimlerini dayatmas›, “sendikal› ol ama
grev yapma” demesi, disiplin cezalar›, vb. hepsi,
kamu emekçileri üzerindeki bask› ve sömürüyü art-
t›rmak, örgütlülü¤ünü da¤›tmak içindir. 

* * *
Bu taslak, daha yasallaflmadan püskürtül-

meli, geri çekilmesi sa¤lanmal›d›r. Baflta emek-
çi memurlar olmak üzere tüm iflçi ve emekçiler,
bu tasar› yasallafl›rsa, hangi haklar›n›n gaspedi-
lece¤ini iyi  bilmeli ve buna izin vermemelidir. 

Bu noktada memur sendikalar›na büyük bir gö-
rev düflüyor. Fakat KESK dahil sendikalar›n tutumu
ortada. Tasar› duyurulduktan sonra da ciddi hiçbir
tepki gösterilmedi. Dolay›s›yla sendikalar› harekete
geçirecek bir taban bas›nc› gerekiyor. Devrimci de-
mokrat iflçi ve emekçiler, bu bask›y› kurabilmek için
flimdiden taban çal›flmas›na bafllamal›d›r.

Böylesi kapsaml› bir sald›r›, ancak fiili genel
grevle durdurulabilir. Sadece protesto için de¤il, ta-
sar› geri çekilene kadar sürecek bir genel grev, ge-
nel direnifl için kollar s›vanmal›d›r. Yunanistan iflçi
ve emekçilerinin günlerce süren grev ve sokak gös-
terileri iyi bir örnektir. Kendi tarihimizde de  bir sal-
d›r› tasar›s›n›n hatta bir kanunun, iflçi ve emekçile-
rinin eylemleriyle nas›l geri çekildi¤ini gösteren ör-
nekler vard›r. fiimdi buna yeni örnekleri ekleme za-
man›d›r.

Kamu emekçilerine
YEN‹ SALDIRI PAKET‹
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Tafleron flirketlerde ‹SK‹’nin su açma kapama ifllerini yapan iflçilerin direnifli
devam ediyor. ‹halenin baflka flirkete verilmesinin ard›ndan iflsiz kalan 300’e ya-
k›n iflçinin bir k›sm› tekrar ifl bafl› yaparken, bir k›sm› da direnifl süreci boyunca
yaflad›klar› ekonomik sorunlardan dolay› baflka ifllere girdiler. ‹SK‹’nin önünde
bekleyifllerine devam eden iflçiler ise, çeflitli eylem biçimleriyle direnifllerini kamu-
oyuna duyurmak için çabal›yorlar. ‹SK‹ iflçilerinden Mehmet’le 2 Temmuz’da yap-
t›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz. 

PDD: Direnifl sürecini anlatabilir misiniz? Ne tür geliflmeler oldu?
Mehmet: 17 Mart’ta sözleflmelerimizin iptal olmas›ndan sonra direnifle ç›kt›k.

120 güne ulaflt›. Her gün buraya gelip oturma eylemlerimizi yap›yoruz. Bu 120
gün içinde yine ‹SK‹’de ihaleler yap›ld›. ‹haleye girme yetkisi bile olmayan firmalar
ihaleyi kazand›. Albayraklar ‹SK‹’yle mahkemelik olmas›na ra¤men ihaleyi ald›lar.
Onlar da mahkemelik oldu¤u elemanlar› çal›fl›r gösterip, sürecimizi baltalamak is-
tiyorlar. Oturma eylemimizi hakk›m›z› alana kadar sürdürece¤iz. Önümüzdeki
günlerde gece yapaca¤›z. Eylemleri daha da ço¤altmak istiyoruz. Gündemi etkile-
mek için elimizden geleni yapaca¤›z. 

Ne kadar iflçiyle bafllam›flt› direnifl?
300 iflçiyle bafllad›k. fiimdi 14 iflçi kald›k. 
Neden say› düfltü? 
Ço¤u iflbafl› yapt›. Bir k›sm› ekonomik nedenlerden gelemiyorlar. Buraya gelifl

gidifl bile 10 TL’ye patl›yor. Bizler iflçiyiz, bakkal borcundan evine gidemiyenler
var. Kredi kartlar›ndan dolay› birçok arkadafl›m›z mahkemelik oldu. 

Dayan›flma nas›l? 
‹lk bafllarda Direniflteki ‹flçileri Platformu kuruldu. Samatya, Marmaray, Tekel

iflçileri birlikte eylemler yap›ld›. Ama flimdi bir fley yok. Onlar bitirmifller. 
Bugün Tekel iflçileri Ankara’da iflgal gerçeklefltirdiler.
Biz onlara kat›lacakt›k ama maddi imkans›zl›klardan gidemedik. Ama ba¤lan-

t›lar›m›z var. Burada Türk-‹fl iflgali,1 May›s Platformu iflgali, Taksim yürüyüflleri,
hepsini beraber yapt›k. Amac›m›z direniflleri birlefltirmek. Hepimiz ayn› sistemin
ma¤duruyuz. Tafleronlaflt›rma diye bir fley ortaya ç›kartt›lar. Bizim s›rt›m›zdan pa-
ralar kazan›yorlar. Ben 7 sene çal›flt›m. fiirketin benim yapt›¤›m iflten 20 milyar
kazand›¤› oluyordu, ama bana günlük 20 lira veriyordu. Maafllar›m›z› alam›yor-
duk. Sistem Afi’de çal›fl›rken 3 ay maafl almad›¤›m›z› biliyorduk. Maafl›m›z› alma-
d›¤›m›zdan, kredi kartlar›na dayan›yorduk. Mafllar›m›z sadece kredi kartlar› faizi-
ne gidiyordu. 

Hukuki süreç nas›l ilerliyor?
Bundan 6 ay önce ‹SK‹’yi mahkemeye veren bir grup vard›. Onlar mahkemeyi

kazand›lar ve biz de onu emsal görerek mahkemeye verdik. Ayn› ifli yap›yoruz
onlarla. Deliller sunuldu. Karfl› taraf›n itirazlar› dinlendi. 

Sendikalaflma faaliyeti hiç oldu mu? 
Sendikalar tafleronlarla ilgili olsayd› bu durumda olmazd›k. Sendikalar tafleron

deyince s›rt çeviriyor. Biz yaklafl›k 120 gündür buraday›z, gerek sendikalar, gerek
siyasi partiler, “ne haldesiniz” diye sormuyorlar. Mücadelemizin üzerine pek düfl-
mediler. Sendikalar›n iflçinin hakk›n› savunmas› gerekir. Sadece para toplamak
için mi varlar? Bizimle ilgilenmedikleri için sendikal› olamad›k. Bizde çal›flan iflçi-
lerin birço¤unun örgütlülük bilinci yoktu. 

‹SK‹ yetkilileriyle görüflmeleriniz oldu mu?
Birkaç defa yeltendik ama bizi muhatap almad›lar. Bizimle yüzleflmekten bile

korkuyorlar. Bundan iki y›l önce binlerce eleman ald›lar. Ço¤u akrabalar›. Hiçbiri
iflten anlam›yor. Ne kaçaktan anl›yor, ne kapamadan anl›yorlar. Bize bask› yap›p
ayn› gün içind açt›r›yorlard›, çünkü biz tafleronduk. Gece yar›s› bile olsa, gidip
aç›yorduk. Kadrolu eleman 3 ifl yap›yor, akflama kadar arabayla dolafl›yorlar. Aç-
mas›n› yapam›yorlar. Çok flikayet var. Görmedi¤imiz bir sürü fleyler dönüyor. 

Tafleronlaflt›rma hakk›nda neler söylersin?
Tafleronlaflt›rma bu ülkenin en ac› fleyidir. Birilerine para aktar›yorlar. Tafleron

firmalar da cinlere perilere yapt›rm›yor bu ifli. Öyleyse belediye olarak sen yapt›r.
Aradaki paray› da kamuya harca. Bundan 3 sene önce Türkiye’nin en zengin ku-
rumuydu, bugün batakta. Albayraklar’dayken 320 milyar barkot aç›¤› vard›. Para-
y› alm›fllar ama ifllerini yapmam›fllard›. 3 ay boyunca bunun peflinden kofltular.
Kim bilir kaç defa tekrarland›. Tafleron sistemine karfl› birlikte mücadele etmeliyiz.
Ancak böyle kazanabiliriz. 

‹SK‹’de oturma eylemi sürüyor

*Kot kumlama iflçileri, Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda 26 Haziran’dan 28
Haziran’a kadar üç günlük oturma eylemi yapt›lar. Sektörde meydana gelen
ölümlere ve hastal›klara dikkat çekmek için 50 iflçi ve ailesinin kat›ld›¤› otur-
ma eylemi sürecinde iflçiler, Meclis’te görüflmelerde bulundu. ‹flçilerle Daya-
n›flma Platformu ad›na yap›lan aç›klamada sektörde çal›flan 10 bin iflçinin 5
bininde Slikozis hastal›¤› belirtileri bulundu¤una dikkat çekilirken, 600 iflçinin
de hastal›¤a yakaland›¤› belirtildi. Kot kumlama iflçilerinden onlarcas› daha
önceki y›llarda yaflam›n› yitirmifl ve birçok eylem gerçeklefltirmiflti. Ancak
gerçeklefltirilen eylemlere ra¤men, devlet önlemleri almad›¤› gibi, sektörde
sigortas›z ve güvencesiz çal›flt›rmalar devam ettirildi. 

*‹zmit’te Manessman Boru’da çal›flan 15 y›ll›k iflçi Hasan fiimflek, iki boru
aras›nda s›k›flarak öldü. “‹fl kazalar›na” resmi bir kay›t olarak geçen fiimflek,
15 y›ld›r vinç operatörü olarak çal›fl›yordu. ‹fl kazas› 1 Temmuz’da meydana
geldi. 

*Kocaeli’nde Numarine Tersanesi’nde ifle dönmek için iflyeri önünde dire-
nifl bafllatan iflçiler ve Limter-‹fl yöneticileri 24 Haziran’da gözalt›na al›nd›lar. 

*Siirt’te Akkumru baraj› inflaat›nda çal›flan iflçileri tafl›yan minibüsün dev-
rilmesi sonucunda 13 iflçi yaraland›. 

* 29 Haziran’da Mu¤la’n›n Bodrum ilçesinde bir tersanede meydana gelen
patlamada Ça¤atay Akça ve Bahattin Türkan isimli iflçiler yaraland›. Patla-
ma gaz s›k›flmas›ndan kaynakland›.

* Tekel iflçileriyle dayan›flma gösterdikleri ve 26 May›s grevine kat›ld›klar›
için 27 May›s’ta iflten ç›kar›lan 4 Dev Sa¤l›k-‹fl üyesi  1 Temmuz’da ifle geri
al›nd›. Kartal Kofluyolu Hastanesi önünde direnifle geçen iflçilere bu süreç
içinde devrimci ve ilerici kurumlar da destek verirken, 35 günlük direnifl sü-
recinde iflçiler birçok bask›ya maruz kald›.

‹flçi haberleri... iflçi haberleri...

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve
ba¤l› ilçelerinde çal›flan iflçiler ad›-
na Belediye-‹fl taraf›ndan yürütülen
T‹S görüflmeleri uyuflmazl›kla so-
nuçland›. 

5 ay önce bafllayan T‹S görüfl-
melerinde ilçe belediyeleri de, tüm
yetkilerini Büyükflehir belediyesine
vermiflti. 30 binden fazla iflçiyi ilgi-
lendiren sözleflmelerde, Büyükflehir
Belediyesi yüzde 6.38 zam önerir-
ken, tafleron sisteminin de sürdürül-
mesinde ›srar ediyor. Tüm sosyal
haklar›n y›llar içinde gasp edildi¤i
belediyelerde, tafleronlaflt›rma sal-
d›r›s›yla birlikte iflçilerin birço¤u
asgari ücretin alt›nda ücretlerle ça-
l›flmaya bafllam›fl, iflinden olmufltu.
Son iki y›ll›k süreç içinde belediye-
lerde direnifle geçen iflçilerin say›-
s›nda art›fl meydana gelirken, ta-
lepler görmezlikten gelindi¤i gibi,
varolan haklar da gasp edilmeye
baflland›. 

Belediye-‹fl sendikas›na ba¤l› ifl-
çiler süreç içinde sözleflmeyle ilgili
taleplerini hayk›rmak için yürüyüfl-
ler düzenlediler. May›s ay› içinde
Büyükflehir Belediyesi önünde yap›-
lan yürüyüflün ard›ndan 25 Hazi-
ran’da da ‹SK‹ binas› önünden Bü-
yükflehir Belediyesi önüne bir yürü-
yüfl düzenlendi. 2 bini aflk›n iflçinin
kat›ld›¤› yürüyüfl boyunca “‹flçilerin
birli¤i sermayeyi yenecek”, “Genel
grev genel direnifl”, “Tafleron siste-
mine son” sloganlar› at›ld›. Büyük-

flehir Belediyesi
önünde aç›kla-
may› Beledi-
ye-‹fl 5 Nolu
fiube Baflkan›
Nihat Altafl
yapt›. Altafl,
konuflmas›nda
süreci anlat›rken,
taleplerin dikkate
al›nmamas› durumunda,
greve ç›kacaklar›n› belirtti. 

Belediye-‹fl’e ba¤l› iflçiler, grev
karar›n› asmak için 13 Temmuz’da
Edirnekap›’dan Büyükflehir beledi-
yesi önüne büyük bir yürüyüfl yap-
ma karar› ald›lar. 25 Haziran’dan
bu tarihe kadar olan süreç boyun-
ca da iflyerlerinde eylemler örgütle-
yen sendika, grev karar›n› ast›ktan
sonra iki gün de çad›r kurma eyle-
mi gerçeklefltirecek. 

Genel-‹fl sendikas›n›n yürüttü¤ü
T‹S görüflmelerinde de Beykoz be-
lediyesinde anlaflma sa¤lanamad›.
T‹S’lerin anlaflmazl›kla sonuçland›-
¤› ve greve do¤ru gidildi¤i bir sü-
reçte sendikalar›n ve iflçilerin birlik-
te hareket etmesinin kaç›n›lmazl›¤›
ortada. Sendikalaflan iflçilerin kap›
d›flar› edildi¤i, örgütlülü¤ün da¤›t›l-
mak istendi¤i bir süreçte kenetlen-
meyi sa¤layarak kazan›mlar elde
edilebilecek. Onun için iflçiler ta-
bandan bask› yaparak sendikalar›
ve sendikac›lar› bu yönde s›k›flt›r-
mal›d›r.

Belediyelerde T‹S’ler t›kand›
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Samka Metal, y›llard›r teneke kutu
sektöründe üretim yapan bir firma.
Samka Metal patronu Cem Hodara,
daha önce 2 kez sendikalaflmak iste-
yen iflçilerin çabalar›n› bofla ç›kart›p
iflçileri örgütsüz b›rakarak sömürme-
ye devam ediyor. ‹flçiler tekrar örgüt-
lenmek için çal›flmalara bafll›yorlar.
Yap›lan toplant›lar ve görüflmelerin
ard›ndan, ço¤unlu¤u sa¤layarak sen-
dikayla Pazar gününü imza günü ola-
rak belirliyorlar. Cuma akflam› duru-
mu ö¤renen Cem Hodara, Cumartesi
günü çal›flma olmad›¤› halde iflçileri
iflyerine ça¤›r›yor ve flüphelendi¤i ki-
flilerle tek tek konuflarak, tehdit ede-
rek, sendikadan vazgeçirmeye çal›fl›-
yor. ‹flçiler bu bask›lara ald›rmadan
gidip sendikaya imza at›yorlar. 10
May›s’da iflbafl› yapmak için iflyerine
giden 12 iflçi, iflten at›ld›klar›n› ö¤re-
niyor ve sendikaya haber verip iflyeri
önünde direnifle geçiyorlar. Sendika-
n›n iflçilere koydu¤u röportaj yasa¤›-
na ra¤men bizimle röportaj yapan ifl-
çinin anlatt›klar›n› yay›nl›yoruz.

DSB: ‹flyeriniz hakk›nda bir bilgi
verebilir misiniz? Çal›flma koflulla-
r›n›z nas›ld›?

Samka Metal, 67 y›ld›r var olan bir
iflyeri. Teneke üzerine çal›fl›yor. Her
tür teneke kutusu; boya, ya¤ vb. Da-
ha önce Avrupa yakas›nda faaliyet-
teydi. 9 y›ld›r da Anadolu yakas›nda
da da ifl yap›yor. fiu anda 100’ü afl-
k›n iflçi çal›fl›yor. ‹flyerinde çok kat›
kurallar vard›. Mesela ifle bir dakika
geç kalsan, ifle alm›yordu. Mesela
çay saatinde herkesin barda¤›na iki
fleker at›l›rd›, daha fazla fleker iste-
yen kifliler, flekerlerini evden getirmek
zorundayd›. Keza yine yemek saatin-
de herkese çeyrek ekmek verilirdi, bu
ekmekle doymayan, ya aç kal›rd›, ya
da evden yemek getirirdi. Bir de pat-
ron “asl›nda size bunu da vermeye-
ce¤im de bay›lmayas›n›z diye veriyo-
rum” diyordu. Samka Metal’de çok
fazla ifl kazas› yaflan›yor. Sendika,
Çal›flma Bakanl›¤›’ndan müfettifl gön-
derdi, ifl kazalar› ve uydurma sebep-
lerle iflçi ç›kar›lmas›ndan dolay›. Kriz
var diyerek bir taraftan iflçi at›l›yor, di-
¤er taraftan yeni iflçi al›n›yor.  

Sendikalaflma yeni mi bafllad›?

Daha önce iki kez sendika getiril-
mek istenmifl, fakat ikisinde de patron
bunu önceden ö¤renip bunu engelle-

mifl. Bu üçüncü çal›flma.
Patron, sendikal› bir iflçiye,
sendikadan istifa etmesi ve
kendisine ajanl›k yapmas›
için öylesine bask› yapm›fl
ki, 4 gün boyunca bofl bir
odada tecrit etmifl. Sabah
iflbafl› saati kart› basan ifl-
çi, gününü bofl bir odada
geçiriyor ve akflam kart›n›

basarak ç›-
k›yor. Bu
bask›ya
maruz ka-
lan iflçinin

psikolojisi bozuluyor. Fakat iflverenin
artan bask›lar›na ra¤men sendikadan
istifa eden olmad›.

Direnifl sonras› patron ne yapt›? 

Direniflin 2. gününde patron, fabri-
kaya 2 özel güvenlik görevlisi ald›. 2
hafta sonra da brandalarla fabrika et-
raf›n› kapatt›.3. haftada (daha önce
servis yoktu) 3 adet her yöne giden
servis koydu. Bir iflçinin anlatt›klar›na
göre, patron direnifl çad›r›ndaki iflçile-
rin foto¤raflar›n› çektirip di¤er iflyerle-
rindeki patronlara bu fotolar› faksl›-
yormufl ve “bu iflçi oraya gelirse sa-
k›n ifle almay›n” diyormufl.

Direniflteki iflçi say›s› ne kadar?

12 kifli direniflteyiz ama ç›kar›lanla-
r›n say›s› 21 oldu.

Onlar neden direnifle kat›lm›yor?

‹flsizlik maafl›ndan yararlanama-
yanlar ‘çal›flmak zorunday›z’ dediler
ve iflten at›l›nca gittiler. Biraz bekle-
selerdi sendika verece¤i destekten
yararlanacaklard›. Ayr›ca direniflteki
iflçiler olarak, iflsizlik maafl› alamayan
bir arkadafla para toplayarak destek
olduk. 

Direnifl nas›l gidiyor?

Direnifl bafllad›¤› gibi gidiyor. Bir-
kaç kiflinin d›fl›nda herkes direnifl ça-
d›r›na geliyor. Gelmeyenler de maddi
s›k›nt› çeken insanlar. ‹flçiler sendika-
dan istifa etmeme konusunda kararl›-
lar. Bizim flu anda üye kazanmam›z
laz›m, yapmam›z gereken bu. Bunun
için yeni ifle giren iflçilerle yak›nlafl-
maya çal›fl›yoruz, ev ziyaretleri ger-
çeklefltiriyoruz.

Di¤er direniflteki iflçilerle 

iliflkileriniz nas›l?

Direniflteki iflçilerle bir ba¤›m›z yok.
Bir kere UPS iflçilerini ziyarete gittik.
Bir kez de Kofluyolu Hastanesi’ndeki
iflçilerin bas›n aç›klamas›na kat›lm›fl-
t›k o kadar. Onun d›fl›nda bir fley ya-
p›lmad›.

Sendika flu anda ne yap›yor?

Sendika günlük ihtiyaçlar›m›z› kar-
fl›l›yor, yan›m›za geliyorlar, telefonla-
fl›yoruz. ‹flten at›lan her arkadaflla ay-
r› ayr› ilgileniyorlar.

Son sözünüz ne olacak?

Biz sendikal› olarak iflimizde çal›fl-
mak istiyoruz. Bunun için de mücade-
lemize devam edece¤iz. Herkesin bu
konuda deste¤ini bekliyoruz.

SAMKA METAL’DE D‹REN‹fi SÜRÜYOR

Sendikalaflt›klar› için
iflten at›lan UPS iflçi-
lerinin eylemleri de-
vam ediyor. ‹stanbul
ve ‹zmir’de aktarma
merkezleri önünde
bekleyifllerini sürdü-
ren iflçilere aral›klarla
ifllerinden at›lan yeni
iflçiler ekleniyor. Son ola-
rak 1 Temmuz’da iflten at›lan 29 iflçiyle
birlikte direniflçi iflçilerin say›s› 118’e yük-
selirken, destek ziyaretleri ve eylemlilikleri
de art›yor. Direniflteki iflçiler üzerinde,
hem UPS yönetiminin hem de devletin
bask›lar› art›yor. Tuzla’da ve Mahmut-
bey’de gözalt› sald›r›lar›na maruz kalan
iflçilerin bekleyiflleri sürerken, ‹zmir’deki
UPS aktarma merkezinin önünde bekle-
yen iflçilerin üzerine de silahla atefl aç›ld›. 

Destek ziyaretlerinin uluslararas› boyut-
ta sürdü¤ü UPS iflçilerini 1 Temmuz’da
Avrupa’dan gelen sendika yetkilileri ziya-
ret etti.  Ayn› gün ‹zmir’de iflçilerin sendi-
kadan istifa etmesi için bask› yapan flirket
yetkileri iflçileri zorla notere götürdü. No-
terin önüne gelen sendikac›lara flirket yet-
kilisi silah çekerek atefl açt›. Ziyaret etti¤i-
miz UPS iflçileriyle yapt›¤›m›z röportaj›
yay›nl›yoruz.

DSB: Direnifl nas›l bafllad›?
Cengiz: Arkadafllar›m›z›n iflten ç›kar›l-

mas›yla bafllad›. Biz de içerde örgütlen-
meye bafllad›k. Örgütlenmemizi geniflle-
yince, baz› arkadafllar›m›z iflveren yanl›s›
olup iflçileri patron ve fleflere ispiyon etti-
ler. ‹flveren de birer-ikifler bizleri ç›karma-
ya bafllad›. Hepimizi iflten ç›karamazd›.
fiuan 22 kifliyi iflten ç›kard›. Tabii içerde
ki örgütlenmemiz daha da büyüdü. ‹flve-
ren, yeni iflçi alarak di¤er arkadafllar›m›z›
da kovmay› planl›yor. Bu yüzden direnifl-
teyiz ve içeriye baflka iflçi alm›yoruz. Her-
gün kap›da bekliyoruz içeriye baflka iflçi
al›m› yap›lmas›n› önlüyoruz .Bu yüzden
iflveren bütün iflleri Had›mköy ve Kurtköy
Aktarma Merkezine yönlendiriyor. Bir de
Yurtiçi Kargo ile birlikte hareket ediyorlar,
yani kendi mal›n› bu flirkete gönderiyor.

Direnifl boyunca bask›larla karfl›laflt›-
n›z m›?

‹flten ç›kar›lmadan önce çok karfl›lafl-
t›k.Bazen psikolojik bask› “üyelikten vaz-
geçin, sizleri iflten atar›z” diye tehditler
vs... Bizler bu oyunlara gelmeyip mücade-
lemize devam etti¤imiz için fluan iflten ç›-
kar›ld›k. Bu dönem itibar› ile toplam say›-
m›z 118 oldu. ‹flverene fiziki bir muamele
yapmad›¤›ndan, polislerden henüz bir
bask› yok. Bizim direniflimiz/örgütlenme-
miz sadece tafleronda de¤il, kadroda da
var. Sadece Mahmutbey’de de¤il, Had›m-
köyde ve Kurtköyde`de var. Bu yüzden
direnifl hala devam ediyor.

Direnifl hangi illerde devam ediyor?
Adana, ‹zmir, Ankara ve Gaziantep`de

ki arkadafllar›m›zda iflten ç›kar›ld›¤› için
eylemliklerini ve direnifllerini devam ettiri-
yorlar. ‹flveren buradaki tavr›n› her yerde
sürdürüyor. Bu nedenle iflten ç›kar›lan iflçi

say›s› gün geçtikçe ço¤alma-
ya bafllad›. ‹çerdeki örgüt-
lenmeyi iflten ç›kartarak
bitirmeye çal›fl›yor. Ama
buna kattiyen gücü yetme-
yecektir. Sesimizi daha
çok kitleye ulaflt›raca¤›m›z
yerlerde yapmay› düflün-
dü¤ümüz eylem planlar›-

m›z var.
Sendikan›n tavr› nas›l?
Sendika bu direnifli sahiplendi¤i için ve

bu örgütlenmeyi kabul etti¤i için güzel bir
ortam sa¤lad›k. Bütün iflçilerin en temel
hakk› olan sendikalaflmay› bizlere ö¤retti-
¤i ve bilgilendirmesi sonucu bu direnifl
bafllad›. Ve bu kölelik düzenine baflkald›r-
d›k. Örgütlenmemizi gün geçtikçe dahada
büyütüp sendikayla yolumuza devam et-
mek istiyoruz.

Direnifle d›flardan destek var m›?
Dayan›flma ziyaretleri çok iyi. Son gün-

lerde çevre halk›n deste¤i daha da büyü-
dü. Gerek yurt d›fl›ndan, gerek yurt için-
den destek var. Bu durum ciddi anlamda
bizlerin içinde mücadele ateflini daha da
büyütüyor. 

‹fl kazalar› ile karfl›laflt›n›z m›?
UPS kargoda yaklafl›k 2 y›ld›r çal›fl›yo-

rum, iki defa ifl kazas›na tan›k oldum. ‹fl
kazalar›n›n gerçekleflti¤i anda, ambulans
gelece¤i yerde, iflverenin talimat› ile yara-
lanan arkadafl›m›z› paletin üstüne koyup
daha sonra kapal› bir arac›n arkas›nda
hastaneye götürdüler. Olay an›nda ne bir
sa¤l›k müdahales› yapan yetkili, ne de
sa¤l›k ekipmanlar› var. Tamamen ilkel ça-
l›flma koflullar›na tabii tutuluyoruz. ‹flve-
ren, arkadafllar›m›z ölse dahi, olay›n üstü-
nü kapat›yor, hastane ve polisleri elinin
alt›na almay› çok iyi biliyor. Arkadafl›m›n
babas› ifl kazas› yaflad›.1 tonluk demiri 8
kifliyle arabadan ç›karmaya çal›flt›klar›
anda iki aya¤› birden demirin alt›nda kal-
d›. Bir paletin üstüne koyup kapal› arac›n
arkas›nda hastaneye götürdüler. Ve sanki
hiçbir fley olmam›fl gibi, üstünü yine ka-
patmay› bildiler.

Çal›flma koflullar›n›z nas›l?
fiuanda 14 saatlik bir çal›flma süresi

var. Ald›¤›m›z ücret de asgàri ücretin al-
t›nda. Ve bizler bu duruma baflkald›r›p
zam istedi¤imiz zaman “ya sev ya terket”
politikas›n› kullan›yor. Yani iflten ç›karma
tehditleri savuruyor. Bu yüzden kimse se-
sini ç›karm›yor. Yemek ve dinlenme ko-
flullar› zaten çok kötü. ‹flçilerin yeme¤e
girip ç›kmas› bir oluyor. Yani ilkel flartlar
alt›nda çal›flt›r›lmaya ve kölelefltirilmeye
devam ettiriliyor.

Direnifle bafllad›ktan sonra çal›flma
koflullar›nda herhangi bir de¤ifliklik ol-
du mu ?

Milli bayramlarda çal›fl›rken, bu dönem
izin verildi çal›flmad›k. Örne¤in 1 May›s’ta
bile tatil yapt›k. Düflündü¤ümüzde bu ka-
zan›mlar hiç de küçük de¤il.

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Son olarak KAHROLSUN ÜCRETL‹

KÖLEL‹K DÜZEN‹ ve ‹fiÇ‹LER‹N B‹RL‹⁄‹
SERMAYEY‹ YENECEK diyoruz.

Direniflteki UPS iflçileri kararl›
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26-27 Haziran
günleri, Kana-
da’n›n Toronto
kentinde G-20
Zirvesi gerçeklefl-
tirildi. Bir gün ön-

ce de ayn› yerde
G-8 Zirvesi toplan-

m›flt›. 

Zirve öncelikle ekono-
mik krizin sürdü¤ü ve kemer

s›kma politikalar›n›n gündemde ol-
du¤u bir dönemde, zirveye haz›rl›k için 1.2 milyar do-
lar gibi devasa bir bütçenin harcanmas›yla elefltiri ko-
nusu oldu. Keza, zirve bölgesinde 2 milyon dolar har-
canarak bir e¤lence park›n›n, kanolarla gezilebilen bir
yapay göletin oluflturulmas› da bir baflka müsriflik ve
çeliflki örne¤i olarak kay›tlara geçti. 

Di¤er taraftan, zirvede krize karfl› ortak bir tav›r be-
lirlenememesi, ABD ile Almanya’n›n ayr› bafl çekmesi
ve sonuç bildirgesine ABD’nin de¤il, Almanya’n›n çö-
züm önerilerinin geçirilmesi gibi unsurlarla, etki gücü
zay›flam›fl bir G-20 toplant›s› gerçeklefltirildi. 

Protestolar›n gölgesinde

Emperyalist zirvelerin güçlü eylemlerle protesto
edilmesine al›flm›fl olan emperyalistler, bu defa daha
sönük ve daha bar›flç›l eylemlerin gerçeklefltilece¤ini
düflünüyorlard›. Ama bekledikleri gibi olmad›. 

Polis herfleye ra¤men ola¤anüstü güvenlik önlem-
leri alm›flt›. Zirvenin yap›laca¤› bölgenin etraf› 3 metre
yüksekli¤inde tel örgülerle çevrilmiflti ve tel örgülere 5
metre yaklaflan herkes gözalt›na al›n›yordu. 

Al›nan bütün önlemlere ra¤men, binlerce gösterici
caddeleri doldurdu. Eylemlerin militanl›k düzeyi de gi-
derek artt›. Eylemciler yollardan söktükleri tafllar ve
sopalarla polisle çat›flt›lar, iki polis arac›n› atefle verdi-
ler, ele geçirdikleri baflka polis araçlar›n›n üzerine ç›-
karak polise ait megafonlardan flark›lar söylediler, slo-
gan att›lar. 

Eylemcilerin as›l hedefi ise, bankalar ve emperya-
list tekellere ait ma¤aza zincirleriydi. Zirvede dünya
ekonomisi konuflulurken, d›flar›da emperyalistlerin
ekonomik hegemonya sembolleri tahrip ediliyordu. 

ABD’nin de¤il Almanya’n›n inisiyatifi

Emperyalistler için ise, içerideki sorun, d›flar›daki
eylemlerden daha büyüktü. Krizden ç›kman›n yöntemi
ve uygulanacak politika konusunda bir anlaflma sa¤la-
namam›flt›. 

Krize karfl› ABD’nin çözüm yöntemi, “daha fazla
harca” olarak formüle edilmiflti. Hem hükümetin flirket-
lere kaynak aktarmak için bütçe ay›rmaya devam et-
mesini, hem de kiflisel harcamalar›n teflvik edilmesini
öngörüyordu. Bugüne kadar “yüzde s›f›r” tasarruf ora-
n› ile bir tüketim ve borç ekonomisi oluflturan ABD, bu
ekonomik modelin do¤al sonucu olan d›fl aç›klar›n›
riskli ve de¤ersiz ka¤›tlarla finanse edebiliyordu. Böyle
hesaps›z bir saltanat›n sürmeyece¤i belliydi; zaten
kriz de bu duruma son noktay› koydu. 

fiimdi ABD, bu durumu sürdürmeyi savunuyor.
Çünkü öncelikle, karlar› azalan ya da batma riski ta-
fl›ylan büyük emperyalist tekellere devletin elindeki

mali birikimi hortumlamaya devam etmek istiyor. Sa-
dece tüketerek ve borçlanarak kriz yaratan ABD, daha
fazla tüketerek ve borçlanarak krizi aflabilece¤ini dü-
flünüyor. 

Di¤er taraftan Almanya ise, büyük tasarruf paketleri
ile bütçe aç›¤›n› azaltmay›, öncelikli hedef olarak ko-
yuyor. Ancak emperyalistlerin “tasarruf” dedikleri fley
tekellere  peflkefl çekilen kaynaklardan de¤il, iflçi ve
emekçilerin haklar›ndan, gelirlerinden tasarruf anlam›-
na geliyor. Tekellerin zarar›n› kapatmak için milyonlar-
ca dolarl›k “yard›m”lar yapan, yani devletin elindeki
paray› tekellere aktaran, bu nedenle de bütçe aç›klar›
yaratan hükümetler, flimdi kitlelerin s›rt›na binecek
zamlar, maafl indrimleri , vergi bombard›manlar›, gelir
kesintileri ile aç›klar›n› kapatmay› düflünüyorlar. Yuna-
nistan, ‹ngiltere, ‹spanya, Fransa, Almanya gibi en bü-
yük ekonomilere sahip Avrupa ülkeleri “tasarruf” yani
y›k›m paketlerini haz›rlad›lar ve Avrupa’n›n her tara-
f›nda bu paketlere karfl› eylemler yükselmeye bafllad›
bile. 

G-20 Zivresi’nde as›l anlaflmazl›k bu noktadan ç›k-
t›. Ve bu defa zirvede ABD’nin de¤il, Almanya’n›n
program› öne ç›kt›. Ancak bu da bir karara dönüflme-
di. Sonuç bildirgesinde G-20’nin “kararlar›” de¤il “öne-
rileri” yer ald›. Bu önerilerin oda¤›nda, bütçe aç›klar›-
n›n azalt›lmas›, bütçe aç›¤›n›n milli gelire oran›n›n dü-
flürülmesi vard›. Ancak bunu nas›l baflaracaklar›n›,
her ülke kendi koflullar›na ba¤l› olarak belirleyecekti.
Krizden ç›k›fl›n maliyetini kapatabilmek için bankalara
vergi ve daha s›k› bir denetim getirilmesi konusundaki
tart›flmalarda ise, bir karara var›lamad› ve bu konu da
her ülkenin kendi inisiyatifine b›rak›ld›. 

Asl›nda bu iki ülke de, krizin faturas›n› kitlelere ç›-
karma konusunda ortaklaflm›fl durumdalar. Birisi “ta-
sarruf” ad› alt›nda kitlelere y›k›m paketleri haz›rlaya-
rak, di¤eri ise kamu kaynaklar›n› tekellere peflkefl çe-
kerek krizin faturas›n› üstleriden atmaya çal›fl›yorlar. 

‹ki ülkenin savundu¤u ekonomi politikalar›n›n farkl›-
laflmas› ise, aralar›ndaki hegemonya mücadelesinden
kaynaklan›yor. ABD bütçe kesintilerinin yap›lmamas›-
n›, harcamalar›n artt›r›lmas›n› isterken, Avrupa pazar›-
n›n daralt›lmamas›, tam tersine kendisinin dizginsiz
sömürüsüne aç›lmas›n› dayat›yor. Çünkü, Avrupa ül-
kelerini etkileyen krizden dolay› euro dolar karfl›s›nda
de¤er kaybettikçe, AB ülkeleri (özellikle de ihracata
dayal› bir ekonomi olan Almanya) ihraacat konusunda
daha avantajl› hale geliyor. AB’nin ihrac›n›n yüksel-
mesi, ABD’nin d›fl ticaret aç›¤›n› artt›r›yor. ABD eko-
nomisi bu durumdan zarar görüyor ve AB pazar›n›n
kendisine aç›lmas›n› istiyor. 

ABD’nin, Çin paras› Yuan’a de¤er kazand›r›lmas›
konusundaki ›srar› da bundan kaynaklan›yor. Yuan’›n
dolar karfl›s›nda de¤er kazanmas›, Çin pazar›n›
ABD’nin ihracat›na açacak ve son derece genifl ola-
naklara sahip bu Pazar, ABD’nin krizi için soluk boru-
su haline gelecek. 

Bu G-20 zirvesinde Çin’in çok fazla sesi ç›kmad›.
Krizden en az etkilenen, son dönemde h›zla yeni pa-
zarlara aç›lan ve kendine yeni hegemonya alanlar›
oluflturan; ülke içinde de ekonomisi büyümeye devam
eden Çin, krizde bo¤ulmakta olan Bat›l› emperyalistle-
rin bu kap›flmas›n›, d›flar›dan izlemekle yetindi. Yu-
an’a de¤er kazand›racaklar›na iliflkin aç›klaman›n ise,
sonuç bildirgesine geçmesini engelledi¤i gibi, konufl-

malarda bundan söz edilmesini bile izin vermedi. Sa-
dece bu tutumu bile, Çin’in art›k ipleki kendi eline al-
makta oldu¤unun göstergesidir. 

Krize de çare yok G-20’ye de

Emperyalistler, 2008’den bu yana dünyay› sars-
makta olan ekonomik krize bir çare bulabilmek için
büyük bir çaba harc›yorlar. ‹lk att›klar› ad›m, iflas›n
efl¤indeki tekelleri kurtarmak için bütçeden kaynak ak-
tarmak oldu. Ve bu nedenle, ’29 Bunal›m›’n›n en
önemli unsuru olan yayg›n flirket iflaslar› büyük tekel-
lerde son derece s›n›rl› yafland›. ‹flaslar as›l olarak
küçük ve orta ölçekli flirketleri vurdu. Ancak bu da ayr›
bir handikap yaratt›. ‹flas durumundaki tekelleri kurtar-
man›n ve teflviklerin ard›ndan, ilk anda ekonomik gös-
tergelerde bir iyileflme yafland› ama bu defa hükümet-
ler büyük bütçe aç›klar› ve devasa borçlarla baflbafla
kaldl›lar.Buna çare olarak bafllatt›klar› kitlelere sald›r›
ve y›k›m politikalar› da kirizi atlatmak bir yana, daha
da derinlefltiren bir etki yaratacak. 

Yaflanan ekonomik krizin nedeni, eksik tüketim ya
da para politikalar›-finansal hatalar de¤il, afl›r› üretim-
dir. Bu nedenle, tüketimi art›r›c› ya da finansal yön-
temlerle bu krizin atlat›lmas› mümkün olmayacakt›r.
Zaten kitleleri krize ve krizin faturas›n› kendisine ç›ka-
r›lmas›na karfl› tepkileri her geçen gün büyümekte,
baflta Yunanistan olmak üzere krizden etkilenen ülke-
lerde önemli kitle hareketleri yaflanmaktad›r. 

G-20 Zirvesi, bu krize bir çare bulmak amac›yla
bafllad›. Ancak görünen o ki, kriz G-20 zirvelerini tar-
t›flmal› hale getirdi. 

G-20, dünya ekonomisindeki de¤iflimin bir evresini
temsil eden bir kurum olarak ortaya ç›km›flt›. 

G-7, Sovyetler Birli¤i’nin ekonomik modeline karfl›,
emperyalist-kapitalist dünyan›n, ABD’nin arkas›nda
yer almas›n› simgeliyordu ve ABD’nin hegemonyas›
alt›ndayd›. 

‘90’l› y›llarda SB’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan, zaman
zaman Rusya’n›n da kat›ld›¤› ve G-8 ad› verilen zirve-
ler bafllat›ld› ve Rusya’n›n da ABD’nin hegemonya
dünyas›na enterge olmas› hedeflendi. 

1999 Asya krizinden sonra ise, Çin’in ekonomik gü-
cü kendisini ortaya koydu¤unda, G-20 olarak geniflle-
mesi kaç›n›lmaz hale geldi. Bugün G-20 ülkeleri,
ABD, ‹ngiltere, Kanada, Japonya, Fransa, ‹talya, Al-
manya, Rusya, Avustralya, Çin, Hindistan, Brezilya,
Türkiye, Endonezya, Suudi Arabistan, Güney Kore,
Füney Afrika, Meksika, Arjantin ve AB’den olufluyor. 

G-20, 2008 y›l›na kadar Maliye Bakanlar› ve Mer-
kez Bankas› Baflkanlar› düzeyinde toplan›yordu. 2008
y›l›nda krizin patlak vermesinin ard›ndan G-20’nin
önemi de artt›. 2008’den itibaren devlet ve hükümet
baflkanlar›n›n kat›l›m›yla Washington, Londra ve Pitt-
sburg zirveleri gerçeklefltirildi. 

ABD’nin hegemonya arac› olarak kurulan G-20,
ABD hegemonyas›n›n zay›flamas›yla etki gücünü yitir-
meye bafllad›. Son y›llarda G-5 ya da G-15 gibi de¤i-
flik seçenekler, yeni bileflimler gündeme getiriliyor,
tart›fl›l›yor. Ekonomiyi belirleyen güç, ekonomik ku-
rumlar üzerinde de belirleyici olacakt›r. Ancak her ne
isim koyarlrsa koysunlar, hangi yöntemi denerlerse
denesinler, kapitalizmin krizlerine çare bulamayacak-
lard›r. 
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G-20 Zirvesinde
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Dünya Kupalar› hep renkli görüntülerle yans›r
ekranlara, gazetelere. Bir karnaval havas›nda,
gülen insanlar, coflkuyla tezahürat yapan
kitleler...  

2010 Dünya Kupas›’n›n ev sahipli¤ini
ilk kez Avrupa ve Amerika ülkelerinin
d›fl›nda Güney Afrika yapt›. 11 Haziran-
11 Temmuz tarihleri aras›nda Afrika’n›n
en renkli ve sevimli hali yans›d›. Çünkü
Afrika hep açl›k ve sefalet demekti insanl›k
belle¤inde. Bunu yaratan emperyalistler, bu
imaj› silmek için y›llard›r u¤rafl veriyorlar. Bir
yandan Afrika’n›n yeralt›-yerüstü zenginliklerini
ya¤malar ve halk›, katliamlarla ve savafllarla yok
ederken, bir yandan da sempatik görünmeye çal›fl›-
yorlar. 

Sömürü alanlar›n›n en önemli yerlerinden biridir
Afrika. Zengin maden ocaklar› emperyalistlerin iflta-
h›n› kabart›r ve kabartamaya devam ediyor. Sömür-
gelefltirme sald›r›lar›n›n bafllad›¤› dönemlerde mil-
yonlarca Afrikal› öldürülürken, bir o kadar› da köle
olarak kaç›r›ld›, yurtlar›ndan ve kültürlerinden kopa-
r›ld›. Yani Afrika denince akla kan ve yoksulluk ge-
lir. 

Her fley kar için
Güney Afrika, bu organisazyona 4 milyar dolar

harcam›fl. ‹nfla edilen onlarca stad, otel ve yol düflü-
nüldü¤ünde, gelecek kar›n büyüklü¤ü de ortada.
Turizm geliflirken, bilet sat›fllar›ndan elde edilen ge-
lirlerle birlikte, yüksek mebla¤lara ulafl›yor. Bu dün-
ya kupas›n›n en çok tart›fl›lan iki ürünü olan, Jabu-
lani toplar› ve Vuvuzela çalg›lar› da bu pazarda
önemli yer tutuyor. 

fiatafat›n ve reklam›n arkas›ndan yatan ise, tam
bir yoksulluk ve yoksunluk hali. Statlar, iflçilerin ve
emekçilerin sömürülmesi üzerinde yükseliyor. Gö-
rünmeyen yüz dedi¤imiz iflçiler ve emekçilerin grev-
leri yasakland› Güney Afrika’da. ‹flçiler ise, maçlar›
eylem alan›na çevirdiler, polislerle çat›flmalar ya-
fland›. Ücretlerini alamayan güvenlik iflçileri, Alman-
ya-Avustralya maç› öncesi polisle çat›flt›. FIFA, gü-
venlik iflinde çal›flt›rd›klar›na günlük 195 dolar vere-
ce¤ini söylemesine ra¤men 25 dolar vermifl. 

Yine Dünya Kupas› bafllamadan önce grev karar›
alan maden iflçilerinin grevi, meclisten ç›kan yasay-
la yasakland›. Güney Afrikaín›n elektrik tekelini elin-
de tutan Eskom, meclisíe bizzat baflvurarak bu ya-
sa¤› istemiflti. Bar›naklarda yaflayan iflçilerin talebi
ise yüzde 18’lik zam ve insanca yaflayacak çal›flma
koflullar› idi. Güney Afrika Ulafl›m ‹flçileri Sendikas›,
Mart ay›nda greve ç›kt›. Kamu emekçilerinin grevi
ise, Dünya Kupas› sürecinde yasakland›. 

‹flte dünya kupas›n›n flatafat› alt›nda unutturul-
maya çal›fl›lanlar da bunlar oldu. Tart›fl›lan ise Jalu-
bani’nin ald›¤› falso ya da Vuvuzela’n›n ç›kard›¤›
sesdi. Televizyonlardaki yorumcular ise, sadece tek-

nik analizler ve maç anlat›mlar›yla geçifltir-
diler. Grevi ya da çat›flmalar› ekranlar›na ta-
fl›yanlar ise çok s›n›rl›yd›. 

Jalubani ve Vuvuzela
Tart›fl›lan Jalubani topu, Adidas taraf›n-

dan FIFA’ya kabul ettirildi. Yap›lan deney-
lerde topun denge unsurunun standartlara
ayk›r› oldu¤u ortaya ç›kt›. NASA’n›n yapt›¤›
deneylerde, topun 70 km h›zdan sonra zik-
zak çizmeye bafllad›¤› ortaya ç›kt›. Zaten
dünya kupas›ndan önce ve maçlar sonra-
s›nda da toptan memnun olan hiçbir futbol-

cu ve teknik adam yoktu. Elenen-
ler, suçu topa att›lar. 

Dünya Kupas›’n›n en çok
kar eden tekellerinden
Adidas, her organizasyon
öncesi ya yeni formalar-
la, ya toplarla, ya da
reklamlarla ortaya ç›k›-
yor. Topun durumu bi-
linmesine ra¤men FI-

FA’ya kabulünde rüflvetle-
rin döndü¤ü de büyük bir

ihtimal. Hiçbir FIFA yetkilisi,
topa gösterilen bu kadar tepkiye

ra¤men bir aç›klama yapmad›. 
Futbol toplar›n›n üretimi de ayr› bir araflt›rma ko-

nusu. Jalubani toplar› Çin’de üretiliyor. Adidas ucuz
iflgücü cenneti olmas› nedeniyle Çin’i tercih etmifl.
Çin ise, dünya pazarlar›ndan bir sektörü daha eline
geçirmifl olman›n mutlulu¤unu yafl›yor. Dünya Ku-
pas›’nda kullan›lan toplar›n yüzde 85’i 1990’l› y›lla-
r›n sonlar›na kadar, Pakistan’da elde üretiliyordu.
Yaklafl›k 450 bin iflçi, günlük 1-2 dolar parayla çal›-
fl›yordu. Üstelik bu üretim sürecinde daha çok ço-
cuk iflçiler kullan›l›yordu. 1996’da Life dergisinde
yay›nlanan bir makaleye göre, Pakistan’da 7 bin ço-
cu¤un günlük 60-70 sente top dikti¤ini aç›kland›.
1998’den sonra makine üretimini yayg›nlaflt›rma
karar› al›nd›. Pakistan, dünya futbol topu üretiminin
yüzde 30-40’›n› karfl›l›yordu. Ancak flu an piyasay›
Çin etkisi sarm›fl durumda. 

Ç›kard›¤› sesle insanlar› çileden ç›kard›¤› iddia
edilen Vuvuzela ise, hayat›m›za geçen y›l Konfede-
rasyon kupalar› s›ras›nda girmiflti ve o dönem de
Dünya kupas›nda çal›nmamas› için kamuoyu olufl-
turulmaya bafllanm›flt›. Vuvuzelan›n yüzde 85’i, yine
Çin’de üretiliyor. Güney Afrikaín›n milli çalg›s›n›
üreten Çin, asl›nda bu dünya kupas›n›n kazanan
emperyalisti oldu. Güney Afrika’ya ise 200 bin eks-
tra turist geldi ve 1.5 milyar euro kar elde etti. Res-
mi olmayan gelir sektörlerinden fuhufl ve uyuflturu-
cu sat›fl› da artm›fl durumda. 

Afrika’n›n makus kaderi de¤iflmedi
Güney Afrika’n›n 48 milyon nüfusu var ve her üç

kifliden bir iflsiz durumda. Nüfusun büyük ço¤unlu-
¤u barakalarda yafl›yorlar. 18 milyon kiflinin geliri 1
dolar›n alt›nda. Dünya Kupas›ndan önce stadyum
inflaatlar›n›n yerinde bulunanlar, zorla göç ettirilir-
ken, gitmeyi reddedenlere 5 y›l hapis cezas› verile-
ce¤i yasalaflt›r›ld›. Güvenlik önlemleri de artt›r›ld›.
140 bin civar›nda olan polis say›s› 200 bine ç›kar›l-
d›. 223 yeni güvenlik kameralar› kentlere kuruldu.
S›n›rlardan göçmen geçiflini önlemek için 40 bin as-
ker Zimbabwe s›n›r›na yerlefltirildi. Bu güvenlik ön-
lemlerinin arkas›ndaki emperyalist ülke ise, Alman-
ya’yd›. Güney Afrika’yla ticari hacmi 12.9 milyar gi-
bi büyük olan Almanya’n›n 600 flirketi, ülke içinde
faaliyet yürütüyor. Stat inflaatlar›n› da Almanya te-

kelleri yapt› ve cirolar› 1.5 milyar Euroyu buldu.  
500 bin iflçinin çal›flt›r›laca¤› sözü verilmesine

ra¤men, sadece 22 bin iflçi ifle al›nm›flt›. Üstelik
bunlar› da beyaz ›rktan tercih ederek. Siyahi iflçiler
ve emekçiler, yine açl›¤a terk edildi. Eylemlere geç-
me ihtimali olanlar› durdurmak için ise, hükümet
polise öldürme yetkisi verdi. Buna ra¤men iflçiler,
eylemlerini Güney Afrika geneline yaymay› baflard›-
lar. Her maçta korku yaflayanlar ise, organizasyon
komitesindekiler oldu. 

Bir maça giriflin 650 Euroyu buldu¤u Dünya Ku-
pas› maçlar› s›ras›nda iflçilerin talebi, sadece kar›n-
lar›n› doyuracak ücret olmufltu. 

Kazanan Çin ve Alman tekelleri
Top dönmeye devam ediyor ve peflinden milyon-

lar› sürüklüyor, emperyalistlere milyar dolarlar ka-
zand›r›yor. Bu dünya kupas›n› hangi tak›m kazan›r-
sa kazans›n, as›l kazanan Alman ve Çin tekelleri ol-
du.  ‹flçiler ve emekçiler ise, ekonomik koflullar›n
düzelece¤i vaadiyle kand›r›lmaya çal›fl›ld›. Afrika’n›n
makus talihi de¤iflmedi. De¤iflen sadece, Afrika’n›n
üzerinden elde edilen kar oranlar› oldu. 

1986 Meksika dünya kupas›ndan önce deprem
meydana gelmiflti ve insanlar sokaklarda yaflarlar-
ken, milyar dolarlar organizasyona ayr›lm›flt›. O za-
man Meksikal› iflçiler ve emekçiler, “gol yemek iste-
miyoruz, kuru fasulye yemek istiyoruz” diye eylem-
ler gerçeklefltirmiflti. Afrikal› iflçiler ve emekçiler ise,
sadece kar›nlar›n› doyurmak istiyorlar. 

2010 Dünya Kupas› ekonomik verilerinden görü-
lenler bunlar. Krizle bo¤uflan emperyalistler, ç›k›flla-
r›n› bulmak için herfleyi deniyorlar. Yalanlar üzerine
kurulu bir dünya yarat›yor ve inanmam›z› istiyorlar.
Gerçekler ise, ekranlara yans›mayanlar ve yaz›lma-
yanlar oluyor. Dünya Kupas›n›n ›fl›lt›lar› aras›nda
kaybedilmek istenen de bu gerçeklerdi. fiimdi sora-
l›m, gerçekten top yuvarlak, futbol 90 dakika m›?

Dünya Kupas›n›n
a r k a  y ü z ü

Madenci katliam› sürüyor
9 Temmuzída Edirne’nin Keflan ilçesindeki Ka-

le Madencilik’te 1020 metre derinlikte meydana
gelen yang›n sonucunda, Yunus Aktafl, Halil Aç›k-
göz ve Volkan Hamarat adl› iflçiler öldü.Ard›ndan
Zonguldak’ta yaflanan bir çökme sonucunda bir ifl-
çi daha yaflam›n› yitirdi.

Daha geçen ay Zonguldak’ta katledilen maden-
cilerin ard›ndan timsah gözyafllar› dökmüfller, so-
rumlular› cezaland›racaklar›n› söylemifllerdi. Ya-
lanc›lar›n mumu art›k yats›ya kadar bile yanm›yor! 



E¤itim sistemi üzerindeki
tart›flmalar hiç bitmiyor. Her
dönem sonu ve bafllang›-
c›nda, yeni metotlar› ve
planlamalar› ortaya atan
devlet, aradan biraz za-
man geçtikten sonra bun-
dan vazgeçiyor. “E¤itimde
iyilefltirmeler yapmak”
ad›na s›nav sistemleri de-

¤ifliyor, liselerin statüleriyle oynan›yor, s›navlar
kald›r›l›yor, yenileniyor vb... Okul öncesi e¤itim-
den üniversite seviyesine kadar, sorunlar bir ç›¤
gibi büyüdü¤ü halde, onlar tekellere yeni rant
kap›lar› açman›n telafl›ndalar.

Son olarak ortaokullarda üç y›ld›r uygulanan
SBS’lerin kald›r›laca¤›n› Milli E¤itim Bakan› Ni-
met Çubukçu aç›klad›. Geçti¤imiz May›s ay›
içinde ise, gazeteler ve televizyonlardan, düz li-
selerin tarihe kar›flaca¤› ve meslek liselerine dö-
nüfltürülece¤i haberi yay›ld›. Emekçi çocuklar›-
n›n zorunlu olarak tercih etti¤i düz liselerin, iyi
ve bak›ml› olanlar› -yani “güzide” semtlerinde
olanlar›- Anadolu liselerine; bak›ms›z ve yoksul
semtlerde olanlar› ise meslek liselerine çevrile-
cek. Cem Karaca’n›n flark›s›nda
geçen “iflçisin sen iflçi kal” ger-
çe¤ine, bir ad›m daha yaklaflt›r›-
yorlar. ‹flçi kalmakta bir mahsur
yok, ama e¤itim hakk›m›z› da
gasp ettirmemeliyiz!  

* * *

Haziran ay› içinde üniversite
s›navlar› yap›ld›. Bu kez ö¤ren-
ciler, her alanla ilgili ayr› ayr› s›-
nava girdiler. Yeni s›nav siste-
miyle milyonlarca ö¤renci, bir
kez daha kobay olarak kullan›l-
d›. T›pk› son üç y›ld›r SBS’lere giren ilkö¤retim
çocuklar› gibi... 

S›nav sonuçlar› aç›kland›¤›nda, sistem yeni-
den tart›flmalara aç›lacakt›r. Ancak flimdiden s›-
f›r çekenlerin say›s›n›n artaca¤›na kuflku yok. ‹l-
kokuldan üniversiteye kadar tek tiplefltirilmifl bir
e¤itimden, bilimsellikten uzak bir sistemden bafl-
ka bir fley de beklenemez.

Buna karfl›n flatafatl› reklamlar aras›nda sa-
dece “en birincileri” öne ç›kart›yorlar. Sonuncu-
lar›, ya da “s›f›rc›lar›” dikkate dahi alm›yorlar. Bu
durumdan as›l kendileri sorumlu iken, s›f›r çeken
on binlerce ö¤rencinin, “ak›l seviyesini” sorgulu-
yor, “ailelerin çocuklarla ilgilenmemesini” öne
sürüyorlar ve suçu onlar›n üzerine at›yorlar. 

Haziran ay› içinde yap›lan bir röportajda
ÖSYM baflkan› flöyle diyor: “Anlamad›¤›m bir
fley var. Biz sorular› o kadar kolay haz›rl›yoruz
ki, ö¤renciler çözemiyorlar. Örne¤in ilk okul
üçüncü s›n›fta sorulan tek denklemli bir soruya
lise ö¤rencilerinden 70 bin tanesi cevap vereme-
mifl”(!) 

fiafl›r›yorlarm›fl! E¤er ö¤renciler, ilkokul
üçüncü s›n›f düzeyindeki bir soruya cevap vere-
meyecek haldeyse, bu ne ailelerin ne ö¤rencile-
rin suçudur! E¤itimi ve ö¤retimi, ancak tekellere

kalifiye eleman yetifltirmeye indirgeyen kapitalist
sistemin kendisidir gerçek suçlu. Kimse aptal
de¤ildir! Aptallaflt›ran, al›klaflt›ran, silikleflti-
ren, sistemin kendisidir. 

Bütün bu ablukaya ra¤men, elefltiren, siste-
mi hedefe çakmay› baflaran, iflçi ve emekçi ço-
cuklar› da ç›k›yor. Onlar› as›l flafl›rtan da bu olu-
yor. Sistemi sorgulayan ve ona karfl› mücadeleyi
yükselten bu gençleri, ya üniversiteden at›yorlar,
ya da yapt›klar› yeni planlarla üniversite kap›s›n-
dan giremeyecek hale getiriyorlar. S›nav sistem-
leriyle oynamalar›nda, okullar›n statülerini de¤ifl-
tirmelerinde, bunun da önemli bir rolü var.  

* * *

Herkese üniversite kap›lar›n› açmak ad›na,
meslek liselerinden bozma yüksekokullar açan
devlet, bir yandan da özel okullar›n yap›lmas›n›n
önünü aç›yor. Yap›lan araflt›rmalarda, dersane
say›s›n›n yüzbinlerli buldu¤u, büyük dersanele-
rin ise, kendilerini üniversiteye dönderdi¤i aç›¤a
ç›k›yor. Neredeyse her semte bakkal aç›l›r gibi
üniversitelerin aç›ld›¤› günümüzde, paras› olan›n
okuyabilece¤i yollar düzleniyor. 

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n kendi verilerinden
yola ç›karak rapor haz›rlayan E¤itim-Sen, Hazi-

ran ay›nda yay›nlad›¤› yaz›da,
e¤itime ayr›lan pay›n 2002’den
beri sürekli düfltü¤ünü ortaya
koydu. Milli E¤itim Bakanl›¤›
taraf›ndan yat›r›ma ayr›lan
pay, 2002’de yüzde 17’den
yüzde 6’ya düflmüfl durumda.
Okullaflma oran›, Türkiye ge-
nelinde yüzde 32 iken, Kürt
illerinde bu rakam yüzde
14’ler civar›nda seyrediyor.
Buna karfl›n 2002’den beri
özel okul ve dersane say›la-

r›nda sürekli art›fl var. Özel dersane say›s›
2000’lerden 5000’lere, ö¤renci say›s› ise 700
binlerden 2 milyona yaklaflm›fl. Teknik eksik-
likleri burada saymaya kalkarsak, çok daha va-
him bir tablo ile karfl›lafl›r›z. K›sacas›, ortaya ç›-
kan gerçek, e¤itim sisteminin daha da batt›¤›d›r. 

Ö¤retmen aç›klar›ndan her y›l söz edilmesi-
ne ra¤men, atamas› yap›lmayan ö¤retmenlerin
intiharlar›n› seyrediyoruz, okuyoruz. Sözleflmeli
ö¤retmen statüsüyle kendilerine yaratt›klar› ucuz
iflgücü köleleriyle bu ifli devam ettirmenin der-
dindeler. Karlar›na daha çok kar katma peflinde-
ler. Okullarda ç›kan birkaç rüflvet olay›nda, so-
rumlulu¤u gayet piflkince, okulun yetkililerine
atarak iflin içinden s›yr›labiliyorlar.  Oysa kendi-
leri, milyonlarca ö¤renciden her y›l toplanan pa-
ralar›n hesab›n› bir türlü vermiyor. 

Milli E¤itim’de yöneticilik yapanlar, keyiflerini
sürmeye devam ediyorlar. Eyüp ‹lçe Müdürlü-
¤ü’nü vekaleten yürüten Güsamettin Erdo-
¤an’›n 4 y›lda 160 ülkeyi gezdi¤i yans›d› ba-
s›na, çektirdi¤i foto¤raflar ve videolarla bir-
likte... Küçük basamakta yer alanlar bu haldey-
ken, üst kademedeki yöneticilerin dersaneler,
okullar, oteller kurmas›nda flafl›lacak bir fley
yok.

*  * *

E¤itimle ilgili genel
çerçeve böyle. S›navla-
r›n sonuçlanmas› ve
yeni okul döneminin

aç›lmas›yla yeniden nutuklar çekilecek. 

Gençlere, onlar›n aileri iflçi ve emekçilere
ise, çok ifl düflüyor. E¤itim hakk›n› ad›m ad›m
gaspeden  bu sisteme karfl›, örgütlü bir güç hali-
ne gelmek gerekiyor. E¤itim-Sen gibi sendikalar›
bu yönde daha fazla zorlamal›, veli örgütlenme-
lerinin daha yayg›n ve aktif hale gelmesi sa¤lan-
mal›d›r. Tabi ki, e¤itimin asli unsurlar›n›n, ö¤ren-
cilerin varolan da¤›n›kl›¤a son verip örgütlenme-
lerini güçlendirmeleri, en bafla yaz›lmal›d›r. 

E¤itimin, her geçen y›l daha da ayr›cal›kl›
hale getirilmesine izin verilmemeli, e¤itim hakk›
için, ö¤renci gençlik ve tüm toplumsal dinamik-
ler, birleflik mücadeleyi yükseltmelidir. 
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E¤itim sisteminde yeni icraatlar

Okumufl bir iflçi soruyor 
Yedi kap›l› Teb flehrini kuran kim? 
Kitaplar, yaln›z krallar›n ad›n› yazar. 
Yoksa kayalar› tafl›yan krallar m›? 
Bir de Babil varm›fl boyuna y›k›lan, 

kim yapm›fl Babil'i her seferinde? 
Yap› iflçileri hangi evinde oturmufllar 

alt›nlar içinde yüzen Lima'n›n? 
Ne oldular dersin duvarc›lar 

Çin Seddi bitince? 
Yüce Roma'da zafer an›t› ne kadar çok! 
Kimlerdir acaba bu an›tlar› dikenler? 
Sezar, kimleri yendi de kazand› bu zaferleri? 
Yok muydu saraylardan baflka oturacak yer 

dillere destan olmufl koca Bizans'ta? 
Atlantik'te, o masallar ülkesinde bile, 

bo¤ulurken insanlar 
uluyan denizde bir gece yar›s›, 

ba¤›r›p imdat istedilerdi kölelerinden. 
Hindistan'› nas›l ald›yd› tüysüz ‹skender? 
Tek bafl›na m› ald›yd› oray›? 
Nas›l yendiydi Galyal›lar'› Sezar? 
Bir aflç› olsun yok muydu yan›nda? 
‹spanyal› Filip a¤lad› derler 

bat›nca tekmil filosu. 
Ondan baflkas› a¤lamad› m›? 

Yediy›l Savafl›'n› 2. Frederik kazanm›fl? 
Yok muydu ondan baflka kazanan? 

Kitaplar›n her sayfas›nda bir zafer yaz›l›. 
Ama pifliren kim zafer afl›n›? 
Her ad›mda f›rt demifl f›rlam›fl bir büyük adam. 
Ama ödeyen kimler harcanan paralar›? 

‹flte bir sürü olay sana 
Ve bir sürü soru.

Bertolt Brecht 

Brtolt Brecht, varl›kl› bir ailenin o¤lu
olarak 1898’de Almanya’da do¤du. ‹yi bir
e¤itim gördü. Dünyadaki haks›zl›klara
karfl› savaflanlar›n saf›na kat›ld›. Bu
do¤rultuda fliirler ve oyunlar yazd›. Ger-
çekleri anlatt›¤› için yurdundan sürüldü,
kitaplar› yak›ld›. 14 A¤ustos 1956 tari-
hinde yaflam›n› yitirdi.
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Sa¤l›k alan›ndaki son sald›r›s›, Meclis Genel Kurulu
gündemine al›n›p görüflülmeyi bekleyen “Kamu Has-
tane Birlikleri Yasa Tasar›s›”d›r. Yasa ile, devlet ve
araflt›rma hastanelerinin özerklefltirme ad› alt›nda
özellefltirilmesi ve özel hastane zincirlerine sat›lmas›
planlan›yor. 

Önce, bir ilde bulunan bütün devlet ve araflt›rma
hastaneleri bir çat› alt›nda toplan›yor. Bu hastanelerin
yönetilmesi için bir mütevelli heyeti oluflturuluyor. Ye-
di kiflilik mütevelli heyetinin ikisi Sa¤l›k Bakanl›¤›, biri
il sa¤l›k müdürlü¤ü, ikisi il genel meclisi, biri il ticaret
odas› taraf›ndan atanacak. Yedinci üye de il valisi
olacak. Bu mütevelli heyetinin öyle genifl yetkileri bu-
lunuyor ki, “özerklefltirme” denilen fleyin ne kadar
göstermelik oldu¤u hemen anlafl›l›yor. Bir ildeki bütün
hastaneleri yönetecek olan bu mütevelli heyeti, has-
tanelerin bütün tafl›nmazlar›n› ve iflletmesini kiraya
verebilece¤i gibi, sat›fl›n› yapmaya da yetkili k›l›n›yor.
Bu da mütevelli heyetleri eliyle devlet hastanelerinin
özel hastane zincirlerine sat›fl›n›n planland›¤›n›n en
önemli göstergesi. 

Zaten bir süredir, devlet ve araflt›rma hastaneleri,
özel hastaneler gibi “katk› pay›” ad› alt›nda hastalar-
dan para almaya bafllam›flt›.Yeni düzenlemeyle bu
katk› paylar› ve ek ödemeler art›r›larak aç›ktan al›na-
cak. Çünkü, devlet hastanelerine merkezi bütçeden
bir ödeme yap›lmayacak. Kendi gelirlerini hastalardan
ald›klar› paralarla kendileri kazanacaklar. Yani tam bi-
rer özel hastane olacaklar. 

Özel hastaneler için uygulamada olan s›n›fland›rma
sistemi bu hastaneler için de geçerli olacak. Devlet
hastaneleri de kalite s›n›f›na göre fark ücreti ve katk›
pay› alacak. Bu da muayeneden her tür tahlile, enjek-
siyondan her tür ameliyata kadar, her ifllem için ücret
ödenmesi anlam›na gelecek. Emekçiler ise, bütçeleri-
nin yetti¤i kalitede bir hastane bulup tedavi olmaya
çal›flacaklar. Bütçeleri yetmezse hiç tedavi olamaya-
caklar. Çünkü art›k nispeten düflük katk› paylar›yla
tedavi olacaklar› devlet hastaneleri de olmayacak.

Kamu Hastane Birlikleri Yasas›, sa¤l›k emekçileri-
nin çal›flma koflullar›n› da a¤›rlaflt›r›yor. Öncelikle, bu
hastanelere merkezi bütçeden bir ödeme yap›lmaya-
ca¤› için, sa¤l›k çal›flanlar›n›n maafllar› da hastane
yönetimi taraf›ndan ödenecek. Tabi hastane yönetim-
leri zaman›nda öderse. Ücretler performans sistemi-
ne ba¤land›¤› için, sa¤l›k çal›flanlar› için belli bir ücret
garantisi de ortadan kalkacak. Art›k birer ticarethane
olan hastanelerin yönetimleri, performans kriterlerini
daha da a¤›rlaflt›rarak sa¤l›k çal›flanlar›n›n daha
uzun süreli ve yo¤un çal›flmalar›n› dayatacaklar. Sü-

rekli art›r›lan performans kri-
terlerini yakalayamayan sa¤-
l›k çal›flanlar›n›n ücretleri sü-
rekli düflürülecek. Yani daha
a¤›r çal›flma koflullar› ve da-
ha düflük ve güvencesiz üc-
rete mahkum edilecekler. Ay-
r›ca, sa¤l›k çal›flanlar› art›k
birer devlet memuru olmaya-
caklar. Birer sa¤l›k iflletmesi
olan hastanelerin personeli
haline gelecekler. Bu da ifl
güvencelerinin de kaybedil-
mesi anlam›na geliyor. 

Hastanelerin özellefltirilmesiyle sa¤l›k kalitesi
de düflecek. Performansa dayal› sistemle sa¤-
l›k çal›flanlar› daha çok muayene, ameliyat
ve ifllem yapmaya zorland›¤›ndan, hastala-
ra gereksiz müdahale say›s›nda ciddi bir
art›fl olacak. Ayr›ca daha yo¤un ve uzun
çal›flmaya zorlanan sa¤l›k çal›flanlar›n›n
hata yapma olas›l›¤› artacak. Zaten hasta-
neler kalite s›n›f›na ayr›laca¤›ndan, paras›
yetiflmeyen genifl emekçi kesimleri daha kalite-
siz hizmete mahkum edilecek. Bütün bunlar has-
talar›n sa¤l›¤›n› tehdit eden geliflmeler. 

“Sa¤l›kta Dönüflüm Program›” 

ad›m ad›m örüldü

Kamu Hastane Birlikleri Yasas› ile 1980’li y›llar›n
sonundan itibaren sürdürülen “Sa¤l›kta Dönüflüm
Program›”n›n da sonuna gelinmifl oluyor. Bu süreç
ad›m ad›m iflletildi.

‹lk ad›m emekçilerin özel hastanelere al›flt›r›l-
mas›: Önce, SSK hastanesi kuyruklar›nda can›ndan
bezen emekçilere özel hastanelerin önü aç›ld›. Özel
hastaneler taraf›ndan al›nan fark ücretleri, y›llarca iti-
lip kak›lan emekçilerin gözüne çok gelmedi. Emekçi-
lerin kafas›nda sa¤l›k hizmetinin özellefltirilmesine
dair bir meflruiyet yarat›ld›ktan sonra, özel hastanele-
rin fark ücretleri art›r›l›rken di¤er taraftan da sa¤l›k
ocaklar›na ve devlet hastanelerine de fark ücreti ko-
nuldu. Bu fark ücretleri, emekçilerde belli bir hoflnut-
suzluk yaratsa da sistemi sarsacak kadar eylemli bir
tepki gösterilemedi. Bu süreç içinde kamu-özel ayr›m›
gözetilmeksizin ücretli sa¤l›k hizmetinin altyap›s› ha-
z›rland›.

‹kinci basamak sa¤l›k hizmetinin özellefltirilme-
si: SSK hastane ve dispanserlerinin Sa¤l›k Bakanl›-
¤›’na devri operasyonu da sa¤l›¤›n özellefltirilmesi yo-
lunda önemli bir ad›m oldu. Bu operasyon, kamu has-
tanelerinin bir merkezde toplan›p bir merkezden sat›-
fl›n›n yap›lmas› amac›na hizmet ediyordu. Bugün bü-
tün devlet hastaneleri ve SSK hastaneleri Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’na ba¤l›d›r ve yeni yasa ile tek elden özel
hastane zincirlerine pazarlanacakt›r. 

Birinci basamak sa¤l›k hizmetinin özellefltiril-
mesi: Aile Hekimli¤i uygulamas› ise birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesi operasyonu olarak
hala kurulma aflamas›ndad›r. Önce birkaç ilde pilot
uygulamas› olarak bafllayan aile hekimli¤i uygulama-
s›, y›l sonuna kadar ‹stanbul ve Ankara gibi büyük il-
lerin de aralar›nda bulundu¤u bir çok ilde de hayata
geçirilecek. 

Aile hekimli¤inde amaç, primini ödeyen hastalara
en ucuz sa¤l›k hizmeti vererek sigorta sisteminin kar
etmesidir. Aile hekimlerine, kendisine baflvuran has-
talar›n ancak yüzde 10’unu sevk etme hakk› tan›n-
maktad›r. Sevk oran› bunu aflarsa, aile hekiminin ala-
ca¤› paradan kesinti yap›larak cezaland›r›l›yor. Bu-
gün SGK, aile hekimine kendisine ba¤l› olan kifli ba-
fl›na 1 TL 20 Kurufl ödüyor. Yani, bir ay boyunca
SGK’l› bir kifli defalarca aile hekimine baflvurabilir.
Çünkü SGK’ya maliyeti 1 TL 20 Kurufltur. Aile hekimi-
ne baflvuran kiflilerden ya da üye olan kiflilerden belli
bir üyelik ücreti ya da fark ücreti al›nacak. Bunun biçi-
mi flu an için belirlenmifl de¤ildir. Ama bunun

SGK’n›n aile hekimine ki-
fli bafl›na ödeyece¤i pa-
radan kat kat fazla olaca-

¤› mevcut uygulamalardan
bellidir. Bu da SGK’n›n aile

hekimli¤i sistemi ile para har-
camay› b›rakal›m kar bile edece-

¤i anlam›na geliyor. 

Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri aile hekimli¤i sis-
temi ile ikinci basamaktaki hastaneler de Kamu Has-
taneler Yasas› ile özellefltirilmifl ve sa¤l›k sunucular›
birer ticarethaneye dönüfltürülmüfl oluyor. Peki sa¤l›k
hizmetinin finansman› nas›l olacak?

Sosyal güvenlik kurumlar›n›n bir çat› alt›nda
toplanmas›: Bütün sosyal güvenlik kurumlar›n›n
(Emekli Sand›¤›, SSK ve Ba¤-Kur) birlefltirilerek SGK
çat›s› alt›nda toplanmas› da bu sürecin baflka bir te-
mel ad›m›yd›. Bu birlefltirme s›ras›nda emeklilik sigor-
tas› ile sa¤l›k sigortas› da birbirinden ayr›ld›. ‹flçi ve
emekçilerin ücret ve maafllar›ndan ayr›ca sa¤l›k si-
gortas› primi kesilmeye baflland›. 

Kamu hastanelerinin de özellefltirilmesinden sonra
SGK sa¤l›k sistemini finanse eden bir kurum olarak
sunuluyor. Gelirini ise toplad›¤› primler, “katk› pay›”
ve “fark ücreti” ad› alt›nda hastalardan toplad›¤› para-
lar oluflturuyor. Kurulan yeni sa¤l›k sistemine göre
bütünüyle özel sa¤l›k iflletmeleri taraf›ndan verilen
sa¤l›k hizmetinin SGK pay› k›sm›n› SGK ödeyecek.
Bir süre sonra SGK’n›n da özellefltirilmesi planlan›-
yor. Ancak öncelikle karl› bir iflletme haline getirilmesi
gerekiyor. Bir ticari iflletme nas›l karl› hale getirilir?
Gelirleri art›r›larak ve giderleri k›s›larak. Bu da SGK
primleri, “katk› pay›” ve “fark ücreti”ne sürekli zam ya-
parak gelirler art›r›l›rken, SGK kapsam›ndaki sa¤l›k
hizmeti paketi sürekli daralt›larak yap›lacakt›r. 

Tabloyu özetlersek

Bir emekçi, emeklilik primi d›fl›nda, sürekli art›r›lan
bir sa¤l›k primi ödeyecek. Bu prim özellefltirilmifl olan
sa¤l›k sigortalar›nda toplanacak. 

Emekçi hastalanacak. Öncelikle en ucuz olan aile
hekimine baflvuracak. Burada bir tak›m adlar alt›nda
ek ücret ödeyecek. Sorunu burada çözülemezse, fi-
yatlar› kendine uygun olan bir ikinci basamak hasta-
nesi bulacak. Art›k baz› ifllemleri ücretsiz yapt›rabile-
ce¤i devlet hastaneleri de olmad›¤›ndan ve her has-
tane ücretli oldu¤undan, fiyat› en uygun olan› araya-
cak. Fiyat› uygun olan hastanenin kalitesinin düflük
olmas› bir yana, ço¤unluk buralara baflvuraca¤› için,
s›ra bulmakta epey bir zorlanacak. E¤er muayene ol-
may› baflar›rsa, gerekli muayene ve tahliller için ek
ücretler ödeyecek. Ameliyat gibi daha ileri operasyon-
lar gerekirse, tekrar ek paralar ödeyecek. Bütün bu
aflamalardan birinde paras› yetmezse tedavisi yar›da
kesilecek. Çünkü art›k ücretsiz ya da bugün oldu¤u
gibi daha düflük bir katk› pay› ile hizmet alabilece¤i
devlet hastaneleri olmayacak. 

Daha da özetlersek; Paran kadar sa¤l›k, paran
yoksa öl!

“Sa¤l›kta Dönüflüm Program›”n›n son halkas›:
KAMU HASTANE B‹RL‹KLER‹ YASASI



‹flçi-Köylü gazetesinde, 2-15 Nisan 2010
tarihinde bafllay›p tam 5 say› devam eden
bir yaz› dizisi yay›nland›. “Nafiledir Yalan ve
Yan›ltma, Gerçekler Ac›d›r, Ac›t›r!” bafll›kl›
yaz› dizisi, as›l olarak Yürüyüfl Dergisi’nin
ÖO hakk›ndaki yaz›lar›na ve kendilerine at-
fedilen tutumlara yan›t vermeyi amaçl›yor.
Zaten dizinin üst bafll›¤› da “Yürüyüfl Dergisi
ve PC’ye yan›t”t›r. 

Fakat ÖO sürecinin yan› s›ra 12 Eylül
sonras› devrimci tutsaklar›n zindanlardaki
direnifllerine de giriliyor ve yaz›, tarihsel bir
de¤erlendirme niteli¤ine bürünüyor. Böyle
olunca, sadece 2000-02 ÖO süreci ve PC
çizgisine yan›t olmaktan ç›k›yor, 12 Ey-
lül’den bu yana yaflanan cezaevleri direnifllerini
ve bu direnifllerde yer alan tüm devrimci örgütle-
ri kaps›yor. Bunlar›n içerisinde ’84 ölüm orucu
ise, özel bir yer tutuyor. 84 ÖO’ya, 12 Eylül son-
ras› direnifllere dair tespitler yap›l›yor. Bu yönle-
riyle bizi do¤rudan ilgilendiren bölümler bulunu-
yor.

2000-02 ÖO süreci de dahil, genel olarak zin-
dan direniflleriyle ilgili de¤erlendirmelerimiz, bu-
güne dek çeflitli platformlarda yap›ld› ve bunlar
yay›nland›. Konuyla ilgili herkes, bu kitaplar› ve
dergilerimizin bu say›lar›n› bulup okuyabilir. Do-
lay›s›yla genel olarak zindan direnifllerine ve ‹fl-
çi-Köylü’nün yaz› dizisinde yer verdi¤i konulara
girmeyi, flu an için gereksiz görüyoruz. Fakat ya-
z› içinde, bizi do¤rudan ilgilendiren ve yan›t hak-
k› do¤uran öyle noktalar var ki, onlar› görmez-
den gelip, es geçmemiz mümkün de¤il. 

“Tek tip elbise” basit bir

“taktik hata” m›d›r?

‹flçi-Köylü, yaz›s›n›n bafl›nda, “Prolerya Parti-
si’nin belgelerine de yer verece¤ini” belirterek,
“eylem ve direnifl sürecine iliflkin, özelefltirel de-
¤erlendirme” yapacaklar›n› duyurmufltur. Bunla-
r›n aras›nda ’84 ÖO süreci de bulunmaktad›r. Bu
dönem TKP/ML davas›ndan yarg›lanan tutsak-
lar, “tek tip elbise” dayatmas›n› kabul etmifller ve
buna karfl› bafllat›lan direnifle kat›lmad›klar› gibi,
karfl› sald›r›ya geçmifllerdi. 

‹flçi-Köylü, “TKP/ML  militanlar›n›n; s›n›rl› bir
alanda ve k›sa bir süre zarf›nda tek tip elbise
konusunda taktik bir hata yapmas› elbette ka-
bul edilemez” (abç) dedikten sonra, bu olay›n
“sürekli sömürüldü¤ü”nden yak›nmakta, “öncesi
ve sonras›yla gerçekli¤in karart›ld›¤›”ndan söz
etmektedir. Ve devam›nda, buna bir kan›t sunar
gibi flunlar söylenmektedir: “84 ÖO’da kendileri-
ne efllik eden T‹KB’li devrimcilerin aç›klamalar›,
eylemin geliflimi, öncesi ve sonras›nda yaflanan-
larla uyumludur ve bu yüzden de ‘ibret’ vericidir!
Ama flafl›rt›c› de¤ildir” (*)

Konu burada bitiriliyor ve baflka bir ara bafll›¤a
geçiliyor. “T‹KB’li devrimcilerin aç›klamalar›” ne-
lerdir, hangi yönden “ibret vericidir” ve neden
“flafl›rt›c› de¤ildir” hiçbir fley söylenmiyor. Daha-
s›, bu aç›klama ne zaman ve nerede yap›lm›flt›r,
bu konuda bir kaynak da gösterilmiyor.

Özelefltiri, kifliler ve kurumlar aç›s›ndan önemli
bir meziyettir. Geliflmenin, ilerlemenin en önemli
unsurlar›ndan biridir. Onun içindir ki, Lenin, “dev-
rimci bir partinin iflareti” olarak, “aç›kça yanl›fl›

kabul etmek, nedenlerini araflt›rmak, bu yanl›fl›
do¤uran durumu tahlil etmek ve yanl›fl› dikkatle
düzeltme yollar›n› tart›flmak” belirlemesinde bu-
lunmufltur. Bu ayn› zamanda, dil ucuyla kabul
edilen hatalar›n yüzeyselli¤ine ve yetersizli¤ine
yap›lan vurgudur. 

‹flçi-Köylü, yaz› dizisine “özelefl-
tirel de¤erlendirme” yapacak-
lar›n› belirterek bafll›yor,
fakat daha hemen ba-
fl›nda “hata” olarak
gördükleri “tek tip el-
bise”ye karfl› tutu-
mu, olabildi¤ince
küçültmeye, karfl›-
sald›r› ile geçifltir-
meye çal›fl›yor. 

Elbette ki, bir
hareketin bir dö-
nemde veya bir
alandaki hatas›-yan-
l›fl›, onun tüm zaman-
lar›n› karalamay› getir-
mez. Ve elbette ki, yap›lan
bir hatay› sürekli
hat›rlatmak, do¤ru
ve gelifltirici olmaz.
Fakat buradan ha-
reketle, hatalar›n
üstünün örtülmesi
veya kabul etmek zorunda kal›nd›¤› durumlarda,
koflullarla ve baflkalar›yla aç›klanmas›, ya da kü-
çültülüp hafifsetilmesi, çok daha tehlikeli ve za-
rar vericidir. 

“Tek tip elbise” öyle basit bir hata olarak görü-
lüp geçilebilecek bir konu de¤ildir. ‹flçi-Köylü bu
konuda “özelefltirel” yaklaflt›¤› her yerde “taktik
bir hata” demekte ve onun “teslimiyet” olarak de-
¤erlendirilmesine karfl› ç›kmaktad›r. ‘84 ÖO sü-
reci öncesinde ‹stanbul cezaevlerinde “tek tip el-
bise” sald›r›s›, tutsaklar› teslim almada kilit bir
önem kazanm›flken, buna ne kadar “taktik hata”
denilebilir, üzerinde durulmas› gereken bir konu-
dur.

T‹KB’li tutsaklar da, “tek tip elbise”ye ilkesel bir
sorun olarak bakmad›klar›n›, fakat o kesitte belir-
leyici bir hal ald›¤›n› ve sald›r›y› o noktada püs-
kürtmenin yaflamsal bir önem tafl›d›¤›n› belirt-
mifllerdi. Baz› dönemler, “taktik” olarak görülebi-
lecek ve daha esnek yaklafl›labilecek bir durum,
bir dönemeç sözkonusu oldu¤unda, stratejik bir
niteli¤e bürünüp son derece kat› yaklaflmay› ge-
rektirebilir. ’84 ÖO süreci öncesinde “tek tip elbi-

se” böyle bir niteli¤e bürünmüfltür. Fakat da-
ha önemli yan›; DS ve T‹KB davas›ndan yar-
g›lanan tutsaklar, “tek tip elbise” baflta olmak
üzere faflist yapt›r›mlar için ÖO’ya bafllam›fl-
ken, yani bir direnifl sürüyor iken, “tek tip el-
bise giyilebilir” tart›flmas›n› bafllatmakt›r. “Al-
t›n› m› giysek, üstünü mü” diyerek ve sürekli
geri ad›m atarak, bu elbiseyi giymek, eylem
k›r›c›l›¤› yapmak de¤il de nedir? Önceleri
“mavi kefen” ad›n› verdi¤i bir giysiyi, en kritik
aflamada üstüne geçirmek, siyaseten ve ah-
laken “kefen” giymek anlam›na gelmez mi?
Buna siyasi litaratürde teslimiyet denmez de
ne denir? (**)

Amac›m›z, o y›llarda yap›lan bir tart›flmay›
yeniden bafllatmak de¤ildir. Ama üzerinden 26
y›l geçmesine ve hakl›l›¤› geçen zaman içinde
çok daha iyi anlafl›lm›fl olmas›na ra¤men, o dö-
nemde yap›lan yanl›fllar›n bir biçimde savunul-
mas›, ya da hafifsetilmesi kabul edilemez. O ey-
lemde sergilenen tutumlar›, bugün farkl› göster-

meye çal›flmak, tarihsel gerçekli¤e de ayk›-
r›d›r. 

’84 ÖO’yu yanl›fl bulanlar ve o
dönem “tek tip elbise” giyenler,

sonradan bunun piflmanl›¤›n›
çok yaflam›flt›r. Bir ço¤u
aç›kça ifade etmeseler de
pratikte bir özelefltiri ver-
mifllerdir. ’96 ÖO eylemi,
bunun en somut gösterge-
si olmufltur.  

Hal böyleyken, birileri
“sömürüyor” diye, çok

önemli bir kesitte yap›lan
çok ciddi bir yanl›fl›, “taktik

bir hata” deyip geçmek ve ;
“s›n›rl› bir alanda, k›sa bir süre
zarf›nda” gibi sözlerle olabildi-
¤ince küçültmeye çal›flmak, do¤-
ru bir yaklafl›m olamaz. Üstelik
buna “T‹KB’li devrimcilerin aç›k-
lamalar›”n› kan›t göstermek, hiç
do¤ru de¤ildir. 

‹htilalci komünistlerin ‘84 ÖO
ile ilgili de¤erlendirmeleri, yaz›lar› ortadad›r. O
yaz›larda teslimiyete ve direnifle dair çok net bir
tutum vard›r. Teslimiyeti mazur görecek tek bir
söz, en küçük bir kan›t gösterilemez. ‹flçi-Köylü,
“T‹KB’li devrimcilere” atfetti¤i bu aç›klamalar› ne-
rede okuduysa, kaynak göstermelidir. Resmi bir
belgeden de¤il de, duyumlar üzerinden yaz›yor-
sa bilemeyiz. Ama bu, durumu daha vahim k›lar.
Tarihsel eylemlere dair yap›lan de¤erlendirme-
ler, duyumlar-dedikodular üzerinden olmaz. 

’84 ÖO’nun talepleri ve bitirilifli konusunda
T‹KB ile DS aras›nda farkl› yaklafl›mlar olmufltur
ve bunlar resmi olarak da belirtilmifltir. Ancak
“tek tip elbise” sald›r›s›n›n “bir dönüm noktas›”
oldu¤u ve mutlaka püskürtülmesi gerekti¤i konu-
sunda tam bir fikir birli¤i vard›r. Ki, eylem birli¤i
de bu hemfikirlik üzerine oturmufltur. O eylemde
flehit düflen komünist önder Mehmet Fatih Öktül-
müfl’ün sözleriyle; “dün erkendi/yar›n geç/vakit
tamam”d›r. (***)

PC çizgisini birçok noktada elefltirebilirsiniz.
Fakat ’84 ÖO sürecinde, ihtilalci komünistlerle
birlikte çok önemli bir misyonu yerine getirmifller,
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faflist cuntan›n ‹stanbul cezaevlerini teslim alma
sald›r›s›na vücutlar›yla barikat olmufllard›r. Hiç bir
komplekse kap›lmadan bunu teslim etmek gere-
kir. Bu, di¤er devrimci tutsaklar›n, o süreç boyun-
ca hiç direnmedikleri anlam›na gelmez. Ya da
PC’nin ’84 öncesi için ileri sürülen hatal› tutumla-
r›n› ortadan kald›rmaz. Fakat her sürecin bir “dö-
nüm noktas›”, “k›r›lma ya da kader an›” vard›r ve
o anlarda konulan tav›rlar belirleyicidir. “Tek tip
elbise” sald›r›s› ve ‘84 ÖO süreci böyle bir and›r.
Direniflle teslimiyetin kristalize oldu¤u bu anlarda
do¤ru tavr› koymak, yaflamsal önemdedir. Ne ya-
z›k ki, TKP/ML davas›ndan yarg›lanan tutsaklar,
böylesine kritik bir aflamada yanl›fl bir tutum al-
m›fllard›r. Hiçbir gerekçenin arkas›na s›¤›nmadan
bunu kabul etmek, en do¤ru yaklafl›m olur.   

12 Eylül’de merkezi düzeyde

direnen bir örgüt var!

‹flçi-Köylü gazetesi, en bariz hatalar›n üstünü
örtmek, ya da onu olabildi¤ince küçültmek için,
tarihsel gerçekleri örtbas etmekte bir mahsur gör-
müyor. “Tek tip elbise” ve ’84 ÖO sürecinden
sonra, 12 Eylül’e karfl› direnifl konusunda da çok
rahat kalem oynatabiliyor. Oysa bunlar, çok uzak
bir geçmifl de de¤il. Hemen her örgütün içinde o
dönemi yaflayan kadrolar vard›r. Belgelere bak-
ma zahmeti gösterilmediyse e¤er, yaflayanlara
sorulabilirdi. Ama hiçbiri yap›lmam›fl.

“Megofonlu temsilci olay›” ara bafll›¤› alt›nda
yazar,“herhangi bir hapishanedeki temsilcinin ya
da b›rakal›m onu, örgütün yetkili organlar›ndan
birisine mensup olan bir kiflinin, olumsuz bir tavr›,
çözülmesi, teslimiyet göstermesi, dahas› ihanet
etmesi, örgütün de ayn› düzlemde ele al›nmas›n›
getirebilir mi? Böyle bir mant›k olur mu?” diye so-
ruyor. Ve ekliyor: “O taktirde özellikle de 12 Eylül
döneminde merkezi düzeyde kiflileri aras›nda çö-
zülme tavr› göstermeyen bir tane örgüt gösterile-
bilir mi? Tam da burada bu konudaki en entere-
san adreslerden birisiyle polemik yürüttü¤ümüz
iyi anlafl›lmal›d›r.”

“‹yi anlafl›lmas›” ve devrimcilerin dikkat etmesi
gereken as›l fley; birisiyle polemik yaparken, onu
en zay›f yerinden vurma ad›na, baflkalar›n› kul-
lanmaya kalkmamas› ve bu arada en bilinen ger-
çekleri çarp›tmamas›d›r.

Önce birinci soruya yan›t verelim: Bir temsilci-
nin ya da “örgütün yetkili organlar›na mensup biri-
nin olumsuz tavr›” e¤er örgütü taraf›ndan sahiple-
nilmiyor, aksine k›nan›yor ve reddediliyorsa, tabi
ki “örgütün de ayn› düzlemde ele al›nmas›”n› ge-
tirmez. Fakat örgüt, temsilcisinin olumsuz tavr›na
iliflkin hiçbir aç›klama yapmam›fl, sadece kendi
içinde bir soruflturma yapmakla yetinmiflse, di¤er-
lerine de elefltiri hakk› do¤ar. Sözkonusu olayda
TKP/ML, hapishane temsilcisinin tutumuyla ilgili
ald›¤› karar›, 10 y›l sonra aç›kl›yorsa -s›ralad›¤›
gerekçelere ra¤men- bu anlafl›l›r bir durum de¤il-
dir. Herkesin gözü önünde cereyan eden ve y›l-
lard›r tart›flma konusu edilen bir olay›, zaman›nda
devrimci-demokrat kesimlere, hatta kitlelere aç-
mak, en do¤ru yaklafl›m olurdu. Bu konuda flimdi-
ye dek herhangi bir aç›klama yap›l›p yap›lmad›¤›-
n› bilmedi¤imiz için, daha fazla yorum yapmay›
do¤ru bulmuyoruz. 

Bizi as›l ilgilendiren ikinci sorudur. “12 Eylül dö-
neminde merkezi düzeyde kiflileri aras›nda çözül-

me tavr› göstermeyen bir tane örgüt gösterilebilir
mi” diye soruyor ‹flçi-Köylü yazar›, yan›t›n› daha
bafltan olumsuzlayarak... Ona göre böyle bir ör-
güt yok! Oysa dost-düflman herkes biliyor ki,
T‹KB, 12 Eylül döneminde sadece MK düzeyinde
de¤il, temel komitelerinde yeralanlar›n da çözül-
medi¤i ve direnifli, örgüt düzeyine yükselten tek
örgüttür. 

‹flçi-Köylü bunu bilmez mi? O sat›rlar›n birkaç
sutün öncesinde ’84 ÖO sürecinde kendini kan›t-
lamak için T‹KB’ye baflvururken, 12 Eylül’e karfl›
direnifl sözkonusu oldu¤unda neden ve nas›l
unutur? 

“12 Eylül’e karfl› direnifl” denildi¤inde, akla ge-
lecek ilk isim T‹KB’dir. Sadece iflkencehanelerde
de¤il, zindanlarda ve mahkemelerde direniflin ba-
fl›n› çekmifller, içeride-d›flar›da direniflin ad› ol-
mufllard›r. 12 Eylül geldi¤inde, “sald›r› takti¤ini”
benimseyen ve onu gücü ölçüsünde prati¤e geçi-
ren tek örgüttür. MK üyesi Osman Yaflar Yoldafl-
can, 12 Eylül’e s›k›lan “ilk kurflun” olur. “‹htilalci
Komünistler Teslim Olmaz!” fliar›, tüm yoldafllar›-
na yol gösterir, sokakta, evde, bulunduklar› her
yerde çat›fl›rlar, o flekilde flehit ya da tutsak dü-
flerler. Yapra¤›n k›m›ldamad›¤› bir dönemde, ‹s-
mail Cüneyt’in komutas›nda Sefaköy’de bir dire-
nifl destan› yaz›l›r. D›flar›da böyle bir direnifl ser-
gilenirken, üç ay› bulan iflkencehanelerde “ifade
vermeme” gelene¤ini bafllatarak, direniflin ç›tas›n›
yükseltmifllerdir. Mehmet Fatih Öktülmüfl, iflken-
cede direniflin virtüözüdür. Ve onun ö¤rencileri,
Fatih’in izinden giderek, iflkencede “dilsizler ordu-
su” yaratm›flt›r. Bunlar, polis kay›tlar›na bile ge-
çen gerçeklerdir. (“Adressiz Sorgular”, 12 Eylül
iflkencelerine karfl› direniflin belgesel niteli¤indeki
kitab›d›r. Ve halen burjuva ayd›nlar›n bile, bu ko-
nuda kaynak gösterdi¤i bir eserdir.)

Bu direnifl, zindanlara da ayn› flekilde yans›r.
Tutsak düflen hiçbir komünist, faflist yapt›r›mlar›
kabul etmez. Gittikleri her cezaevinde direnifli
bafllat›rlar. Yenilgiyle biten yerlerde, kendilerini
yeniden toplaray›p direnifle önderlik ederler. Ma-
mak’ta Sezai Ekinci bunun en somut örne¤idir.
Adana cezaevleri, “tek bafl›na bir direnifl cephesi”
yaratman›n, aylarca hücrelerde direnmenin ve di-
renifli ilmek ilmek örmenin simgesidir.

Bunlar, belgeleriyle, tan›klar›yla ortadad›r. Dost-
düflman herkesin teslim etti¤i, etmek zorunda kal-
d›¤› gerçeklerdir. Böylesine yayg›n bilinen bir ger-
çe¤i, ‹flçi-Köylü nas›l unutur? Ve nas›l kendinden
bu kadar emin biçimde “12 Eylül döneminde mer-
kezi düzeyde çözülme tavr› göstermeyen bir tane
örgüt var m›?” diye sorar. Bu cümleyi kurduktan
sonra, hiç durup düflünmez mi, yanl›fl bir cümle
kurdu¤unun fark›na varmaz m›? Ya da o yaz›y›
yay›nlamadan önce okuyanlar, “burada bir yanl›fl-
l›k var” deyip düzeltmez mi?  

Ama hay›r! Onlar, kendi hatalar›n› hafifsetme-
nin ve PC’yi en zay›f yerinden vurman›n derdin-
dedirler. Bunu da aç›k bir flekilde yazmak yerine,
dolambaçl› yollara baflvurmakta, imalarda bulun-
maktad›rlar. Bu arada hangi tarihsel gerçekleri
çarp›tt›klar›, hangi örgüte haks›zl›k yapt›klar›,
hangi flehitlerin kemiklerini s›zlatt›klar›, umurlar›n-
da de¤ildir. Tüm çabalar›, laf› dönüp dolaflt›r›p
PC’nin en hassas noktas›na getirmektir: “Tam da
burada bu konudaki en enteresan adreslerden bi-
risiyle polemik yürüttü¤ümüz iyi anlafl›lmal›d›r.”
diyorlar. Yani?!... 

Ama-
c›n›z; PC
çizgisinin
12 Ey-
lül’deki tu-
tumunu or-
taya sermek
ise, ya bunu aç›k
aç›k söyleyin, -böyle
sat›r aralar›nda gizle-
yerek de¤il- ya da onlar› vurmak için baflka
örgütleri kullanmay›n! Hele T‹KB gibi direnifl gele-
ne¤i yaratm›fl bir örgütü yok saymaya veya yan-
l›fllar›n›za paravan yapmaya hiç kalkmay›n! Bu
örgütün bir dönem tasfiyecili¤in girdab›na girme-
sinden, prestij ve güç kaybetmesinden cesaret
alarak, böyle rahat kalem oynat›yorsan›z, bir kez
daha hat›rlatal›m: Bu hareketin sahipleri var! Ne
kendi içinden, ne de d›fl›ndan gelene¤ini inkar
eden yaklafl›mlara bugüne dek izin vermediler,
bundan sonra da vermeyecekler!  

* * *

Bütün bunlar, “tarih çarp›t›c›l›¤›”ndan yak›n›la-
rak kaleme al›nan ve ad›ndan da anlafl›laca¤›
üzere “ac› gerçekleri” ortaya koyma iddas› ile ç›-
kan yaz›da yer al›yor ne yaz›k ki!.. 

Bir bütün olarak ÖO süreçleri ve zindanlardaki
tutuma dair söyleyecek çok fley vard›r. Bunlar›
yeri geldi¤ince söyledik, söylemeyi de sürdürürüz.
Fakat elefltiri-özelefltiriyi, de¤erlendirmeleri, za-
man›nda yapmak önemlidir. Kuflkusuz somut du-
rumdaki hassasiyetler gözönüne al›nmal›d›r. Fa-
kat bu, y›llarca hiçbir aç›klama yapmamay› hakl›
ç›karmaz. Y›llar sonra karfl›l›kl› tefrikalar halinde
polemikler yürütmenin de, kimseye bir faydas›
yoktur.

Son olarak; ‹flçi-Köylü’den, “T‹KB’li devrimcile-
rin aç›klamalar›” olarak verdi¤i ve “ibret verici”
buldu¤u konuyu açmas›n› ve kaynak göstermesi-
ni; “12 Eylül döneminde merkezi düzeyde kiflileri
aras›nda çözülme tavr› göstermeyen bir tane ör-
güt gösterilebilir mi?” diyerek yapt›¤› hatadan do-
lay› da özür dilemesini bekliyoruz. Bu, devrimci
dostlu¤un ötesinde, objektif yay›nc›l›k ilkeleri aç›-
s›ndan bile bir zorunluluktur. “Düzeltme ve özür”
mekanizmas›, böyle durumlar için yarat›lm›flt›r.

Dipnotlar

(*) Al›nt›lar, ‹flçi-Köylü gazetesinin 2-15 Nisan tarihli
say›s›ndan al›nm›flt›r.

(**) Bu de¤erlendirmeler, ‘84 ÖO sürecine iliflkindir.
Öncesi ve sonras›, her aflama kendi içinde ayr›ca de-
¤erlendirme konusudur. Aç›k ki, Partizan çizgisinin
zindanlardaki tutumu, bir bütün olarak “teslimiyetçi”
fleklinde nitelenemez. Fakat bu ’84 ÖO sürecinin ve
bu süreçte gösterilen tutumlar›n önemini ortadan kal-
d›rmaz.

(***) ’84 ÖO’nun içe dönük de¤erlendirmesi, ’87 y›-
l›nda kaleme al›nan “Zorunlu Aç›klama” bafll›kl› bir ya-
z›da ortaya konmufltur. Ad›ndan da anlafl›laca¤› üze-
re, o “zorunlu” kal›nan yerde ve noktalarda yap›lan bir
aç›klamad›r. Orada bile, eyleme ve gerçekleflen eylem
birlikteli¤ine özenle yaklafl›lm›fl, onun önemine, kaza-
n›mlar›na vurgu yap›lm›flt›r. ’84 ÖO faflizme ve tesli-
miyete karfl› gerçekleflen bir eylemdir. Ve her ikisine
de darbe vurmufl, geriletmifltir.  Her zaman öne ç›kar-
t›lan yön, bu olmufltur. Ayr›ca devrimci tarzda ve bir
çok yönüyle örnek oluflturan bir eylem birli¤i gerçek-
leflmifltir. Buna gölge düflürmemeye dikkat edilmifltir.



TÜ‹K(Türkiye ‹statistik Kurumu), 2010 Ha-
ziran ay› sonunda, Türkiye ekonomisinin
2010 y›l› ilk çeyre¤inde büyüme oranlar›n›
aç›klad›. Ayn› günlerde 2009 y›l›nda iller ba-
z›nda iflsizlik göstergelerini de aç›klad›. Ayr›-
ca, EKK(Ekonomik Koordinasyon Kurulu),
Haziran ay› ortalar›nda 51. toplant›s›n› yapt›
ve toplant›da U‹S(Ulusal ‹stihdam Stratejisi)
taslak metni görüflüldü. Daha önce Haziran
ay›nda(en geç Temmuzda) aç›klanaca¤› be-
lirtilen U‹S tam metni, henüz aç›klanmam›flt›,
ama taslak metninden de anlafl›lmaktad›r ki,
istihdam› art›rma ad› alt›nda tekellerin karlar›-
n› katlama stratejisi belirleniyor.

TÜ‹K’in May›s ay› istihdam rakamlar›n›
aç›klanmadan hemen önce, Baflbakan, AKP
Geniflletilmifl ‹l Baflkanlar› Toplant›s›’nda
“Türkiye’de iflsizlik oran› 1-2 ay içinde yüzde
10’u yakalar, yüzde 10’un alt›na düflerse flafl-
may›n” demiflti demeye de, TÜ‹K’in rakamlar›
bile, onu yalanlad› ve yüzde 14.4 olarak aç›k-
land›. Öte yandan, May›s ay› sonunda MB
(Merkez Bankas›) Baflkan› Durmufl Y›lmaz ve
OECD, (Uluslararas› Ekonomik ‹flbirli¤i ve
Kalk›nma Örgütü) bir dolu rakam s›ralad›.
TÜS‹AD ve Koç Holding de dahil pek çok ku-
rum ve kifli, pefl pefle rakamlar uçurdular.
Hepsi de a¤›zbirli¤i ile iflsizlik-istihdam deyip
durdular. 

Kapitalizmin “yedekler ordusu”  
Kapitalizmde, tar›msal nüfus azal›rken,

(k›r nüfusunun azalmas›na paralel olarak)
kentlerdeki büyüme ile  dev bir iflsizler ordu-
sunun oluflur. Makineli tar›mla eflzamanl› ar-
t›fl gösteren  üretim bollu¤una karfl›n, iflçi ve
emekçiler, besin maddelerini alamayacak ka-
dar yoksullafl›r. Öte yandan bir avuç az›nl›k,
elinde biriken servetle zevk-i sefa içinde ya-
flar...

Kapitalizmin bu karakteristik özelli¤i, hem
tar›mdaki kapitalist sömürünün, hem de iflsiz-
li¤in özününü yans›t›r niteliktedir.  Açl›kla
pençeleflen yoksul köylülerin ifl bulma umu-

duyla kentlere akmas›yla oluflan genifl iflsiz
kitlenin, kentlerde de ç›¤ gibi büyüyen iflsizler
ordusuyla birleflmesi; ortaya iflsizlerden mey-
dana gelen dev bir ordu ç›kar›r. Bu dev iflsiz
kitlesi, ayn› zamanda, çal›flanlar›n ücretlerinin
düflük tutulmas› ve her bahane ile kap›n›n
önüne konulmalar›, örgütsüz-sessiz kitleler
olarak çal›flmalar› için burjuvaziye büyük f›r-
satlar sunar .

Dahas›, süreklileflen iflsizlik, ekonomik
krizin dünya çap›nda yayg›nlaflt›¤› ve genel
bir hal ald›¤›nda, kronikleflir ve çal›flanlar, y›-
¤›nsal halde ifllerini kaybederler. 

"Kapitalizm ancak s›çramal› geliflebilir ve
bu yüzden, iflgüçlerini satmak zorunda olan
üreticilerin say›s› her zaman, kapitalizm tara-
f›ndan talep edilen iflçi say›s›n›n üstünde ol-
mal›d›r. ...çeflitli gruplara dahil iflçilerin toplam
say›s›n› saptad›ysak, bu, kapitalizmin onlara
sürekli ifl verebildi¤i anlam›na asla gelmiyor.
‹flin böylesi bir süreklili¤i kapitalist toplumda
yoktur ve olamaz da ve bu ücretli iflçilerin bü-
tün gruplar› için geçerlidir. Gezginci ve yerle-
flik milyonlarca iflçiden belirli bir bölümü, her
zaman iflsiz yedekler olarak  kal›r; bu yedek-
ler kah kriz y›llar›nda, belirli bir bölgede bir
endüstri dal›n›n çöküflünde, ya da iflçileri bir
kenara iten makineli üretimin özellikle h›zl›
gelifliminde, büyük bir boyuta ulafl›r; kah güç-
lü biçimde azal›r ve hatta baz› y›llarda ve yö-
relerde çeflitli endüstri dallar›ndan giriflimcile-
rin bilinen flikayetlerine yol açan o iflgücü 'k›t-
l›¤›' oluflur" (Lenin, Seçme Eserler Cilt 1, sf:
356). 

Böyle olunca iflsizlik her dönem farkl›l›k
gösterir. Buna bir de kapitalistlerin gerçek ifl-
sizlik rakamlar›n› ve iflsizli¤in gerçek neden-
lerini bilinçli olarak gizlemesi olgusunu ekler-
sek,  bu konuda çok fazla konufluyor olmala-
r›n›n nedeni anlafl›l›r olur.

‹flsizlik düzeyini ölçen veriler, son derece
aldat›c› ve güvenilmezdir. ‹flsizlik rakamlar›
içersinde, ifl bulmakta umudunu tümden yiti-
renler ve ifli olup da yak›n zamanda iflini kay-
bedecek olanlar ya da ifl güvencesi hiç bu-
lunmayanlar, iflsiz kapsam›nda ele al›nm›yor.
Dolay›s›yla, bir yandan gerçek rakamlar za-
ten gizleniyor ve bunlara ulaflmak pek müm-
kün olmuyor. Di¤er yandan iflsizlik oran›ndaki
iniflli-ç›k›fll› dalgalanmalar, sürekli olarak izle-
meyi gerektiriyor. 

Kapitalizmin kriz koflullar›nda iflsizlik ola-
¤anüstü art›yor, "refah" dönemlerinde ise,
k›smen azal›yor. Ayr›ca s›n›f mücadelesinin

düzeyi ve iflsizlik-
le savafl›m, iflsiz-
lik oran›n›n düfl-
mesine etkide bu-
lunuyor. 

Bugünkü kriz,
ülkeleri yerinden
oynatan ve dünya
topraklar›n›n yeni-
den paylafl›m› sa-
vafl› koflullar›nda,
kronik bir hal ala-
rak tüm dünya
halklar›n› kas›p
kavururken, iflsiz-
li¤in ola¤an za-
manlardaki gibi de
ele al›namayaca¤›
da aç›kt›r. 

Kapitalizmin “can simidi” 
Baflbakan Yard›mc›s› Ali Babacan, May›s

ay›nda TÜS‹AD-Koç Üniversitesi Ekonomik
Araflt›rma Forumu taraf›ndan düzenlenen
konferansta (‘‹ktisadi Dalgalanmalar ve Küre-
sel Kriz’ konulu konferans) yapt›¤› konuflma-
da, istihdam stratejisini öve öve bitiremedi ve
ilk kez istihdam meselesine bu kadar uzun
vadeli bakt›klar›n› söyledi. Bu stratejiye öyle-
sine önem veriyorlarm›fl ki,  200 kiflilik bir
ekiple çal›fl›yorlarm›fl. Ekip daha çok iflveren-
ler ve iflveren temsilcilerinden olufluyormufl
ve kad›n ve genç istihdam› üzerinde duracak-
larm›fl. 

Genel olarak iflsizlik, ayn› zamanda a¤›r
sömürü demektir. Kad›n, çocuk ve genç eme-
¤in sömürüsü ise, onlara son derece düflük
ücret ödedi¤i için, tatl› karlar demek. Burjuva-
zi kad›n, çocuk ve gençleri en çok da kriz ko-
flullar›nda katlan›lmaz çal›flma flartlar›na
mecbur b›rak›yor. ‹stedi¤inde kap›y› rahatl›kla
gösterdi¤i, babas›-abisi, iflsiz b›rak›ld›¤› için
kendisi de iflten at›lmaktan korkan sendika-
s›z, örgütsüz, düflük ücrete raz› bu genifl ke-
sim, iflçilere karfl› koz olarak kullan›l›yor.

Zaten sömürücü s›n›f, iflsizlikle ilgili ola-
rak, kapitalizmin sorgulanmas›ndan büyük
korkuya kap›ld›¤›ndan, kitleleri yan›ltmak ve
bilincini buland›rmak için bütün olanaklar›n›
seferber ediyor. ‹flçilerin insanca yaflamaya
yetecek ücret taleplerine karfl›, düflük ücret
alan iflçileri ve iflsizleri k›flk›rtmas›, en bilinen
yöntemleri. Bunu en son Tekel iflçilerin direni-

flinde yaflad›k. Bizzat
Baflbakan’›n kendisi
açl›k s›n›r›n›n alt›nda
ücret alan Tekel iflçi-
lerinin yüksek ücret
ald›klar› yalan›n› ya-
yarak  –her ne kadar
baflaramad›ysa da-
di¤er iflçilerin ve iflsiz-
lerin Tekel direnifline
destek vermesini en-
gellemeye çal›flt›.

Her f›rsatta iflsizli-
¤in ‘kader’ oldu¤unu
vaaz eden burjuvazi,
iflsizli¤in nedenini ki-
mi zaman nüfus art›-
fl›na kimi zaman ‘kriz-
de zarar ettikleri’ne
ba¤lar. Ya da

OECD’nin geçen ay yay›mlad›¤› Türkiye ra-
porunda oldu¤u gibi ‘aile içinde ikinci kiflinin
çal›flmas›’ iflsizli¤in nedenidir! Asgari ücretin
çok uzun zamand›r aileyi geçindirecek flekil-
de de¤il, kifliyi ‘geçindirecek’ flekilde hesap
edildi¤inin itiraf etmifl oluyorlar böylelikle. Mü-
cadele ile al›nan haklar s›n›fa nefes ald›r›r-
ken, tek kifli k›smen de olsa aileyi geçindire-
cek kadar ücret alabiliyordu, fakat flu haliyle
al›nan ücretle kifli kendini bile geçindirmekten
uzakt›r. Bu, çok uzun y›llard›r kapitalizmin ai-
lenin tüm fertlerini çal›flma hayat›na çekerek,
asgari ücreti alabildi¤ine düflük ödemesinin
bir sonucudur ayn› zamanda.

Öte yandan, ›rkç› ve floven söylemlerle
gerici-faflist politikalar›na en fazla da iflsizleri
yedeklemeleri ve böylece karlar›n› kan ve
gözyafl› üzerinden güvenceye almalar›, iflsiz-
li¤in kapitalizme nas›l dayanak haline getiril-
di¤inin en önemli kan›tlar›ndan biridir. Ayr›ca
profesyonel ordu, polis teflkilat›, mafya ya da
kontgerilla örgütlenmeleri için, iflsiz kitleler el-
lerinin alt›ndad›r. May›s ay› içinde emniyet
müdürlü¤ü, yirmi bin üniversite mezununu
polis olarak alacaklar›n› aç›klad› örne¤in. Me-
zun olup da ifl bulamayan, özellikle de oku-
du¤u mesle¤e uygun ifl hiç bulamayan mil-
yonlarca gencin olmas›, onlar›n böyle devasa
say›larla eleman› rahatl›kla bulmalar›n› sa¤la-
yabiliyor. Irak’ta Afganistan’da kan döken
Amerikan ordusunun, ABD’ye ifl bulmak
umuduyla gelmifl Latin ve Asya ülkelerin iflsiz
gençleri oldu¤u  biliniyor. Bütün bunlar insan
kaçakç›l›¤›, yabanc› iflçi düflmanl›¤› ile at ba-

fl› gidiyor. K›sacas›, kapitalizmin bir hastal›¤›
olan iflsizlik, ayn› zamanda kapitalizmin can
simidi oluyor.            

Kapitalizm iflsizlikle 
mücadele edemez  
Bugünlerde ekonomik büyüme rakamlar›

aç›kland›. Büyüyormufluz, istihdam art›yor-
mufl, iflsizlik de düflüyormufl(!) ‹ç talebi can-
land›rarak ifl olanaklar› yaratacaklar› yalan›n›
yay›yorlar, son zamanlarda. Geçen y›l ellerin-
de pofletler al›flverifle ç›kan iflverenler, parti
baflkanlar›, milletvekilleri hat›rlardad›r.
TOBB’un (Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i)
önerisiyle, sanayici, esnaf ve sendika örgütle-
rin bilefleni oldu¤u ‘Üreten Türkiye Platformu’
kurulmufltu ve  bu platform, al›m gücü kalma-
yan iflçi ve emekçilerle alay edercesine ‘Eve
Kapanma Pazara Ç›k’ slogan› ile ‘Kriz Varsa
Çare de Var’ kampanyas› bafllatm›flt›. Kuflku-
suz ekonomik politikalarla iflsizlik aras›nda
do¤rudan ba¤lant› var, ancak bu politikalar
iflsizlikle mücadele için de¤il, yerli ve yabanc›
tekellerin karlar›n› katlamak için belirleniyor.
Dolay›s›yla iç pazar›n canlanmas›, üretim ar-
t›fl› ve istihdam olanaklar› anlam›na gelmiyor.
Aksine, örne¤in ‘düflük kur’la ithalata dayal›
bir büyüme var ve ithal edilen ürünleri piya-
saya sürüyorlar. Di¤er yandan iç pazar›n
canland›¤› koflullarda bile, iflsizlik k›smen
azal›yor, ama hiçbir zaman bitmiyor. 

‹flsizlik rakamlar› gerçek rakamlar›n çok
alt›nda aç›klan›rken, iflflizlikle mücadele ettik-
leri yalan›n› da yay›yorlar.  

TÜ‹K, Haziran ay›nda, hem Mart ay› dö-
nemi, hem de 2009 y›l› iller baz›nda iflsizlik
göstergelerini aç›klad›. Buna göre 2010 Mart
dönemi iflsizlik oran›, yüzde 14.4 ( geçen y›l
iflsizlik oran› yüzde 14 idi) ve 2009’da Adana,
Diyarbak›r ve Hakkari, iflsizlik rekorunda ilk
üç s›raya oturdu. Ayn› ay içinde D‹SK de ifl-
sizlik raporu haz›rlad›. Rapora göre iflsizlik
oran›, iki y›l içinde yüzde 35
oran›nda art›fl gösterdi. 

TÜ‹K  istihdam›n da artt›¤›-
n› iddia ediyor.  Geçici ifllerde
çal›flan bir milyonun üzerinde
çal›flan varken, bunun do¤ru
olup olmamas› önem de ka-
zanm›yor. Üstelik TÜ‹K,  iflsiz-
lerin iflsiz kalma nedenlerine
göre ne kadar oldu¤unu da
tespit etmifl. Buna göre de ça-
l›flt›¤› ifl geçici oldu¤u için ifli

sona erenlerin oran›, yüzde 31.5 ve bu iflten
ç›kart›lanlar›n oran›ndan(yüzde 19) çok yük-
sek. “150 bin iflsize müjde” gibi flafl haberler-
de gördü¤ümüz, a¤aç dikme, çevre temizli¤i
vs. mevsimlik ifllerinde istihdam edilenlere
son derece düflük ücret ödediklerini, çal›flan-
lar›n büyük bölümüne maafllar›n› ya hiç ver-
mediklerini, ya da çok geç ve çocu¤a harçl›k
verir gibi parça parça ödediklerini de hesaba
katarsak, sömürüde s›n›r tan›mazl›k müjdele-
niyor asl›nda. Bunun ad› da iflsizlikle müca-
dele oluyor.

Kapitalizm iflsizlikle asla mücadele ede-
mez. Kapitalizmin yasas› azami kard›r ve bu
temel yasa, iflsizli¤in as›l kayna¤›d›r. Azami
kar dürtüsü, daha az iflçiyle daha çok üretim
yapmay› getirmekte, bu da iflsizli¤i do¤ur-
maktad›r. Öte yandan kapitalizm, iflçilere da-
ha az ücret ödemek için “yedek iflsizler ordu-
su”na her zaman ihtiyaç duyar. Dolay›s›yla
böyle bir “ordu”nun varl›¤›, onun için yaflam-
sald›r. Onun içindir ki, iflsizli¤e karfl› mücade-
le, kapitalizme karfl› mücadeledir. Ve iflsizle-
rin örgütlenmesi, büyük bir önem kazanmak-
tad›r. 

Birlikte örgütlenmek
Temel yaklafl›m›m›z, iflçilerle iflsizleri or-

tak örgütler etraf›nda bir araya getirmektir. ‹fl-
sizleri, iflçilerin d›fl›nda bir güç olarak gör-
mek, devrimci ve komünistlerin ifli olamaz.
Kald› ki bu yaklafl›m iflin do¤as›na da ayk›r›-
d›r. Çünkü iflçilerle iflsizlerin ekonomik ve si-
yasal haklar›, birbirleri ile do¤rudan ba¤lant›-
l›d›r. ‹flsizli¤in artt›¤› dönemlerde, iflçilerin
a¤›r çal›flma koflullar›nda düflük ücretle çal›fl-
t›r›lmalar› ve sömürünün katmerlenmesi tesa-
düf de¤ildir.

‹flçilerin, “herkese ifl ve çal›flma hakk›, ça-
l›flma saatlerinin düflürülmesi ve ücretlerin
yükseltilmesi” gibi talepleri, iflsizleri de ilgilen-
dirmektedir. Tersten de iflsizlerin ifl ve çal›fl-
ma iste¤i ve iflsizlik sigortas› talebi, iflçileri de
ilgilendirir. ‹flsizlerin yukar›da sözü edilen ifl-
lerde ve grev k›r›c›lar olarak onusuzlaflt›r›l-
mamalar› için de bu flartt›r. 

‹flçilerle iflsizler, mücadele alanlar›nda ve
tüm eylemlerinde de birlikte olmak zorunda-
d›rlar.  ‹flçisi, iflsizi ile bir bütün olarak s›n›f›n
kazan›m›, ancak bu flekilde mümkün olabilir.

Burjuvazinin yalanlar› bofluna

KAP‹TAL‹ZMDE ‹fiS‹ZL‹⁄E ÇÖZÜM YOK!
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Bütün burjuva ideolojik bombard›man araç-
lar›yla, ailelere tavsiye edilen fley; çocuklara hiç-
bir kural konmamas›, son derece s›n›rs›z dizgin-
siz bir yaflam alan› aç›lmas›d›r. Çocu¤un hiçbir
s›n›ra ve kurala tabi olmad›¤› koflulda, daha iyi
geliflece¤i, daha yarat›c› bir kiflili¤e sahip olaca-
¤›, kararlar›n› "bask› ve etki" alt›nda kalmadan
özgürce alaca¤› iddia edilmektedir. 

Oysa kurallar›n ve s›n›rlar›n olmad›¤› yerde
ortaya ç›kan fley; özgürlük de¤il, baflkalar›n›n
özgürlüklerini s›n›rlayan bir bencilliktir; serbest-
lik de¤il, bask›c›l›kt›r; yarat›c›l›k de¤il, y›k›c›l›k-
t›r; geliflim de¤il, kendini yiyip bitirmeye çal›flan
bir k›s›rdöngüdür; kiflisel tatmin de¤il, doyum-
suzluktur. 

Gerçekte yaflanan da bu olmaktad›r.

Çocu¤un önüne pekçok seçenek birden ko-
nulmakta ve seçmesi beklenmektedir. Çocuk bu
seçeneklerin koflullar›, neleri içerdi¤i ve sonuçla-
r› konusunda bir fikir sahibi de¤ildir. O anda gö-
züne daha çekici gelen fleyi seçivermektedir. 

Ama bu gerçekten bir "seçim" yapmak, bir
"karar" almak anlam›na gelmemektedir. Çünkü
ne seçti¤i fleyi neden seçti¤ini, ne de seçmedi¤i
fleyi neden reddetti¤ini bilmemektedir. Bu du-
rum, yapt›¤› seçim konusunda emin ve kendisiy-
le bar›fl›k olmas›n› engelleyen bir unsurdur. Ço-
cu¤un önüne, birkaç fley birden konuflmufl, seç-
mesi istenmifl, çocuk da bir biçimde seçmifltir.
Geride kalan ise, do¤ru karar› verdi¤inden emin
olamaman›n yaratt›¤› huzursuzluk ile birlikte,
belki de çok daha iyisini kaç›rd›¤›n› düflünmenin
yaratt›¤› doyumsuzluktur. 

Seçeneklerin anlam›n› bilmeden, karar ver-
mek için gerekli kriterler ve de¤erler sistemi
oluflmadan yap›lan her seçim, verilen her karar,
çocu¤un iç dünyas›n› karartmakta, iç bar›fl›n›
bozmakta ve huzursuzlaflt›rmaktad›r. 

Çocuklu¤undan itibaren tam bir s›n›rs›zl›kla
ve kurals›zl›kla, her istedi¤i yerine getirilerek bü-
yütülen bir çocu¤un, ergenlik ça¤›ndan itibaren
ebeveynlerine karfl› en s›k ve en öfkeli biçimde
kulland›¤› sözün "zaten bugüne kadar benim ne
istedi¤imi bir kere olsun sordunuz mu? Ne dü-
flündü¤ümü bir kere olsun merak ettiniz mi?"
olmas›ndaki çeliflki buradan kaynaklan›r. Emin
olmadan ald›¤› her karar, omuzlar›na bir a¤›rl›k
bindirmifltir. Bu a¤›rl›k asl›nda onun de¤il, ebe-
veynlerinin üzerinde olmal›d›r. ‹syan›,
haz›r olmad›¤› halde tafl›mak zo-
runda kald›¤› bu a¤›rl›¤ad›r. 

Benzer biçimde, her is-
tedi¤i yerine getirilen ço-
cuklar›n, isteklerinin hiç
bitmemesi, sürekli iste-
meye devam etmeleri
de bununla ba¤lant›l›d›r.
Aileler "hevesi kalma-
s›n-içinde kalmas›n" di-
yerek istekleri yerine ge-
tirdikçe, istemeye devam
etmekte, ancak bu durum
çocukta bir tatmin de¤il,
henüz istemediklerine dönük
bir tatminsizlik duygusu yarat-
maktad›r. Di¤er taraftan, ihtiyaç-
lar› karfl›lanan, ancak fl›mar›kça

yapt›¤› istekleri durdurulan çocuklar, daha kana-
atkar ve daha tutumlu olmaya küçük yafllarda
al›flmaya bafllam›fllar demektir. 

Burjuvazinin hedefi: Çocuklar

Burjuvazi, ailelerin kafas›nda "özgürlük" kav-
ram›n› çarp›tmak ve çocuk yetifltirme yöntemle-
rini sil bafltan oluflturmak için büyük bir çaba
harcamaktad›r. Asl›nda istedi¤i tek özgürlük,
çocuklar›n her tür de¤erler sisteminden, kolektif
kültür ve al›flkanl›klardan koparak, burjuva pro-
pagandan›n etki alan›na girmesi özgürlü¤üdür. 

Her fleyden önce flunu kabul etmek gerekir.
Sadece çocuklar için de¤il, yetiflkinler için

de "kendi karar›" diye bir fley yoktur.
Verili ortamda geçmiflinden getir-

di¤i birikimlerin yol gösterme-
siyle, karfl›s›na ç›kan seçe-

neklerden birisini seçer in-
san. Ve burada en önemli
unsur "geçmiflinden ge-
len birikimler"dir. Bu bi-
rikimler ne denli güçlü
yo¤un ve sa¤l›kl›ysa, se-
çimleri de o kadar isa-
betli olacakt›r. 

Bu durum, çocuklar
sözkonusu oldu¤unda daha

somut olarak görülür. Ço-
cuklarda henüz de¤erler site-

mi yeni yeni geliflmektedir. Ve
daha ilk yafllardan itibaren nas›l

flekillenirse öyle devam eder. Çocu¤un
kiflili¤inin 3-4 yafl›na kadar flekillendi¤i söy-
lenir. Yani henüz sosyal ortamlara girmedi¤i,
okul-krefl, sokak vb. nedenlerde ev aile ilifl-
kilerinin d›fl›na çok fazla ç›kmad›¤› yafllar-
da... Ve 3-4 yafl›na kadar çocu¤un dünya-
s›nda sadece iki unsur vard›r: Aile ve televiz-
yon. Demek ki, çocu¤un kiflili¤ini flekillen-
dirmede, onda de¤erler sisteminin ilk unsur-
lar›n› oluflturma ve yaflama dair ilk birikim-
lerini yaratmada, bu iki unsurdan biri daha
bask›n olacakt›r. 

‹flte "çocu¤unuzu özgür b›rak›n" propa-
gandas› tam da bu aflamada devreye gir-
mektedir. "Özgür b›rakmak" asl›nda aile et-
kisini, aile e¤itimini en alt düzeye çekmek
ve çocu¤u televizyonun-reklamlar›n e¤itimi-
ne teslim etmektir. Çocu¤un tüm seçimleri-
ni, kararlar›n›, de¤erler sistemini reklamlara-
reklamlardan akan burjuva propagandaya
göre flekillendirmektir. 

ÇÇooccuukkllaarr nnaass››ll 
""öözzggüürr""lleeflflttiirriilliiyyoorr??

Çocu¤un irade gücü

E¤itimin ana kesiti, 5 yafl›na gelinceye kadar olu-
flur. Bu yafltan önce e¤itim sürecinin yüzde 90’n› ger-
çekleflir. Bunu kiflinin e¤itimi ve oluflmu izler. Bütünüy-
le 5 yafl›na kadar harcad›¤›n›z eme¤in ürününü toplar-
s›n›z. Bu nedenledir ki, 5 yafl›na kadar sertlik ile yumu-
flakl›k aras›ndaki ölçü sorunu büyük önem tafl›r...

Sertlikten, fliddet ya da isterikçe ba¤›r›p ça¤›rma
anlafl›lmamal›. Tam aksine, sertlik, isterikçe duygular
sözkonusu olmad›¤› zaman yararl›d›r. Uygulamalar›m-
da sevgi dolu bir ciddiyeti benimsedim. Ciddiyet, ba¤›-
r›p ça¤›rmay› gerektirmez. Aksine, sukünetiniz, karal›l›-
¤›n›z, e¤er sevgiye dayal› bir yaklafl›m sözkonusu ise,
daha etkili olur.

‹lk kural, çocu¤unuzun yaflam›na kar›flmay› tasar-
lad›¤›n›z derecede belirli bir yönde ve planl› olarak ka-
rar vermektir. Bu çok önemli bir sorun olup genellikle
kötü bir flekilde çözümlenir. Çocu¤a ne derecede bir
özgürlük tan›mak gerekir, hangi aflamada “elinden tu-

tulmamal›d›r”? Hangi konularda karar vermesine ola-
nak tan›nmal›d›r?

Çocu¤a bafl›bofl bir özgürlük tan›mak yanl›fl ola-
cakt›r. Fakat her zaman neyi yap›p yapmayaca¤›n› so-
rarsa, her fleyi sizden beklerse, inisiyatifsiz, beceriksiz
ve kendine güvensiz olur... 

S›k görülen afl›r›ya kaçma durumunda, anne-baba,
çocu¤un inisiyatif kulland›¤›n› söylerler, bu nedenle is-
tedi¤i gibi hareket etmesine göz yumarlar. Çocuklar da
denetimsiz yaflamaya, düflünmeye, karar vermeye al›-
fl›rlar. Birçok kifli bu durumda çocu¤un iradesinin güç-
lenece¤ini san›r. Bunun do¤ru bir taraf› yoktur. Çünkü
gerçek irade gücü, bir fleyi arzu etmek, onu elde etme
yetene¤ini göstermek de¤ildir; gerekti¤inde kiflinin ken-
disini feragat etmeye zorlayabilmesi de irade gücünün
bir parças›n› oluflturur. ‹rade gücü, istek ve isteklerin
birlikte kontrol edilmesidir; ayn› zamanda reddetmesini
bilmektir. Nas›l ki, otomobil frensiz olmuyorsa, irade
gücü de aynen öyledir. Çocuklara gerekti¤i zaman ar-
zular›na gem vurmalar› bilincini vermek gerekir.

(Çocuk Eğitimi-Makarenko)
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Aile kendi de¤erler siktemini, gelenek ve
göreneklerini, kendi kültürel birikimlerini ço-
cu¤a aktarmad›¤›nda, ya da bu aktar›m s›n›rl›
kald›¤›nda, bütün boflluklar› televizyon doldu-
racakt›r. Televizyondan çocu¤un beynine
akan ise, burjuva yozluk ve çürümüfllükten
baflka bir fley de¤ildir. Televizyon, etraf›yla il-
gilenmeye bafllad›¤› andan itibaren, çocu¤u
kendi kölesi haline getirmektedir. Reklamlar›
büyük bir dikkatle seyretmeyen çocuk kal-
mam›flt›r neredeyse. Burjuvazinin sözünü etti-
¤i "özgürlük", en yoz, en düflkün, en kirlen-
mifl unsura, yani burjuvaziye, onun sistemine
kölelik demektir. 

Kolektifin gücü

“Özgür” b›rak›lan çocuk, asl›nda yaln›z
b›rak›lan çocuktur. Ve bir çocu¤un ihtiyac›
olan en önemli fley “özgürlük” de¤il, ailenin
koruyucu kanatlar› alt›nda belli bir disiplin ve
kurallar› olan kolektif bir yaflamd›r. Özgür-
leflmeyi de, d›flar›daki dünyan›n insanlar›yla
bafletmeyi de, sevgi ve ba¤l›l›kla oluflturul-
mufl aile disiplini içerisinde ö¤renecektir. Ya-
flam karfl›s›nda ayakta durmay›, ailesinin ona
koydu¤u sevgiyle kurallar ve aktard›¤› de¤er-
ler sistemi içinde ö¤renecektir. 

Ailenin önündeki ayr›m son derece nettir.
Çocu¤u burjuva sisteme köle olarak teslim
etmek istemiyorsa, büyüdükçe ailesine ya-
banc›laflan, ailesini küçümseyen ve ailenin
de¤erler sistemine son derece ayk›r› yaflayan
bir çocuk yetifltirmek istemiyorsa; onu “öz-
gür” b›rakmayacak, tam tersine, ailenin bir
parças› olarak flekillendirecektir. 

Burjuvazinin anlatt›¤› “özgürlük” gerçek-
te köksüzlüktür. ‹nsanlar›n köklerinden, ait
oldu¤u de¤er ve kriterlerden kopart›lmas›d›r.
Reklamlar›n ezici ço¤unlu¤u, “o” ürünü kulla-
nan “O” metay› sat›n alanlar›n “bir aile” oldu-
¤unu anlatmaktad›r. Tarihsel-kültürel-sosyal
ba¤larla ba¤l› oldu¤u gerçek ailesinden ko-

part›lan insanlar, “sat›nalma-tüketim” odakl›, “ai-
le”lerde tatmin edilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

Bu nedenle çocuk, öncelikle ailenin bir par-
ças› oldu¤unu hissetmelidir. Bunun da tek yolu,
ailenin bütün geleneklerini, de¤erlerini ö¤renme-
si, dü¤ünden cenazeye kadar aileyi ilgilendiren
her tür olay›n bir parças› olmas›, “travma geçirir”
korkusu olmadan aile içinde yaflanan sorunlarla
da, coflkularla da yüzleflmesidir.

‹kincisi; bütün kararlar çocu¤a b›rak›lmama-
l›, tam tersine, çocuk disiplin ve kurallar›, yafl›-
na uygun bir düzeyde tan›mal›, yaflamal›d›r. Te-
levizyon, bilgisayar saatlerinden yemesi gereken
yemeklere kadar;  çocu¤un yaflam›n› flekillendi-
recek, fiziksel ve ruhsal geliflimini etkileyecek
bütün kararlar ailesi taraf›ndan al›nmal›d›r. En
önemlisi ise çocuk, kendisi istemese de uymak
zorunda oldu¤u kurallar› bilmeli ve bunlar› boz-
mas›na izin verilmemelidir. Aile, geri ad›m atma-
yaca¤› “k›rm›z› çizgileri” çok net belirlemelidir.

Üçüncüsü, çocuk evdeki üretime-faaliyete
bir biçimde kat›lmal›, sadece görev de¤il, so-
rumluluk almal›d›r. Yafl› kaç olursa olsun çocu-
¤a verilecek bir sorumluluk mutlaka vard›r. ‹lk ifl
verildi¤inde, tan›mlanm›fl bir görev olarak kona-
bilir. (Hadi çiçekleri sula gibi) ancak çok h›zl› bir
biçimde bir sorumlulu¤a dönüflmelidir. (Çiçek
sulamak senin görevin gibi) Ve bu sorumluluk
kesinlikle ev yaflam›n›n d›fl›nda olmamal›d›r.
(Senin tek görevin ders çal›flmak gibi) mutlaka
evin di¤er sakinlerine de faydas› olan bir sorum-
luluk tafl›mal›d›r. Yani en küçük yafltan bafllaya-
rak beraber yaflad›¤› ailesi için bir fleyler yapma-
ya al›flmal›d›r. Çocuk bu sorumlulu¤u, hat›latma-
ya gerek kalmadan yapmaya bafllad›kça, sorum-
luluk duygusuyla beraber, iflin ayr›nt›lar›n› dü-
flünmek, nas›l yapaca¤›na karar vermek, ifli ya-
parken  ç›kan sorunlar› çözmek, sorun çözerken
yeni yöntemler denemek vb. özellikleri de gelifle-
cektir. Ona verilen sorumululu¤u yerine getirdik-
çe, özgürlük alan› geniflleyecek, o alanda “yara-
t›c›” olmay› da ö¤renecektir. 

* * *

“Özgürleflmek” düflünebilmektir; ald›¤› ka-
rarlar›n sonuçlar›n› görebilmektir; yapt›¤› iflin
sorumlulu¤unu tafl›yabilmektir. Ve “özgür” bi-
reyler yetifltirebilmenin ilk ad›m›, çocuklar›n da
ailelerin de burjuva propagandadan uzak durma-
s›, burjuva yozlu¤un yaflam› kuflatmas›na izin
vermemesidir.

Çocu¤unuzun çal›flan bir toplumun parças›
olaca¤›n› unutmay›n. Çocuklar›n, ailenin çal›fl-
ma yaflam›na çok küçük yaflta kat›lmalar› ge-
rekir. Bu kat›lma, oyun içinde bafllamal›d›r.
Çocuk, oyuncaklar›n›n k›r›lmamas›ndan,
oyuncaklar›n›n bulundu¤u ve oynad¤› yerin
düzeninden ve temizli¤inden sorumlu oldu¤u-
nu bilmelidir. 

Çocuk büyüdü¤ü ölçüde, u¤rafl›lar› daha
karmafl›k olmal› ve oyundan farkl› bir özellik
kazanmal›d›r. Çiçeklerin sulanmas›, eflyalar›n
tozlar›n›n silinmesi, varsa evdeki hayvanlar›n
beslenmesi, ecza dolab›n›n düzenlenmesi,
baz› ev ifllerinde anneye yard›m edilmesi vb.
her aile bu türden bir dizi u¤rafl› bulacakt›r.
Önemli olan, bu u¤rafl›lar›n, çocu¤unuzun gü-
cünü aflmamas›d›r...

Çocu¤un okula bafllamas›yla, evdekinden
çok daha a¤›r yükümlülüklerle karfl› karfl›ya
kalacaklar›n› unutmamak gerekir. Öte yandan
okul çal›flmalar›na her fleyin üstünde bir de-

¤er vermek, tehlikeli olacakt›r. Çünkü bu tu-
tum, çocuklar›n yaflam› ve ailedeki toplumsal
çal›flmalar› küçümsemesine neden olur. 

Çocu¤un öyle bir flekilde e¤itilmesi gerek-
mektedir ki, çal›flman›n e¤lendirici olmas›ndan
çok, faydal›l›¤›na ve gereklili¤ine inanmal›.
Anne, baba, çocukta hofluna gitmeyece¤i iflle-
rin üstesinden sab›rla gelecek yetene¤i gelifl-
tirmek durumundad›r. Çoçuk büyüdü¤ü ölçü-
de, yapt›¤› iflin bir de¤eri varsa, en hofluna
gitmeyen iflten bile zevk alacakt›r...

Tembellik, çocukta yanl›fl bir e¤itimin sonu-
cunda geliflir. Anne baba, çok küçük yafltan
bafllayarak çocuktaki enerjiyi gelifltirmez, en-
gelleri aflmas› konusunda rehberlik yapmaz,
aile sorunlar›na ilgilerini çekmezlerse, tembel-
lik kaç›n›lmaz olur. Çal›flma ve çal›flmadan
zevk alma al›flkanl›¤›n› kazand›rmazlar. Tem-
belli¤e karfl› mücadelenin tek yöntemi, çocu-
¤un ilgisini yavafl yavafl çal›flma alan›na sev-
ketmek ve bunun sonucunda onda çal›flmaya
karfl› ilgi uyand›rmakt›r...

(Çocuk Eğitimi-Makarenko)

Çocuk ev ifllerine kat›lmal›d›r
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K›rg›zistan’da Nisan ay›n›n ilk günlerinde
yaflanan ayaklanma ve hükümet de¤iflikli¤i-
nin ard›ndan bir süre durulan olaylar 10 Ha-
ziran gününden itibaren yeniden patlak ver-
di. 

Olaylar›n merkezi, ülkenin güneyinde bu-
lunan Os ve Celalabad kentleri. Bu bölge,
ülkenin etnik az›nl›¤› konumundaki Özbekle-
rin yo¤un olarak yaflad›¤› bir yer. Ayn› za-
manda K›rg›zistan’›n en yoksul bölgesi.

Olaylar, K›rg›zlar ile Özbekler aras›nda
etnik çat›flma biçiminde bafllayarak, h›zla
Özbeklere karfl› etnik temizli¤e dönüfltü.
Bölgede “cenazelerin günefl batmadan gö-
mülmesi” gelene¤i oldu¤u için kay›plar tam
olarak tespit edilemiyor. Ancak ölü say›s›n›n
on binlere ç›kt›¤› düflünülüyor. Dünya Sa¤-
l›k Örgütü, 300 bin kiflinin, baflta Özbekistan
olmak üzere baflka ülkelere s›¤›nm›fl, 700
bin kiflinin de ülke içinde yer de¤ifltirmifl ola-
bilece¤ini tahmin ediyor. 80 bin kifli ise Öz-
bekistan’da mülteci kamplar›na s›¤›nm›fl,
yaflam savafl› veriyor. 

Çat›flmalarla birlikte ya¤malamalar da
halk›n yaflam›n› altüst etmifl durumda. G›-
da, su, erzak s›k›nt›s› yaflan›yor ve hasta-
nelerde t›bbi malzeme bulmakta zorluk çeki-
liyor.

Bak›yev’in iktidar kavgas›
Çat›flmalar›n yafland›¤› Os ve Celalabat

kentleri, devrik baflkan Kurman Bak›yev’in
memleketi. 2005’te devlet baflkan› Askar
Akayev’in devrildi¤i “kadife darbe”, K›rg›zis-
tan’da “Kuzeyli-K›rg›z-zengin” bölgenin bu-
güne kadar ülke yönetimindeki a¤›rl›¤›na da
inmifl, ilk defa “Güneyli-Özbek-yoksul” böl-
geden bir temsilci, Bak›yev baflkan seçil-
miflti. 

Darbenin 5. y›l›nda yaflanan ayaklanma,
bu defa etnik unsurlardan çok, yoksulluk ve
yolsuzluklara karfl› emekçilerin hareketi ola-
rak patlak vermiflti. 5 y›lda devasa vurgunlar
vuran ve ola¤and›fl› bir servet edinen Bak›-
yev yönetimi, kitlelerin öfkesi ile yerle bir ol-
mufltu. 

Bak›yev, ilk anda memleketi olan Os ve
Celalabad kentlerine çekilerek bir “karfl›
devrim” örgütlemeye çal›flt›. Baflaral› olama-
d›. Yeni hükümetle yapt›¤› pazarl›klar›n ar-
d›ndan, görevinden istifa etmek ve hak iddia
etmemek kofluluyla, ailesiyle beraber ülke
d›fl›na ç›kmas›na izin verildi. Ancak aradan
bir ay geçmeden, bu defa ülke d›fl›ndan yö-
netim karfl›t› hareketi örgütlemeye çal›fl›yor. 

K›rg›zistan geçici hükümetinin devlet ba-
kan› Roza Otunbayeva, çat›flmalar› provoke
eden kiflinin Bak›yev’in o¤lu Maksim Bak›-
yev oldu¤unu iddia ediyor ve K›rg›zistan’a
iade edilmesini istiyor. K›rg›zistan Milli ‹stih-
barat Teflkilat› (GSNB) Baflkan› Keneflbek
Düflebayev, Maksim Bak›yev’in, ülkenin gü-
neyinde olay ç›karmak için illegal Özbekis-
tan ‹slam Hareketi Örgütü’nü (Ö‹H) kiralad›-
¤›n› söylüyor. Ve Bak›yev’lerin arkas›ndaki
as›l gücün ABD oldu¤unu belirtiyor, Maksim
Bak›yev iade edilmezse, Manas’taki ABD
üssünü kapatmakla tehdit ediyor. 

Çat›flmalar ilk bafllad›¤›nda K›rg›z yöneti-
mi Rusya’n›n müdahil olmas›n› ve “Bar›fl
gücü askeri” göndermesini istemiflti. Rusya
ise “koflullar›n olgunlaflmad›¤›n›” ileri süre-
rek bunu reddetmiflti. Ancak çat›flmalar ke-
silmeyince, Rusya’n›n hegemonyas›ndaki
ve eski SB (Sovyetler Birli¤i) co¤rafyas›n-
dan baz› ülkelerin üye oldu¤u Kolektif Gü-
venlik Anlaflmas› Örgütü (KGAÖ), K›rg›zis-
tan güvenlik güçlerine teknik yard›m öngö-
ren anlaflmay› imzalad›. Bu kapsamda Rus-
ya da “bar›fl gücü” askeri gönderece¤ini
aç›klad›.

Bu arada Rusya, Bak›yev döneminde
gündeme getirdi¤i ikinci bir askeri üs konu-
sunu, K›rg›zistan’daki yeni hükümetle gö-
rüflmeye bafllad›. Manas’ta ABD üssüne bir-
kaç km uzakl›kta askeri üssü bulunan Rus-
ya, bu defa K›rg›zistan’›n güneyinde, Os ya
da Celalabad kentlerinden birinde, ikinci bir
askeri üs kurmak istiyor. Özbek nüfusunun
yo¤un olarak yaflad›¤›, ayn› zamanda Bak›-
yev’in de memleketi olan bu bölge, son ya-
flanan çat›flmalar›n da merkezi durumunda. 

Ancak Rusya’y› kayg›land›ran bir konu
var. Haziran ay› sonunda, geçici hükümetin
ilk kuruldu¤u gün vaadetti¤i anayasa refe-
randumu gerçeklefltirildi. Referanduma yüz-
de 70 kat›l›m sa¤land›¤› ve yüzde 90 evet
oyu ç›kt›¤› aç›kland›. Böylece, ezici bir ço-
¤unlukla K›rg›zistan geçici yönetimi onay-
lanm›fl oldu. Referandum ayn› zamanda
baflkan›n yetkilerini s›n›rland›rmay›, güçler
dengesini yeniden düzenleyip yönetim yetki-
lerini paylaflt›rmay› ve parlamenter sisteme
geçmeyi öngörüyor. Referandum sonucuna
göre, K›rg›zistan, parlamenter sisteme ge-
çen ilk BDT ülkesi olacak. Yap›lan de¤iflik-
lik, yani yönetim gücünün paylaflt›r›lmas›,
geçici yönetimin ülkede tam hakimiyeti ku-
ramad›¤›n›n, bu nedenle iktidar›, ülkedeki
di¤er egemen kesimlerle paylaflmak zorun-
da oldu¤unun bir göstergesi. 

Zaten Rusya’n›n kayg› duymas› ve Med-
vedev’in “K›rg›zistan’daki bir parlamenter
cumhuriyetin neye benzeyece¤ini gerçekten
anlam›yorum” sözleriyle bunu aç›kça ifade
etmesinin nedeni de bu. K›rg›zistan’da ifller
bu kadar kar›fl›k, dengeler bu kadar oturma-
m›fl durumda iken, “iktidar paylafl›m›”n›n,
hegemonya dengeleri için, daha aç›k bir ifa-
deyle, Rusya’n›n ç›karlar› için tehlikeli ola-
ca¤›n›, K›rg›zistan’› tam olarak kontrol alt›na
almada zorlanaca¤›n› düflünüyor.                  

* * * 
10 Haziran’da bafllayan çat›flmalar, ay›n

sonuna do¤ru yavafllad›. Ancak evlerini terk
edenler, çat›flmalar›n yeniden bafllayaca¤›
korkusuyla geri dönemiyorlar. Geri dönenler
ise, ya¤malanm›fl-y›k›lm›fl evlerle karfl›lafl-
t›klar› için, büyük bir çaresizlik yafl›yorlar. 

SB döneminde bar›fl içinde kardeflçe ya-
flayan farkl› etnik kökenlerden halklar bugün
Rusya ile ABD aras›nda keskinleflen hege-
monya savafl›n›n aleti haline geliyor. Em-
peryalistlerin Pazar kavgas›, K›rg›z-Özbek
halklar›n›n birbirlerine düflmanl›¤› biçimine
dönüflüyor, bu savafl›n aleti haline geliyor.

Meksika Körfezi’nde BP’ye ait bir petrol sahas›nda Nisan ay›n-
da bir patlama meydana geldi. Patlaman›n ard›ndan yüzbinlerce
varil petrol denize s›zd› ve Meksika Körfezi’nde yaflayan canl›lar›
büyük oranda yok etti. S›z›nt›n›n etkiledi¤i alan 24 bin kilometre
kareyi buluyor. Amerika’n›n Teksas Eyaleti’ne kadar uzanan s›z›n-
t›n›n etkileri, y›llarca silinemeyecek. T›pk› tarihte daha önce mey-
dana gelen s›z›nt›larda ya da patlamalarda oldu¤u gibi.

Uzun y›llar çevreyi ve canl›lar› etkileyecek olan bu patlama,
dünya tarihindeki en büyük patlama olarak niteleniyor ve maliyeti-
nin daha da a¤›r olaca¤› ortada. Meksika Körfezi’nden yaklafl›k 10
milyar dolar gelir elde ediliyor ve geçim büyük oranda denize ba¤-
l› olarak sürdürülüyor. 

S›z›nt›n›n ve patlaman›n gölgesinde unutturulmaya çal›fl›lan bir
fley ise, 11 iflçinin ölümü. Patlama s›ras›nda hayat›n› kaybeden
11 iflçi sadece resmi kay›tlara geçirildi. 

Amerika Birleflik Devletleri, BP yetkilileri hakk›nda soruflturma
bafllataca¤›n› aç›klad›. Obama, yaflanan çevre felaketini 11 Ey-
lülíe benzetiyor. Günde 100 bin varil petrolün denize kar›flt›¤› dü-
flünülürse, petrol savafllar›n›n daha da k›z›flaca¤› ortada. 

* * *
Bu yaflanan s›z›nt› asl›nda ilk de¤il. Son 40 y›lda buna benzer

onlarca s›z›nt› ve patlama yafland›. Savafllarda yak›lan ve vurulan
reaktörleri, petrol sahalar›n›, yeralt›nda ve denizalt›nda yap›lan
nükleer füze deneyimlerini de düflünürsek, dünyan›n iklim denge-
lerinin, çevre yap›s›n›n jeolojik yap›n›n neden de¤iflti¤i anlafl›l›r.
Son y›llarda dünyan›n her taraf›nda artan depremler, mevsimlerin
de¤iflmesi,  bir çok canl› türünün yok olmas›, gökten ya¤mur yeri-
ne çamur ya¤mas›, bunun sonuçlar›ndan sadece baz›lar›. 

1967’de ‹ngiltere’de karaya oturan petrol tankerinden 120 bin
varil denize kar›flm›fl. Bu olaydan sonra 15 bin deniz kuflu ölmüfl,
bal›klar su yüzeyine vurmufl. 1979’da Romanya ve Yunan band›-
ral› iki gemi Bo¤az’da Haydarpafla aç›klar›nda çarp›flm›fl ve 95
bin ton petrol denize dökülürken 43 iflçi yaflam›n› yitirmiflti.
1989’da Amerika’da yine bir tanker kazas› ile 40 milyon litre petrol
denize kar›flm›fl ve canl›türleri yok olmufltu. Bunlar gibi daha pek-
çok olay sayabiliriz. Petrol s›z›nt›s› d›fl›nda, Çernobil patlamas›
hala haf›zalarda tazeli¤ini koruyor. Japonya’ya at›lan atom bom-
balar›nda ölen yüz binlerce insan ve hala sakat do¤maya devam
eden çocuklar gözümüzün önünde duruyor. Bugün bu çevre fela-
ketlerinin ard›ndan yiyeceklerimiz, içeceklerimiz tamamen do¤all›-
¤›n› kaybetmifl durumda. Yeni yeni ç›kan hastal›klar, canl› do¤as›-
na ayk›r› do¤umlar ve flekillenmeler ortaya ç›k›yor.

* * *
Yaflanan patlama tarihin en büyük patlamas› olarak nitelendirili-

yor. Ama en konuflulan, s›z›nt›n›n BP’ye maliyeti oluyor. Yok olan
ve olacak olan canl›lar, çevreye etkileri geçifltiriliyor.  S›z›nt›n›n o
kadar da büyütülecek bir fley olmad›¤›na dair konuflmalar bile ya-
p›l›yor. Zaten BP maliyetini düflürmek için, devletleri devreye sok-
maya bafllad›. Azami kar h›rs›yla yan›p tutuflan tekeller, zarar›n›
ödemeye gelince, kaçmak için her yolu deniyorlar. BP için de iflas
edebilir söylentileri yay›l›yor. fiu ana kadar petrol s›zan bölgeden
600 bin varil petrol topland›, 210 bin varil petrol ise yak›ld›. Bir sü-
re sonra temizlik çal›flmalar› da sessizce kapat›lacakt›r. Hazar gö-
lünün bugün gemi batakl›¤›na dönmesi gibi durumlar ç›kacak kar-
fl›m›za. Ard›ndan da yetkililer gidecek ve timsah gözyafllar› döke-
cekler.  

‹nsanlar› ve çevreyi yok eden tüm silahlar›, emperyalist tekeller
üretiyor. Çevre felaketlerinin de tek sorumlusu, emperyalistlerdir.
Onlar› sadece karlar› ilgilendiriyor. Yapt›klar› her fley karlar›na
hizmet etti¤i oranda iyidir. Etmiyorsa yeni felaketler yaratacaklar-
d›r. 

Dünyay› yok edebilirler mi? Bu soru son y›llarda s›kça sorulu-
yor. Evet, azami kara ulaflmak için, gerekirse dünyay› havaya uç-
rurlar. Ancak burjuvazi, kendine alternatif bir yaflam alan› yarata-
bildi¤i oranda bunu göze alabilir. O yüzden de de¤iflmesi gereken
sistemin kendisidir. Çevreyi koruman›n da yegane yolu, sosya-
lizmdir. 
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MEKS‹KA KÖRFEZ‹ KARARDI K›rg›zistan yine kar›flt›



ABD’nin hegemonyas›n› kurmak için 9 y›l-
d›r süren bir savafl verdi¤i Afganistan’da 1 tril-
yon dolar de¤erinde maden yataklar› oldu¤u
ortaya ç›kt›. 

Yap›lan araflt›rmalar, Afganistan’da çok
zengin demir, bak›r, kobalt ve alt›n madeni
yataklar›n›n ve sanayi aç›s›nda kilit önemdeki
metallerin bulundu¤unu gösterdi. Lityum ya-
taklar›n›n büyüklü¤ü ise, emperyalistlerin göz-
lerini kamaflt›racak düzeyde. 

Lityum özellikle elektro-
nik sanayinin en vazgeçil-
mez hammadelerinden biri.
Cep telefonu, dizüstü bilgi-
sayar, Blackberry, eletrikli
otomobiller gibi flarj edilebi-
len piller kullan›lan sektör-
lerde lityum, yaflamsal
önemde bir unsur. Ayr›ca
nükleer enerji üretiminden
kimya, ecza sektörüne ka-
dar pekçok sektörde genifl
bir kullan›m alan›na sahip.
Ve flimdi Afganistan’da
dünyan›n en zengin lityum yataklar›n›n bulundu¤u
ortaya ç›k›yor. Öyle ki Afganistan’›n sadece bir
kentindeki lityum rezervinin, bugüne kadar bilinen
en zengin lityum kayna¤›na salip olan Bolivya’daki
toplam rezervlerden daha fazla oldu¤u tespit edil-
mifl. Hatta ABD Savunma Bakanl›¤›, Afganistan
için “lityum Suudi Arabistan” ismini takm›fl. 

Önce Sovyetler keflfetmifl
Maden yataklar›n›n varl›¤›n› ve zenginli¤ini ilk

olarak Sovyetler Birli¤i farketmifl. 1980’li y›llarda
Afganistan’› iflgal eden SB’nin maden uzmanlar›,
Afgan yeralt› zenginliklerine iliflkin verileri derlemifl,
ayr›nt›l› belge ve haritalar haz›rlam›fl. ABD’nin bu
durumdan ne zaman haberdar oldu¤unu bilmiyo-
ruz. Ama ‘80’lerdeki Afgan savafl›na ABD’nin ne
kadar etkin bir flekilde müdahil oldu¤unu, Sovyetle-
re karfl› mücahit örgütlenmesini güçlendirmek için
ne kadar u¤raflt›¤›n› hat›rlad›¤›m›zda, daha o za-
mandan haberdar olmas› ihtimalinin yüksek oldu-
¤unu düflünebiliriz. 

ABD’nin belgeler ulaflmak için ise, yaklafl›k 20
y›l kadar beklemesi gerekmifl. 2001 y›l›nda iflgal
bafllad›ktan 3 y›l sonra 2004’te Amerikal› jeologlar,
Afgan Jeolojik Araflt›rma Kurumu’nda bu belgeleri
bulmufllar. 2006 y›l›nda ise Afganistan’daki maden-
leri tespit etmek üzere havadan araflt›rmalar baflla-
m›fl. 2007 y›l›nda maden kaynaklar›n›n üç boyutlu
profilini ç›karan cihazlarla, son derece ayr›nt›l›
araflt›rmalar gerçeklefltirilmifl. 

fiimdi ABD, Afganistan’da bir maden sanayi
kurmak üzere harekete geçmifl durumda. Afgan
madenlerini ABD tekeline almak üzere Pentangon
görev gücü oluflturuldu ve bu görev gücü, Afganis-
tan yasalar›nda ve kurumlar›nda gerekli de¤ifliklik-
leri yapmak üzere harekete geçti. Pentagon görev
gücünün baflkan› Paul Brinkley; “Afgan Maden Ba-

kanl›¤›, bu durumla bafla ç›kmaya haz›r
de¤il. Haz›rlanmalar› için onlara yard›m-
c› oluyoruz” sözleriyle, ABD’nin niyetini
aç›kça ortaya koyuyor. 

Savafl bafllad›¤›ndan bu yana em-
peryalistlerin, Afganistan üzerindeki he-
gemonya mücadelesi bitmiyor. Farkl›
emperyalistler, Afgan pazar›nda büyük
lokmalar kapabilmek için u¤rafl veriyor-
lar. 

Mesela, 2007 y›l›nda Afgan Maden-
cilik Bakan›’n›n bak›r madeni ç›karma hakk›n›, 30
milyon dolar rüflvet karfl›l›¤›nda Çin’e verdi¤i anla-
fl›lm›fl ve kovulmufltu. Hemen arkas›ndan Dünya
Bankas›’n›n müdahalesiyle Afganistan’da ulusal
madencilik yasas› ç›kar›lm›flt›. ABD bu yasa ile de
yetinmeyerek, oluflturdu¤u Pentagon görev gücü
adl› özel brimle, Afgan madenlerinin kontrolünü ta-
mamen eline almaya çal›fl›yor. 

Ancak madenlerin devasa büyüklü¤ü, ona sa-
hip olma mücadelesini de keskinlefltirecektir. Hem
emperyalistler aras›nda, hem de Afgan afliretlleri
ve hükümetteki savafl a¤alar› aras›ndaki savafl
keskinleflecek, Taliban’›n direnifli de büyüyecektir. 

Taliban son dönemde hem hükümeti, ülkenin
yeralt› zenginlikleri ile ilgili yabanc› flirketlerle an-
laflma yapmamas› konusunda uyarmaktad›r, hem
de yabanc› flirketleri, Afganistan madenlerinden
uzak durmalar› için tehdit etmektedir. Bu durum,
önümüzdeki dönemde Afganistan’daki savafl›n da-
ha da keskinleflece¤ini göstermektedir. 

Afgan savafl› komutan› yedi
Afganistan maden kaynaklar› ile ilgili haber,

ABD’nin Afganistan hakk›nda olumlu haberlere ihti-
yaç duydu¤u bir dönemde yay›nland›. Savafl›n için-
de bulundu¤u ç›kmaz, artan Taliban sald›r›lar›,
ABD’nin bir türlü istedi¤i hegemonyay› kuramamas›
gibi etkenlerin yan›nda ABD, baflka ülkelerden iste-
di¤i asker talebini de karfl›layamaz hale gelmiflti.
Madenlerle ilgili haberin, hem ABD’de savafl karfl›t›
yükselen tepkileri düflürece¤i, hem de baflka ülke-
lerin, savafla dahil olma iste¤ini güçlendirece¤i
beklentisiyle, ABD’li yetkillerin uzun zamand›r üze-
rinde konufltu¤u bu haber bas›na yans›t›ld›. 

Ancak ABD yönetimi, bu haberin yaratt›¤› etki-
nin tad›n› ç›kartamadan kendilerini zora sokan bafl-

ka bir geliflme, bir skandal yafland›. 
Önce Afganistan’da hem ABD hem de NATO

güçlerini komuta eden General Stanley
McChrystal’in, ABD Devlet Baflkan› Obama, yar-
d›mc›lar› ve genel olarak ABD yönetimi hakk›n-
daki alayc› sözleri, Rolling Stone dergisinde ya-
y›nland›. Ayn› günlerde yine McChystal’in, NATO
Savunma Bakanlar›na verdi¤i bir brifingte, Afga-
nistan ile ilgili çok karamsar bir tablo çizdi¤i orta-
ya ç›kt›. McChystal bu brifingte; Afganistan’da 6
ay içinde hiçbir geliflme beklenmemesi gerekti¤i,
Afgan hükümet güçlerinin sadece çok küçük bir
bölümünün etkili olabildi¤i, Afganistan’da yolsuz-
luk ve güvenlik sorunlar›n›n çok ciddi boyutlarda

oldu¤u, Pakistan’›n Afganistan’daki direniflçilere
deste¤i kesmede baflar›l› olamad›¤›n› söyledi. 

Üstüste gelen bu iki olay›n yaratt›¤› skandan
öylesine büyüktü ki, Obama, Afgan savafl›n› yürü-
tebilecek nitelikteki general olarak atanan
McChrysta’i görevden almak zorunda kald›. Böyle-
ce Afgan savafl›, en iddial› komutan› da tüketmifl
oldu. Onun yerine Irak’taki savafl›n en keskin dö-
neminde görev yapm›fl, büyük paralar karfl›l›¤›nda
Sünni direniflini önemli ölçüde sat›n alm›fl, Irak’taki
savafl› kazanmaktan çok “savafl› kazand›k” görün-
tüsü yaratmay› baflarm›fl olan dört y›ld›zl› General
Davit Petraus atand›. Petraus ayn› zamanda Afgan
stratejisinin fikir babas› olarak biliniyor. 

Asl›nda general krizi, tam da ABD kongresinde
Afgan savafl›n›n baflar›s›zl›¤a mahkum oldu¤u tar-
t›flmalar›n›n yap›ld›¤› bir dönemde patlak verdi. Ve
Haziran ay› boyunca toplam 79 NATO askerinin
ölümüyle, 9 y›l süren savaflta en büyük can kayb›-
n›n ortaya ç›kmas›, ABD’yi daha da zor duruma
düflürdü. 

* * * 
McChrystal’in görevden al›nm›fl olmas›, söyle-

diklerinin do¤ru oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmiyor.
Gerçekten de ABD, 9 y›l süren savafl boyunca Af-
ganistan’da hakimiyetini kurma ad›na somut bir
ilerleme kaydedemedi. Dahas›, içerideki iflbirlikçile-
rinde de çat›rdamalar bafllad›. Afganistan Devlet
Baflkan› Karzai ile ABD aras›ndaki mesafenin,
özellikle son seçimlerden bu yana giderek aç›ld›¤›
biliniyor. 

Karzai’nin Taliban’la görüflme ve pazarl›k yanl›-
s› oldu¤u söyleniyor. Yeni atanan General Petraus,
Irak’taki “istikrar” görünümünü Sunnilerle yapt›¤›
pazarl›klar ve büyük kaynak aktar›m› ile sa¤lam›flt›.
Devasa maden yataklar›n›n varl›¤› da ABD’nin ve
di¤er emperyalistlerin ifltah›n› kabart›yor. Ancak
savafl›n bu h›zla sürdü¤ü bir ortamda bu madenle-
re ulaflmak olas› de¤il. 

Bu koflullar alt›nda, Afganistan’da yap›lan görev
de¤iflikli¤i, ABD’nin burada da bir taraftan daha
fazla asker y›¤›p sald›r› ve terörü artt›r›rken, bir ta-
raftan Taliban’›n içinden baz› unsurlar› sat›n alma
yöntemini kullanabilece¤ini söyleyebiliriz. Ancak ar-
t›k Afganistan’da dengeler çok daha kar›fl›k, em-
peryalistlerin hesaplar› çok daha fazla, bu nedenle
ABD’nin ifli çok daha zor olacakt›r.
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Afganistan art›k daha “de¤erli”
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13 Haziran'da Proleterce Devrimci Du-
rufl okurlar›, Gülsuyu'nda “Dostlar›n
Aras›nday›z, Güneflin Sofras›nda-
y›z” pikni¤i düzenledi. Mehmet Fa-
tih Öktülmüfl'ü anmak için 6 Hazi-
ran'da gerçeklefltirilmesi düflünü-
len piknik, yo¤un ya¤mur nede-
niyle 13 Haziran'a ertelendi.

Günler öncesinden mahalle,
Mehmet Fatih Öktülmüfl’ün afiflleri
ve yaz›lamalar›n›n yan› s›ra piknik du-
yurusunun yap›ld›¤› afifllerle donat›ld›. Ka-
p› kap› gezilerek bilet sat›fllar› gerçekleflti. Stant-
lar kuruldu, sesli ajitasyonla pikni¤e ça¤r› yap›ld›. 

Piknik günü ise piknik alan›na Proleter Devrimci Durufl pan-
kart› ile "Dostlar›n aras›nday›z güneflin sofras›nday›z" pankart›
as›ld›. Tüm pikniklerimizde oldu¤u gibi “ortak sofra” kuruldu ve
kahvalt› yap›ld›.

Program, tüm devrim flehitleri ad›na yap›lan sayg› durufluyla
bafllad›. Sahneye önce Gece Tutufltu müzik grubu ç›kt›. Ard›n-
dan bir yoldafl› Fatih'i anlatan bir yaz› okudu. Yerel sanatç›lar da
sahne al›rken, Gülsuyu-Gülensu Güzellefltirme Derne¤i Baflkan›
ve emekli bir amca da konuflma yapt›. 

Ö¤le yeme¤inin ard›ndan fliir dinletisi yap›ld›. Program, Gece
Tutufltu'nun yeni bestelerinin de yer ald›¤› dinleti ve halaylar eflli-
¤inde bitirildi. 

Son olarak pikni¤in amac›na dair bir konuflma yap›ld›. Pikni-
¤e yaklafl›k 200 kifli kat›ld›. Piknikte Yediveren Yay›nlar› kitapla-
r›n›n ve Proleterce Devrimci Durufl dergisinin sat›fl›n›n yap›ld›¤›
stand da aç›ld›.

“Yeflil dallar›z
dünya a¤ac›ndan/
Gençlik denen bir
millet var/ onda-
n›z”diyor Naz›m.
Dünya a¤ac›n›n ye-
flil dallar›... Yani ya-
flam›n capcanl› ve
hep patlamaya ha-

z›r tomurcuklar›... 
‹dealleri için ölebilmeli genç de-

di¤in. Ama yaflam› da hiç bitmeyecekmifl gibi
sevmeli. Dört elle sar›lmal› ona. Bütün yüre-
¤iyle kucaklamal› yaflam›n tüm güzelliklerini,
ama ayn› yüre¤iyle karfl› ç›kmal› çirkinlikle-
re... Mesela Deniz gibi idam sehpas›nda özgür-
lü¤e ve gelece¤e dair hayk›rmas›n› bilmeli.
Ama son an›na dek hücrede ba¤›ra ba¤›ra Ah-
med Arif’ten fliirler okumay› da unutmamal›.

Yürekli olmal› genç dedi¤in. Korkunç bir
flekilde nefret etmeli düflman›ndan, ayn› oran-
da sevmeli halk›n›, çocuklar›... Yunus gibi bü-
yük ifllere giriflmeli örne¤in, daha yirmisine bi-
le basmadan. Saatlerce düflmanla çat›flmal›,
sokaklar› siper etmeli, evleri barikat... Ancak,
elinden düflen bomban›n çocuklara zarar ver-
memesi için, üstüne kapaklanmas›n› da bil-
meli. 

Ulafl Hicabi gibi tertemiz gülebilmeli genç
dedi¤in. Ölüme giderken bile... ‹nsanlar açl›k
çekmesin, bu sömürücü zorba düzen y›k›ls›n
diye, bedenini açl›¤a yat›rabilmeli. Her gün
hücre hücre erirken bedenin, onurla doymay›,
yoldafl yüre¤iyle ›s›nmay› ö¤renmeli... 

Kapitalizmin pislikleri, yutturmaya çal›flt›¤›
‘renkli dünyalar’› itmeli elinin tersiyle. Beyinle-
ri uyuflturan, üretmeyi yasaklayan televizyon-
lar›na, gazetelerine itibar etmemeli, kanma-

mal› onlar›n yalanla-
r›na. ‹natç› gerçe¤i
dillendirmeli ne olur-
sa olsun...

Genç dedi¤in coflkulu olmal›... S›¤mamal›
yürek kab›na... Delice atmal›. Ve konaklad›¤›
her yerde miskince ne varsa, söküp atmal›
onu, hayat vermeli cans›zlara...

Bir de ille de umutlu olmal› bir genç. Gele-
cek Mesela, Tanya gibi on sekizinde, dara¤a-
c›na götürülece¤ini bile bile, k›rbac›n ve iflken-
cenin alt›nda direnebilmeli genç dedi¤in. Ve,
kendisini izleyen köylülere boynuna geçirile-
cek ipin içinden “Duyuyorum nal seslerini ge-
liyor bizimkiler” diye zafer umudunu hayk›ra-
bilmeli...

Genç olmak ve genç kalmak kolay de¤il!
Ama Deniz’imiz var bizim. “Düflmesinler bi-
zimle yola/geride kalanlar›n gözyafllar›n›/a¤›r
bir zincir gibi boynunda tafl›lanlar/B›raks›nlar
peflimizi/kendi yüre¤inin kabu¤unda yafla-
yanlar” diye hayk›ran...  Nilgün’ümüz var bi-
zim, iflkencecileri dize getiren... Eralp’imiz,
Nurettin’imiz, ölümün üzerine coflkuyla yürü-
yen... “Bizsiz olmaz bu ifller” deyip kavgan›n
ortas› koflan Zeynep’imiz, Hakan›m›z, Yu-
nus’umuz, Ulafl’›m›z var bizim... Sonsuz bir
gençlik afl›s› veren damarlar›m›za...

Lenin’in dedi¤i gibi, b›rakal›p “yorgun ihti-
yarlar›”, “daha düflünceli olan” devrimcileri,
reformistler ve oportünistler toplas›n. “Biz dai-
ma en ilerici s›n›f›n, gençli¤in partisi olaca¤›z.”

“Biz toplumu yenilefltirenleriz, gençlik yeni-
lefltiricileri seve seve izler. Biz eski kokuflmufl-
lu¤a karfl› özveri ile yürütülen bir mücadele-
nin partisiziyiz. Özveri isteyen bir mücadeleye
ilk olarak her zaman gençlik haz›rd›r... Biz ge-
lece¤in partisiyiz, gelecek ise gençli¤indir.”

Gnç Komünarlar olarak y›llar önce söyledi-
¤imiz gibi: Gençlik gelece¤e bakmaktad›r,
Marksizm Leninizm de!

OSMAN AKGÜN
Her yaflam›n bir çizgisi vard›r. Os-

man Akgün, yaflam çizgisini belirleyip
ona yön vermeye özel önem verdi¤i
içindir ki, yaflam›nda zigzaklara yer
olmad›. O, sürekli hareket halinde
olan yaflam›yla, etraf›na güç verdi.
Bütün do¤all›¤› ve içtenli¤iyle iflleri
öylesine rahat ve yüksünmeksizin ya-
pard› ki, en zor ifl bile hafiflerdi onun
elinde. Ölüm orucu eyleminin içindey-
ken “Tart›flma Platformuna” yaz›s›n›
gönderirken de ayn› sadeli¤i ve örgüt
adam› sorumlulu¤unu görürüz. 

“Ölüm dedi¤in de ne ki” diyerek du-
dak büktü¤ü ölüme kofluyordu. Son
an›na kadar üzerine düflen sorumlu-
lu¤u her cepheden yerine getirme
gayreti içinde oldu. Gelece¤e b›rak-
mak istedi¤i düflüncelerini bir an ev-
vel bitirmek için ola¤anüstü bir çaba
gösterdi. Sa¤l›¤›n› önemli ölçüde etki-
leyece¤ini bildi¤i halde temposunu yükseltti. Bu çal›flma
temposundan her zaman büyük bir büyük bir mutluluk
duydu. Çünkü yaflam›n anlam› buydu Osman için..

O, yaral› halde düfltü¤ü iflkencehanelerde direnifl gele-
ne¤ine bir halka daha ekledi. Zindanlarda özgürlük ey-
lemlerinin de, anma ve etkinliklerin de bafl›yd›. Ayn› za-
manda devrimci tutsaklar›n siyasi temsilcisiydi. Gerek
Sa¤malc›lar’da gerekse ölümü kucaklad›¤› Ümraniye Ce-
zaevi’nde her eylemin bafl›nda bulunan, yön verendi. ‘96
ölüm orucu eylemine ilk baflta gönüllü olan ve onu ölü-
müyle zafere tafl›yand›. ÖO s›ras›nda ç›kar›ld›¤› durufl-
mada verilen karara, sloganlar›yla yan›t verdi. O, Fatih’in
“yarg›layan savunma” gelene¤inin devamc›s›yd›. Müca-
delenin her aflamas›nda flehit yoldafllar›n› örnek ald› ve
onlar gibi ölümsüzleflti...  

1984 Ölüm Orucu flehidi
“Kutup Y›ld›z›”m›z Meh-
met Fatih Öktülmüfl ve
tüm ölüm orucu flehitleri,
19 Haziran'da Silivrika-
p›'daki mezar› bafl›nda
an›ld›. 

Proleterce Devrmici Du-
rufl imzal› Mehmet Fatih
Öktülmüfl'ün resminin yer
ald›¤› "Mehmet Fatih Ök-

tülmüfl ve ölüm orucu flehitleri ölümsüzdür"
yaz›l› pankart›n aç›lmas›n›n ard›ndan, Meh-
met Fatih Öktülmüfl flahs›nda dünyada ve
Türkiye'de flehit düflen tüm devrim flehitleri
için sayg› duruflu yap›ld›. Sayg› duruflu esna-
s›nda fliirler okundu. Yap›lan konuflmada, Fa-
tih Öktülmüfl'ün hayat› ve mücadelesi anlat›l-
d›. Onun bir direnifl ustas› ve Türkiye devrim-
ci hareketine mal olan bir önder oldu¤u vur-
guland›. Fatih’i Fatih yapan›n örgütü oldu¤u,
onun her aflamada örgütlü-disiplinli davrand›-
¤› belirtildi ve tüm yoldafllar›n›n Fatih'in özel-
liklerini kuflanmak için çal›flmalar› gerekti¤i
hat›rlat›ld›. jKonuflman›n bitmesiyle "Mehmet
Fatih Öktülmüfl yoldafl ölümsüzdür", "Devrim
flehitleri ölümsüzdür",

"Kahrolsun faflist diktatörlük" ve "Yaflas›n
devrim ve sosyalizm" sloganlar› at›ld›. Gece
Tutufltu'nun söyledi¤i marfllarla mezar bafl›n-
daki anma sona erdi. 

Fatih'in yan›bafl›nda yatan 84 Ölüm orucu
flehidi DS militan› Haydar Baflba¤'›n, 1983'te
iflkencede katledilen ihtilalci komünist Ata-
man ‹nce'nin ve 12 Eylül'e s›k›lan ilk kurflun
Osman Yaflar Yoldaflcan'›n mezarlar› bafl›n-
da yap›lan sayg› durufllar›yla anma bitirildi. 

Mehmet Fatih Öktülmüfl ve tüm ölüm oru-
cu flehitleri Haziran ay› boyunca çeflitli biçim-
lerde an›ld›. Proleterce Devrimci Durufl imzal›
"Mehmet Fatih Öktülmüfl ve tüm ölüm orucu
flehitleri ölümsüzdür", "Mehmet Fatih Öktül-
müfl Yafl›yor", yaz›l› afifller, emekçi semtler-
de yap›ld›. Proleterce Devrimci Durufl dergisi-
nin Haziran say›s›n›n kapak ve orta kapaklar›
da emekçi semtlerin duvarlar›na yap›flt›r›ld›. 

Ayr›ca bir çok bölgede T‹KB(Bolflevik) im-
zal› duvar yaz›lamalar› görüldü. T‹KB(B) mili-
tanlar›, “Mehmet Fatih Öktülmüfl ve ÖO fie-
hitleri Ölümsüzdür!”, “Mehmet Fatih Öktülmüfl
Kavgam›zda Yafl›yor!” yaz›lamalar› ve pan-
kartlar›yla, onlar› daima yaflatacaklar›n› du-
yurdular.

Gülsuyu’nda Fatih’i anma pikni¤i““KKuuttuupp YY››lldd››zz››””mm››zz
MMeezzaarr›› bbaaflfl››nnddaa aann››lldd››

Kolektife karfl› sorumlulu¤un ad›: Ve gençlik...
Yunus, Ulaş...
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! 1 Temmuz 1876-Rus anarflisti Bakunin öldü

! 2 Temmuz 1963-Frans›z emperyalistleri Ce-
zayir'den kovuldu

! 4 Temmuz 1848-Komünist Manifesto yay›m-
land›

! 5 Temmuz 1968-‹flçiler Derby fabrikas›n› ifl-
gal etti.

! 7 Temmuz 1991- HEP Diyarbak›r il baflkan›
Vedat Ayd›n öldürüldü

! 7 Temmuz 1993- fiair ve yazar R›fat Ilgaz öl-
dü

! 11 Temmuz 1980-Fatsa operasyonu. Fatsa’da
operasyon düzenlendi, bütün evler askerler taraf›ndan
bas›ld›. Devrimci belediye baflkan› Fikri Sönmez'in
de aralar›nda bulundu¤u 300 kifli gözalt›na al›nd›.

! 12 Temmuz 1949- Bulgar Komünist
Dimitrov,  yaflam›n› yitirdi.

! 12 Temmuz 1992-Devrimci Sol Savaflç›lar›
katledildi. Niyazi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an, ‹brahim
‹lçi, Cavit Özkaya, Hasan Eliuygun, Nazmi Türk-
can, Fitnöz Dikme, Birol Karakaya, Zeynep
Eda Berk, Yücel fiimflek, Ömer Coflkun›r-
mak, Buluthan Kangalgil adl› devrimciler ‹s-
tanbul ve Ankara'da gerçeklefltirilen ev bas-
k›nlar›nda katledildiler. 

! 14 Temmuz 1992-Diyarbak›r Cezae-
vi'nde Ölüm Orucu

Diyarbak›r'daki faflist bask›lar› protesto etmek için
PKK MK üyeleri Kemal Pir ve Hayri Durmufl, PKK

savaflç›lar› Ali Çiçek ve
Akif Y›lmaz bafllatt›klar›
Ölüm Orucu eyleminden
sonra flehit düfltüler. 

! 18 A¤ustos 1944-
Komünist önder Ernst
Thaelmann,  Naziler
taraf›ndan katledildi.

! 20 Temmuz 1979-Ni-
karagua'da devrim oldu. 

! 24 Temmuz 1968-
‘68 ö¤renci liderlerinden
Vedat Demircio¤lu katle-
dildi

! 27 Temmuz 1996-
‘96 ÖO eylemi bitirildi
Devrimci tutsaklar› bask›

alt›na almaya yönelik ya-
y›nlanan genelgeye karfl›
bafllat›lan Açl›k Grevi ey-
lemi 45. günden itibaren
ölüm orucu'na dönüfltürül-

dü. 27 Temmuz'a kadar süren eylem
boyunca Tahsin Y›lmaz, Osman

Akgün, Ulafl Hicabi Küçük,
Ayçe ‹dil Erkmen, Müjdat
Yanat, Altan Berdan Ke-
rimgiller, Hüseyin Demirci-
o¤lu, Hayati Can, Ali Aya-

ta, ‹lginç Özkeskin, Aygün
U¤ur ve Yemliha Kaya flehit

düfltüler.

! 30 Temmuz 1908-Cibali tütün fabrikas› iflçi-
leri greve ç›kt›lar. 

! 1 A¤ustos 1969- Silahtar Türk Demir
Döküm fabrikas› iflgali 

! 4 A¤ustos 1914- I. Emperyalist payla-
fl›m savafl› bafllad›. 

! 5-6 A¤ustos 1945- Hiroflima ve Naga-
zaki’ye atom bombas› at›ld›. 
2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’n›n bitmesine

az bir zaman kala ABD, zaten yenilmifl du-
rumda olan Japonya’n›n üzerinde, atom bom-
bas›n›n gücünü ve etkisini denedi. Hiroflima
ve Nagazaki’de 500 bine yak›n insan›n ölme-
sine, bir o kadar›n›n sakat kalmas›na sebep ol-
du. At›ld›¤› bölgede do¤al yaflam› yok eden
bombalar›n etkisi y›llar sonra bile görüldü. Ja-
ponya’da do¤an sakat çocuklarda izlerini gös-
terdi.

! 13 A¤ustos 1913- Alman komünisti 
Bebel Öldü

Lenin’in “iflçi y›¤›nlar›n›n
en yak›n ve en çok sevdikleri
lider” olarak tan›mlad›¤› Be-
bel, Alman komünist hareke-
tinin önderlerindendir. “Ka-
d›n ve Sosyalizm” adl› kitab›
en bilinen eseridir.

! 15 A¤ustos 1975- genç-
lik hareketinin önderlerinden Harun Karadeniz
öldü. 

! 15 A¤ustos 1984- Eruh ve fiemdinli bask›nla-
r›yla PKK gerilla savafl›n› bafllatt›. 

! 18 A¤ustos 1944- Alman Komünist önder
Thaelman katledildi. 

! 19 A¤ustos 1936- ‹spanyol flair Federico Gar-
cia Lorca ‹spanyol faflizmi taraf›ndan öldürüldü.   

! 20 A¤ustos 1981-Devrimci Yol militan› Mus-
tafa Özenç idam edildi. 

! 23 A¤ustos
1927- ABD’de iflçi
önderleri Sacco ile
Vanzetti idam edil-
diler. Onlar için çok
büyük kitle gösteri-
leri yap›ld›.

Kavgan›n flairi Adnan Yücel, 1953 y›l›nda Elaz›¤’da
do¤du. ‹flçi bir ailenin çocu¤uydu. ‹lk ve ortaö¤renimini
Elaz›¤’da yapt›. Daha sonra Diyarbak›r E¤itim Enstüsü
Türk Dili ve Edebiyat› bölümünü bitirdi ve Ça¤dafl Türk
Edebiyat› üzerine yüksek linans yapt›. Bir süre çeflitli li-
selerde edebiyat ö¤retmeni olarak çal›flt›. Ölmeden önce
Çukurova Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nde ö¤retim gö-
revlisiydi.

Adnan Yücel, 1974 y›l›nda yazd›¤› ilk fliiriyle dikkat
çekti ve çeflitli sanat dergilerinde fliir-
ler yazd›. Birçok fliir kitab› yay›nlad›.
En bilinen kitab›, baflta Mehmet Fatih
Öktülmüfl olmak üzere 12 Eylül y›lla-
r›nda direnen ihtilalci komünistleri
anlatt›¤› “Yeryüzü Aflk›n Yüzü Ola-
cak” adl› kitab›d›r. Adnan Yücel, bu
kitaba ayr› bir önem afetmifl, onun
yaflam›nda ve sanat›nda ayr› bir yeri
oldu¤unu belirtmifltir. Çok be¤enilen
ve yay›lan bu fliirleri için, “yazana
de¤il, yazd›rana bak›n” diyecek kadar
da mütevaz›d›r. Daha sonraki dönem-
de yükselen Kürt hareketine iliflkin
yazd›¤› “Ateflin ve Güneflin Çocukla-
r›” fliir kitab› da, ölümsüz eserleri
aras›nda yer al›r. Ac›ya Kurflun ‹flle-
mez, Rüzgarla Bir, Çukurova Çeflitle-
mesi, Sular Tan›kt›r Aflk›m›za gibi
birçok fliir kitab› vard›r. 

O, bu kitaplar›nda ölüm orucu dire-
niflini ve bu direniflte flehit düflenleri
de anlatm›flt›r. Direniflin flairidir O.
Ve ÖO flehitlerinin en fazla yafland›¤›
bir Temmuz ay›nda aram›zdan ayr›l›r.
Fakat fliirleri ve ad› hep yaflayacak... 

Temmuz-A¤ustos Ay›nda fiehit Düflen 
‹htilalci Komünistler

Temmuz 1980-Kenan Özbilek
Adana'da faflistlerle girdi¤i çat›flmada a¤›r yaraland› ve

hastaneye kald›r›ld›. Hastanede a¤›r iflkenceler görerek öl-
dü. Osman Yaflar Yoldaflcan onun ölümünün ard›ndan
“T‹KB'li böyle savafl›r, böyle ölür" demiflti. 

29 Temmuz 1991-Yunus Durmaz 
Bir eylem haz›rl›¤›ndayken çembere al›n›r. Çemberi yar-

may› baflar›r. Ancak elindeki bomba yere düfler, çevresin-
de çocuklar oynamaktad›r. Çocuklara zarar gelmesin diye
kendisini bomban›n üzerine atar ve flehit düfler. 

1996 Ölüm Orucu’nda; 25 Temmuz’da Tahsin Y›l-
maz, 27 Temmuz’da Ulafl Hicabi Küçük ve Osman Ak-
gün flehit düfltüler.

24 Temmuz 2002-Adnan Yücel yaflam›n› yitirdi

Amans›z sar›lara b›rakmak yok ölümü
bezgin yakar›fllara b›rakmak yok

sular da de¤ifliyor, tafl ve toprak da
ölüm de de¤ifliyor, ölümün anlam› da

‘Ölüm ad›n kallefl olsun’ demiflken
bir usta

bir yanda günefli özgürlük bilenler, 
bir yanda günefle bahçeleri serpenler

‘Ölüm ad›n zafer olsun’ dediler
bin y›ll›k tarihsel utanc› 

yaflam›n bak›fllar›ndan silerek öldüler...

Aln›n›zda dalgalanan bayraklar ad›na
Bayraklarda yaflayan ölümsüzler ad›na

Durmak yok bu kofluda 
teslim olmak yok!
A¤›t yok dilimizde 

dizlerde titreme yok!
Kaç günefl sönerse sönsün içimizde

Hep ayd›nl›kta yakalayaca¤›z ölümü
Ya flafak sökerken

Ya günefl yükselirken
Sizin sesiniz olup sizi hayk›raca¤›z

Biz kazanaca¤›z!
Biz kazanaca¤›z!

B‹Z KAZANACA⁄IZ!...



Devrimci 1 May›s Platformu, 1 May›s’lar›n ifl-
birlikçi sendikac›lar ve reformistler taraf›ndan
devrimci özünden kopart›l›p içinin boflalt›lmas›na
karfl›, devrimci etkiyi güçlü k›lman›n bir ihtiyac›
olarak ortaya ç›kt›. 2005 y›l›nda bizim de içeri-
sinde yer ald›¤›m›z devrimci kurumlar›n biraraya
gelmesiyle olufltu. “Birleflik, kitlesel, devrimci 1
May›s” fliar›yla 5 y›ld›r mücadelesini sürdürüyor.

Fakat ne ac›d›r ki, 32 y›l sonra ilk kez Tak-
sim’de kutlanan 2010 1 May›s›’ndan sonra, bu
Platform, da¤›lma tehlikesi ile karfl› karfl›ya kal-
d›. Halk Cephesi’nin “Devrimci Çözüm” pankart›
ile gelen gruba sald›rmas›, Platformun temel tar-
t›flma konular›ndan biri oldu ve bundan dolay›,
platformdan ayr›lmalar yafland›.

Platform, az›msanmayacak önemli baflar›lara
imzas›n› att›. Taksim hedefli 1 May›slarda plat-
formun verdi¤i mücadele, belirleyicidir. Bürokrat
sendikac›lar, tüm planlar›nda platformu hesaba
katmak zorunda kald›lar. Di¤er devrimci kurum-
lar da kortej s›ralamas› tercihlerini “Platform’un
arkas›nda yürümek istiyoruz” fleklinde yapt›lar.
Platform da, 1 May›slar›n devrimci geçmesi ve
iflbirlikçi ve reformist sendikalar üzerinde bas›nç
oluflturmak için, kendi d›fl›ndaki devrimci-de-
mokrat kurumlarla birlikte hareket etme çabas›n›
gösterdi.

Platform, 1 May›slar›n d›fl›nda güncel gelifl-
melerin baz›lar›na da kendi imzas›yla kat›lm›flt›r.
HSGG platformunun yürütmesine girmifl, pratik
ifllerin örgütlenmesinde önemli görevler alm›flt›r.

2010 1 May›s› ve yaflanan sorunlar
2010 1 May›s›’nda devlet, Taksim’i açmak

zorunda kald›. As›l amaçlar›, iflbirlikçi sendikac›-
lar vas›tas›yla 1 May›s’›n içini boflaltmakt›. AKP
hükümeti de 1 May›s’› “demokratik aç›l›m” ola-
rak sunacakt›. Planlar› böyleydi, fakat tutmad›.
2010 1 May›s› devrimci geçti. Bunda Devrimci 1
May›s Platformu’nun rolü oldukça büyüktür. 

Platform bileflenleri, 2010 1 May›s› de¤erlen-
dirmelerinde, 1 May›s›n devrimci ve kitlesel geç-
ti¤i yönünde ortaklaflm›fllard›r. Kimi eksiklerine
ra¤men platformun a¤›rl›¤› ve önemine vurgu
yap›lm›flt›r. 

Platform, 1 May›s öncesi devletin olas› pro-
vakasyonlar›na karfl›, dikkatli ve sorumlu dav-
ranmay› kararlaflt›rm›flt›. Buna ra¤men 1 May›s
alan›nda k›sa süreli bir arbede yafland›. Halk
Cephesi (HC) sözkonusu gruba, yürüyüfl esna-
s›nda ve alanda sald›rd›. Yap›lan de¤erlendir-
mede, bütün kurumlar HC’yi elefltirmifl, özelefltiri
istemifltir. HC’nin özelefltiri vermemesi üzerine
Partizan, DHF ve Ça¤r›, platformdan çekildikleri-
ni aç›klad›lar. 

Partizan ve DHF,  yaz›l› hale getirdikleri
aç›klamalar›nda, baz› kurumlar›n ad›n› s›ralaya-
rak, onlar›n HC’yi elefltirdi¤ini ve özelefltiri iste-
diklerini belirtiyorlar. Ad›n› anmad›klar› kurumlar
ise, PDD, Kald›raç, EÖC oluyor. Öyle ki, DHF,
1 May›s de¤erlendirmelerinin hiçbirinde bulun-
mayan Odak’› bile  “elefltirdi, özelefltiri istedi” lis-

tesine kat›yor, ama bu üç kurumun ad›n› anm›-
yor.

Oysa, daha ilk de¤erlendirme toplant›s›nda,
tüm kurumlar HC’yi elefltirdi ve özelefltiri istedi.
(BDSP ilk toplant›da kurumsal de¤erlendirme
yapmad›klar›n› ifade etti, ikinci toplant›da, o da
benzer elefltirileri yöneltti ve özelefltiri istedi) HC
ise, özelefltiri vermeyece¤ini, sözkonusu grubu
“karfl›-devrimci, darbeci” gördüklerini belirtti ve
ortak tav›r almaya ça¤›rd›. HC’nin kulland›¤› üs-
lup konusunda da bütün kurumlar›n elefltirisi ol-
du. 

Sorun, platformdan çekilmeyi 
gerektiriyor mu?
Yaflanan sorun, oldukça köklüdür. Üstelik

platformun görev alan› d›fl›ndad›r. 1 May›s Plat-
formu’nda çözülemeyece¤i de ortadad›r. Fakat 1
May›s’ta yaflanan olay›, Platform, gündemine al-
mamazl›k edemezdi. Dolay›s›yla HC’nin elefltiril-
mesi ve özelefltiri istenmesi, hakl› ve do¤ruydu.
Ama buradan özelefltiri verilmedi¤i koflulda,
platformdan çekilmeyi ve onu da¤›tmaya vara-
cak davran›fllar› do¤ru bulmad›¤›m›z› belirtmeli-
yiz. Hele ki, -platformdan çekildiklerini aç›klayan
kurumlar da dahil- tüm kurumlar›n, platformun
önemini vurgulamalar›na ve sorunun bu plat-
formda çözülmeyece¤ini bilmelerine ra¤men...

Çekilen kurumlar, politik ve taktik ayr›l›klar-
dan dolay› çekilmifl olsalard›, bu anlafl›l›r bir du-
rum olurdu. Fakat böyle de¤il. Çekilen kurumlar,
HC’nin platformun ortak karar›na uymad›¤›n›, 1
May›s› tehlikeye att›¤›n› ve üslubunu gerekçe
göstererek çekildiklerini söylüyorlar. Bugüne dek
çeflitli platformlarda al›nan kararlar›n, birçok ku-
rum taraf›ndan ihlal edildi¤i görülmüfltür. Bunlar
elefltirilmifl, fakat platformlardan çekilmenin ge-
rekçesi yap›lmam›flt›r. Sözkonusu platformun, 1
May›slar›n devrimci tarzda kutlanmas›, Tak-
sim’in 1 May›s’a aç›lmas› gibi önemli ifller baflar-
m›fl bir platform olmas›, daha özenli ve sorumlu
yaklaflmay› gerektirmektedir. Baflka alanlarda
yaflanan sorunlar›n hesaplaflmas›, böyle bir
platform üzerinden yap›lmamal›d›r.

2010 1 May›s›, tarihi bir and›. 32 y›l sonra
Taksim, ilk kez 1 May›s gösterisine aç›ld›. Tam
da böyle bir 1 May›s yaflanm›flken, Platformun
da¤›lma efli¤ine gelmesi, son derece üzücü, ay-
n› zamanda düflündürücüdür. Eylem birliklerine
sadece zor dönemlerde ihtiyaç duyulmamal›d›r.
Elde edilen baflar›lar›n korunmas› ve büyütülme-
si için de bu birlikler yaflamsald›r. Ne var ki, Tür-
kiye devrimci hareketinde bu durum afl›lama-
m›flt›r. fiimdi benzer bir tablo ile karfl› karfl›ya-
y›z. 

Sonuç olarak; Devrimci 1 May›s Platformu,
bir çok devrimci kurumun birlikte hareket etti¤i
tek platformdur. Böyle bir platforma duyulan ihti-
yaç, ortadan kalkmam›flt›r. Kendi alan› d›fl›ndaki
bir sorundan dolay›, böyle bir platformun güçsüz
düflürülmesi, heba edilmesi do¤ru de¤ildir. Aksi-
ne varolan eksikleri giderilerek güçlendirilmelidir.
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Devrimci 1 May›s Platformu’na Dair

Grup Yorum, 25. kurulufl
y›ldönümünü, ‹stanbul ‹nö-
nü Stadyumu’nda verdi¤i
konserle kutlad›. Aylar ön-
cesinde bafllayan ve kam-
panya fleklinde yürütülen
konser çal›flmalar› sonu-
cunda, ‹nönü stad›nda 55
bin kiflilik bir kitle topland›. 

Grup Yorum'a konser sü-
resince senfoni orkestras›

ve birçok sanatç› efllik etti. 25 y›ll›k sürecin sineviz-
yonla anlat›ld›¤› konser boyunca, söylenen türkülere
ve marfllara kitlenin kat›l›m› coflkulu oldu. Yap›lan ko-
nuflmada, Grup Yorum'un geliflim süreci anlat›l›rken,
bask›lar, gözalt›lar ve iflkencelerin Grup Yorum'u da-
ha da büyüttü¤ü ve yolundan al›koyamad›¤›na de¤i-
nildi. Konsere Grup Yorum'un cezaevindeki ve yurtd›-
fl›ndaki elemanlar› telefon, cd kayd›yla kat›ld›. 

Konser gece 00.30'a kadar sürdü. "Yaflas›n halkla-
r›n kardeflli¤i", "Devrim flehitleri ölümsüzdür", "Katil
devlet hesap verecek", "Türküler susmaz halaylar sü-
rer" sloganlar› at›ld›. 

Karada¤ Davas› görüldü
19 Kas›m 2009’da Esenyurt’ta devrimci bir faali-

yet s›ras›nda polis taraf›ndan katledilen Alaattin Ka-
rada¤ davas› görülmeye baflland›. Bak›rköy 9. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruflmaya Karada¤’›
katletmek suçundan tutuksuz yarg›lanan ve ‹zmir
Emniyer Müdürlü¤ü’ne  atanan polis O¤uzhan Vu-
ral, olay günü “havaya atefl etti¤ini” iddia ederek
“suçsuz oldu¤unu” söyledi. Oysa olay günü esnafla-
r›n ve tan›klar›n anlat›m›na göre, Karada¤ yerdey-
ken kafas›na direk atefl edildi¤i ortaya ç›km›fl, es-
naflar olay› anlatmamas› yönünde tehdit edilmiflti. 

Duruflmada Alaattin Karada¤’›n abisi Abdullah
Karada¤, tutuksuz yarg›lanan polisin tutuklanmas›n›
isterken, avukat ‹brahim Ergün de polislerin delilleri
karartabilece¤ini belirtti, olaya tan›kl›k edenlerin te-
levizyonlara verdi¤i beyanatlar›n dinlenmesini talep
etti. Duruflma 9 Kas›m tarihine ertelendi. Duruflma
sürecinde BDSP üyeleri Bak›rköy adliyesi önünde ey-
lem gerçeklefltirerek katillerin yarg›lanmas› talebini
yinelediler. 

Alaattin Karada¤’›n katledilmesinin ard›ndan ya-
p›lan eylemlerde katillerin yarg›lanmas› istenmifl,
TMK baflta olmak üzere anti demokratik yasalar›n
kald›r›lmas› talep edilmiflti. 6 hafta boyunca süren
eylemlerde devlet ve polis teflhir edilerek, mahkeme-
ye ça¤r›lar yap›lm›flt›.

Karada¤’› katleden polisler hala görevlerine de-
vam ederken, “iflkenceye s›f›r tolerans” yalanlar› da
havada kalmaya devam ediyor. ‹flkencelere, katli-
amlara, bombalamalara, infazlara h›z veriyorlar.
Ancak katilleri göstermelik cezalarla aklamaya çal›-
flanlar, bunun alt›nda kalacaklar, hesap verecekler-
dir.

25. y›l›n› kutlad›
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Türkiye’nin son dö-
nemde att›¤› baz› ad›mlar
ve imzalad›¤› kimi anlafl-
malar, Türkiye’nin ABD
politikalar›na ters düfltü-
¤ü, farkl› bir kulvara geç-
ti¤i, hatta ABD ile ‹srail’e
meydan okudu¤u izleni-
mini uyand›r›yor. 

Emperyalizme ba¤›ml›-
l›k ve hegemonya iliflkile-
ri, günlük olarak ortaya
ç›kan ve günlük olarak
de¤iflen iliflkiler de¤ildir.
Hele ki rutin dönemler ve
rutin koflullar söz konu-
suyken, iliflkilerde köklü
de¤ifliklikler beklememek
gerekir. 

Ancak konjonktürdeki
önemli de¤iflmeler, hege-
monya dengelerinde de
önemli çat›rdamalar ya-
rat›r.

on aylara damgas›n›
vuran baz› geliflme-
ler, Türkiye’nin d›fl
politikas›n›n rota-
s›yla ilgili tart›flma-
lar› bafllatt›. ‹ran’la

imzalanan takas anlaflmas›ndan
BM’de ‹ran’a yapt›r›m konusunda
“hay›r” oyu vermesine, Gazze’ye yar-
d›m gemisi organizasyonundan Rus-
ya ile imzalad›¤› nükleer santral an-
laflmas›na, Arap sermayesiyle kurdu-
¤u iliflkilere kadar son dönemde att›¤›
bütün ad›mlar, “Türkiye nereye gidi-
yor?” sorusunu sorduruyor. Türki-
ye’nin art›k Bat›’dan uzaklaflmakta
oldu¤u, yüzünü Do¤u’ya döndü¤ü
yönündeki de¤erlendirmeler art›yor.
Hatta ABD’li yetkililer, “Türkiye
AB’ye al›nmad›¤› için Do¤u’ya dön-
dü” diyerek “suçu” birbirlerinin üze-
rine atmaya çal›fl›yor. 

Gerçekten de Türkiye’nin son dö-
nemde att›¤› baz› ad›mlar ve imzala-
d›¤› kimi anlaflmalar, Türkiye’nin
ABD politikalar›na ters düfltü¤ü,
farkl› bir kulvara geçti¤i, hatta ABD
ile ‹srail’e meydan okudu¤u izlenimi-
ni uyand›r›yor. 

Emperyalizme ba¤›ml›l›k ve he-
gemonya iliflkileri, günlük olarak
ortaya ç›kan ve günlük olarak de¤i-
flen iliflkiler de¤ildir. Hele ki rutin
dönemler ve rutin koflullar söz ko-
nusuyken iliflkilerde köklü de¤iflik-
likler beklememek gerekir. 

Ancak konjonktürdeki önemli de-
¤iflmeler, hegemonya dengelerinde de
önemli çat›rdamalar yarat›r. Statüler

bir kere bozuldu¤unda, f›rsatlardan
faydalanarak önemli bir rol kapmak
isteyenler ve hegemonya-ba¤›ml›l›k
iliflkilerinde pazarl›k gücünü artt›r-
maya çal›flanlar, boflluklar› doldura-
rak eski hesap ve hayallerini gerçek-
lefltirmeye giriflenler mutlaka ç›ka-
cakt›r. Ancak her cephede bu türden
hesaplar ve giriflimler oldu¤u için,
bunlar›n hangilerinin hayata geçece-
¤ini, kimin hesab›n›n tutup kiminki-
nin fiyaskoyla sonuçlanaca¤›n›, ki-
min yükselip kimin tökezleyece¤ini
önceden kestirebilmek son derece
zordur. Çünkü tüm hesaplar çok yön-
lü olarak yap›lmakta, her kesimin he-
sab› di¤eriyle çat›flmaktad›r. 

AKP hükümetinin son dönem
ataklar›n›, bu yaklafl›mla gözden ge-
çirmek gerekir. 

Rusya “s›cak denizlere” iniyor
Rusya Devlet Baflkan› Medve-

dev’in 11 May›s günü Türkiye’ye
gelmesi ve nükleer enerji ile do¤algaz
anlaflmalar› imzalamalar›, son döne-
me damgas›n› vuran en önemli gelifl-
melerden biriydi. Zaten manfletlere de
“iliflkilerde tarihi bir de¤iflim”, “bir
dönüm noktas›” gibi ifadelerle yans›-
d›. 

‹ki ülke aras›nda, de¤iflik konular-
da 16 anlaflma imzaland›. Bunlardan
üçü son derece önemli ve ziyarete de
damgas›n› vuran niteliktedir. Bunlar;
iki ülke aras›ndaki ziyaretlerde, 30
günden k›sa süreli kal›fllarda vize mu-
afiyetinin getirilmesi, Mersin Akku-
yu’da bir nükleer santral inflas›, Rus

do¤algaz›n›n Karadeniz ve Türkiye
üzerinden Avrupa’ya tafl›nma güzer-
gah›n›n oluflturulmas› anlaflmalar›yd›. 

Vizenin kald›r›lmas›, as›l olarak
Erdo¤an’›n talebiydi ve Rusya kesin
olarak karfl› ç›k›yordu. Çünkü Rusya,
vizenin kald›r›lmas›yla, Türkiye ile
Çeçenistan aras›ndaki trafi¤in artaca-
¤›n› düflünüyor. Çeçen direniflçiler
için Türkiye güvenli bir s›¤›nak hali-
ne gelirken, Türkiye’den Çeçenis-
tan’a deste¤e gidenlerin artaca¤›n› bi-
liyor. Zaten ‘90’l› y›llarda Türki-
ye’den Çeçenistan’a akan destek,
Rusya’n›n kayg›lar›n›n bofluna olma-
d›¤›n› kan›tl›yor. 

Rusya’n›n ikinci kayg›s› ise eko-
nomik ya da siyasi nedenlerle Türki-
ye’den Rusya’ya yönelecek göçmen
ak›n›. Turist vizesiyle girip kaçak-
göçmen olarak kalacak Türkiyeli, ya
da Türkiye üzerinden Rusya’ya girifl
yapmak isteyen Asyal› göçmenler,
daha flimdiden Rusya’n›n bafl›n› a¤r›-
t›yor. Yoksa as›l sorun turist say›s›n-
da oluflabilecek bir art›fl de¤il. Çünkü
rakamlara bakt›¤›m›zda Rusya’dan
Türkiye’ye gelen turist say›s› 2009
y›l›nda 2 milyon 600 bin iken, Türki-
ye’den Rusya’ya giden turist say›s›
30-40 bin civar›nda kal›yor. Yani vi-
zenin kalkmas›, Rusya’dan Türki-
ye’ye gelen turist say›s›n› artt›r›rken,
Türkiye’den Rusya’ya turizm d›fl›
amaçlarla geçifli kolaylaflt›racak. 

Bu kayg›lar› tafl›yan Rusya, iki
koflul öne sürerek kendisini garanti
alt›na almak istiyor. Birincisi, 30
günlük vizenin kald›r›lmas› için ön-
celikle nükleer santral kurulmas›nda
ilerleme kaydedilmesini, buradaki ge-
liflmeye ba¤l› olarak vizenin günde-
me gelmesini istiyor. ‹kincisi, Türki-
ye’nin hangi ülkeden gelirse gelsin
Türkiye üzerinden Rusya’ya girecek
kaçak göçmenlerle ilgili olarak “geri
kabul taahhütnamesi”ni imzalamas›n›
istiyor. 

Rusya ile görüflmelerin ana gün-
dem maddesi ise Akkuyu’da nükle-
er santral kurulmas› konusuydu.
Rusya Türkiye’de ilk nükleer san-
tral infla eden ülke olmak istiyor.
Santralin 20 milyon dolara malol-
mas› ve yedi y›lda tamamlanmas›
planlan›yor. 

Bu nükleer santral anlaflmas›, Tür-
kiye’nin ipleri tümüyle Rusya’ya b›-
rakt›¤›, her aflamas› Rusya’n›n kon-
trolü ve inisiyatifinde bir anlaflma.
Öncelikle santral yap›m›n›n ihalesiz
olarak do¤rudan Rusya’ya verilmifl
olmas› son derece önemli. ‹kincisi,
Rusya bu santralin inflas› sürecinde
Türk bir flirketle ortakl›k kurup kur-
mamaktan, Türk iflçi çal›flt›r›p çal›fl-
t›rmamaya kadar, tüm detaylara ilifl-
kin s›n›rs›z bir hareket serbestisine ve

Türkiye’nin 
“Ekseni”?!

s
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karar alma inisiyatifine sahip olacak.
Üçüncüsü, Rusya 60 y›ll›¤›na bu san-
tralin sahibi olacak ve hiçbir dönem
ço¤unluk hisselerini elden ç›karmaya-
cak. Dördüncüsü, santral tamamlan-
d›ktan sonra, 15 y›l boyunca Rusya,
Türk devletine 12.5 sent fiyatta elek-
trik satacak. O dönem elektri¤in piya-
sa fiyat› daha düflük olsa bile, Rus-
ya’n›n fiyat› sabit kalacak. 

Anlaflma flartlar›n›n tümüyle Rus-
ya’n›n lehine düzenlenmifl olmas›n›n
yan›nda, Rusya, bu santral ile son de-
rece önemli bir siyasi ayr›cal›k da ka-
zanm›fl durumda. ‹lk defa eski Sovyet
co¤rafyas›n›n d›fl›na, üstelik de bir
NATO ülkesine, kendisine ait bir
nükleer santral infla ediyor. Bugüne
kadar hep NATO’nun kendi s›n›rlar›-
na yaklaflmas›ndan rahats›zl›¤›n› ifa-
de eden Rusya, bu defa kendisi bir
NATO ülkesiyle son derece stratejik
öneme sahip bir iliflki kurmufl oluyor. 

Rusya ile imzalanan do¤algaz an-
laflmas› da bu durumu pekifltiren bir
baflka unsuru ortaya koyuyor. Anlafl-
maya göre Rusya, Güney Ak›m do-
¤algaz boru hatt›n› Karadeniz’in alt›n-
dan Samsun’a uzatacak ve do¤algaz›
Türkiye-Yunanistan üzerinden Avru-
pa’ya aktaracak. fiu anda Rus do¤al-
gaz›n›n Avrupa’ya ulaflmas›n›n tek
güzergah›, Ukrayna’dan geçen boru
hatt›. Ukrayna’da yaflanan Amerikan-
c› renkli darbenin arkas›ndan, do¤al-
gaz›n Avrupa’ya ulaflmas›nda s›k›nt›-
lar yaflanm›flt›. Türkiye ile yap›lan bu
anlaflma Ukrayna’daki son yönetim
de¤iflikli¤ine ve yeni yönetimin Rus
yanl›s› kararlar almas›na ra¤men,
Rusya’n›n Avrupa hatt›nda alternatif
oluflturmak istedi¤ini ortaya koyuyor.
‹lk alternatif olarak Türkiye’nin gün-
deme gelmesi ise iki ülkenin aras›nda-
ki iliflkilerin farkl›laflmakta oldu¤unu
gösteriyor. 

Rusya, petrol için de, Mavi Ak›m
(Samsun-Ceyhan) güzergah›n› pekifl-
tirerek, petrolü Ceyhan’dan dünya pa-
zarlar›na açman›n yan› s›ra, Cey-
han’da bir petrol rafinerisi de kurmak
istiyor. Yap›lan anlaflmalarda bu mad-
de de yer al›yor.

“Sözde de¤il, 
gerçekte stratejik ortakl›k”
Rusya ile Türkiye aras›nda son zi-

yarete damgas›n› vuran en önemli
gündemler bunlar. Ancak görüflmeler
ve gelece¤e iliflkin planlar bunlarla s›-
n›rl› de¤il. Mesela Türkiye ile Rusya
aras›nda 38 milyar dolar olan ticaret
hacminin 5 y›l içinde 100 milyar dola-
ra ç›kart›lmas›, iki ülkenin AB ülkele-
riyle kurduklar› ekonomik iliflkilerin
bir k›sm›n›n birbirleriyle kurulmas›
planlan›yor. Abdullah Gül’ün ifade
etti¤i bu plan konusunda, Medvedev

Rusya, ilk defa es-
ki Sovyet co¤rafyas›-
n›n d›fl›na, üstelik de
bir NATO ülkesine,
kendisine ait bir
nükleer santral infla
ediyor. Bugüne ka-
dar hep NATO’nun
kendi s›n›rlar›na
yaklaflmas›ndan ra-
hats›zl›¤›n› ifade
eden Rusya, bu defa
kendisi bir NATO
ülkesiyle son derece
stratejik öneme sa-
hip bir iliflki kurmufl
oluyor.

Rusya ile imzala-
nan do¤algaz anlafl-
mas›, bu durumu pe-
kifltiren bir baflka
unsur.

Medvedev, imza-
lanan anlaflmalar›n
arkas›ndan, Türkiye
ile olan iliflkiyi “söz-
de de¤il, gerçekte
stratejik ortakl›k”
olarak tan›mlad›.
Onun bu sözü hem
ABD ile çok sözü
edilen ama bir türlü
kurulamayan “stra-
tejik ortakl›k” iliflki-
sine hem de AB’nin
Türkiye’yi üye ola-
rak almay›p çeflitli
s›fatlar üretmesine
bir at›f anlam›n› ta-
fl›yordu. 

de “iddial› bir plan ama gerçekleflmez
de¤il” diyor. 

Di¤er taraftan Medvedev, “emniyet,
askeri ve istihbarat birimleri aras›nda
bafllayarak iflbirli¤i”nden söz ediyor.
Bu iflbirli¤i, Türkiye cephesinden
Kürt hareketini, Rusya cephesinden
ise Çeçen direniflini hedef al›yor. ‹ki
taraf da kendi içindeki ulusal hare-
ketlere dönük olarak, birbirlerinden
istihbarat yard›m› almay› hedefliyor.
Çeçenya Cumhurbaflkan› Ramzan
Kadirov’un Türkiye’ye Medvedev ile
birlikte gelmesi ve temaslarda bulun-
mas› bunun göstergesi. 

Medvedev, imzalanan anlaflmalar›n
arkas›ndan, Türkiye ile olan iliflkiyi
“sözde de¤il, gerçekte stratejik ortak-
l›k” olarak tan›mlad›. Onun bu sözü
hem ABD ile çok sözü edilen ama bir
türlü kurulamayan “stratejik ortakl›k”
iliflkisine hem de AB’nin Türkiye’yi
üye olarak almay›p çeflitli s›fatlar üret-
mesine bir at›f anlam›n› tafl›yordu. 

Bu ziyaret ve Medvedev’in yapt›¤›
aç›klama, Türkiye’nin “eksen kaymas›”
ya da “Rusya-Türkiye ekseninin olufl-
mas›” gibi tart›flmalara h›z kazand›rd›.
Türkiye’nin ABD’ye en yak›n göründü-
¤ü, ABD’nin Ortado¤u’daki politikala-
r›n›n uygulay›c›s› olarak sivrildi¤i bir
dönemde, Rusya ile kurulan bu iliflki,
daha fazla kafa kar›flt›r›c› bir etki yarat-
t›. 

‹ran’la Nükleer Takas anlaflmas›
Türkiye ve Brezilya’n›n ‹ran’la 17

May›s’ta imzalad›¤› nükleer takas an-
laflmas›, arkas›ndan 10 Haziran günü
BM-GK’dan (Birleflmifl Milletler-Gü-
venlik Konseyi) yap›lan ‹ran’a yapt›r›m
oylamas›nda Türkiye’nin “hay›r” oyu
vermesi, “Türkiye’nin ekseni” tart›flma-
lar›na h›z kazand›rd›. 

‹ran ile ABD aras›ndaki bitmeyen
nükleer gerginli¤in son aflamas›, 12-13
Nisan tarihlerinde Washington’da ger-
çeklefltirilen Nükleer Güvenlik Zirve-
si’nde ‹ran’a yapt›r›mlar konusunun bir
kere daha gündeme getirilmesiydi.
‹ran’la Viyana Grubu (ABD, Rusya,
Fransa, UAEK) aras›ndaki görüflmeler-
den bir sonuç ç›kmay›nca, Brezilya ile
Türkiye nükleer takas için arabuluculuk
yapmaya aday olduklar›n› duyurdular
ve ‹ran’› ikna etme görevini üstlendiler. 

Türkiye, uluslararas› kamuoyunda,
takas anlaflmas›n› kendi baflar›s›ym›fl gi-
bi göstermek için epeyce u¤raflt›. Ancak
gerçek durum bu de¤ildi. Öncelikle
‹ran, Venezüella Devlet Baflkan› Cha-
vez’le yapt›¤› görüflmenin arkas›ndan,
Türkiye’nin de¤il Brezilya’n›n arabulu-
culu¤unu istedi¤ini duyurdu. Böylece
Erdo¤an, Tahran’a giderek anlaflmay›
bizzat imzalama plan›ndan vazgeçmek
zorunda kald›. ‹ran’› as›l ikna eden ise,
‹ran’a gitmeden önce Rusya’ya u¤raya-

rak Devlet Baflkan› Medvedev ile bir
görüflme yapan Brezilya Devlet Baflkan›
Lula oldu. Türk D›fliflleri Bakan› Davu-
to¤lu’nun orada bulunmas› ise, meydan›
tamamen Brezilya’ya b›rakmamak ama-
c›n› tafl›yordu. Lula ile Ahmedinecad
görüflmesi olumlu geçip anlaflman›n
imzalanaca¤›na dair mesajlar gelin-
ce, Erdo¤an apar topar ‹ran’a uçtu.
Sonradan ABD’li bir yetkilinin “her-
kesin mutlu gözüktü¤ü foto¤raf hep
gözümüzün önünde olacak” sözleriy-
le tepkisini ifade etti¤i “mutluluk tab-
losu” oluflmufl, mutabakat metni im-
zalanm›fl oldu. 

Asl›nda anlaflma ABD ve Viyana
Grubu’nun geçen y›l haz›rlad›¤› bir tas-
lakta yer alan bütün önemli unsurlar›
içeriyordu. ‹ran geçen y›l uzun süre tar-
t›fl›lan taslakta yer alan “bir kerede
uranyumu verme; takas›n ‹ran d›fl›nda
yap›lmas›; yak›t› bir y›l içinde parça
parça olma” maddesini kabul etmedi¤i
için, 12 Ekim 2009’da görüflmelerden
çekilmifl, fiubat 2010’da da yeniden
uranyum zenginlefltirme faaliyetine bafl-
lad›¤›n› aç›klam›flt›. ‹ran, Brezilya ve
Türkiye taraf›ndan imzalanan yeni mu-
tabakat metninde, ‹ran’›n geçen y›l ka-
bul etmedi¤i bu üç unsur da yer al›yor-
du.

Ancak hem ‹ran cephesinden, hem
de emperyalist ülkeler cephesinden
yap›lan aç›klamalar, bu anlaflman›n
ölü do¤du¤unu ortaya koyuyor. En
baflta, anlaflma metni, içerdi¤i mad-
delerin nas›l uygulanaca¤›na dair
mu¤lakl›klar tafl›yor. Zaten baflta
ABD olmak üzere emperyalist ülkeler
de ‹ran’›n güvenilmez oldu¤unu, anlafl-
ma metnin yeterli olmad›¤›n› ifade et-
mifllerdi. En net tepki ‹srail’den geldi.
‹srail, ‹ran’›n Türkiye ile Brezilya’y›
“ustaca idare etti¤ini”, gerginli¤i düflü-
rüp yapt›r›mlar›n› hafifletmeyi hedefle-
di¤ini söyledi. 

Di¤er taraftan ‹ran da, anlaflman›n
duyurulmas›n›n hemen arkas›ndan, yüz-
de 20 uranyum zenginlefltirmeye devam
edece¤ini aç›klad›. ‹ran zaten Nate-
ne’deki uranyum zenginlefltirme prog-
ram›n› sürdürüyor. Arak’ta yeni bir re-
aktör infla ediyor. Kum kentindeki nük-
leer faaliyetlerini de gizliyordu. 

BM’de ‹ran’a yapt›r›m karar›
Türkiye anlaflma metnini kabul ettir-

mek ve bunun büyük bir baflar› oldu¤u-
nu kan›tlamak için cansiperane u¤raflsa
da, ABD’nin yapt›r›m karar› ç›kartma
yönündeki çabas›n› durdurmay› baflara-
mad›. Mutabakat›n aç›klanmas›ndan sa-
dece iki gün sonra, ABD bugüne kadar
‹ran’a yapt›r›m uygulanmas›na karfl›
ç›km›fl olan Çin ve Rusya’n›n da deste-
¤ini alarak, BM-GK’n›n 5 daimi üyesi-
nin uzlaflmas›yla oluflturulan yapt›r›m
tasla¤›n› GK’ya sunaca¤›n› aç›klad›. 
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BM-GK’da 10 Haziran günü yap›lan
oylamada ABD’nin haz›rlad›¤› taslak
onayland›. Oylamada, Türkiye ile Bre-
zilya yapt›r›mlara “hay›r” oyu kullan›r-
ken, Lübnan “çekimser” kald›. 5 daimi
üye ile birlikte toplam 7 ülke de “evet”
oyu verdi¤i için, yapt›r›m karar› onay-
lanm›fl oldu. 

Bu karar, Türkiye ile Brezilya’n›n
17 May›s’ta ‹ran’la imzalad›klar› nük-
leer takas anlaflmas›n›n bofla düflmesi
anlam›na geliyordu. Asl›nda ABD,
Türkiye ile Brezilya’n›n yürüttü¤ü
görüflme ve pazarl›klar› do¤rudan ta-
kip ediyordu. Hatta Brezilya Devlet
Baflkan› Lula, Obama’n›n 20 Nisan
tarihli mektubunu bas›na aç›klad›-
¤›nda ABD’nin bu görüflmeleri des-
tekledi¤i ve onaylad›¤› da ortaya ç›k-
m›flt›. 

Ancak ABD, ‹ran’›n anlaflmaya ya-
naflaca¤›n› düflünmüyor, bu pazarl›klar›
“yapt›r›m karar› ç›kmadan ‹ran’› ikna
etmek için sonuna kadar u¤raflt›k” diye-
bilmek, kendi argümanlar›n› güçlendi-
rebilmek için destekliyorlard›. Zaten
anlaflman›n imzalanaca¤› düflünülmedi-
¤i için, son ana kadar Erdo¤an ‹ran’a
gitmemiflti. 

‹ran ise tersten ABD’nin bu plan›n›
gördü¤ü için, tam da yapt›r›m karar› ön-
cesinde, karar›n ç›kmas›n› önlemek
amac›yla anlaflmay› imzalad›. Rusya ile
görüflen Brezilya’n›n ikna etmesi de
bunda önemli bir rol oynam›flt›. 

T›pk› ABD’nin ‹ran’› ikna etme ça-
balar›n›n göstermelik olmas› gibi, Çin
ve Rusya’n›n yapt›r›m karar›na imza at-
mas› da göstermelikti. Çünkü yapt›r›m
tasla¤›ndaki maddeleri fazlas›yla sulan-
d›rm›fl, etkisini en alt düzeye çekmifller-
di. Yan›s›ra ‹ran’la ikili anlaflmalar›n›
garanti alt›na alm›fllard›. Öyle ki ‹ran’a
S-300 füzeleri satmaktan, “bar›flç›l
amaçl› nükleer santral inflas›”na kadar
pek çok ikili anlaflman›n yapt›r›m kara-
r›na ayk›r› olmad›¤›n› savunuyorlard›.
Rusya Baflbakan› Putin’in “yapt›r›mlar
temel olarak etkisiz” ifadesini kullan-
mas› da bu durumu özetliyor, imzalar›n
ka¤›t üzerinde kald›¤›n› ortaya koyu-
yordu. 

Asl›nda bugüne kadar BM-GK’da
üç defa (Aral›k 2006, Mart 2007 ve
Mart 2008’de) yapt›r›m karar› kabul
edilmifl, ancak bunlar ‹ran’›n nükleer
faaliyetlerini de¤il durdurmak, yavafl-
latmay› bile baflaramam›flt›. Hatta ‹ran,
8 y›ld›r yüzde 3.5 oran›nda uranyum
zenginlefltirmesi yapabilirken, fiubat
ay›ndan itibaren yüzde 20 oran›nda
zenginlefltirme yapma gücüne ulaflm›fl-
t›. Zaten Rus Atom Enerjisi Kurumu
Baflkan› Sergey Kiryenko da, ‹ran’›n
Buflehr nükleer santralindeki reaktörü-
nü A¤ustos ay›nda faal k›lacaklar›n›,
yapt›r›mlar›n bunu engelleyemeyece¤i-
ni belirtti. 

ABD, Türkiye ile
Brezilya’n›n yürüt-
tü¤ü görüflme ve
pazarl›klar› do¤ru-
dan takip ediyordu.
Ancak ‹ran’›n an-
laflmaya yanaflaca-
¤›n› düflünmüyor,
bu pazarl›klar›
“yapt›r›m karar›
ç›kmadan ‹ran’› ik-
na etmek için sonu-
na kadar u¤raflt›k”
diyebilmek, kendi
argümanlar›n› güç-
lendirebilmek için
destekliyordu.

‹ran ise tersten
ABD’nin bu plan›-
n› gördü¤ü için,
tam da yapt›r›m ka-
rar› öncesinde, ka-
rar›n ç›kmas›n› ön-
lemek amac›yla an-
laflmay› imzalad›.

Asl›nda ne takas
anlaflmas› ne de
yapt›r›m karar›
göstermelik imzala-
r›n ötesine geçmi-
yor. Emperyalistler
aras›ndaki saflafl-
ma giderek daha
keskinlefliyor: Bir
tarafta ABD, di¤er
tarafta ‹ran ve ar-
kas›ndaki emperya-
listler, kendi ç›kar-
lar› do¤rultusunda
ad›mlar atmaya de-
vam ediyorlar.

Bu nedenle Ahmedinejad, karar›n
"ka¤›t parças›" oldu¤unu, bir anlam ta-
fl›mad›¤›n› söyledi. Yapt›r›m karar›na
imza atan Fransa, Almanya gibi ülkeler
de karara ra¤men diyalog yolunun sür-
dürülmesi gerekti¤ini özellikle belirtti-
ler. Çin ve Rusya ise, ‹ran'a olan des-
teklerini daha aç›k ifade ettiler. 

Yapt›r›m karar›n›n daha bafltan
ölü do¤du¤unu gören, di¤er emper-
yalistleri bir türlü kendi karar›na
ortak edemeyen ABD, kendi cephe-
sinden kararlar› a¤›rlaflt›r›c› bir
ad›m att› ve ‹ran'›n nükleer progra-
m›yla ilgili çok say›da flirket ve kifliyi
kara listeye ald›¤›n› aç›klad›. Rusya
da buna tepki göstererek BM'nin
üzerinde davranmamas› için uyard›. 

‹ran ise, uranyum zenginlefltirmeye
devam edece¤ini ve art›k masaya otur-
mak için flartlar› oldu¤unu söyleyerek,
tart›flmalara son noktay› koydu. Nükle-
er tesisleri denetlemek isteyen UA-
EK'in (Uluslararas› Atom Enerjileri
Kurumu) iki denetçisini ülkeye alma-
yarak, tavr›n› da göstermifl oldu. 

Asl›nda ne takas anlaflmas› ne de
yapt›r›m karar› göstermelik imzalar›n
ötesine geçmiyor. Emperyalistler ara-
s›ndaki saflaflma giderek daha keskin-
lefliyor: Bir tarafta ABD, di¤er tarafta
‹ran ve arkas›ndaki emperyalistler,
kendi ç›karlar› do¤rultusunda ad›mlar
atmaya devam ediyorlar.

Ancak bu arada, Türkiye'nin çeliflik
görünen tutumlar›, giderek daha ciddi
biçimde tart›flma masas›na yat›r›l›yor. 

“Yard›m gemileri"ne sald›r›
Türkiye'den yola ç›kan, ama gönde-

rinde Komar ‹slam Cumhuriyeti bayra-
¤› dalgalanan Mavi Marmara gemisin-
de 1 milyon dolar para, ‹HH (‹nsan
Hak ve Hürriyetleri) ‹nsani Yard›m
Vakf›'n›n örgütledi¤i yüklü miktarda
yard›m malzemesi, 50 ülkeden Hristi-
yan, Müslüman, Musevi din adamla-
r›yla Avrupal› parlamenterlerin de için-
de bulundu¤u 1000 kadar yolcu bulu-
nuyordu. Bu yolcular›n aras›nda AKP
milletvekilleri de bulunacakt›, ama ‹s-
rail'in artan tehditleri nedeniyle son da-
kikada gemiye binmekten vazgeçtiler. 

‹srail tehditlerini gerçeklefltirdi
ve gemiye sald›rd›. Ve ortaya ‹srail
devlet adamlar›n›n bile savunamad›-
¤›, bütün dünyan›n tepkisini topla-
yan bir görüntü ç›kt›. Ayn› zamanda
‹srail'in baflar›s›zl›¤› ve beceriksizli-
¤i de bütün ç›plakl›¤›yla gözler önü-
ne serildi. Gemiye sald›r›, ‹srail aç›-
s›ndan her yönüyle bir fiyaskoydu. 

En baflta, "önce sald›ran" konumun-
da olmas›na ra¤men, bunun avantaj›n›
do¤ru düzgün kullanamad›. ‹lk anda
kendi askerlerinin gemidekiler taraf›n-
dan dövülmesini engelleyemedi. Ge-
mide bir MOSSAD ajan› olmas›na ra¤-

men, gemidekilerin haz›rl›k ve direnifl
düzeyini tam olarak kestirememifl, da-
ha ilk anda kontrolü kaybetmiflti. So-
nuç, çok say›da insan›n ölmesiydi. 

‹kincisi, ‹srail sald›r›s› gemidekiler
taraf›ndan ilk andan itibaren canl› ya-
y›nla tüm dünyaya duyurulmufltu. ‹lk
alt› saat boyunca ‹srail'den tek bir aç›k-
lama yap›lmam›fl, sadece gemidekile-
rin propagandas› duyulmufltu. Saatler
sonra ‹srail'den gelen "gemide silahlar
vard› ama denize att›lar" türü aç›kla-
malar ise, hiçbir inand›r›c› kan›ta da-
yanmayan ve "acizlik" duygusundan
baflka bir etki yaratmayan "s›zlanma-
lar" olarak alg›land›. Konuyla ilgili bir
bas›n aç›klamas› düzenleyen ‹srail Ge-
nelkurmay Baflkan› ile Savunma Baka-
n› ise, inand›r›c› olmaktan çok, ‹srail'in
içine düfltü¤ü zor durumun foto¤raf›
niteli¤indeydi. 

Di¤er taraftan "Özgür Gazze Hare-
kat›", son derece iyi örgülenmifl, propa-
ganda malzemelerini titizlikle olufltur-
mufllard›. Gemideki ‹slamc› kadrolar›
"yard›m gönüllüleri" olarak lanse etti-
ler, parlamenterlerden din adamlar›na
kadar genifl bir yolcu profili oluflturdu-
lar; hatta "aralar›nda bebeklerin oldu-
¤u sivillere sald›rd›lar" cümlelerini
söyleyebilmek için 1.5 yafl›ndaki bir
bebe¤i de gemiye bindirdiler. ‹srail'in
sald›raca¤›n› bile bile bebe¤iyle gemi-
ye binen annenin "o¤lum misyonunu
yerine getirdi" sözleri de bebe¤in "mis-
yonu"nun ne oldu¤unu ortaya koyu-
yordu. 

Ve bütün bunlara ek olarak ‹srail,
pratikte geminin Gazze'ye girmesini
engellemifl ve görünürde zafer kazan-
m›flt›, ama hemen arkas›ndan ablukay›
gevfletti¤ini aç›klamak zorunda kalm›fl-
t›. Sonradan bu aç›klaman›n yalan ol-
du¤u ortaya ç›kt›. Ama aç›klaman›n
yap›lmas› bile, ‹srail üzerindeki bask›-
n›n göstergesiydi. Keza 2007 y›l›ndan
beri ‹srail'in ablukas›n› desteklemifl
olan M›s›r da, gemi sald›r›s›ndan sonra
oluflan öfke dalgas›n›n etkisiyle Refah
kap›s›n› aralamaya mecbur kalm›flt›. 

‹srail'in ç›kar›na olan fley, Gaz-
ze'deki ablukan›n meflrulaflmas›, göz-
den uzak kalmas›, unutulmas›yd›. Sal-
d›r› ise, ‹srail'in en istemedi¤i fleyi ger-
çeklefltirmifl, Gazze'yi, buradaki vahfle-
ti, Filistinlilerin 60 y›ll›k direniflini ve
ablukan›n yaratt›¤› insanl›k dram›n›,
dünya kamuoyunun gündemine sok-
mufltu. Ve bunun etkisiyle, ablukan›n
hafiflemesi de¤il, tamamen kald›r›lma-
s› yönünde dünya genelinde bir bask›
oluflmufltu. 

Sald›r›, ‹srail devletinin zaten
tart›flmal› olan meflruiyetini iyice
kaygan bir zemine itti. Sadece dünya
kamuoyunda de¤il, ‹srail içinde de
önemli bir kesim sald›r›ya tepki gös-
teriyor ve ablukan›n kalkmas›n› isti-
yordu. 
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‹srail devleti cephesinde ise, bütün
bu tabloda as›l eksiklik ve sorunun,
‹srail'in yeterince etkili bir propagan-
da yapamamas›nda oldu¤u dillendiri-
liyordu. Geminin hareketi tart›fl›lmaya
bafllad›¤› andan itibaren kamuoyu
oluflturma faaliyetinin yürütülememe-
si, demogoji bombard›man›n›n unu-
tulmas›; televizyon görüntülerinin en-
gellenmemesi gibi unsurlar tart›fl›l›-
yordu. 

Oysa sorun "propaganda bakanl›-
¤›"n›n beceriksizli¤i ya da düflünce-
sizli¤i de¤il, ‹srail devletinin giderek
daha berilgin bir biçimde günyüzüne
ç›kan güç ve meflruiyet kayb›yd›. Son
y›llarda artarak süren hatal› politikala-
r›, siyasi-askeri yenilgileri vb. konum
kayb›n›n ve Ortado¤u dengelerindeki
de¤iflimin hem nedeni hem de sonucu
oldu. ‹srail güç ve meflruiyet kaybet-
mekte oldu¤u için hata ve baflar›s›z-
l›klar yafl›yor, her hatas› ve baflar›s›z-
l›¤› onun meflruiyetini biraz daha
afl›nd›r›yordu. 

2006 y›l›nda Lübnan sald›r›s›nda
Hizbullah karfl›s›nda ald›¤› yenilgi;
‹ran'›n küçümseyen ve alay eden söz-
lerine yan›t verememesi ve y›llard›r
laf›n› etmesine ra¤men ‹ran sald›r›s›n›
gerçeklefltirememesi; 2008 y›l›nda bir
taraftan Erdo¤an'›n arabuluculu¤unda
Suriye ile pazarl›k yürütürken bir ta-
raftan Gazze'ye sald›rmas› vb. unsur-
lar, ‹srail'in prestij kayb›n› genel ola-
rak derinlefltiriyor. ABD'nin son dö-
nemde, Suudi Arabistan deste¤ini ka-
zanabilmek için ‹srail ile iliflkileri da-
ha da geriye itiyor görünmesi de, ‹sra-
il'in durumunu daha içinden ç›k›lmaz
bir hale getirmiflti. Mavi Marmara ge-
misine yap›lan hem afl›r› hem de bece-
riksiz müdahale ise, bu tablonun tuzu
biberi oldu. 

Oysa ‹srail, Filistin topraklar›nda
kendi devletine yer açarken, tüm dün-
yada Alman faflizmine karfl› yükselen
tepkilerle birlikte, savafl s›ras›nda ger-
çekleflen Yahudi katliamlar›n›n olufl-
turdu¤u merhamet duygular›n› da ar-
kas›na alm›flt›. Ve t›pk› bugün Gazze
ablukas›n› zay›flatmak için Mavi
Marmara gemisinin kullan›lmas› gibi,
‹srail de ilk meflruiyetini, Filistin k›y›-
lar›na yanaflan bir gemi ile oluflturma-
ya çal›flm›flt›. 1947 y›l›nda Exodus ad-
l› gemi, soyk›r›mdan kurtulmufl 4 bin
500 Yahudi yolcuyla Fransa'dan yola
ç›km›flt›. Organizasyonu yapan onbin-
lerce Yahudi'yi silah alt›na alan, Bri-
tanya mandas›na ve Araplara karfl› sa-
vaflan, ‹srail kurulduktan sonra ‹srail
ordusunun çekirde¤ini oluflturan Ya-
hudi milis örgütü Haganah't›. Gemi
Filistin k›y›lar›na yanafl›rken, Britan-
ya ordusu askeri operasyona bafllad›.
Yahudiler haz›rl›kl›yd›lar ve çok di-
rendiler; ancak Britanya ordusu ölüm-
ler ve yaral›lar pahas›na gemiyi

‹srail'in ç›kar›na
olan fley, Gazze'deki
ablukan›n meflrulafl-
mas›, gözden uzak
kalmas›, unutulma-
s›yd›. Sald›r› ise, ‹s-
rail'in en istemedi¤i
fleyi gerçeklefltirmifl,
Gazze'yi, buradaki
vahfleti, Filistinlile-
rin 60 y›ll›k direnifli-
ni ve ablukan›n ya-
ratt›¤› insanl›k dün-
ya kamuoyunun
gündemine sokmufl-
tu. Ve bunun etkisiy-
le, ablukan›n hafif-
lemesi de¤il, tama-
men kald›r›lmas› yö-
nünde dünya gene-
linde bir bask› olufl-
mufltu. 

‹srail’in son y›l-
larda artarak süren
hatal› politikalar›,
siyasi-askeri yenilgi-
leri vb. konum kay-
b›n›n ve Ortado¤u
dengelerindeki de¤i-
flimin hem nedeni
hem de sonucu oldu.
‹srail güç ve meflrui-
yet kaybetmekte ol-
du¤u için hata ve ba-
flar›s›zl›klar yafl›yor,
her hatas› ve baflar›-
s›zl›¤› onun meflru-
iyetini biraz daha
afl›nd›r›yordu. 

kontrol alt›na ald›. Gemi Fransa'ya, Ya-
hudiler yeniden Almanya'ya, bu defa
Britanya'n›n kontrolünde toplama kam-
p›na gönderildi. Her aflamas› büyük di-
renifllere sahne olan bu süreç, arkas›nda
büyük bir kamuoyu deste¤i oluflturarak
on ay kadar sonra 1948'de, Britanaya
mandas›n›n kalkmas› ve ‹srail'in ku-
rumlas›yla sonuçland›. 

Sonras›nda ise ‹srail denince akla
gelen fley, Arap dünyas›n›n bö¤rüne
saplanm›fl bir hançer, küçük ama
ABD'nin deste¤ini arkas›na alm›fl et-
kili bir ülke, yenilmez bir askeri güç,
sa¤lam bir istihbarat a¤›yd›.  ‹srail,
ABD'nin Ortado¤u'daki vurucu üssü
oldu ve Arap ülkeleri ‹srail'i onayla-
masalar bile, onunla bafledemeyecek-
lerini kabullendiler.

Bugün ise ‹srail, 2006’da Hizbullah
yenilgisi, 2008’de Gazze’deki vahfli
katliam ve son olarak yard›m gemisine
sald›r› gibi olaylar›n yaratt›¤› sars›nt›y›
ve güçten düflmeyi tamir etmeye; 60 y›-
l› bile bulmayan "iktidar›n›" yenileme-
ye çal›fl›yor. 

"Yeni bir dünya kurulurken"
Son aylarda ABD ile Türkiye ara-

s›nda so¤uk rüzgarlar›n esmekte oldu-
¤u, art›k gözlerden gizlenemez hale
gelmifltir. ABD'li yetkililer, bunu aç›k-
ça ifade etmektedirler. 

En son BM-GK'da ‹ran'a yapt›r›m
oylamas›ndan önce ABD'liler de¤iflik
düzeylerde Türkiye'yi defalaraca ara-
m›fl, ikna etmek için saatlerce konufl-
mufl, buna ra¤men Türkiye "hay›r" oyu
vermifltir. ABD bu durumu ciddiye al-
makta ve "uzun zamand›r ilk defa Tür-
kiye'den bu kadar önemli bir istekte bu-
lunduk ve reddedildik" diye tepki gös-
termektedir. ‹ran'a karfl› oylaman›n
2003 y›l›nda Irak Savafl› bafllamadan
önce yap›lan 1 Mart tezkeresinden daha
önemli oldu¤u söylenmekte, "hay›r"
oyuna tepkilerini en sert söylemlerle
ifade etmektedirler. ABD ile Türkiye
aras›nda "model ortakl›k" ya da "strate-
jik iliflki" gibi kavramlar›n bafllamadan
bitti¤i; Türkiye'nin "hay›r" oyu vererek
BM-GK'n›n ve uluslararas› toplulu¤un
d›fl›nda kald›¤›, hatta Türkiye'nin NA-
TO'dan ç›kart›lmas› gerekti¤i gibi yo-
rumlar üst perdeden ifade edilmektedir.
Son olarak ABD'nin D›fliflleri Bakan
Yard›mc›s› Phlip Gordon, "Bat›'ya ba¤-
l›l›¤›n›z› kan›tlay›n" diyerek en önemli
mesaj› göndermifltir. 

Benzer biçimde Davos'taki "van
münit" krizinden bu yana ‹srail'le de so-
runlu olan iliflkiler, Gazze'ye yard›m
gemisi ile ciddi bir sars›nt› yaflam›flt›r.
Erdo¤an'›n gemi sald›r›s›ndan sonra
"Hamas bir terör örgütü de¤il, direnifl
örgütüdür" sözleri adeta bu durumu da-
ha da keskinlefltirmeyi amaçlamaktad›r.
Görünürde askeri anlaflmalardan ticari

iliflkilere kadar her fley eskisi gibi yürü-
mekte, Türkiye ile ‹srail aras›nda ciddi
bir sars›nt› yaflanmamaktad›r. Ancak
ABD'deki Yahudi lobisinin tehditkar
aç›klamalar› ve iki ülke halk›n›n aras›-
na gerginlik ve düflmanl›k tohumlar›n›n
at›lmas›, yola eskisi gib devam edilme-
di¤inin göstergesidir. 

Türkiye'nin hem ABD, hem de ‹s-
rail ile iliflkileri günlük iliflkiler de¤il-
dir ve bozulmas› da çok kolay olmaz.
2. Emperyalist savafltan bu yana 40
üyesi olan; ABD eliyle askeri darbe-
ler düzenlenerek, bozulan "ekonomi-
leri hizaya sokulan; ‹srail kuruldu-
¤unda onu tan›yan ilk Müslüman ül-
ke olan; bütün '90'l› y›lllar› "ABD-
‹srail-Türkiye stratejik ortakl›¤›"
söylemlerinin gölgesinde geçiren
Türkiye'nin, ABD ve ‹srail'den uzak-
laflmas› çok kolay de¤ildir. 

Hele ki Türkiye'nin Do¤u’yla iliflki-
lerini gelifltirmesini savunan "Avrasya-
c›lar"a ABD'nin denetiminde "Ergene-
kon" ad› alt›nda operasyonlar düzenle-
yip en üst düzey kadrolar› tutuklan›r-
ken, ülke tarihindeki en Amerikanc› yö-
netimlerden biri olan AKP hükümetinin
"eksen kaymas›", "ABD ile iliflkilerin
k›r›lmaya u¤ramas›", "yüzünü do¤uya
dönmesi" gibi iddialarla tart›flma konu-
su edilmesi, oldukça ironik bir durum-
dur. 

‹liflkilerde gerçekten de bir sorun
yafland›¤› ortadad›r. Ancak buna "eksen
de¤iflimi" demeden önce, duruma biraz
daha ayr›nt›l› bakmak gerekir. 

Birincisi; Türkiye'nin Rusya ile ta-
rihten gelen, gözard› edilmemesi gere-
ken iliflkileri vard›r. Rusya'n›n ve önce-
sinde SSCB'nin gözü hep Türkiye'nin
üzerinde olmufl, Türkiye'yi yan›na çek-
mek için u¤raflm›flt›r. Emperyalizme
karfl› ulusal kurtulufl savafl› s›ras›nda,
mali ve askeri yard›m yapmas›ndan,
'60'l› y›llarda ‹skenderun Demir-Çelik,
Seydiflehir Aluminyum, Alia¤a Petrol
Rafinerisi gibi son derece stratejik a¤›r
sanayi yat›r›mlar› gerçeklefltirmesine
kadar, SSCB'nin Türkiye ile kurdu¤u
iliflkilerin özünde bu vard›r. Rusya (ön-
cesinde SSCB) bir taraftan güney bat›
s›n›r›n› garanti alt›na almak, di¤er taraf-
tan "s›cak denizlere" aç›lmak için Tür-
kiye'ye ihtiyaç duymaktad›r. Bugün
Akkuyu'da nükleer santral, Ceyhan'da
petrol rafinerisi kurulmas› plan›, gaze-
telerde mecazen "s›cak denizlere aç›l-
mak" olarak yorumlanmaktad›r. Ancak
bunda bir gerçeklik pay› da vard›r. Ke-
za Avrupa'ya do¤algaz ak›fl›n›n Türkiye
üzerinden sa¤lanmas› da Rusya aç›s›n-
dan Türkiye'nin önemli bir kap› oldu-
¤unu göstermektedir. Rusya bütün bu
ad›mlarla Türkiye üzerindeki kuflatma-
y› artt›rma, aradaki ba¤lar› güçlendirme
amac›na uygun davranmaktad›r. 

Yan›s›ra, siyasi ve askeri iliflkileri
belirleylen en önemli unsur, ekono-

Temmuz-A¤ustos 2010



29
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

mik iliflkiler, ekonomik ba¤›ml›l›k-
lard›r. Bugün Türkiye do¤algaz ih-
tiyac›n›n yüzde 65 kadar›n› Rus-
ya'dan karfl›lamaktad›r. Medvedev
ile yap›lan anlaflmayla bu oran›n
yüzde 70'e ç›kar›lmas› kararlaflt›-
r›lm›flt›r. Enerji ticaretinde ba¤›m-
l›l›k standart›, yüzde 35 olarak ka-
bul edilmektedir. Türkiye'nin ener-
jide yüzde 70 ba¤›ml› olmas› çok
ciddi bir durumdur. Ve t›pk› son
y›llarda Ukrayna ve Gürcistan'›n
yaflad›¤› gibi; Rusya karfl›t› askeri
ve siyasi kararlar sözkonusu oldu-
¤unda Türkiye'nin de ciddi do¤al-
gaz ve petrol s›k›nt›s› yaflamas› an-
lam›na gelecektir. 

Son ziyarette imzalanan anlaflma-
lar stratejik önemdedir. Türkiye'nin
gelecekte nükleer silah da üretebile-
cek olan nükleer santrali, ABD ile de-
¤il de Rusya ile kurmaya giriflmesi;
Rusya'n›n ilk defa bir NATO ülkesin-
de kendi mülkiyetinde bir nükleer
santrale sahip olmak istemesi; Rusya
için en önemli, ayn› zamanda en s›-
k›nt›l› do¤algaz hatt›na, Türkiye'den
bir soluk borusu, bir alternatif olufltur-
mas›; Türkiye'nin Rusya'dan hava sa-
vunma füze sistemleri sat›n alaca¤›
yolundaki haberlerin artmas› gibi ge-
liflmeler, iki ülke aras›nda yeni aray›fl-
lar›n, daha güçlü iliflkilerin olufltu¤u-
nu göstermektedir. 

‹kincisi, Türkiye son dönemde
Arap sermayesiyle yak›nlaflma çaba-
lar›n› artt›rmaktad›r. Dünyay› etkisi
alt›na alan ekonomik kriz, Türki-
ye'ye gelen para ve ekonomik iliflki-
leri zaafa u¤rat›nca, AKP hüküme-
ti Ortado¤u'dan gelecek paraya
gözlerini dikmifltir. Ortado¤u'nun ol-
dukça önemli bir mali gücü vard›r. Ve
bu para akacak karl› pazarlar aramak-
tad›r. Arap Bankalar Birli¤i'nin 420
üye bankas› ve 2 trilyon dolar›n üze-
rinde aktif büyüklü¤ü bulunmaktad›r.
Türkiye Bankalar Birli¤i Baflkan› Er-
sin Özince'nin Türk bankac›l›k siste-
minin gelecekteki geniflleme alan›n›n
Arap dünyas› olarak gördü¤ünü aç›k-
lamas›, Türkiye'deki sermayenin göz-
lerinin ne kadar kamaflm›fl oldu¤unu
göstermektedir. 

Türkiye bugün ‹ran, Lübnan, Ür-
dün, Suriye ve Tunus ile vize uygula-
mas›n› kald›rm›flt›r. Geride b›rakt›¤›-
m›z Haziran ay› ortas›nda Türkiye,
Lübnan, Suriye ve Ürdün aras›nda
serbest ticaret ve serbest vize olufltu-
rulmas› ad›mlar› at›ld›. Üçü de ‹srail
ile savafl halinde olan bu ülkelerle,
Türkiye'nin ekonomik iliflkilerini da-
ha da güçlendirecek bir geliflme bu.
2009 y›l›nda Türkiye'nin ihracat›n›n
yüzde 21'i Arap dünyas›na gitti, itha-
lat›n›n yüzde 5.5'i Arap ülkelerinden
geldi. Türkiye'nin vize serbestli¤i uy-
gulamalar› bu ticareti artt›rmay› he-

Türkiye'nin hem
ABD, hem de ‹srail
ile iliflkileri günlük
iliflkiler de¤ildir ve
bozulmas› da çok
kolay olmaz. 

Hele ki Türki-
ye'nin Do¤u’yla ilifl-
kilerini gelifltirmesi-
ni savunan "Avras-
yac›lar"a ABD'nin
denetiminde "Erge-
nekon" ad› alt›nda
operasyonlar düzen-
leyip en üst düzey
kadrolar› tutuklan›r-
ken, ülke tarihindeki
en Amerikanc› yöne-
timlerden biri olan
AKP hükümetinin
"eksen kaymas›",
"ABD ile iliflkilerin
k›r›lmaya u¤rama-
s›", "yüzünü do¤uya
dönmesi" gibi iddi-
alarla tart›flma ko-
nusu edilmesi, ol-
dukça ironik bir du-
rumdur. 

‹liflkilerde gerçek-
ten de bir sorun ya-
fland›¤› ortadad›r.
Ancak buna "eksen
de¤iflimi" demeden
önce, duruma biraz
daha ayr›nt›l› bak-
mak gerekir.

defliyor. 
Turizm gelirleri de Türkiye'nin gö-

zünü dikti¤i alanlardan biri. Davos kri-
zinden bu yana, ‹srail'den Türkiye'ye
turist geliflinde azalma, rezervasyon ip-
tallerinde art›fl oldu. Son olaylar›n üze-
rinden Türkiye'ye ‹srail'den gelen turist
say›s›n›n 300 bin civar›nda azalaca¤›
bekleniyor. Di¤er taraftan ‹ran'dan 500
bin, Arap ülkelerniden 1 milyon turist
gelece¤i düflünülüyor. Ortalama bir Av-
rupal› turistin 700 dolar, ortalama bir
Arap turistin ise bin dolar civar›nda pa-
ra harcad›¤› düflünüldü¤ünde, Arap hal-
k›n› çekebilmek için her tür yöntem
kullan›l›yor.

Arap ülkeleriyle iliflkilerin bir de as-
keri boyutu var. Türkiye ile Suriye or-
dular› ilk kez Nisan 2009'da ortak tatbi-
kat gerçeklefltirdiler. 2010 Nisan'›nda
ise ikinci askeri tatbikat gerçeklefltiril-
di. Türkiye-Suriye iliflkileri, AKP dö-
neminde, AKP'nin ‹slamc› politikalar›
do¤rultusunda bafllayan iliflkiler de¤il-
dir. 1998 y›l›nda Öcalan'›n Suriye'den
ç›kart›lmas› döneminde gergin olan
iliflkiler, ilk olarak 2004 y›l›nda döne-
min Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Se-
zer'in Suriye Devlet Baflkan› Haf›z
Esat'›n cenaze törenine kat›lmas›yla
at›ld›. Üstelik ABD, bunu engellemek
için ciddi bir çaba göstermiflti. 

Üçüncüsü; Türkiye'nin ‹ran'la kur-
du¤u iliflki iyice karmafl›klaflma ve bir
bumerang etkisi yaratma tehlikeyi tafl›-
yor. Türkiye, ABD'nin politikalar› do¤-
rultusunda ‹ran'a arabuluculuk yapma-
ya çal›fl›rken, sonuçta ABD'nin tepkisi-
ni çeken bir "zafer" kazanm›fl oldu.
ABD de Türkiye'nin bu "zafer"inin ta-
d›n› ç›karmas›na izin vermedi. Böylece
ABD'nin istedi¤i bir fleyi yapmak için
araç olurken, ABD'nin tepkisini çek-
mifl, iliflkilerini sarsm›fl oldu. 

Bunun yan›nda uluslararas› plat-
formda ‹ran'›n nükleer gücünün sözcü-
lü¤ünü, savunuculu¤unu yaparken, ge-
lecekte kendi nükleer gücünü olufltur-
ma ihtimalini de garanti alt›na alm›fl
olaca¤›n› düflünüyor; ancak sonuçta
‹ran'›n bugün h›zla nükleer silah ürete-
bilecek hale gelmesi ihtimali var, ama
Türkiye'nin nükleer silaha sahip olma
yolu daha çok uzun. Ve yak›n bir gele-
cekte olas› bir savaflta Türkiye ile ‹ran
karfl› karfl›ya gelirlerse, Türkiye'nin bu-
gün savundu¤u nükleer güç, Türkiye'yi
vuran silaha da dönüflebilir. 

Üstelik, ‹ran'› güçlendirmek için
Türkiye'nin att›¤› her ad›m, Ortado-
¤u'nun dengelerini bozan bir etki yara-
t›yor. Bölgedeki M›s›r, Suudi Arabistan
gibi Sunni devletler, ‹ran'›n güçlenme-
sini istemiyorlar. Zaten Lübnan Hizbul-
lah'›, Filistin, Hamas'›, Irak fiiileri ile
bir hegomanya hatt› kurmufl olan
‹ran'›n, Türkiye taraf›ndan daha da güç-
lendirilmesi, di¤er Sunni devletlerin

Türkiye'ye tepki duymas›na neden olu-
yor. 

Benzer bir durum, ‹srail ile Türkiye
aras›nda yaflanan sorunlarda da kendini
gösteriyor. Türkiye, ‹srail karfl›t› ç›k›fl-
lar›n› Arap ülkeleri ile olan iliflkilerine
dü¤üm atmak, Arap sermayesine yak›n-
laflmak amac›yla kullan›yor. Ancak at-
t›¤› ad›mlar, her zaman istedi¤i sonuç-
lar› vermiyor. Mesela Davos krizi, ger-
çekten Arap ülkelerinin sempatisini ka-
zanm›flt›. Ancak Gazze'ye yard›m ge-
misinin etkisi daha karmafl›k oldu. Or-
tado¤u halklar›nda ‹srail'e karfl› bu giri-
flim ve Gazze ablukas›n›n delinmifl ol-
mas›, bir sempati yaratmakla birlikte;
Ortado¤u güçler dengesinde hoflnutsuz-
luk yan› a¤›r bast›. En baflta Hamas,
Türkiye'nin arabuluculu¤unu istemedi-
¤ini aç›klad›. Di¤er Ortado¤u ülkeleri
ise, Türkiye'nin bölge dengelerine bu
kadar müdahil olmas›ndan rahats›z ol-
duklar›n› gösterdiler. Mavi Marmara
gemisinin arkas›ndan, ‹ran'›n da bir yar-
d›m gemisi organizasyonuna giriflmesi,
Hizbullah'›n kendisinin ‹srail'le olan sa-
vafl›n› hat›rlatan aç›klamalar yapmas›,
M›s›r'›n Refah kap›s›n› aralayarak ken-
disinin baflrolde oldu¤unu hat›rlatmas›
gibi unsurlar, Türkiye'nin hamlesinden
hoflnut olmad›klar›n› gösteriyordu. 

Dördüncüsü, Mavi Marmara gemi-
sine yap›lan sald›r›n›n ilk floku atlat›l-
d›ktan sonra, ABD, olaya iliflkin tepki-
leri Türkiye'ye yöneltmek, ya da en
az›ndan ‹srail ile Türkiye aras›nda pay-
laflt›rmak için harekete geçti. Dünya ge-
nelinde yayg›n bir örgütlülü¤e, e¤itim
kurumlar›na, flirketlere ve ABD ile do¤-
rudan iliflkilere sahip olan Fattullah Gü-
len, gemi organizasyonu yapan ‹HH'n›n
tutumunu elefltirince, ABD'deki Yahudi
lomisinden ve ABD'li yetkililerden ses-
ler yükselmeye bafllad›. 

100 üyeli ABD senatosunda 87 üye-
nin imzalad›¤› ve 24 Haziran'da da
Obama'ya sunulan bir mektupta, Türki-
ye'nin ‹ran ve ‹srail'e yönelik tutumu-
nun soru iflaretleri yaratt›¤› vurgulan›-
yor ve ‹HH'n›n "yabanc› terör örgütleri"
listesine al›nmas› isteniyordu. 

Mektup, ‹srail'in insani yard›mlar›n
Gazze'ye ulaflmas› için elinden gelen
çabay› gösterdi¤ini; ancak ablukan›n da
zorunlu oldu¤unu ve Hamas'›n sald›r›-
lar›na karfl› ‹srail'in kendisini koruma
hakk› oldu¤unu savunuyordu. ‹HH'n›n
ise insani yard›m amac›yla de¤il, Ha-
mas'la olan ba¤lar›ndan dolay› böyle
bir organizasyona giriflti¤ini söylüyor-
du. 

Ayn› günlerde ‹srail Baflbakan› Ne-
tanyahu, Gazze'ye ablukan›n gevfletile-
ce¤inin aç›kland›¤› bir dönemde, bu ge-
mi organizasyonunun as›l amac›n›n
bölgeye silah sokmak oldu¤unu söylü-
yordu. 

Asl›nda ‹HH konusundaki flaibeler
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uzun y›llar öncesinde gündeme gelmifl, tart›fl›lm›fl-
t›. Mesela '90'l› y›llarda Fransa'da ‹HH hakk›nda
bir soruflturma yürütülmüfltü. Operasyonu yöneten
yarg›ç Jean Louis Bruguiere, son olaylar üzerine,
o günlerde ‹HH hakk›nda toplad›¤› bilgileri aç›k-
lad›. Yarg›ç, ‹HH'n›n tetörizm ve cihatla aç›k ve
uzun süreli iliflkisi oldu¤unu; Bin Ladin ABD'yi
hedef ald›¤›nda El Kaide'ye yard›m etti¤ini, Bosna
ve Afganistan gibi savafl bölgelerine para, silah ve
savaflç› gönderdi¤ini, 1998 y›l›nda ‹HH merkezin-
de yap›lan aramada silahlar ve sahte belgeler bu-
lundu¤unu anlatt›. 

Arkas›ndan, ABD D›fliflleri Bakanl›¤› sözcüsü
Philip Crowley, "‹HH temsilcilerinin son üç y›lda
Türkiye, Suriye ve Gazze'de üst düzey Hamas yet-
kilileriyle görüfltü¤ünü biliyoruz. Bu bizim için bü-
yük bir kayg› konusu" aç›klamas›n› yapt›. 

Hakk›nda soruflturmalar aç›lan, Hamas'la
ba¤lant›s› oldu¤u söylene ‹HH, 120 ülkede ör-
gütlenmifl, bu ülkelere yard›m tafl›yan bir ku-
rum ve Türkiye'de hükümetin deste¤ini arkas›-
na alm›fl durumda. Mesela 2005 y›l›nda Vak›f-
lar Genel Müdürlü¤ü, ‹HH'ya "kaynaklar›n›
amac› do¤rultusunda en iyi kullanan vak›f"
ödülünü vermifl, 2007 y›l›nda ise TBMM, "üs-
tün hizmet" ödülüyle taltif etmifl. Mavi Mar-
mara gemisi de ayr› bir ödül zaten. Bu gemi ‹s-

tanbul-Marmara Adas›-Avfla adas› seferini yapar-
ken, Mart ay› sonlar›nda (Yani Gazze'ye yard›m
organizasyonunun haz›rl›klar› bafllad›¤›nda) sat›fla
ç›kar›lm›fl ve bin kiflilik bir yolcu gemisi 1 milyon
800 bin liraya (ortalama bir kortra fiyat›na)
‹HH'ya sat›lm›fl. 

AKP hükümeti, hakk›nda bu kadar flaibe ve
suçlama olan ‹HH'y› korumak için büyük bir çaba
harc›yor. Öyle ki ‹HH üzerinden kopart›lan f›rt›na,
‹slamc› hareketi de bölen, Fettulah Gülen ile
AKP'yi farkl› noktalara savuran bir etki yarat›yor.
Türkiye'yi tümden kaybetmek istemeyen ABD,
TÜS‹AD ile görüflme yaparken, AKP heyetine
randevu vermiyor. Erdo¤an ve Davuto¤lu'nu he-
defe çak›yor, elefltirilerini as›l olarak onlara yönel-
tiyor. 

*** 
1970'lerin bafl›nda K›br›s sorunundan dolay›

ünlü "Johnson mektubu" geldi¤inde ve Türkiye ile
ABD gerginlik yaflad›¤›nda dönemin baflbakan› ‹s-
met ‹nönü "yeni bir dünya kurulur, Türkiye de
onun içinde yerini al›r" demiflti. fiimdi bugün de
dünya genelinde hegemonya dengeleri yerinden
oynuyor. Statüler bozuluyor, kuruluyor, de¤ifliyor.
Yeni bir dünay kuruluyor ve Türk egemen s›n›fla-
r› bu düyada iyi bir yer edinmek için çeflitli biçim-
lerde ataklar gelifltiriyor.  

Türikye, son bir y›ld›r yak›n çevresideki kan-
gren olan uluslaras› sorunlara el atmak, d›fl politi-
kada "zaferler kazanmak" gibi bir iddiayla öne
ç›km›fl durumda. Ermenistan-Azerbaycan soru-
nundan K›br›s konusuna, Yunanistan'la iliflkiler-
den Suriye-‹srail arabuluculu¤una kadar her konu-
ya el at›yor. Ancak bugüne kadar el att›¤› konula-
r›n hiçbirinde kayda de¤er bir baflar›, somut bir ka-
zan›m elde edebilmifl de¤il. 

Bölgede hegemonya kurma iddias›yla öne
ç›kan bir gücün, somut hiçbir kazan›m elde
edememesi; el att›¤› sorunlar› çözememesi; her
hamlesinde bölge güçlerini tedirgin etmesi ya
da do¤rudan k›zd›rmas›; hatta ba¤›ml› oldu¤u
emperyalistlerin tepkisini almas›, onun baflar›-
s›n›n de¤il, baflar›s›zl›¤›n›n, gücünün de¤il be-
ceriksizli¤inin göstergesi olabilir.

Dengelerin yerinden oynamas›, f›rsatlar› de¤er-
lendirerek öne at›lma, emperyalist kurtlar sofra-
s›nda bir yer edinme olana¤› sa¤lar. Türkiye bur-
juvazisi de bugün a¤lar›n› genifl atmaya, yeni den-
gelerde yeni aray›fllara yöneliyor, pazarl›k gücünü
artt›rmaya çal›fl›yor. Att›¤› ad›mlar sa¤lam yere
basmad›¤›nda, tepetaklak olma ihtimalini de var-
d›r. Türkiye aç›s›ndan bu tehlikeyi gözard› etme-
mek gerekir.

Son aylarda en çok tart›fl›lan konulardan biri de, Türkiye’nin d›fl politikas›n-
da bir “eksen kaymas›” yaflan›p yaflanmad›¤›d›r.... Türkiye, AB maceras›ndan
b›k›p acaba yüzünü “Do¤u’ya” m› dönüyor?...  

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

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

Dünyan›n ekseni
Asl›nda “eksen” ile kast edilen, (her ne kadar “do¤u-bat›” fleklinde sunulsa

da) Türkiye’nin emperyalist ülkelerle kurdu¤u ba¤›ml›l›k iliflkisinin de¤iflmesidir.
Yani ABD-AB bloku içinde mi yer alacak, yoksa Çin-Rusya eksenine do¤ru mu
kayacak? 

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

Türkiye’nin Ortado¤u’da artan etkinli¤i, ABD’nin Irak ve Afganistan’da u¤ra-
d›¤› hezimet üzerine bafllam›flt›r. ABD’nin Bush dönemindeki fliddete dayanan
d›fl politikas› baflar›s›zl›¤a u¤ram›flt›r çünkü. Obama’n›n iflbafl›na geçmesinden
sonra öne ç›kar›lan, “yumuflak güç”tür. Türkiye’nin bölgede artan diplomatik
iliflkileri de bu döneme denk düflüyor ve ayn› amaca hizmet ediyor. fiuras› aç›k
ki, bölgede ABD ad›na bu rolü oynayacak en etkili ülke Türkiye’dir. Keza
‹ran’›n bölgedeki üstünlü¤ünü k›rabilmenin yolu da Türkiye’yi güçlendirmekten
geçiyor... 

ABD, uzun bir süredir ‹ran’› yaln›z-
laflt›rma politikas› izliyor. Baflta Suriye
olmak üzere ‹ran’la iyi iliflkiler içinde

olan ülkeleri ondan uzaklaflt›rmaya çal›-
fl›yor. Türkiye ile Suriye iliflkilerinin gelifl-
mesi, en çok ABD’yi memnun ediyor. El-
bette Ortado¤u ülkeleriyle kurulan iliflki-
ler, ‹srail’le mesafenin aç›lmas›n› getire-
cektir. ABD, bunu bafltan göze alm›fl du-
rumdad›r. Kendisi do¤rudan ‹srail’i karfl›s›na almadan çeflitli biçimlerde ‹srail’in
s›k›flt›r›lmas›na göz yummaktad›r. Örne¤in ‹srail’in Gazze operasyonu s›ras›n-
da “savafl suçu” iflledi¤ini söyleyen “Goldstone Raporu” BM Güvenlik Konseyi
taraf›ndan kabul edilmifltir. ABD her ne kadar buna hay›r oyu vermiflse de ç›k-
mamas› için u¤raflmam›flt›r. ABD’nin Filistin’le görüflmeleri yeniden bafllatabil-
mesi için bile, bu flekilde görünmeye ihtiyac› vard›r. Keza Nobel “bar›fl” ödülü-
nü de alan Obama’n›n, Filistin sorununa mutlaka el atmas› beklenmektedir.

ABD iflbirlikçileri memnun
“Türkiye’nin ekseni” tart›flmalar›nda, en rahat kesim, ABD’cilerdir. Bu bile

böyle bir kayman›n sözkonusu olmad›¤›n›n kan›t› say›lmal›d›r. Türkiye’nin ABD
ekseninden baflka emperyalistlerin eksenine geçmesine en fazla onlar›n karfl›
ç›kmas› gerekirdi. Halbuki Türkiye’nin son aylarda gelifltirdi¤i d›fl politika en
çok ABD’cileri sevindiriyor. 

Örne¤in Cengiz Çandar, Türkiye’nin son dönemki ata¤›n›n anlafl›lmas› için
flunlar› yaz›yor: “‹ran-‹srail parantezi aras›nda k›st›r›lan Ortado¤u’da Avru-
pa’n›n oluflturdu¤u boflluk ve Amerika’n›n itibar kayb› göz önüne al›narak anla-
fl›labilir.” Ve arkas›ndan ekliyor: “Türkiye, Ortado¤u ve dünya politikas›nda
do¤ru ve olmas› gereken bir yönde yol al›yor. Bir kenara yaz›n” (31.10.09 Ra-
dikal)

Çandar, ayn› yaz›da yabanc› gazetecilerin gözlemlerine de yer veriyor ve
onlar›n görüfllerini de flöyle özetliyor: “Amerika art›k Ortado¤u’da stratejik so-
nuçlar› dikte edebilece¤i ekonomik ve siyasi konumda de¤il. Wasington bu kri-
tik bölgede ABD ç›karlar›n› gelifltirmek ve korumak istiyorsa, bunu ciddi diplo-
masi yoluyla ve evrilmekte olan güç dengelerine sayg› göstererek, di¤erlerinin
meflru ç›karlar›yla ABD’ninkileri uyum haline getirerek yapabilir. Türkiye’nin Or-
tado¤u politikas›, o tür diplomasinin neye benzemesi gerekti¤i konusunda de-
¤erli bir model sunuyor.” (...)

* * *
K›sacas›, Türkiye, ABD’nin yeni politikalar›na uygun bir “eksen”dedir... Er-

do¤an, yapt›¤› görüflmeler ve Türkiye’nin att›¤› ad›mlara iliflkin olarak, rapor
vermek üzere ABD’ye gitmeyi beklemektedir.

Türkiye’nin “ekseni” kay›yor mu?
Bu soru, ilk olarak geçti¤imiz y›l Ekim ay›nda ortaya at›lm›fl ve tart›fl›l-
m›flt›. Son günlerde yeniden gündeme geldi. Belli ki, canl› tutulmaya ça-
l›fl›l›yor. O zaman da bu tart›flmalar›n arka plan›n› ortaya koymufltuk.
Kas›m 2009 tarihli yaz›y› k›saltarak yay›nl›yoruz.
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Sayfa 2’de sürüyor

Türkiye’nin ekseni!

avafl tamtamlar› bütün fliddeti ile
çalmaya bafllad›. Yeniden “s›n›rötesi
harekat” yap›l›yor, savafl uçaklar›
bombalar ya¤d›r›yor, insanlar katle-
diliyor... 

Buna karfl›n Kürt halk› ayakta.
Hergün binlerce çocuk, kad›n, genç,
sokaklara ç›k›yor, polisle çat›fl›yor.
Baflta Kürt illeri olmak üzere, bulun-
duklar› her yerde, protesto gösterile-
ri yap›yor, taleplerini hayk›r›yorlar.

Yaklafl›k bir y›l önce cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül’ün “iyi fleyler ola-
cak” diyerek bafllatt›¤› iyimserlik ha-
vas›ndan, yarat›lan pembe tablolar-
dan, bugün eser yoktur. Çok de¤il,
daha geçen Ekim ay›nda, Habur’dan
girifl yap›lm›fl ve Kürt sorununun çö-
zülece¤ine dair büyük bir beklenti
yarat›lm›flt›. Bunda egemen s›n›f söz-
cülerinin çok önemli bir rolü vard›
kuflkusuz. Fakat baflta PKK olmak
üzere, ondan etkilenen birçok dev-
rimci demokrat örgüt de buna ortak
olmufl, Kürt sorunun çözülece¤ine
dair yarat›lan havaya soluk vermifl-
lerdi.

Egemen s›n›flar›n, yüzy›llard›r
kulland›¤› bildik yönetim tarz›, bir kez
daha karfl›m›za ç›kt›. Bir yanda pa-
pazl›k, bir yanda cellatl›k... Bir yanda
reform vaadleri, bir yanda artan bas-
k› ve fliddet... 

“Demokratik aç›l›m” söylemleriy-
le 90’l› y›llar› aratmayacak uygulama-
lar atbafl› gitti. DTP kapat›ld›, “KCK
operasyonu” ad› alt›nda yaklafl›k
1500 Kürt siyasetçisi tutukland›, “tafl
atan çocuklar” diyerek yüzlerce Kürt
çocuk cezaevlerine dolduruldu, vb... 

fiimdi gerilla cesetleri bile aileleri-
ne teslim edilmiyor. Büyük gösteriler
sonras›nda al›nan cenazelerin ne ha-
le getirildi¤i görüldü. Öldürdükten
sonra bile cesetlere iflkence yapacak
kadar kudurmufl bir sald›rganl›kla
karfl› karfl›yay›z. Sözde bunlar geride
kalm›flt›, kontrgerilla yöntemlerini
uygulayanlar, “Ergenekon dava-
s›”ndan yarg›lan›yorlard›(!) 

Ergenekon’dan “demokratik aç›-
l›m”a, AKP hükümetinin son y›llarda
yayd›¤› pembe tablonun yald›zlar› bi-
rer birer döküldü, demokrasi ve bar›fl
balonlar› teker teker söndü.

S




